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  چکیده
المللی کار، حقـوق کـار را وارد عرصـه    م از سوي دبیرکل سازمان بین1999طرح مفهوم کار شایسته در 

رار و نـوآوري کـه بازتـاب اصـرار سـازمان بـر       اي برخوردار از هـر دو ویژگـی اسـتم   پهنه. جدیدي نمود
اشـتراك چهـار هـدف    ر شایسته بـه عنـوان نقطـه تمرکـز و     کا. هایی از بایدهاي حقوق کار استحداقل

هـا و حمایـت از   ـ آزادي انجمن2. ـ لغو کار اجباري1: یک ـ حقوق بنیادین کار شامل : راهبردي ارتقاي
دو ـ  . اقل سن کار و محو بـدترین اشـکال کـار کـودك    ـ حد4. ـ تساوي مزد و منع تبعیض3. حق تشکل

چهار ـ گفتگوي اجتماعی؛ گفتمان جدیدي بـراي تغییـر الگـوي حقـوق      . سه ـ حمایت اجتماعی. اشتغال
یـا همـان   ) عـام (هاي آن بـه صـورت نظـري    ها، کاستیفارغ از برخورداريکار است که در این نوشتار،

شامل بررسـی آمـاري بـا نماگرهـاي مـورد      ) خاص(ات و عملی مطالعه تطبیقی اسنادي در قوانین و مقرر
در ایران بررسی  ...ساله در مدرسه، پرداخت کم ساعتی و 10ـ14شامل عدم ثبت نام کودکان  ILOنظر 

                                                                                                                                                     
در دانشکده حقوق دانشگاه  1390ـ91این مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی با همین عنوان است که در .1

.ی انجام شده استشهید بهشت
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دهـد کـه ضـعف عمـده نظـام حقـوقی کـار شایسـته در ایـران،          برآمد تحقیق حاضر نشان می.شده است
ضـمن آنکـه در مفهـوم    . ا در گروه حقـوق بنیـادین کـار اسـت    هگفتگوي اجتماعی و البته آزادي تشکل

کشوري که حداقل آمارهاي آنها موجود بـوده، رتبـه بیسـت و نهـم را      41خاص یا عملی، ایران در میان 
سـاعات بـیش از حـد    «داراست که به هیچ وجه مطلوب نبوده و در تحلیل آن باید به دو نرخ بسیار باالي 

جــا کــه بررســی همچنــین از آن. توجــه نمــود» وي کــاردر مشــارکت نیــر فاصــله زنــان و مــردان«و » کــار
نمایـد، وجـود یـک برنامـه مسـتمر      هاي کـار شایسـته بـدون تحلیـل آمـاري، واقعـی و مـؤثر نمـی        کاستی

ها نظام آماري دقیقی چه اینکه در برخی حوزه. ربط ضروري استآمارگیري نماگرها توسط مراجع ذي
  .باشدبه آنها میسر نمی وجود ندارد یا دسترسی همگانی

  
نماگر سـاعات بـیش از حـد     ،گفتگوي اجتماعیها،تشکل آزادي ،هاي کار شایستهکاستی :واژگانکلید
  .نماگر فاصله زنان و مردان در مشارکت نیروي کار ،کار

  
  مقدمه

المللـی کـار    ـ دبیرکل سـازمان بـین  2براي اولین بار از سوي خوان سوماویا 1اصطالح کار شایسته
در ژنـو سـوئیس ارائـه نمـود بـه کـار        1999سـازمان بـه سـال     87طی گزارشی که در نشسـت  3ـ

تـأمین کـار شایسـته بـراي     «گزارشـی کـه هـدف اولیـه سـازمان در دوران معاصـر را       . گرفته شـد 
پیشنهاد و کار شایسـته را نقطـه تمرکـز چهـار      4(ILO, 1999, p. 5).» ...جامردان و زنان در همه

ارتقاي حقوق بنیادین کار، اشتغال، حمایـت اجتمـاعی و گفتگـوي اجتمـاعی      هدف استراتژیک
ها براي زنان و مـردان بـه منظـور دسـتیابی بـه      هدفی که تنها در بستر ارتقاي فرصت. معرفی نمود

از 5.گـردد  کار مولد و شایسته در شرایط آزادي، برابـري، امنیـت و کرامـت انسـانی حاصـل مـی      
ساسی کـار شایسـته را کرامـت انسـانی در کـار، کـار مولـد، برابـري         توان محورهاي ااین رو می

                                                                                                                                                     
1. Decent Work.
2. Juan Somavia.
3. International Labour Organization.

، ترجمه افسانه عربی، کار و »توسعه فراگیر و ایجاد کار شایسته براي همگان«ساچس، آي، : ك.نیز ر .4
  .59ـ 60، صص  84، خرداد )شایسته نامه کارهویژ(62جامعه، شماره 

، »شایسته یعنی عدالت و کرامت براي نیروي کارکار«المللی کار، زارش اجالس سازمان بینگ: ك.ر.5
  .88ـ  89، صص  86، آبان و آذر  89ـ  90ترجمه لیلی کشوادي، کار و جامعه، شماره 
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المللـی کـار    شایسته در نگرش سازمان بـین کار. فرصت، آزادي و برابري در کار معرفی نمود
توانـد  مفهومی کـه در نگـاه حـداقلی مـی    . کند هر دو ویژگی استمرار و نوآوري را ارائه می

ت آوردن تصویري از عصـاره رسـالت و حـوزه    به عنوان تمهیدي ساده و موجز براي به دس
. نمایـد المللی کار تلقی شود که از این منظر استمرار رسـالت را افـاده مـی    کاري سازمان بین

هاي رخ داده در محیط اجتماعی و اقتصـادي جامعـه جهـانی    همچنین از توجه به دگرگونی
تغییـر الگوهـاي اشـتغال    ها در روابط کار و تجارت، ، تغییر نقش دولت)جهانی شدن مسئله(

المللـی کـار بـراي انطبـاق بـا شـرایط        و به طورکلی تحوالت بازارکار و تالش سـازمان بـین  
هاي جدید براي حفـظ موقعیـت فعـال و مـؤثر خـود در عرصـه       ها و ایدهجدید و ارائه قالب

هـا جنبـه نـوآوري در کـارکرد     کار و مناسـبات اجتمـاعی کـارگران، کارفرمایـان و دولـت     
وي کــار شایســته پــس از طــرح نخســتین و اســتقبال از آن، از ســ.قابــل مشــاهده اســت ســازمان
ــري شــد دهنده و دیپیشــنهاد اي  کــه دبیرکــل در نشســت منطقــه چنان. گــر اعضــاي ســازمان پیگی

ایـن مهـم را در   » هـایی بـراي کارشایسـته   چگـونگی ایجـاد سیاسـت   «با موضـوع   2001آگوست 
ــخاص « ــت انســانی اش ــرد» ي توســعهاســتراتژ«و » تضــمین کرام . (Somavia,2001)خالصــه ک

ي کـه از نقطـه نظـرات    اهمچنین کار شایسته با استقبال طرفین روابط کـار مواجـه شـد بـه گونـه     
هـاي گـروه کـارگران    توان بـه دیـدگاه  می 2001المللی کار  جانبه در کنفرانس بینهاي سهگروه

یـت و کـارگزاران ایـران اشـاره     دولت نیوزلند، کارفرمایان مکزیک، دولت غنا، کارفرمایـان کو 
، »اي ذهنـی بـراي توسـعه اقـدامات مهـم     ایـده «، »اندازبه منزله یک چشم«کرد که کار شایسته را 

ــدگی  وســیله« ــه اســتانداردهاي شایســته زن ــراي دسترســی ب و » آرزویــی دور از دســترس«، »اي ب
ــار  « ــازار کـ ــاف بـ ــت انعطـ ــا سیاسـ ــب بـ ــتانداردهاي متناسـ ــه اسـ ــد» مجموعـ توصـــیف نمودنـ

(The world of work, the Magazine of the ILO, No. 57, September 2006, p. 889).
تـوان در تعریفـی   هـاي اساسـی گفتـه شـده، مـی     معهذا در مقام تعریف با توجه بـه زمینـه  

اجمالی با الهام از مقصود واضع این اصطالح، کـار شایسـته را عبـارت از فعالیـت و اشـتغال      
هاي موسوم به حقوق بنیادین، حمایـت اجتمـاعی   ربرداشتن مؤلفهمولدي دانست که ضمن د

جامعه در شرایط احترام به حقوق اولیـه بشـر همچـون    و اوضاع مطلوب گفتگوي اجتماعی در 
  1.آزادي، برابري و امنیت با رعایت منزلت انسانی معمول گردد

                                                                                                                                                     
، کار »کار حقوقی جدیدمشی کارشایسته، بازتاب یک راهخطجهانی شدن و «بقایی یزدي، رخسان، : ك.ر.1

  .، خرداد)نامه کارشایسته  ویژه(62عه، شماره و جام
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و مقررات داخلی و در واقـع   هاي کار شایسته بر قوانیندر این نوشتار طی دو گفتار با تطبیق مؤلفه
در پـی ارائـه تصـویري روشـن از     » کارشایسـته «تعیین موقعیت نظام حقوقی ایران در مواجهه با الگوي 

ریزي از منظر حقـوقی در تحقـق   هاي برنامههاي کارشایسته در ایران و در نهایت تعیین اولویتکاستی
اصلی اثر، چگونگی کمبودهاي نظام حقوقی  این اساس سئوالبر. ایمالگوي کارشایسته در کشور بوده
. هاي حقوقی موجود و تعیین جایگاه آن در میان دیگر کشورهاستایران و در واقع نیمه خالی ظرفیت

  کارهاي آن کدامند؟راهاز بعد نظري و عملی در ایران چیست و » شایستهکار«هاي که کاستیینا

  کار المللن در پرتو حقوق بینهاي نظري کار شایسته ایرا  کاستی :گفتار نخست
کارشایسته به عنوان نقطه تمرکز و اشتراك چهار هدف راهبردي ارتقـاي حقـوق بنیـادین کـار،     
اشتغال، حمایت و گفتگوي اجتماعی معرفی شده که در این گفتـار، بـا اجتنـاب از پـرداختن بـه      

اجتمـاعی، پژوهشـی   که به دلیل وسعت قلمرو خاصه در حـوزه تـأمین   » حمایت اجتماعی«مؤلفه 
هاي مارالـذکر در نظـام حقـوقی    طلبد؛ طی دو بند در بحثی نظري کمبودهاي شاخصمستقل می

.ایران مورد نظر قرار گرفته است
  

  حقوق بنیادین کار  :بند اول
ظـام حقـوق داخلـی    در این بند با پرهیز از تحلیل مواردي که در حقـوق ایـران رعایـت شـده و ن    

کـه  » لغـو کـار اجبـاري   «نظـر از که در عنوان مقاله نیـز آمـده بـا صـرف    چنان کمبودي ندارد، آن
ــه ــهمقاول ــاي آن نام ــه(ه ــماره   مقاول ــه ش ــه 28/12/1335در  29نام ــماره   و مقاول ــه ش در  105نام

مسـتندات متعـدد نظـام    از سوي ایران مورد الحاق قرارگرفته و از طرفی با توجه بـه  ) 7/10/1337
و قـوانین برنامـه چهـارم و    2عادي همچون قانون کـار و قوانین  1حقوقی ایران شامل قانون اساسی

حقوق ایران در این موضوع کمبودي ندارد؛ همچنین تسـاوي مـزد و منـع تبعـیض     3پنجم توسعه،
 20/3/1351در  100نامـه شـماره    مقاوله(هاي آن نیز نامهمقاوله4که در کنار مبانی قانونی داخلی،

                                                                                                                                                     
. 2اصل  6ـ بند 1: ك.ر. در سه مورد به طور صریح و ضمنی موضوع را مطمح نظر قرار داده است. ا. ق .1
  .43اصل  4ـ بند 3. 28ـ اصل2
  .قانون کار 172و  6مواد : ك.ر .2
مجلس  11/6/83اعی و فرهنگی مصوب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتم 101ـ ماده 1: ك.ر.3

  25ـ ماده 2. اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام شوراي
مجلس  11/6/83قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مصوب  101ـ ماده 1: ك.ر.4

  25ـ ماده 2. اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام شوراي
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هـاي مربـوط بـه    در ایران پذیرفته شـده؛ صـرفاً کاسـتی   ) 17/2/1343در  111نامه شماره  و مقاوله
  . حقوق بنیادین کار به تفکیک بررسی شده است

  
  الف ـ حمایت از حق تشکل و مذاکرات جمعی

  و حق تشکل هااول ـ آزادي انجمن
هـا بـه   سانفرانسیسکو ضمن به رسمیت شناختن اصـل آزادي انجمـن   1948مصوب  87نامه  مقاوله

یله بهبود شرایط کار و برقراري صلح به شرح اشاره شده در مقدمه اساسنامه سـازمان و  عنوان وس
ها شرط الزم بـراي ترقـی   با توجه به این که در اعالمیه فیالدلفیا تأکید شده آزادي بیان و انجمن

آیـد، هـدف اساسـی خـود را احقـاق حقـوق کـارگران و کارفرمایـان بـراي           مستمر به شمار مـی 
به منظور پیشبرد و دفاع از منافع خـویش، بـدون هرگونـه تبعـیض قـرارداده       هاکلسازماندهی تش

گونه تمـایزي  توانند بدون هیچنامه تأکید شده که کارگران و کارفرمایان میدر این مقاوله. است
هـایی بـه میـل خـود نمـوده یـا بـه ایـن         و بدون نیاز به کسب اجازه قبلی اقدام به تشـکیل سـازمان  

همچنین مقامـات  ). 2ماده (هاي آنها را رعایت کنند یوندند، به شرط آن که اساسنامهها بپسازمان
اي که ممکن است این حق را محدود یا مـانع اعمـال قـانونی آن باشـد      دولتی از هرگونه مداخله

هاي کـارگري و کارفرمـایی از   ممنوعیت حق انحالل یا توقیف سازمان). 3ماده (اند  منع گردیده
هـاي  و حق الحاق آنهـا بـه سـازمان   ) فدراسیون و کنفدراسیون(حق تشکیل اتحادیه طرق اداري، 

مواد (باشند  بینی شده در این سند می المللی کارگران و کارفرمایان از دیگر حقوق اولیه پیش بین
عـدم لـزوم اجـازه از    بنابراین تشکیل آزادانه سندیکاها، عدم تـرس از تبعـیض و تهدیـد،   ). 5و  4

الل آنها و آزادي اشخاص در عضویت و خروج از آنها از جمله خصوصـیات بـارز   دولت، استق
  ). 219ـ220، صص 1350مهر، (شود هاي کارگري و کارفرمایی محسوب میتشکل

ملحق نشده، لیکن این امر به معناي عدم پـذیرش اصـل آزادي    87نامه ایران تاکنون به مقاوله
چـه اهمیـت دارد تفـاوت نگـرش در اسـتانداردهاي      آن. ا مذاکره جمعی در ایـران نیسـت  تشکل ی

المللی است بـدین شـرح کـه اصـل      پذیرفته شده در کشور ما و اصول و موازین پذیرفته شده بین
هاي صنفی را به رسمیت شناخته، لیکن آن ها و انجمن اصل کلی آزادي فعالیت جمعیت. ا.ق 26

مــوازین اســالمی و اســاس  را مشــروط بــه عــدم نقــض اصــول اســتقالل، آزادي، وحــدت ملــی، 
توان از شرکت در آنها منع کرد یـا   کس را نمیجمهوري اسالمی کرده و تصریح نموده که هیچ

نیز بر ایـن موضـوع حـاکم     9از سوي دیگر ذیل اصل . به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت
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مشـروع را  هاي هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور آزادي«: است
هاي مشترك نیز ایجاد تشکل 104به موجب اصل . »هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند

در قالب شوراها به منظور اشتراك مساعی آنها در پیشرفت امور کارگاه به رسمیت شناخته شده 
هـاي  بـه موضـوع تشـکل    138تـا   130نیـز از مـاده    1369فصل ششم قانون کـار مصـوب    1.است

تـوان  هـاي ذیـل را مـی   و کارفرمایی اختصاص داده شده که در این مواد اقسـام تشـکل  کارگري 
هـاي صـنفی کـارگران یـا     ــ انجمـن  2). 130ماده (هاي اسالمی کارگران ـ انجمن1: احصاء نمود

ــ  4). 132مـاده  (هاي تعاونی مسکن کارگران ـ شرکت3). 131ماده (کارفرمایان حرف و صنایع 
هـاي کـارگران و مـدیران    ــ کـانون  5). 133ماده (کارگران ) توزیع(هاي تعاونی مصرفشرکت

عالوه بـر ایـن،   ). 135ماده (هاي هماهنگی شوراهاي اسالمی کار ـ کانون6). 134ماده (بازنشسته 
هـاي  هـاي انجمـن  ، کـانون 130مـاده  1هاي اسالمی به شـرح تبصـره   هاي هماهنگی انجمنکانون

هاي مسکن و مصرف کارگران هاي هماهنگی تعاونیکانونو  131ماده  1صنفی به شرح تبصره 
اند که در ها در سطح حرف و صنایعتر تشکل هشکل گسترد 133و 132هاي مواد به شرح تبصره

همچنـین بـه موجـب قـانون تشـکیل شـوراهاي       . تري امکان فعالیت دارنـد حوزه جغرافیایی وسیع
رت کار مکلـف بـه تأسـیس شـوراهاي     وزا. ا.ق 104در اجراي اصل  1363اسالمی کار مصوب 

ایـن تکلیـف نیـز بـا     . نفر شاغل دائم دارند، شده اسـت  35اسالمی کار در واحدهایی که بیش از 
هاي کارگري محل ابهام است و به شرحی که خواهد آمد توجه به اصل خودجوش بودن تشکل

اسـالمی بیشـتر    هاي به رسمیت شـناخته شـده گـویی شـوراي    رسد از میان انواع تشکلبه نظر می
  !مورد نظر دولت بوده و الزاماً قرار است تشکیل شوند

هر کس شـخص  «: داردقانون کار اشعار می 178بینی شده فوق، ماده در تضمین حقوق پیش
هـاي کـارگري و کارفرمـایی    یا اشخاصی را به اجبار و تهدید وادار به قبول عضـویت در تشـکل  

هاي قانونی هاي مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلبنماید یا مانع عضویت آنها در تشکل
اما به . »و انجام وظیفه آنها جلوگیري نماید به جریمه نقدي یا حبس یا هر دو محکوم خواهد شد

هـاي  طور کلی درخصوص رویکـرد قـانون کـار بـه مصـادیق بـه رسـمیت شـناخته شـده تشـکل          
                                                                                                                                                     

ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در و همکاري در تهیه برنامه به منظور تأمین قسط اسالمی«: 104اصل  .1
واحدهاي تولیدي، صنعتی و کشاورزي، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و 
مدیران، و در واحدهاي آموزشی، اداري، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاي این 

  .»کند چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می. شود ا تشکیل میواحده



97  هاي کار شایسته در ایران گیري کاستی تحلیل حقوقی و اندازه  

ها فرض است که بتوانند با دفـاع از منـافع   کارگري باید درنظر داشت که در فلسفه ایجاد تشکل
تـري فـراهم   اي زمینه احقـاق حقـوق کـارگران و کارفرمایـان را بـه نحـو مطلـوب        صنفی و حرفه

ها کامالً آزاد باشند تا امکان تحقق هدف اشـاره شـده را دارا   لذا اعضا باید در این تشکل. نمایند
نظور تبلیـغ و گسـترش فرهنـگ اسـالمی و     هاي اسالمی که به مانجمن -1: با این وصف. گردند

هاي هماهنگی مربوط درسطح گردند و به تبع آن کانون دفاع از دستاوردهاي انقالب تشکیل می
هـاي تعـاونی   شـرکت  -2. هاي کارگري خارجندها و کشور از حوزه اصیل فعالیت تشکلاستان

و کارفرمـایی را   هـاي کـارگري  ، اهداف متصـور بـراي تشـکل   )توزیع(مسکن و تعاونی مصرف 
هـاي عـالی آنهـا در سـطح     هاي کارگران و مدیران بازنشسـته و کـانون  کانون -3.کنند دنبال نمی

باشند  هاي پزشکی میمندي اعضا از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت کشور که به دنبال بهره
ذکـر   اند و اساسـًا عضا به شرح مقررات تأمین اجتماعیالقاعده به دنبال تأمین حقوق قانونی ا علی

ـ اصل آزادي 4. رسد هاي کارگري در چارچوب قانون کار، بجا به نظر نمیآنها در زمره تشکل
هـا از هرگونـه نفـوذ و تسـلطی خصوصـاً از ناحیـه مقامـات        کند که تشکل سندیکایی ایجاب می

یـت فقیـه   مقـام وال «: داردقانون کار مقرر مـی  138عمومی کشور به دور باشند، درحالی که ماده 
اختیـاري  . »هاي مذکور نماینده داشـته باشـند  یک از تشکلتوانند در هردر صورت مصلحت می

ـ بـه نظـر      5. هاي صـنفی خواهـد بـود   که در صورت عملیاتی شدن مغایر با استانداردهاي تشکل
است؛ لیکن از توجه به حکـم تبصـره   1رسد تنها تشکل خالی از ایرادهاي فوق، انجمن صنفی می

توانند یکـی از سـه مـورد شـوراي اسـالمی      کارگران یک واحد فقط می«: قانون کار 131ده ما 4
قـانون شـوراهاي    1و حکـم ذیـل مـاده    » کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشـته باشـند  

نفر شـاغل دائـم دارنـد بـه      35وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از «: اسالمی کار
نیـز در سـطح محـدودي     شـود ایـن تشـکل    مالحظه مـی » ی کار اقدام نمایدتشکیل شوراي اسالم

کلی در بسترسازي قانونی براي فعالیـت   توان خألت داشته و بدین ترتیب میامکان ایجاد و فعالی
امـري کـه مـورد اعتـراض فعـاالن      . هاي کارگري را در نظام حقوقی کشور مشاهده نمـود تشکل
  2.ستهاي کارگري نیز واقع شده اتشکل

                                                                                                                                                     
هاي صنفی و چگونگی عملکرد انجمننامه چگونگی تشکیل، حدود و وظایف واختیارات و آیین«: ك.ر.1

.هیأت وزیران 6/10/1371مصوب » قانون کار 131هاي مربوط موضوع ماده کانون
روابط صنعتی نظام السادات، زاهدي، شمس: بیانیه فعاالن و احیاءکنندگان سندیکاهاي کارگري در: ك.ر.2

  .373ـ374، صص 1388، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، روابط کار
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فی را موکول به عدم هاي صنکه آزادي فعالیت انجمن. ا.ق 26به عالوه شرط مقرر در اصل 
گفته نموده از جمله قیودي است که عالوه بر مغایرت با اسـتاندارد مـذکور در   نقض اصول پیش

 هاي کارگري یا کارفرمـایی مبنی بر عدم نیاز به کسب اجازه قبلی در ایجاد تشکل 87نامه مقاوله
هـا ایجـاد   تواند با قابلیت تفاسیر گوناگون محدودیت قابل توجهی بـراي فعالیـت ایـن تشـکل    می

در ILOدوم ـ حق سازماندهی سندیکایی و پیشبرد مذاکرات جمعـی کنفـرانس عمـومی      1.نماید
نامه شامل دو قسمت بـوده و از یـک طـرف    این مقاوله. را به تصویب رساند 98نامه مقاوله 1949

مذاکره دسته جمعـی را   4ماده به مسائل سندیکایی پرداخته و از طرف دیگر در ماده ضمن چند 
 98نامـه   مقاولـه . مورد نظر قرار داده که این ماده در قسمت گفتگوي اجتماعی بحث خواهد شـد 

پـردازد، بـه    ها در برابر دولت و مقامات عمومی میکه به مناسبات تشکل 87نامه برخالف مقاوله
ســبات ســندیکایی کــارگري و کارفرمــایی پرداختــه و آنهــا را از دخالــت در امــور  روابــط و منا

هـاي کـارگري از دخالـت    نماید و به طور عمده بـه دنبـال آن اسـت کـه تشـکل      یکدیگر منع می
نامـه بـر   مقاولـه  1در مـاده  . هاي کارفرمایی مصون مانده و تحت تـأثیر آنهـا قـرار نگیرنـد    سازمان

آمیز در زمینه اشتغال تأکید شده و به اي تبعیض بل اعمال ضد اتحادیهحمایت از کارگران در مقا
ها در مورد مشروط نمودن استخدام کارگر به اینکه عضـو اتحادیـه نشـود یـا از     ویژه این حمایت

عضویت در اتحادیه مستعفی گردد یا اخراج وي و ایجاد مزاحمت براي او به دلیل عضـویت در  
  .رفته استیک اتحادیه مورد نظر قرار گ

ــه  ــین مقاول ــه همچن ــتایی،    ) 1975(141نام ــارگري روس ــازمان ک ــکیل س ــق تش ــورد ح در م
91هـاي شـماره   نامـه  جمعـی و توصـیه   در مـورد گسـترش مـذاکره دسـته    ) 1981(154نامه  مقاوله

ــی در مــورد پیمــان) 1951( ــورد مشــاوره و همکــاري  ) 1953(94کــار، شــماره  هــاي جمع در م
المللـی مـرتبط بـا سـندیکاهاي      از دیگر اسناد بین... در برنامه کارگاهی وکارگران و کارفرمایان 

الـذکر، ایـن اعتقـاد اسـت کـه ایجـاد       زیربناي فکري اسناد سابق. باشند کارگري و کارفرمایی می
ــکل ــه       تش ــتیابی ب ــات و دس ــایی اختالف ــازوکار شناس ــرین س ــؤثر، بهت ــتقل و م ــنفی مس ــاي ص ه

مشـکالت  دلیل آگاهی بیشـتر ازمسـائل و  ین کارگران بههمچن. عملی استهاي ممکن وحلراه
تواننـد بــه حـل اختالفــات خـود بــا    قانونگـذاري مــی از هــراسـتانداردهاي کــار بـیش  مربـوط بــه 

ایجـاد توافقـات مـداوم    هاي کارگري بـراي اتحادیهکارفرمایان اقدام کرده و با سازمان یافتن در
                                                                                                                                                     

هاشمی، سیدمحمد، نگرشی بر قانون جدید کار جمهوري اسالمی ایران، ضمیمه تحقیقات حقوقی    :ك.نیز ر.1
  .73ـ77، صص 70، بهار و تابستان 9شماره
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در ایـن خصـوص   .  (ETI Trade Union Caucus, March 2005)با کارفرمایان مذاکره نمایند
ملحـق نشـده و فـارغ از مـوارد مـذکور در بنـد قبـل، در         98نامـه  دولت ایران تـاکنون بـه مقاولـه   

  :چندهاي کارگري و کارفرمایی، هرموضوع استقالل و تفکیک اتحادیه
ــاده 1 ــق م ــانون کــار، مقــنن تشــکیل انجمــن  131ـــ وف ــراي ق کــارگران و هــاي صــنفی را ب

ــ منـع   2. کارفریان به رسمیت شناخته و از این لحاظ تفکیک مارالـذکر را رعایـت نمـوده اسـت    
و قـانون  . ا.هاي کـارگري و کارفرمـایی در ایـران طبـق ق    اجبار در عضویت یا خروج از سازمان

کار پذیرفته شده و از این لحاظ نظام حقوقی ایران کمبـودي نـدارد؛ امـا درخصـوص شـوراهاي      
هـا  به منظور تأمین قسط اسالمی و همکـاري در تهیـه برنامـه   «. ا.ق104وفق اصل  اسالمی کار که

بـه منظـور ایجـاد وحـدت     «و به تعبیر قانون کار » و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدها
ــارات   ــادل نظــر در چگــونگی اجــراي وظــایف و اختی ایجــاد » روش و همــاهنگی در امــور و تب

با عنایت به قانون تشکیل شـوراي اسـالمی کـار و بـه      -1: ه استگردند، این نکات قابل توج می
ویژه ماده یک آن که ترکیـب و چگـونگی انتخـاب اعضـاي شـوراهاي اسـالمی کـار را تعیـین         

شـورا مرکـب اسـت از نماینـدگان کـارگران و کارکنـان بـه انتخـاب         «: داردنموده و اشـعار مـی  
یـن تشـکل، نماینـدگان کـارگري بـه      ، واضـح اسـت کـه در ا   »مجمع عمومی و نماینده مـدیریت 

نماینده مـدیریت از لحـاظ تعـداد تفـوق داشـته، لـذا شـورا ماهیـت کـارگري بـه خـود گرفتـه و             
بینی نمود که جنبه همکاري شورا جـاي خـود را بـه تفـوق گـروه کـارگر بـر اداره        توان پیشمی

مـدیریت   امور جاري خواهـد داد و جایگـاه ایـن تشـکل از شـأن همکـاري بـه شـأن مداخلـه در         
در خصـوص عـدم تـداخل     98نامـه  مقاولـه  2یابد که این امر مغایر با اوالًـ مـاده   کارگاه تغییر می

 1.رسـد  بـه نظـر مـی   . ا.ق104ثانیًا ـ روح کلی حاکم بـر اصـل     .هاي کارگري و کارفرماییتشکل
ورکلی هاي مربوط به پیشرفت امور در کارگاه، مسـئولیت مـدیریت و بـه طـ    چه اینکه تهیه برنامه
آمــده شــوراهاي اســالمی در ایــن امــر وظیفــه  . ا.ق 104چنــان کــه در اصــل کارفرماســت و آن

هـاي کـارگري آن اسـت کــه    ویژگـی بـارز تشـکل    -2. همکـاري بـر عهـده دارنـد، نـه دخالـت      
انحصاراً نمایندگی طیف کارگر را در تعقیب منافع صنفی به عهده داشـته باشـند، در حـالی کـه     

هـاي  می کار دوگانه بوده و از این جهت نیـز از اسـتانداردهاي تشـکل   بافت عضوي شوراي اسال
وصـف اسـالمی بـودن ایـن تشـکل نیـز بـا اصـول آزادي و برابـري           -3.باشدکارگري به دور می

  .باشد افراد در عضویت متعارض می
                                                                                                                                                     

  .30/10/1363قانون تشکیل شوراهاي اسالمی مصوب  13، و، ح، ط و ي ماده  بندهاي د، ه: ك.ر .1
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  ب ـ سن کار و ممنوعیت کار کودك
  اول ـ حداقل سن کار 

این سـند، تهیـه یـک     هدف اساسی. ضروري است) 1973(138نامه  در این زمینه توجه به مقاوله
هـاي متعـدد پیشـین در ایـن موضـوع گردیـده و نهایتـًا        نامـه سند کلی است که جـایگزین مقاولـه  

15و ) 1921(13هـاي  نامـه اسنادي همچون مقاولـه . ممنوعیت کامل کار کودکان را محقق سازد
بـه دنبـال    138نامـه  کـه مقاولـه  ... و 15بـا حـداقل سـن    ) 1959(112، 18با حـداقل سـن   ) 1921(

هـاي عضـو متعهـد    این سـند، دولـت   1وفق ماده . جایگزینی آنها در مورد حداقل سن بوده است
اند تا از سیاستی ملی پیـروي نماینـد کـه هـدف آن لغـو مـؤثر کـار کودکـان و افـزایش           گردیده

فکري جوانـان متناسـب    باشد که با رشد کامل بدنی و تدریجی حداقل سن اشتغال به سطحی می
اي جداگانه، حداقل سن اشـتغال یـا    باید طی اعالمیه نیز هریک از اعضا می 2براساس ماده . باشد

کار را در قلمرو کشورش تعیین و اعالم دارد و حداقل سن تعیینی نباید کمتر از سن پایـان دوره  
نیز حداقل سن اشتغال  3به موجب ماده . سال باشد 15تحصیل اجباري یا در هر صورت کمتر از 

پـذیرد   در مورد شغل یا کاري کـه بـه علـت ماهیـت آن یـا شـرایطی کـه کـار در آن انجـام مـی          
سـند  . سـال باشـد   18براي سالمتی یا ایمنی یا اخالق جوانان مضر است نبایـد کمتـر از   ) احتماًال(

ده و بـارزترین  وضع گردی) 1973(است که درهمان سال  146نامه، توصیه نامه مکمل این مقاوله
سـال در کارهـاي عـادي، بـاال بـردن       16بینی حـداقل سـن   نکات مورد توصیه در این سند، پیش

 18سال در مواردي که کمتر از آن اسـت و نیـز اعمـال حـداقل سـن       15حداقل سن استخدام به 
  . باشد سال در کارهاي خطرناك می

ن مـوازین حقـوقی بـه ویـژه قـوانین      را به تصویب نرسانده، لـیک  138نامه ایران تاکنون مقاوله
چه اگر تأکید اشـاره شـده در   . اي از استانداردهاي تعیین شده ندارنداساسی و کار چندان فاصله

نامه مبنی بر مالك قرار دادن سن پایان دوره تحصیالت اجباري براي تعیین حداقل مقاوله 2ماده 
ین امکانـات الزم بـراي آمـوزش و    مبنـی بـر تـأم   . ا.ق 3اصـل   3سن را لحاظ کنیم، تکلیـف بنـد   

دولـت موظـف اسـت وسـایل     «مبنی بر این که  30پرورش رایگان براي همه و به خصوص اصل 
، قراینی اسـت  »...آموزش و پرورش رایگان را براي همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد

ت متوسطه و از این القاعده مقارن با خاتمه دوره تحصیال دهد سن شروع به کار علیکه نشان می
از نگاه قانون کار نیز بارزترین حکم قانونگذار موضـوع  . نامه نزدیک استجهت به حکم مقاوله

و ایـن  » سـال ممنـوع اسـت    15به کـار گمـاردن افـراد کمتـر از     «است که به موجب آن  79ماده 
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اي در مشـاغل و کارهـایی کـه بـه علـت ماهیـت آن یـا شـرایط بـر          84ممنوعیت به موجب ماده 
این حکم نیز دقیقـاً  . سال ارتقاء خواهد یافت 18آور باشد، به  سالمتی یا اخالق کارآموزان زیان

 176ضمانت اجراي ضوابط قـانونی فـوق نیـز در مـاده     . باشد نامه میمقاوله 3متأثر از ضابطه ماده 
اد هایی چون حبس و جریمه بر اسـاس شـاخص تعـد   قانون کار آمده که براي متخلفان، مجازات

 138نامـه  که نظامات حقوقی ایران مغایرتی با مقاولهنهایت آن. کارگاه تعیین شده است کارگران
نامـه  نداشته و کمبود حقوق کار ایران از این لحاظ صرفاً شکلی یعنی همان عدم الحاق به مقاوله

ین کـار در  االجـرا بـودن حقـوق بنیـاد    هرچند که الحاق به این سند نیز با عنایت به الزم. باشدمی
با این حـال  . ثیري نداردأدر اجراي این مقررات ت) فارغ از الحاق یا عدم الحاق(کشورهاي عضو 

المللی ندارد چه بهتر که داوطلبانه آن رسد وقتی مقررات داخلی مغایرتی با موازین بینبه نظر می
نامـه  ول مقاولهرا پذیرفت تا کشورمان نه به جهت اجراي اجباري بلکه به سبب الحاق، تحت شم

  . قرار گیرد
  

  کودك دوم ـ ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار
خـود را ممنوعیـت و محـو     تصویب شده که هدف اساسـی ) 1999(182نامه  در این زمینه مقاوله

دانسـته و طبـق    1سـال  18بدترین اشکال کار کودك قرار داده و کودك را کلیـه اشـخاص زیـر    
یـا   2»بردگـی «اشکال کار کودك را مواردي همچـون کلیـه اشـکال    در چهار بند بدترین  3ماده 
هاي مشابه آن از قبیل فروش و قاچاق کودکـان، عرضـه کـودك بـراي روسـپیگري، تهیـه       شیوه

  .تعریف نموده است... تصاویر مستهجن از کودکان و
 از سوي ایران مورد الحـاق و پـذیرش قـرار گرفتـه کـه      8/8/1380در تاریخ  182مقاوله نامه 

به عنوان مکملی بر اسـناد   182نامه چه این که وفق دیباچه این سند، مقاوله. البته جاي تأمل است
در مورد حداقل سـن کـار تنظـیم شـده و      138نامه پیشین و مرتبط با کار کودکان به ویژه مقاوله

مورد الحـاق   را 182نامه را مورد پذیرش قرار نداده، مقاوله 138نامه دولت ایران با آن که مقاوله
امري که هرچند از لحاظ شکلی ایرادي برآن وارد نیست، لیکن از بعـد مـاهوي   ! قرار داده است

رسد این اسناد نسبت به یکدیگر نوعی ترتب منطقی دارند و بهتـر بـود الحـاق بـه ایـن       به نظر می
تکـالیف  بـه ویـژه   . ا.بـا نگـاه بـه ق   امـا . گرفـت صورت مـی  138نامه سند متعاقب پذیرش مقاوله

                                                                                                                                                     
  .باشد سال می 18نیز منظور از کودك تمام افراد زیر ) 1989(کنوانسیون حقوق کودك  1مطابق ماده  .1

2. Slavery
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توان به قرینه دریافت کـه رویکـرد   ، می30و اصل  3از اصل  3بینی شده براي دولت در بند پیش
نظام حقوقی به موضوع تأمین وسایل آموزش و پرورش به خصوص تـا پایـان دوره متوسـطه آن    
هم به صورت رایگان خود دلیلـی بـر اسـتراتژي ممنـوع بـودن کـار کودکـان و بـالعکس تـأمین          

البتـه بـا دقـت در معیـار تعریـف کـودك در       . باشـد  آموزش و پرورش براي ایشان می هايزمینه
مواد (المللی و از طرفی نگاه به مقررات مربوط به شرایط کار نوجوانان در قانون کار  موازین بین

 3توان استنتاج نمود که مصادیق بدترین اشکال کار کودك منـدرج در مـاده   می) 84لغایت  79
 15االطالق در ایران مشمول عنوان ممنوعیـت نبـوده و صـرفاً کودکـان زیـر       علی 182نامه مقاوله

سال بـه عنـوان سـن کـودك بـه       18تا  15چرا که حد فاصل . سال با این ضابطه هماهنگ هستند
رسمیت شناخته نشـده و قانونگـذار صـراحتاً ایـن افـراد را تحـت عنـوان کـارگر نوجـوان مـورد           

رغـم  بنابراین علی2.نظاماتی را براي کارکردن ایشان مقرر داشته استو صرفاً  1شناسایی قرارداده
سال در گستره سن کار کودك، کاستی حقوق کار ایران  18تا  15پذیرش این سند، حد فاصل 

.رود که شایسته اصالح استبه شمار می
  

  حقوق اشتغال :بند دوم
جتمـاعی و اعالمیـه فیالدلفیـا در    میثـاق حقـوق اقتصـادي و ا    6مـاده   2و  1فارغ از مفاد بنـدهاي  

: المللــی کــار در زمینــه اشــتغال اســناد متعــددي ازجملــــه خصــوص اشــتغال مولــد، ســازمان بــین
نامه مربوط بـه راهنمـایی    توصیه،1948نامه مربوط به خدمات اشتغال مصوب  نامه و توصیه مقاوله

د در ایــن زمینــه، لــیکن بــارزترین ســن. را بــه تصــویب رســانده اســت... و1949شــغلی مصــوب 
هـر  «: در سه ماده است که طبق مـاده اول آن » سیاست اشتغال«موسوم به ) 1964(122نامه  مقاوله

هـاي مربـوط بـه نیـروي     دولت عضو به منظور تشویق رشد و توسـعه اقتصـادي، تـأمین نیازمنـدي    
شتغال کامـل  بیکاري و اشتغال ناقص باید سیاست فعالی را به منظور تقویت ا مسئلهانسانی و حل 

نیز بـا تشـریح اصـول    ) 1964(122نامه  توصیه. »و مولد مبتنی بر انتخاب آزاد تنظیم و دنبال نماید
کلی سیاست اشتغال، به ویژه تأکید داشته کـه اهـداف سیاسـت اشـتغال بایـد حتـی المقـدور بـه         

) 1969(برنامه جهانی اشتغال. صورت کمی با لحاظ متوسط رشد و توسعه اقتصادي تعیین گردد
                                                                                                                                                     

بنابراین قانون کار . سال ممنوع بود 12شد کار کودکان زیر اجرا می 1369که تا سال  1337طبق قانون کار .1
، کار و »کار کودك«عابدي، مینا، : فعلی نسبت به گذشته، سقف باالتري را براي کار کودك درنظر گرفته است

  .117، ص  84، شهریور و مهر 65جامعه، شماره 
  .قانون کار 175و  80ـ 84مواد : ك.ر.2
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المللی کـار نیـز سـند دیگـري در ایـن موضـوع        سیس سازمان بینبه مناسبت پنجاهمین سالگرد تأ
هـاي  المللی توسعه سازمان ملل متحد که بـه روشـن کـردن هـدف     پاسخی به استراتژي بین. است

امـا بـا   ). 265، ص 1367عراقـی،  (استراتژي مذکور در زمینه باالبردن میزان اشتغال کمک کـرد  
و  3، 2و بنـدهاي   28، اصل 3اصل  12توان اشاراتی صریح و ضمنی همچون بند می. ا.به ق نگاه

قانون کار نیز فصل پـنجم  . اشتغال و سیاستگذاري مالحظه نمود مسئلهرا درخصوص  43اصل  7
بـه اهمیـت ارتقـاي دانـش      107اختصاص داده و در ماده » آموزش و اشتغال«خود را به موضوع 

راستاي اشتغال مولـد و مسـتمر جوینـدگان کـار پرداختـه و وزارت کـار را بـه        فنی کارگران در 
به عـالوه  . سازي امکانات آموزشی الزم به ویژه مراکز کارآموزي پایه مکلف نموده است فراهم

وزارت کار موظف است نسبت به ایجاد مراکز خـدمات اشـتغال در   «: همین قانون 119وفق ماده 
هاي ایجاد کـار  راکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینهم. سراسر کشور اقدام نماید

هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزي یا ریزي براي فرصت و برنامه
قانون برنامه پنجم توسعه نیز  80ماده  1»مراکز تولیدي، صنعتی، کشاورزي و خدماتی اقدام نمایند

ایجـاد پیونـد   : ال پایدار و توسعه کارآفرینی و مشاغل نـو مـواردي از قبیـل   در راستاي ایجاد اشتغ
زاي بخــش هــاي اشــتغالهــاي کوچــک، متوســط و بــزرگ، گســترش طــرحمناسـب بــین بنگــاه 

را بـه دولـت توصـیه     ...خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطقی با نرخ بیکاري باالتر از متوسـط و 
نامـه در  تر الحاق ایران به این مقاولـه دات فوق و از همه مهمبنابراین با توجه به مستن. نموده است

قاعدتاً و طبق شیوه تحلیل در مـوارد قبـل، نبایـد کمبـودي در ایـن زمینـه احسـاس         26/11/1350
هایی در قـوانین  چه اینکه صرف وجود انگاره. اما در این مورد خاص، قضیه متفاوت است. کرد

در گسـتره سیاسـت اشـتغال، ایـن مهـم در       ILOرین سـند  تـ اساسی و عادي و حتی الحاق به مهم
تـر از الحـاق بـه ایـن     شود و بـه عبـارت بهتـر، مهـم    کشورهاي عضو و از جمله ایران حاصل نمی

نامه، سیاست منسجم، هماهنگ و معین ایران در زمینه اشـتغال اسـت کـه اگـر هـم وجـود       مقاوله
کـه حـوزه   آخـر این . طلبـد مستقلی را مـی  ژوهشداشته باشد بسیار متفرق و متضاد بوده که خود پ

زند و در حالت آرمانی نیازمند نگـاهی مفصـل در   مذکور بیشتر از حقوق کار به اقتصاد پهلو می
  .باشدبستر حقوق اقتصادي می

                                                                                                                                                     
تحلیلی از اشتغال «آبادي، ابوالفضل و دادفر، ایمان، یحیی: ك.عه تحلیل اقتصادي این مهم ربراي مطال .1

، صص  87، مرداد و شهریور 98ـ 99، کار و جامعه، شماره »براساس مفهوم کار شایسته در بازار کار ایران
  .77ـ  87
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  گفتگوي اجتماعی  :بند سوم
 144هـاي نامه دیگر نیز تحت شـماره دو مقاوله) 1949(98و ) 1948(87هاي نامهعالوه بر مقاوله

در مـورد مـذاکرات جمعـی     154و ) المللی کـار  استانداردهاي بین(جانبه  درخصوص مشاوره سه
  .شود تصویب شده که در این بند مطالعه می

  
  جانبه الف ـ مشورت سه

کار تحقق کـار شایسـته بـه معنـاي پـرداختن بـه       و گرایی به عنوان سازجانبه جانبه یا سه مشاوره سه
ناشی از آن از طریق گفتگو، ارتباط، تعامل و تـأثیر متقابـل سـه گـروه     مسائل و مشکالت کار و 

المللـی و بـا انـواع    بـین اي وکارگر، کارفرما و دولت است که در سـطوح اسـتانی، ملـی، منطقـه    
،  84محـدث، خـرداد   (شـود  هاي خاص، عام یا میانه انجام مـی ساز در حوزهاي یا تصمیممشاوره
اسـتانداردهاي  (جانبـه  تحت عنوان مشـورت سـه   144نامه ولهدر این خصوص مقا). 12ـ13صص 

مشـورت مـؤثر بـین نماینـدگان کارفرمایـان و      «نظـر اسـت کـه هـدف آن     مطمـح ) المللی کار بین
نامـه کشـورها متعهـد    طبـق ایـن مقاولـه   . باشـد  مـی » المللی کار کارگران درباره استانداردهاي بین

انجــام مشــورت مــؤثر بــین نماینــدگان دولــت  اي بــراي حصــول اطمینــان از شــوند تــا رویــهمــی
هـاي مربـوط بـه    هـاي دولـت بـه پرسشـنامه    پاسـخ : هایی چونکارفرمایان و کارگران را در زمینه

صـالح در ارتبـاط بـا    المللی کار، ارائه پیشنهاد به مراجع ذي موضوعات دستور کار کنفرانس بین
اساسـنامه   19در مـورد آنهـا طبـق مـاده      ها جهـت اتخـاذ تصـمیم   نامهها و توصیهنامهتقدیم مقاوله

ها باید طبق عرف ملـی و  گونه رویهنوع و شکل این. به جریان اندازند... المللی کار و سازمان بین
هـاي نماینـده کارفرمایـان و کـارگران تعیـین گـردد بـدین شـکل کـه          پس از مشورت با سازمان

صـالح از موقعیـت   هـاي ذي لیه ارگـان هاي مزبور آزادانه انتخاب شوند، در کنمایندگان سازمان
ها در فواصل زمانی مـورد توافـق و در هـر حـال الاقـل سـالی       مساوي برخوردار باشند و مشورت

، 144نامـه  گرایی به رغم عـدم الحـاق ایـران بـه مقاولـه     جانبهدر خصوص سه. یک بار انجام شود
راي عـالی کـار کـه وظـایفی     خورد از جمله شوهایی از این مهم در حقوق کار به چشم مینشانه

اما در این شورا نیز بـا  ). 41ماده (همچون تعیین حداقل دستمزد ساالنه کارگران را بر عهده دارد 
. ـ انجام مؤثر مشاوره میان نماینـدگان سـه طـرف   1: هاي مارالذکر همچونوجود آن که شاخصه

قـانون   167ب، ج و د مـاده  اي که اوالًـ وفق بنـدهاي الـف،   ـ برابري نمایندگی طرفین به گونه2
ثانیاًـ طبق جزء اخیر همان ماده، مـدت  . باشدنفر یعنی برابر می 3کار، تعداد نمایندگان سه طرف 
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ثالثاًــ بـه موجـب تبصـره مـاده      . سال و انتخاب مجدد آنها بالمانع است 2نمایندگی همه اعضاي 
چند کـه ریاسـت   هر. ندکننده در جلسه داراي یک رأي هستالذکر هر یک اعضاي شرکتسابق

جلسه با وزیر کار بوده و بدین لحاظ، جایگاه نمایندگان دولت، غلبه معنوي داشـته کـه البتـه بـه     
ناپذیر بوده و به علـت آن کـه   سبب ایجاد سازش میان نمایندگان کارفرمایان و کارگران اجتناب

رابعاًــ  . سـازد وارد نمـی گرایی جانبهاي به سهوزیر کار نیز همچون سایرین یک رأي دارد خدشه
قانون کار، تصمیمات جلسه با اکثریت آرا معتبر است که از ایـن نظـر نیـز، قـانون      168طبق ماده 

بنـدهاي ج و د  (ـ تعیـین انتخـابی نماینـدگان    3. تفاوتی میان نمایندگان سه طرف قائل نشده است
گزاري سالی یـک جلسـه   ، که بر)168ماده (ـ برگزاري شورا حداقل ماهی یک بار 4). 167ماده 

نظر قرار گرفته است؛ پیرو انتقـادات گفتـه شـده    نامه را نیز رعایت نموده، مطمحمورد نظر مقاوله
در خصوص شوراي اسالمی کار و مخدوش بودن این تشکل در قامت نمایندگی واقعی مسـائل  

، 167مـاده   ، چون به موجب بنـد د ILOهاي مورد نظر صنفی کارگران و عدم تطابق آن با مؤلفه
هاي صـنفی معـین   نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهاي اسالمی کار و نه انجمن

  .شوند، انتخاب آزادانه نمایندگان کارگران محل تردید استمی
  

  ب ـ مذاکره دسته جمعی 
. موضـوع ایـن بنـد اسـت    » جمعـی  گسـترش مـذاکره دسـته   «تحت عنوان ) 1981(154نامه مقاوله

نه این سند پس از تعریـف اصـطالح   جمعی آزاد و داوطلبا با هدف ترویج مذاکرات دستهسندي 
یابد،  هاي فعالیت اقتصادي تسري میو ذکر این که مفاد آن به کلیه شاخه» مذاکره دسته جمعی«

دارد که باید اقـداماتی متناسـب بـا شـرایط ملـی بـه منظـور تشـویق و تـرویج مـذاکرات           مقرر می
فرآیندي است که همواره در » زنی گروهی چانه«جمعی یا  مذاکره دسته. مل آیدجمعی به ع دسته

شـود و   می هاي مختلف و غالباً مغایر کارگر و کارفرما در یک جا به معرض گذاشته آن دیدگاه
همـان،  (هاي فراوان در نهایت به یک توافق دوجانبه دسـت خواهـدیافت   پس از بحث و بررسی

هـاي کـارگري، رعایـت    ها، بـه رسـمیت شـناختن اتحادیـه    دي انجمنتکثرگرایی و آزا). 43ص 
جمعـی موفـق بـه    ها، حمایت مراجع قانونی کار و حسن نیت از شرایط یک مـذاکره دسـته  پیمان

  ).46ـ  48، صص  84داسیلوا، شهریور و مهر (روند شمار می
داشـته و مشـخص    هاي کارفرمایان و کارگران را مقـرر نامه لزوم مشورت قبلی سازمانمقاوله

همچنـین در  . جمعی آزاد ایجـاد نمایـد  رات دستهنموده که اقدامات تشویقی نباید مانعی در مذاک
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ایجـاد  «، یکی از تـدابیر مناسـب   »جمعیاعتالي مذاکره دسته«نامه تحت عنوان بخش سوم مقاوله
جمعـی  سـته اي کـه در رونـق مـذاکره د   فصل اختالفات کار به گونـه و هاي حلها و آییندستگاه

نیـز مطـرح    98نامـه  مقاولـه  4در خصوص مذاکرات جمعی، ماده . عنوان شده است» سهیم باشند
کشورها باید مذاکرات جمعی را تشویق و تسـهیل نمـوده و تـدابیر الزم را    «: باشد که وفق آنمی

ح هاي کارگري و کارفرمایی در تنظیم شرایط کار باید در سـطو مذاکرات سازمان. اتخاذ نمایند
طـرفین در تشـخیص موضـوع و محتـواي     . پذیر بوده و جنبه اختیاري داشـته باشـد  مختلف امکان

اي کـه نهادهـاي نظـارتی از ایـن آزادي، چنـین      مذاکره از آزادي کامل برخوردار باشند به گونه
استنباط کنند که اموري مانند حذف برخی مسائل از حوزه مذاکرات جمعی یـا متوقـف سـاختن    

، 84عراقی، دي و بهمن (» اسازگارندهاي جمعی به تأیید مقامات اداري با این اصل ناعتبار پیمان
ــ عـدم الحـاق ایـران بـه ایـن سـند        1: سه نکته قابـل ذکـر اسـت    154نامه در مورد مقاوله). 5ص 
 -2.ن در دسـتور کـار دولـت اسـت    شایسـته قـرار گـرفت    144نامـه  المللی کـه همچـون مقاولـه   بین

و تالش جهت » هاي دسته جمعیمذاکرات و پیمان«هفتم قانون کار به  رغم اختصاص فصلعلی
هاي گفتگو میان کارگران و کارفرمایان، به سبب محدودیت موضوع این مذاکرات و مآالً پیمان

ثانیاًـ قوانین و ). 141بند الف ماده (جمعیِ حاصله به عدم مغایرت با اوالًـ الزامات قانون کار دسته
اي، تصـمیمات و مصـوبات قـانونی دولـت     هـاي برنامـه  ور و از جمله سیاستمقررات جاري کش

) 141بند ج مـاده  (و نقش وزارت کار در تأیید این مهم ) 141و بند ب ماده  139ماده  1تبصره (
ثانیاًــ  . اوالـً فراگیر بودن موضوعات مورد مذاکره به شدت محـدود شـده اسـت   : رسدبه نظر می

زش با قانون کار که مصوب پارلمان است قابل قبول باشد، ایـن مهـم   اگر عدم مغایرت موارد سا
کم به طور مطلق پذیرفته نبوده و به نـوعی نقـض   در خصوص مصوبات و مقررات دولتی، دست

چرا که در این صورت، سازش میان طرفین روابط کار همواره باید در . شودغرض محسوب می
در موضوع  ـ  3.سازدنظرات دولت را ناممکن می چارچوب نظر دولت بوده و امکان طغیان علیه

اوالًــ وفـق مـاده    : جمعیسهیم بودن مراجع حل اختالف و آیین دادرسی آنها در مذاکرات دسته
هاي آنها اشـاره شـده کـه مـذاکره و     ، پیش از طرح دعاوي، به سازش میان طرفین یا تشکل157

هاي تشخیص و حل اختالف در هیأتثانیاًـ بافت عضوي . شودگفتگوي دو طرف را موجب می
که در بطن خود، گفتگـو میـان نماینـدگان    ) 160و  158مواد (گرایی معین شده   جانبهراستاي سه

کـم در مبـانی قـانونی،    رسـد از ایـن لحـاظ، دسـت    بنابراین به نظر مـی . سه طرف را به دنبال دارد
  .کمبود فاحشی وجود ندارد
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هـاي مـرتبط بـا حقـوق     نامه ها و توصیهنامه از مقاوله در خاتمه گفتنی است هر چند هیچ یک
جمعی از سوي ایران مورد الحـاق  گرایی و مذاکرات دستهجانبهها، سهسندیکایی، آزادي تشکل

آن  20ــ تعهـدات ناشـی از مفـاد اعالمیـه جهـانی حقـوق بشـر بـه ویـژه مـاده            1:قرار نگرفته، امـا 
المللـی حقـوق    ــ میثـاق بـین   2.آمیـز لمتهـاي مسـا  درخصوص آزادي تشکیل مجـامع و جمعیـت  

آن درخصوص شناسایی حق افراد به تشکیل اتحادیه  8اقتصادي، اجتماعی فرهنگی به ویژه ماده 
و  21المللی حقوق مدنی و سیاسی بـه ویـژه مـواد     ـ میثاق بین3.ها به فعالیت آزادانهو حق اتحادیه

ــ  4). هـاي صـنفی  اتحادیـه (سـندیکا  آمیـز و تشـکیل    آن در مورد حق تشکیل مجامع مسالمت 22
ــ  5. خصـوص اصـل آزادي سـندیکایی   المللـی کـار در   مندرجات دیباچه اساسنامه سـازمان بـین  

مـابین نماینـدگان   اصول مذکور در مقدمه اعالمیه فیالدلفیا درخصوص امر گفتگوي آزادانـه فـی  
خصـوص  اعالمیه در 3اده ها و تأکید مکارگران و کارفرمایان بر پایه برابري با نمایندگان دولت

ـ تعهد کلی اشاره شده در اعالمیه مربوط به حقوق 6.جمعی به رسمیت شناختن حق مذاکره دسته
نظر از الحاق یا عدم الحـاق از سـوي   که استانداردهاي این اعالمیه را صرف) 1998(بنیادین کار 

بـودن رعایـت و    آور الزامداند؛ مبانی حقوقی کافی براي الرعایه می هاي عضو سازمان الزمدولت
تأمین حقوق فوق را در نظام حقوق داخلی فراهم آورده و قطعاً همین اصول زیربناي تکـالیف و  

و دیگـر  ) 178و مـاده   138تـا   130مـواد  (و قانون کـار  . ا.ق104و  26تعهدات مندرج در اصول 
امـا بـه   . بـوده اسـت  ... مقررات وابسته به این مفهوم همچون قانون تشکیل شوراي اسالمی کـار و 

هـاي سـازمان   هـا در حقـوق داخلـی همـواره از منظـر ارزیـابی و بازرسـی       بینـی  هرحال این پـیش 
هاي کارگري یا کارفرمایی به رسمیت شناخته شـده  المللی کار نمره مردودي گرفته و تشکل بین

بحـث   بینی شـده در دو سـند مهـم ایـن     در حقوق داخلی ما منطبق با اصول و استانداردهاي پیش
نبوده و بارها ضرورت اصالح مقررات فصـل ششـم قـانون کـار از      98و  87هاي نامهیعنی مقاوله

هاي نـاقض اصـول   المللی تأکید و تکلیف شده و نام ایران در زمره دولت سوي این نهاد ناظر بین
فوق درج و بعضاً با تمهیدات و تعهداتی از سوي دولتمـردان ایرانـی از ایـن لیسـت خـارج شـده       

بـه منظـور تبـادل نظـر دولـت و      «: قـانون برنامـه پـنجم توسـعه     75دیگر این که وفق مـاده   1.است
ها، بررسی و رفـع موانـع   هاي اقتصادي این بخشهاي خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتبخش

                                                                                                                                                     
المللی  نفدراسیون بیناز سوي ک 2006هاي دیگري از اعتراضات به دولت ایران که درسال نمونه.1

این کنفدراسیون قابل مالحظه  2323مطرح شده در گزارش شماره  (ICFTU)هاي آزاد کارگري اتحادیه
  Labour standards department.http://www.International: ك.ر. است
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کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر براي اقدامات الزم در چارچوب قوانین و مقررارت موجود و 
دها و راهکارهاي اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شوراي گفتگوي دولت و بخـش  ارائه پیشنها

تشـکیل  ... یس کـل بانـک مرکـزي و   ، رئـ )ئیس شورار(خصوصی با ترکیبِ وزیر امور اقتصادي 
هاي امیـدي از عملیـاتی شـدن گفتمـان دولـت و بخـش خصوصـی را نشـان         که بارقه» ...شودمی
رغم تفرّق بافـت عضـوي میـان سـه قـوه، غلبـه بـا اعضـاي         هرچند که در این شورا علی. دهدمی

  .باشندحکومتی بوده و نمایندگان بخش خصوصی در اقلیت می
  

المللی اعمال هفت نماگر بین: هاي عملی کارشایسته در ایرانکاستی :گفتار دوم
ان گیـري آنهـا در ایـر   هـاي کـار شایسـته و انـدازه    در این گفتار طی دو بند به نماگرهاي کاسـتی 

  . پرداخته شده است
  

  هاي کار شایستهنماگرهاي آماري کاستی :بند نخست
اي دیگر و با عنایت به معیارهاي عملی نیز مورد توان از زاویهعالوه بر بعد نظري، کارشایسته را می

هاي متفاوتی از نماگرهاي در خصوص ارتقاي کارشایسته، مجموعه ILOچه این که . نظر قرار داد
گیري ارائه کرده که از میان آنها در این پژوهش از هفت نماگر منتخب یکی براي اندازهآماري را 

بسـکند و دیگـران،   (» گیـري کارشایسـته   هفت نماگر اندازه«تحت عنوان  ILOاز مقاالت منتشره 
ـ 4. ـ بیکاري3. ـ ساعات بیش از حد کار2. ـ پرداخت کم ساعتی1«: شامل) 73ـ100، صص 1384

ـ فقـدان مسـتمري تـأمین      6.ـ فاصله بین زنان و مردان در مشارکت نیروي کـار 5. نبیکاري جوانا
گیـري  جهـت انـدازه  » ساله در مدرسه 10ـ14ـ عدم ثبت نام کودکان 7. اجتماعی براي سالمندان

به عبارت بهتر با اعمال نماگرهاي یک مطالعه . هاي کار شایسته در ایران استفاده شده استکاستی
هـایی کـه بـه جـاي     سـنجه . ایمایران، به دنبال تعیین موقعیت حقوقی کشورمان بوده المللی دربین

در کشورها، آن را به طور غیرمستقیم و سـلبی بررسـی   شایستهگیري مستقیم و ایجابی کاراندازه
  .دهندشایسته را مورد سنجش قرار مینموده و به بیان بهتر، نیمه خالی کار

  
  الف ـ پرداخت کم ساعتی

از ایــن رو یکــی از . تــرین مشخصــه کــار اســت بســیاري از کشــورها، میــزان پرداختــی مهــم در 
نـرخ پرداخـت ناکـافی بـه معنـاي درصـد       «یـا  » پرداخت کـم سـاعتی  «هاي مورد مطالعه شاخص
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براین اسـاس  . معین شده است» کارکنانی که زیر نصف درآمد میانگین حداقل مزد ساعتی دارند
هر کـدام  (خت متوسط ساعتی در میان شاغلین یا حداقل مطلق پرداخت کافی معادل نصف پردا

تعریفی کـه در قالـب توزیـع درآمـد سـاعتی در هـر کشـور بـه مفهـوم          . باشدمی) که بیشتر باشد
هـاي موجـود   هماهنگ کردن معیارهاي متفاوت ملی در خصوص شایستگی پرداخت و تفـاوت 

که حد متوسـط ایـن توزیـع، وضـعیت     چه از آنجایی . شوددر ساعات کار کارگران ارزیابی می
رسد کـه معیارهـاي ملـی مربـوط بـه      کند، منطقی به نظر مینسبی یک کارگر نوعی را تعیین می

گونـه کـه درآمـد    همچنین آن. ه نرخ حد متوسط باشندهاي پرداخت شایسته، معطوف بشاخص
ن با یکدیگر، درآمـد  باشد، بهترین مبنا براي مقایسه کارگراکل، وابسته به میزان ساعات کار می

باشـد کـه در   اما قایل شدن به این شاخصه، یک شـرط بـراي حـداقل دسـتمزد مـی     . ساعتی است
درصد متوسط درآمد ساعتی زیر آستانه مطلق تعیـین شـده باشـد، مـورد نیـاز       50کشورهایی که 

در این شاخص، پرداختی موردنظر، آن است که یک کارگر تمام وقت بتوانـد عـالوه بـر    . است
را باالتر از خط فقر مورد نظر بانک جهـانی یعنـی دو دالر،   ) همسر(خود، حداقل یک نفر دیگر 

روز در هفتـه و   6سـاعت کـار در روز،    8جا به معنی در این» تمام وقت«عبارت . سرپرستی کند
میـزان کـاري کـه    . اسـت ) 8×6×50(سـاعت   2400هفته در سال است که حاصل آن معـادل   50

 65/0یـا  ) 15/2×2×365(دالر آمریکـا   50/1569جهـانی بایـد بتوانـد معـادل     طبق تعریف بانـک  
الـذکر قـرار   دالر در ساعت درآمد تولید کند تا دو نفر از محل این کار در حـد خـط فقـر سـابق    

  . گیرند
: طبـق تبصـره ایـن مـاده    . قانون کار، نظام حداقل دستمزد برقرار شـده اسـت   41در ایران وفق ماده 

ظف اند که در ازاي انجام کار در ساعات تعیین شده قانون به هیچ کـارگري کمتـر از   کارفرمایان مو«
بنـابراین کـارگران سـاعتی نیـز از حـداقل مـزد       . »...حداقل مـزد تعیـین شـده جدیـد پرداخـت ننماینـد      

قـانون کـار کـه سـقف      51مـاده   1اما به موجب استاندارد ارائـه شـده و براسـاس تبصـره     . برخوردارند
ساعت تعیین نموده و از طرفی نرخ حداقل دستمزد که میـزان آن در سـال    44در هفته را  ساعات کار

شود که نـرخ  ساعت کار تعیین گردیده، مالحظه می 8ریال در ازاي  100.110روزانه ) 1390(گذشته 
سـاعت   2200هفتـه کـاري در سـال یعنـی      50ساعت کار در هفته و  44مزد ساعتی در ایران براساس 

این در حالی است که با احتسـاب نـرخ رسـمی دالر    . باشدریال می 1376سال به میزان تقریبی کار در 
ریـال و بـر مبنـاي نـرخ غیـر رسـمی        800.7بایسـت  حداقل مزد سـاعتی مـی  1در کشور در حال حاضر

                                                                                                                                                     
  .ریال بوده است 000.17ل و نرخ غیر رسمی بازار قریب ریا 000.12نرخ رسمی  1390ماه پایان دي.1
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نفـر را  2دالر در ساعت بتوانـد   65/0ریال باشد تا بر اساس شاخص  050.11حدود  بایستمی) بازار(
  .ر خط فقر تأمین نمایدد

  
  ب ـ ساعت بیش از حد کار

. المللـی دارد اي به درازاي تاریخ این نهـاد بـین  المللی کار به ساعات کار، عقبهتوجه سازمان بین
اعالمیـه فیالدلفیـا مـورد     3چه اینکه تعیین ساعات کار شایسته در مقدمه اساسنامه سازمان و بنـد  

نامه سازمان به سـاعات کـار در   مقدار اکتفا نشده و نخستین مقاوله اشاره قرار گرفته و البته به این
، 47، 31، 30هـاي  نامـه استانداردي که بعد از آن در مقاوله. اختصاص یافته است) 1919(صنعت 

ساعت کار در هفتـه،   40یعنی  47نامه در این مقاله برخالف مقاوله. دنبال شده است ...و 51، 49
 48ــ حـداکثر سـاعات کـار هفتـه      1نامه شماره ـ مقاوله  ILOآور اد الزامبر مبناي حسن مطلع اسن

بنابراین نماگر مذکور، درصدي از کارگران اسـت کـه سـاعات    . ساعت درنظر گرفته شده است
سـاعت در   48از ) اجبـاري (معمول کار آنها در تمامی مشاغل به دالیل اقتصادي یا غیرداوطلبانه 

عات معمول کار به ساعات واقعی کار، ترجیح داده شده، هرچنـد  همچنین سا. هفته تجاوز نماید
نماگري که صرفاً بـراي  . گیردهاي ملی، شاخص اخیر بیشتر مورد استفاده قرار میکه در ارزیابی

چه اینکه وقتی یـک شـغل   . باشددهندگان تعیین نشده و شامل کلیه مشاغل میشغل اصلی پاسخ
فی براي زندگی نیست، کارگران غالباً به مشاغل دوم یـا بیشـتر   به تنهایی قادر به تأمین درآمد کا

گیـري بـا مصـائبی هـم     هرچند که ایـن انـدازه  . آورند تا خانواده خویش را تأمین نمایندروي می
  .روستچون تمایل کارگران در ارائه غلوآمیز ساعات کار خود روبه

فق کارگران، نماینده یـا نماینـدگان   کارفرما با توا«: قانون کار 51ماده  1در ایران وفق تبصره 
تواند ساعات کار را در بعضی از روزهاي هفته کمتـر از میـزان مقـرر و در دیگـر     قانونی آنها می

سـاعت   44روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفتـه از  
بـه ایـن لحـاظ اگـر     . فتی کارگران دارداستانداردي که ارتباط مستقیم با میزان دریا. »تجاوز نکند

ساعت کار براي کارگر از جهت حداقل دستمزد کافی نباشد،کارگر به مشـاغل دوم و سـوم    44
  .آوردو مآالً تجاوز از ساعات کار معینه روي می

  
  ج ـ بیکاري

گیري تعداد افرادي که توانـایی یـافتن   اشتغال و عبارت است از اندازه مسئلهبیکاري، روي دیگر 
بیکـاري ناشـی از ایـن تعریـف، درصـد افـراد اسـتخدام نشـده در         » نرخ متداول«. شغلی را ندارند
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هاي میان کشورها، عمدتاً بـه دلیـل تعیـین حـداقل     اما تفاوت. نمایدگیري مینیروي کار را اندازه
المللی کار تعیین نشده، حـداقلی کـه در سـطح    آور بینهیچ سند الزامسن کاري است که توسط 

کـه در بیشـتر   امـا بـا وجـود آن   . سـال اسـت   15بـا   شود و در غالـب کشـورها برابـر   ملی تعیین می
کشـورها، نـرخ بیکـاري، نمـاگر مهمـی از عملکــرد بـازار کـار اسـت، ایـن مهـم در کشــورهاي           

توانند براي مدت زمان زیادي در فقدان بیمه افراد نمیچرا که . درآمد، اهمیت چندانی نداردکم
بنابراین عمـدتاً از طریـق خـود اشـتغالی یـا      . هاي معادل آن، بیکار بمانندبیکاري یا دیگر حمایت

به همـین دلیـل، بسـیاري از کشـورها،     . نمایندکار در بخش غیررسمی، زندگی خود را تأمین می
ند، چرا کـه بخـش اعظـم نیـروي کـار آنهـا در بخـش        کننرخ بیکاري خود را پایین گزارش می

بـراي توصـیف    1970بخشـی از اقتصـاد کـه در اوایـل دهـه      .باشندمشغول به کار می 1غیررسمی
 1972تـر در  هاي خاص طبیعت دوگانه نظام تولیدي و وضعیت اشـتغال و بـه طـور دقیـق    ویژگی

ح بـه واحـدهاي کـوچکی    ایـن اصـطال  . در کشور کنیا به کار بـرده شـد   ILOتوسط کارشناسان 
منـد یـا   قابل تشخیص، مثبت و قانون اطالق شد که در تولید کاالها و خدمات فعالیت داشتند، اما

هـاي خیابـانی،    فروشـی  هـا از دسـت  طیـف وسـیعی از فعالیـت   . حمایت شده توسط دولت نبودند
هـایی کـه بـه    یـت هاي جزیی که نیاز به مهارت و سرمایه نداشـته تـا فعال  ها و سایر فعالیت واکسی

بـاقري و  ... (ها، تعمیرکاران وسـایل الکترونیکـی و  اندکی سرمایه و مهارت نیاز دارند نظیر خیاط
اقتصـاد   2002المللی کار درسال  کمیته اقتصاد غیررسمی کنفرانس بین«2).42، ص1381دیگران،

هـاي  و بخـش هاي اقتصادي که به وسـیله کـارگران   فعالیت: غیررسمی را این گونه تعریف نمود
شوند یا این مهم  وجه به وسیله ضوابط رسمی پوشش داده نمیصادي که قانوناً یا عمالً به هیچاقت

معنی که خـارج   هایشان تحت شمول قانون نبوده به این گیرد و فعالیتبه نحو ناکافی صورت می
اگرچه آنها  کنند یا عمالً تحت پوشش نیستند بدین معنی که از دسترس رسمی قانون فعالیت می

ــانون کــار  ــانون در  مــیرســماً در معــرض ق ــا ق ــد، ام » شــود موردشــان اعمــال و اجــرا نمــی کنن
.(Trebilcock, January 2005,p.2)»حقـوقی یـا    مسئلهتوان به عنوان یک با کار غیررسمی می

و امري که مستلزم اصالح قانون کار و اداره امور کـارگران و اعمـال کـار    . قانونی برخورد نمود
ــا از آنجــا کــه دالیــل ریشــه. طــرف آن اســتبــی اي اقتصــاد غیررســمی چنــد وجهــی اســت، ام

                                                                                                                                                     
1. Informal Sector

نامه کار ویژه(62، کار و جامعه، شماره »کار شایسته و اقتصاد غیررسمی«صفایی گنجین، منیژه، : ك.نیز ر.2
  .44ـ 47، صص  84، خرداد )شایسته
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مندسازي به تنهایی کافی نبوده و در این بستر برخـورداري از نهادهـاي قضـایی، سیاسـی و     قانون
سـازمان  (» رسـد اقتصادي قوي و مؤثر و سایر تشکیالت بازاري و غیـر آن ضـروري بـه نظـر مـی     

  ).26ـ 27، صص 1386المللی کار، بین
معهذا در مقایسه با کشورهایی که بخش غیررسمی اقتصاد آنها فعـال اسـت، در کشـورهایی    
که داراي حمایت اجتماعی هستند، افراد قادرند بدون شغل بمانند تـا ایـن کـه شـغل متناسـب بـا       

 15ان در مطالعه حاضر در تحلیل نرخ بیکاري، تعداد کل بیکـار . تجربه و تخصص خود را بیابند
مجموع افـراد شـاغل   اند که از تقسیم به نیروي کار متناظر خود کهساله در نظر گرفته شده 24تا 

 79در ایـران بـا عنایـت بـه مـاده      . شـود دهند، حاصل میو بیکار در همان رده سنی را تشکیل می
دانسـته  سال و به کار گماردن افـراد کمتـر از آن را ممنـوع     15قانون کار که حداقل سن کار را 

.شوداست، مشکلی از بابت مبناي پژوهش مشاهده نمی
  

  د ـ بیکاري جوانان
کنندگان نیروي کار در گروه سنی نرخ بیکاري جوانان، تعداد افراد بیکار مرتبط با تعداد مشارکت

اي طبقه. نماگري مربوط به مشکالت نیروي جوان در یافتن شغل. نمایدگیري میرا اندازه 15ـ24
اي مواجـه بـوده و بـه عنـوان     عه که غالباً با بیکـاري ناشـی از فقـدان مهـارت فنـی و حرفـه      از جام

به عالوه، این سنخ از کارگران، متناوبـاً  . باشندالتحصیالن جوان به دنبال اولین شغل خود میفارغ
در این شـاخص  . باشنددهند و از این رو بیشتر در معرض خطر بیکاري میشغل خود را تغییر می

یعنی مقایسه جهانی بـین کشـورهاي صـنعتی و در حـال     » نماگر بیکاري«ماري نیز همان مشکل آ
اي فـرد در یـک مؤسسـه    چه اینکـه در کشـورهاي صـنعتی، آمـوزش حرفـه     . توسعه حاکم است

حـالتی  . شـوند شود و کارآموزان در عداد شاغلین درنظر گرفته نمیآموزشی شغل محسوب نمی
اما در غالب کشورهاي در حال توسعه، کارآموزان . شودي جوانان میکه باعث افزایش نرخ بیکار

کارگر تلقی شده و از این رو به صورتی غیرواقعی و صوري، آمار افراد شـاغل افـزایش و آمـار    
سال تمام اعالم  15قانون کار، حداقل سن کار  79در ایران طبق ماده . یابدافراد بیکار کاهش می
در  84یز از تکرار مطالب کار کودك، در قانون کار اوالًـ به موجب ماده شده، با این حال با پره

آور اسـت  مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت یا شرایط آن، سالمتی یا اخالق کارگران زیـان 
، ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم  82ثانیاًـ مستند به ماده . سال است 18حداقل سن کار، 

، سنش بین  80کار معمولی کارگران است، کارگر نوجوانی که طبق ماده ساعت کمتر از ساعات 
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مشمول مقررات ... و کارآموزان... ، کلیه کارگران و کارفرمایان5ثالثاًـ وفق ماده . است 18تا  15
الـف ـ کسـانی کـه فقـط بـراي       «: عبارتنـد از  112کـارآموزانی کـه برابـر مـاده     .قانون کار هستند

ب ـ افرادي که به . ا ارتقاء مهارت براي مدت معین در مراکز آموزش ببینندفراگرفتن، بازآموزي ی
اي خاص براي مدت معین که زاید بر سه سال موجب قرارداد کارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه

 15نباشد در کارگاهی معین به کارآموزي توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آن که سن آنها از 
، کـارآموز  114و  113بنابراین وفق این ماده و مواد . »...سال بیشتر نباشد 18و از  سال کمتر نبوده

مشمول قانون کار به معناي خاص بند ب ماده پیش گفته بوده و هرچند در بند الـف نیـز صـرف    
اي خاص در مراکز آموزشی مشغول هسـتند، کـارآموز دانسـته    افرادي که براي فرا گرفتن حرفه

ید توجه کرد که شمول قانون کار مبتنی بر وجود رابطه تبعیت با کارفرمـایی معـین   اند، اما باشده
. )136ـ 137، صص 1384عراقی، (توان مشمول قانون کار دانست است و بدین لحاظ این افراد را نمی

، نتایج سنجش 112از این رو، در آمارگیري کارگران ایرانی، احتساب کارآموزان بند الف ماده 
  .عیت دور خواهد ساخترا از واق

  
  هـ ـ فاصله بین زنان و مردان در مشارکت نیروي کار

نرخ مشارکت نیروي کار، جمعیت فعال اقتصادي یک کشور را در ارتبـاط بـا جمعیـت در سـن     
جمعیت در سن کار شـامل کلیـه افـراد    . دهدکار آن کشور در یک مقطع زمانی خاص نشان می

کنندگان در نیروي کار نیز، شامل هر دو افراد شاغل و بیکـار  مشارکت. باشدسال و باالتر می 15
شاغلین به عنوان افرادي که در تولید کاال و خـدمات حتـی بـراي یـک سـاعت و یـک       . شودمی

تواننـد شـامل کارفرمایـان، کـارگران     مقطع زمانی خاص یا به صورت عادي اشتغال دارند و مـی 
کلیـه اشـکال اشـتغال از     شـامل » کت نیـروي کـار  مشار«مفهوم . خود اشتغال و کارآموزان باشند

ولـی عمـالً تعـاریف ملـی در ایـن زمینـه       . باشدگونه اشتغال نامنظم دیگر میوقت و هر جمله پاره
با این حال و معموالً، نرخ مشـارکت نیـروي   . المللی با یکدیگر تطابق ندارندهمیشه در سطح بین

 1.باشـد قابـل ارزیـابی مـی   » اشتغال زنان«عنوان اي که تحت مسئله. کار زنان کمتر از مردان است
که در گستره آن، زنان درحالی که هنوز از قیـد مطلـق مسـئولیت در مقابـل      2ضرورتی اجتماعی

                                                                                                                                                     
، ترجمه حسن محمد »2004ی زنان در سال روندهاي اشتغال جهان«المللی کار، ـ سازمان بین1: ك.ر.1

هاي جهانی گرایش«المللی کار، ـ سازمان بین2. 53ـ62، صص  83، دي 57صادقیان، کار و جامعه، شماره 
  .43ـ53، صص  84، دي و بهمن 67ـ68، کار و جامعه، شماره »اشتغال زنان

  .42ـ 47، صص  81، آذر 46، شماره ، کار و جامعه»ضرورت اجتماعی اشتغال زنان«جمشیدي، فخري، : ك.ر.2
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بـا ایـن حـال    . شـوند  اند به کارهاي خارج از خانه مشغول می رها نشده) همسر وفرزندان(خانواده 
ور مـا در سـالیان اخیـر در حـال اتفـاق و      هاي گذشته و در کشـ آنچه در جوامع پیشرفته طی دهه

هایی از شکسته شدن الگوي سنتی و از پیش تعیین شده اشتغال زنان را با گیري است، نشانه شکل
. کننـد  امروزه زنان بیش ازگذشته فرصت اشتغال در محیط خارج از خانه را پیـدا مـی  . خود دارد

انـد کـه در گذشـته بـه عنـوان       مشاغلی شـده دار انجام  داري نبوده و عهده صرفاً متکفل امور خانه
درخصوص عوامل مؤثر بر این امر در کنـار عوامـل عمـدتاً    . شد قلمرو انحصاري مردان تلقی می

فردي و خانوادگی مانند تغییر الگوي خانواده در کاهش موالید، افزایش سنوات تجرد و نیازهاي 
ي زنـان در محـیط خانـه، شـیوع     هـا توان به عواملی چـون کـاهش مسـئولیت   مالی و اقتصادي می

  1.زندگی مصرفی و افزایش نیازهاي مادي افراد و خانواده اشاره نمود
بر منع تبعیض میان زنان و مردان تأکیـد  . ا.اوالًـ وفق اصول پیش گفته ق: رغم آن کهدر ایران علی

سـت کـه آن هـم    ا» موازین اسـالمی «تواند تبعیض را باعث شود شده و در این میان تنها عاملی که می
تاکنون در راستاي حمایت و نه محدودیت زنان استفاده شده، هرچنـد کـه احتمـال اسـتفاده از آن بـه      

به رفع تبعیض میان زنان و مردان و از جملـه در  . ا.ثانیاًـ در قانون کار نیز پیرو ق. ضرر زنان وجود دارد
ون کـار ایـران ضـمن رعایـت     ثالثاًــ قـان  . تـر شـرح آن رفـت   بحث تساوي مزدي تأکید شده که پـیش 

و حتــی در مـواردي، اجـراي اســتانداردهایی بـاالتر از آن، حمایـت جــامعی از      ILOهـاي  نامـه مقاولـه 
ا بـه نظـر            2کارگران مادر به عمل آورده است؛ مـانعی حقـوقی بـر راه اشـتغال زنـان وجـود نـدارد، امـ

توانـد مـانعی بـر راه اشـتغال     خـود مـی  ) تبعیض مثبت(رسد حمایت بیش از حد از این قشر کارگر می
و » حق مـادري «هاي قانونی از زنان در بحث از جمله این که کارفرما در مواجهه با حمایت. زنان باشد

و قـانون نحـوه اجـراي آن     10/9/62وقت بـانوان مصـوب   قوانینی هم چون قانون راجع به خدمت نیمه
یکی بیشتر کارگران مرد نسـبت بـه زنـان    تر، توان فیزو اصالحات آنها و از همه مهم 18/1/64مصوب 

دهد که از نیروي کار مرد استفاده کرده و عطاي استخدام کـارگر زن را بـا توجـه    در کار، ترجیح می
تـوان از مسـائل فرهنگـی متبلـور در     ضمن آنکه در این خصوص نمی. به مصائب آن به لقایش ببخشد

توانـد زن خـود را از حرفـه یـا صـنعتی      هر میشو«: قانون مدنی، چشم پوشید 1117قانون همچون ماده 
                                                                                                                                                     

  .26ـ 28، صص  80، اسفند 42، کار و جامعه، شماره »هاي اشتغال زنانضرورت و محدودیت«حسینی، زهرا، : رك.1
نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل قانون کار و آیین 77و  75ـ مواد 1: ك.ر.2

ترویج تغذیه با «قانون کار و قانون  76ـ ماده 2. 11/1/1370انان مصوب مکانیکی براي کارگران زن و نوجو
ماده  2ـ تبصره 3. 86و اصالح آن در سال  1374مصوب » شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

قانون کار و  78ـ ماده 5. قانون کار 76ماده  1ـ تبصره 4. قانون تأمین اجتماعی 67قانون کار و ماده  76
  .وزیرکار و امور اجتماعی 5/5/1370ها مصوب ها و مهدکودكنامه اجرایی شیرخوارگاه آیین
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با ایـن توصـیف در نظـام حقـوقی مـا      «. »که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند
یکـی تبعیتـی کـه در حقـوق خـانواده تعبیـر بـه تمکـین         . گـردد زن شوهردار با دو وضعیت مواجه می

در جمـع بـین ایـن دو    . گـردد کارفرما ملـزم مـی  شود و دیگري که به موجب قرارداد کار، در قبال می
تکلیف تا آنجایی که اشتغال زوجه مناسب با مصالح خانوادگی، شئونات مرد و همسـرش باشـد بنابـه    

هم به موجب قانون مـدنی تکمـین نمـوده و هـم براسـاس      » الجمع مهما امکن اولی من الصالح«قاعده 
پرواضـح اسـت در   ).134، ص 1382نیـا،  براتی(» ستقانون کار، تبعیت اداري از کارفرما انجام شده ا

حفظ مصالح خانوادگی موضوعیت دارد نه تأمین یک نوع سروري نابجا براي مرد نسـبت   مسئلهاینجا 
البته تعیین مصادیق اموري که با مصالح خانوادگی منافی است، قاعـده ثـابتی نداشـته و اخـالق     . به زن

نیز با تصویب قانون حمایـت از  . شخیص دادگاه مؤثر استعمومی و وضع خاص هر خانواده در این ت
تواند با تأییـد دادگـاه زن خـود را از    آن، براین که شوهر می 15و تصریح ماده  1346خانواده در سال 

 18هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منـع نمایـد و تکـرار آن در مـاده     
و عدم نسخ آن تاکنون، غالباً بر این باورند که همچنـان حکـم ایـن مـاده     1353قانون حمایت خانواده 

: آمـده  18به عالوه در این قانون به زن نیـز ایـن اختیـار داده شـده منتهـی در پایـان مـاده        . جاري است
دادگاه در صورتی که اختاللی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مـرد را از اشـتغال بـه شـغل مزبـور      «

بنابراین از نظر قانون فوق زن و شوهر با هم برابر نبـوده و موقعیـت حقـوقی آنهـا در ایـن      . »کند منع می
  . گردداز یکدیگر متمایز می مسئله
  

  و ـ فقدان مستمري براي سالمندان
گونه مسـتمري بـر مبنـاي فعالیـت گذشـته      گیري تعداد افرادي که هیچازهدر این شاخص هدف از اند

. ان دادن کمبودهاي نیروي کار در زمان عدم فعالیـت اقتصـادي خـود اسـت    اقتصادي خود ندارند، نش
اي مؤثر نیروي کار را تحـت پوشـش یـک درآمـد مناسـب پـس از       چه اینکه کارشایسته باید به گونه

بنـابراین  . سال و باالتر بررسـی شـود   65نماگري که از طریق گروه سنی . خروج از بازار کار قرار دهد
سال است که فعالیـت اقتصـادي ندارنـد و     65گیري دارد، نسبت جمعیتی باالي ازهآنچه که نیاز به اند

شاخصـی در ارتبـاط مسـتقیم بـا     . کننـد هـاي اقتصـادي گذشـته نیـز مبلغـی دریافـت نمـی       بابت فعالیت
المللـی و پذیرفتـه   بنـدي خـاص و روشـن بـین    طبقـه فاقـد   که به طور کلیهاي تأمین اجتماعی نظام
رسد با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفـاه و تـأمین اجتمـاعی در سـال     به نظر میدر ایران . اندشده

و البته اجراي کامل آن، مشکل مستمري سـالمندان بـه تـدریج حـل شـود ضـمن آن کـه در حـال          83
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سال حق بیمـه قبـل از تـاریخ     10ـ پرداخت حداقل 1: قانون تأمین اجتماعی که شروط 76حاضر، ماده 
بـراي  ) 2و  1هـاي  تبصره(سال سن براي مردان و زنان را با استثنائاتی  50و  60ـ 2. یتقاضاي بازنشستگ

. هـاي آمـاري مـورد لحـاظ قـرار داد     استفاده از مستمري بازنشستگی مقـرر داشـته را بایـد در سـنجش    
پردازنـد و در واقـع حضـور کمتـر     داري و مراقبت از فرزندان مـی گفتنی است وقتی زنان بیشتر به خانه

گونه مستمري ندارند نیـز از  دان، طبیعتاً میزان زنانی که هیچان در جمعیت فعال اقتصادي نسبت به مرزن
چرا که اساساً وقتی فرصت زنان براي ورود و دوام در بازار کار کمتـر باشـد، مـآالً    . مردان کمتر است

  . شودبحث دریافت مستمري پس از بازنشستگی نیز منتفی می
  

  ساله در مدرسه 10ـ14ودکان نام کز ـ عدم ثبت
سال سن دارند و در هـیچ برنامـه آمـوزش ملـی،      14تا  10در این نماگر تعداد کودکانی که بین 

البته اشکال مختلف کار کودك که توصیه به حذف آنها . شودگیري میاند اندازهنام نکردهثبت
هـاي وسـیع در   فـاوت در این نماگر به جهـت ت . شده مشکالتی در این سنجش ایجاد کرده است

در واقـع  . سال انتخاب شـده اسـت   14تا  10کشورها در سن اجباري رفتن به مدرسه، گروه سنی 
که باید در نظـر داشـت   ضمن این. شود که مشغول به کارندگیري میاینجا تعداد کودکانی اندازه

ن در عین ثبت اي از کودکااند به مدرسه نرفته و عدههمه کودکانی که در مدرسه ثبت نام کرده
 5ــ دوره  2. سالگی 7ـ سن ورود به دبستان یعنی 1: در ایران با عنایت به. روندنام، به مدرسه نمی

هـاي مجلـس و دولـت در    کـه البتـه بـا عنایـت بـه کشـمکش      (ساله دبستان و سه ساله راهنمـایی  
ن و خصوص مخالفت مجلس با حذف دوره راهنمایی و اضافه نمـودن آن بـه دبسـتان و دبیرسـتا    

اي شـامل سـوم   سـال، محـدوده   14تـا   10؛ گروه سـنی  )اصرار دولت بر آن در شرف تغییر است
اما در باب اجباري بودن آموزش کودکـان در ایـران،   . گیرددبستان تا دوم راهنمایی را در بر می

رسد همچنان، قانون راجع به آموزش و پرورش عمـومی  قانون واحدي حاکم نیست و به نظر می
مجلس شوراي ملی حاکم باشد که تـا پایـان کـالس ششـم      6/5/1322و مجانی مصوب  اجباري

مصوب مجلسـین شـوراي    29/3/1350قانونی که اصالح آن در . آموزش را اجباري نموده است
ملی و سنا، آموزش کودکان را تا پایان دوره راهنمایی و پیش از آغاز متوسطه اجبـاري نمـود و   

 30/4/1353مصـوب  » ل و امکانـات تحصـیل اطفـال و جوانـان ایرانـی     تـأمین وسـائ  «نهایتاً قـانون  
مجلسین وقت که والدین را در صورت تمکن مالی مکلف کرده تا شرایط تحصیل کودك را تا 

سالگی فراهم آورند و در صورت فقدان تمکن مالی، این مهم را بر عهده دولت گذارده  18سن 
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و در صورت استنکاف یا تکرار جرم با حبس حکمی که با ضمانت اجراهاي جزاي نقدي . است
بنـابراین بـه لحـاظ مبـانی قـانونی در خصـوص گـروه سـنی مـورد          .سال مواجه شده است 3تا  1

  .سنجش، نظام حقوقی ایران کمبودي ندارد
  

بند دوم ـ برآورد هفت نماگر در ایران
بسکند و دیگران، پیشـین،  (ع هاي کار شایسته با روش ارائه شده در مقاله مرجبه منظور برآورد کاستی

هاي آمـاري مربـوط بـه     کشور جهان پرداخته، داده 40المللی قریب  که به مقایسه بین) 102ـ109صص 
نماگرهاي توصیه شده را در ایران جستجو نمـوده و بـا روش محاسـباتی خاصـی کـه در مقالـه مرجـع        

کشـور جهـان مقالـه مرجـع قـرار       40اي  گیري و در جدول مقایسـه  آمده، کارشایسته را در ایران اندازه
توضیح آن کـه بـراي بـه دسـت     . ایم تا مرتبه و جایگاه ایران در مقایسه با این کشورها تعیین گردد داده

آوردن ارزیابی عملکرد کشورها بر مبناي نماگرهاي مذکور، کشورهایی با اطالعات ارائه شـده بـراي   
عتی یا ساعات بـیش از حـد کـار باشـد انتخـاب      نماگر که یکی از آنها باید پرداخت کم سا 4حداقل 

اند و از طریق محاسبه ارزش میانگین نماگرها با حذف دو ارزش حداقل و حداکثر، مورد تجزیـه  شده
بـراي   ILOنمـاگر اسـتاندارد جهـانی     30هفـت شـاخص پـیش گفتـه کـه از      . انـد و تحلیل قرار گرفتـه 

  :گردند هاي ذیل معین میاند با نماگرگیري کار شایسته برگزیده شده اندازه
  

تعریفشاخص
درصد حداقل مطلق دستمزد ساعتی 50دستمزد کمتر از پرداخت کم ساعتی

به دالیل اقتصادي (ساعات بیش از حد کار 
ساعت در هفته 49درصد شاغالن با ساعات کار بیشتر یا مساوي )یا غیراقتصادي

ه نیروي کار متناظر خود بساله تقسیم 24تا  15تعداد کل بیکاران بیکاري
باشنددر همان رده سنی میکه مجموع افراد شاغل و بیکار

ساله  24تا  15از تقسیم جمعیت بیکار جوان که شامل افراد بیکاري جوانان
شودباشد به جمعیت فعال حاصل می می

فاصله بین زنان و مردان در مشارکت نیروي 
کار

بر ) شاغالن و بیکاران(زار کار حاصل تقسیم تعداد افراد فعال در با
تعداد جمعیت در سن کار در گروه مردان منهاي گروه زنان

فقدان مستمري تأمین اجتماعی براي 
سالمندان

درصدي از سالمندان که از مزایاي تامین اجتماعی استفاده نمی 
کنند

  نام کودکان نرخ عدم ثبت
ثبت نام نکرده در مدرسهسال  14تا  10میزان کودکان ساله در مدرسه 14- 10
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  1هاي کار شایسته در پنج دوره زمانی در ایرانگیري کاستی اندازه :)1(جدول شماره 
  

  ایران

  

سال

  نرخ عدم
نام ثبت

  پرداخت
کم

ساعات 
  بیش از
حد کار

بیکاري
  بیکاري
جوانان

فاصله زنان 
  و مردان در
مشارکت 
نیروي کار

  سالمندي
بدون 

مستمري

میانگین 
نهایی

  ه دررتب
41 

کشور

1376 -7/1481/4617/1385/3005/62 -78/3036
1380 -7/1496/5017/1409/3402/60 -25/3336
1382 -7/1482/5587/1138/2861/60 -96/3336
1386 -7/1482/559/98/217/42 -4/2636
139011**7/14*2/421/117/246/47 -17/2329

  .است 1376ات مربوط به سال اطالع* 
  .و مربوط به کودکان در سنین دبستان است 1383اطالعات مربوط به سال ** 

 76هـاي  اطالعات مربوط به هفت نماگر تعریف شده را به ترتیب در سال) 1(جدول شماره 
هـاي کـار   گیـري کاسـتی   در روش محاسـباتی انـدازه  . دهـد ایران نشـان مـی   90و  86،  82،  80، 

باشد، لذا اطالعـات   سته حداقل اطالعات الزم براي هر کشور چهار نماگر از هفت نماگر میشای
بـرداري اسـت لـیکن تأکیـد شـده کـه از چهـار        فوق که به شش نماگر اختصاص دارد قابل بهره

نماگر حتماً یکی از آنها باید پرداخت کم ساعتی یا ساعات بیش از حـد کـار باشـد کـه هـر دو      
بایسـت ارزش میـانگین    براي محاسـبه مـی  . موجود است 1وق در جدول شماره دسته اطالعات ف

. نماگرها را با حذف دو ارزش حداکثر و حـداقل محاسـبه و در سـتون میـانگین نهـایی قـرار داد      
ارزش حـداکثر مربـوط بـه نمـاگر فاصـله زنـان و مـردان در مشـارکت          1376براي مثال در سال 

بوده کـه بـا    17/13حداقل مربوط به نماگر بیکاري به میزان و ارزش  05/62نیروي کار به میزان 
                                                                                                                                                     

  :اي ایران و سایر کشورها در این پژوهش از منابع زیر به دست آمده استاطالعات مقایسه .1
ایران، ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور، مرکز آمار  ـ شاخص2. ـ بسکند و دیگران، پیشین1

  .1385زمستان 
3- Catherine Benoit, Gregory Norris, Deana Aulisio, Shannon Rogers, John Reed and Susan 

Overaker, Risk and Opportunity Table Development, 2010. 4- The State of the World’s 
Children 2007-Unicef Women and Children     - The Double Dividend of Gender Equality.
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، ساعات بـیش از  ) 85/30(حذف این دو رقم و محاسبه میانگین ارقام مربوط به بیکاري جوانان 
. ایـم  به عنوان میانگین نهایی رسیده 78/30نهایتاً به عدد ) 7/14(و پرداخت کم ) 81/46(حد کار 

با تالش براي  1390البته در مورد سال . رسیده است 17/23به  90با همین روش این رقم در سال 
هاي آماري موجود در خصوص هر یک از نماگرها به میـانگین نهـایی    قراردادن جدیدترین داده

هاسـت و  طبیعی است این رقم هر چـه کمتـر باشـد نشـانه کمتـر بـودن کاسـتی       . ایم رسیده17/23
ن اطالعات شاخص پرداخت کـم مربـوط بـه سـال     در محاسبه اخیر آخری. تر خواهد بودمطلوب

بـود کـه از آنهـا بـراي بـرآورد اسـتفاده        1383و شاخص نرخ عدم ثبت نام مربوط به سال 1376
بـه   26اگر میانگین را بدون در نظر گرفتن شاخص پرداخت کـم در نظـر بگیـریم عـدد     . گردید

گرفتـه و فقـط بـا اطالعـات     نام را نیز در نظر نهمچنین اگر شاخص عدم ثبت.دست خواهد آمد 
  .خواهد بود 45/33آن را برآورد نماییم میانگین  1390سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي کار شایسـته در طـی حـدود پـانزده سـال در کشـور       نمودار فوق مقایسه میانگین کاستی
 1382لغایـت   1376هـاي  گردد که در طی سالبا توجه به اطالعات موجود مالحظه می. باشدمی

به بعد کاهش داشته کـه ایـن امـر بـا توجـه بـه جـدول         1382م افزایش داشته و از سالروند مالی
بیشتر مربوط به کاهش اندازه شاخص بیکاري و بیکاري جوانان و فاصله زنان و مـردان   1شماره 

  .باشندنمودارهاي زیر گویاي این امر می. در مشارکت نیروي کار است
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هـاي مختلـف آمـده    هاي کار شایسته در میان کشـور هاي کاستیمقایسه شاخص 2ولدر جد
  .باشدکه اطالعات ایران مربوط به برآورد این تحقیق می

  
  هاي کارشایستهالمللی هفت نماگر کاستی مقایسه بین): 2(جدول شماره 

  

  نرخ عدمنام کشور
نام ثبت

  پرداخت
کم ساعتی

ساعات 
  بیش از
حد کار

  یکاريببیکاري
جوانان

فاصله زنان 
  درو مردان

مشارکت 
نیروي کار

  سالمندي
بدون 
مستمري

  میانگین
نهایی

00008/71/43/83/50001/5سوئد
5/50000/128/40002/86/02/6دانمارك

5/60008/308/20/65/90003/7ایسلند
7/126/50005/27/56/180000/8سوئیس
2/40009/89/82/204/130/09/8فرانسه
0000003/48/99/187/110008/10روسیه
9/30003/111/131/256/80000/11فنالند

2/73/98/212/52/128/150001/11انگلستان
8/70009/106/81/211/187/34/11بلژیک
6/110001/112/90001/140004/11آلمان
2/80002/180/64/121/150009/11اآمریک
7/40005/519/21/65/250000/12کره

4/70009/124/92/154/140002/12کانادا
0009/100/442/60/100/160003/12ماکائو
4/110005/161/49/99/160006/12پرتقال
0/07/133/300/56/95/260007/13ژاپن

0000002/484/32/76/44/297/13نزانیاتا
0000004/121/145/266/130009/13لیتوانی
7/80005/200/64/122/164/485/14استرالیا
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7/140005/124/94/173/147/197/14استونی
0000003/540/55/138/170/138/14تایلند

4/220002/124/64/180/140009/14رومانی
0000006/105/195/386/150006/17اسلواکی

8/680006/418/10/33/80006/17نپال
8/110008/118/116/180/306/481/18ایرلند

6/230008/147/156/333/160004/19جامائیکا
9/240000/309/46/147/270004/22اندونزي

0000004/193/114/325/286/208/22ایتالیا
117/142/421/117/246/4700017/23ایران

1/50007/299/171/400/143/312/23لهستان
0/120006/353/102/327/260006/23یونان
0000003/294/87/184/450000/24یمن

0000002/429/62/279/200001/24کنگ هنگ
0000008/338/98/466/380/01/24موریس
7/280/179/277/14/39/437/8018/24مکزیک

0000002/156/192/379/250/328/25اسپانیا
5/395/111/622/59/107/399/593/32کاستاریکا

3/374/153/419/140/305/350/675/33اردن
7/390000/407/86/246/360006/33سریالنکا

1/390001/439/76/137/461/774/35ترکیه
8/730009/434/30009/580004/51بنگالدش
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  هاي کار شایستهالمللی هفت نماگر کاستیمقایسه بین
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هامیانگین نمره کاستی

مارك و ایسلند بـه ترتیـب بـا    شود سه کشور سوئد، دان همان گونه که دراین جداول مشاهده می
هـاي کـار شایسـته و سـه کشـور سـریالنکا،       کمترین میزان کاسـتی  3/7و 2/6، 1/5میانگین نهایی

بــه ترتیــب بیشــترین میــزان  4/51و 4/35، 6/33ترکیــه و بــنگالدش بــه ترتیــب بــا ارقــام میــانگین
کشـور فـوق در    41ندر بـی  17/23هاي کار شایسته را دارند؛ کشور ایران نیـز بـا میـانگین    کاستی

در تحلیل چرایـی کسـب ایـن رتبـه بـراي      . قرار دارد که به هیچ وجه رتبه مطلوبی نیست 29رتبۀ 
توان به دو نرخ بسیار باالي ساعات بیش از حد کـار و   اي فوق می ایران با توجه به جدول مقایسه

رخ بـاالي سـاعات   تردیـد نـ  بی. فاصله زنان و مردان در مشارکت نیروي کار در ایران توجه نمود
کـه نیـروي   رداخت کم و ناکافی مزد دارد، چرابیش از حد کار به طور عمده رابطۀ مستقیمی با پ

هاي اضافی کار در کارگاه قبلی یا در  کار مجبور است براي جبران کاستی درآمد خود به نوبت
و حتـی   این معضل به نحو کامالً مشهودي در کشور مـا قابـل درك بـوده   . کار دیگر روي آورد

  .باشند می مسئلهخیل عظیمی از نیروي کار در استخدام دولت نیز گرفتار این 
درخصوص عدد باالي فاصله زنان و مردان در مشارکت نیروي کار نیز بـا یـادآوري آن کـه    

وقـت و هرگونـه    مفهوم مشارکت نیروي کار شامل تمامی اشکال اشتغال چون کار موقـت، پـاره  
کنیم که هرچند به دلیل مشـغولیت زنـان بـه کـار منـزل و       اشد، اشاره میب اشتغال نامنظم دیگر می

دار شـدن و بـزرگ کـردن آنهـا      شود زنان پـس از بچـه   مراقبت از کودکان که اغلب موجب می
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گردند، نرخ مشارکت نیروي کار زنان  دست از کار بکشند و درصد کمی از آنها به بازار کار بر
المللـی، کشـورهایی کـه در     ی با ارزیابی موضوع در سطح بینکمتر از مردان است؛ اما به طورکل

گیرند که کشور مـا نیـز جـزء     درصد است در دستۀ فاصله زیاد قرار می 40آنها نرخ فاصله باالي 
درصد جزء دسته فاصله کم و بین اینها با فاصلۀ متوسـط   20کشورهاي با نرخ کمتر از . آنهاست

 4/45گیرنـد؛ یمـن بـا     ر در دسته فاصله زیاد قرار میدر جدول فوق پنج کشو. شوند محسوب می
 6/47درصد و ایران با  7/46درصد، ترکیه با  9/58درصد، بنگالدش با  9/43درصد، مکزیک با 

درصد که قطعاً عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در کشـور مـا از دالیـل مـؤثر نـرخ بـاالي فاصـله        
  .باشد می

  
  نتیجه

قدیمی، در دنیاي کنونی و اقتضائات جدید آن، رویکرد نوینی بـا  کارشایسته علی رغم محتوایی 
کـاري مولـد مبتنـی برکرامـت انسـانی،      . کاربردها و کارآیی مؤثر در عرصه کار و اشتغال اسـت 

برابري فرصت، آزادي و برابري در عرصه روابط کار که از دو منظر حقوق بشر و توسعه انسانی 
تسـاوي مـزد و   «و » لغو کـار اجبـاري  «در پهنه نظري فارغ از برآورد این نوشتار . تبیین شده است

و مبـانی قـانونی کـافی در     111و  105، 100، 29هـاي  نامهکه به دلیل پذیرش مقاوله» منع تبعیض
هاي کار شایسته در نظـام حقـوقی ایـران، اصـالحاتی     دامنه پژوهش قرار نگرفته، در تطبیق سنجه

ها، سازماندهی سـندیکایی و پیشـبرد   بحث آزادي تشکل در) 1: نمایدبدین شرح را ضروري می
قانون کـار و مـواد    138و اصالحاتی در ماده  97و  87هاي نامهمذاکرات جمعی، الحاق به مقاوله

آن مبنـی بـر اجبـاري و انحصـاري بـودن       1متعددي از قانون شوراهاي اسالمی کار خاصه مـاده  
و تغییـر نگـرش بـه ایـن شـوراها از نماینـدگی        نفر 35شوراي اسالمی کار در واحدهاي بیش از 

 26هـاي دینـی و مـذهبی وفـق اصـل      اسالمی که همچون سایر انجمن هايصنفی به صرفاً انجمن
و  138نامـه  در محور سن کـار و ممنوعیـت کـار کـودك، الحـاق بـه مقاولـه       ) 2. آزاد است. ا.ق

سال اسـت و   18ول افراد زیر نامه مشمهاي مترتب به کار کودك که در مقاولهاصالح ممنوعیت
در بحـث گفتگـوي   ) 3. باشـد ساله محل تأمل می 15ـ18در ایران در تسري به کارگران نوجوان 

گفتـه در بـاب ماهیـت و کـارویژه     ، اعمال اصالحات پـیش 144نامه اجتماعی نیز الحاق به مقاوله
ن کار مبنی بر حـذف  قانو 141و بند ب ماده  139ماده  1شوراهاي اسالمی کار و اصالح تبصره 

جمعی با مقررات جاري کشور و مصوبات دولت و محـدود  هاي دستهاطالق عدم مغایرت پیمان
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» هاي کلـی نظـام و مصـوبات هیـأت دولـت     سیاست«نمودن این مهم، حداکثر به عدم مغایرت با 
گفتنــی اســت هرچنــد حقــوق بنیــادین کــار در کشــورهاي عضــو از جملــه ایــران  . راهگشاســت

جراست و الحاق یا عدم الحاق کشورها تأثیري در اجراي آنها ندارد؛ اما وقتی ایـن اسـناد   االالزم
االجرایند چه بهتر کـه داوطلبانـه آنهـا را پـذیرفت تـا کشـورمان نـه بـه دلیـل          در هر صورت الزم

المللی مذکور قرار گیرد؛ امري کـه  اجراي اجباري بلکه به سبب الحاق، تحت شمول موازین بین
. المللی کار نیز تأثیر بسـزایی دارد اي نگرش جامعه جهانی و جایگاه ایران در سازمان بیندر ارتق

کمبـودي کـه نیازمنـد خواسـت     . هاسـت ها در ایران متوجه آزادي تشـکل النهایه بیشترین کاستی
واقعی دولت و اصالح مقرارت مربوطه در قوانین کار و شوراهاي اسالمی کار به ویژه در جهت 

هـاي الزم بـراي حفـظ    ها، اعمال سیاستع و تشریفات قانونی مربوط به ایجاد تشکلکاهش موان
استقالل آنها و منع هرگونه وابستگی غیرضروري بـه نهادهـاي قـدرت در کشـور و مـآالً اشـاعه       

هاي کـارگري و کارفرمـایی   گفتگوي اجتماعی میان طرفین روابط کار با رویکرد ترغیب تشکل
  .ته جمعی استهاي دسبه انعقاد پیمان

در بحث عملی نیز با توجه به این که کار شایسته بـراي اشـخاص گونـاگون معـانی متفـاوتی      
نبود مطلق کار یا حداقل نبود کار معـارض بـا مدرسـه رفـتن     «مثالً براي کودکان به مفهوم . دارد
ران ، براي بیکـا »عدم ساعات بیش از حد کار«و » پرداخت مکفی«، براي بزرگساالن شاغل »آنها

دریافـت مسـتمري کـافی از کـار     «و براي سالمندان که دیگر فعالیتی ندارنـد،  » یافتن سریع شغل«
هاي مهم باشد و فارغ از آن که به دلیل ضعف نظام آماري ایران ـ یکی از شاخصهمی» قبلی خود

روسـت و  توسعه ـ هر گونه سنجش کمی از جمله این مقاله با مصائب و کمبودهاي بسیاري روبه 
هاي آن را توسط مرکز گیري کار شایسته و کاستیالبته این مهم، استقرار یک نظام مستمر اندازه

دهد کـه رونـد تغییـرات    نشان می ILOاعمال هفت نماگر برگزیده . نمایدآمار ایران ضروري می
 29همین طـور کسـب رتبـۀ    . هاي کارشایسته در کشور نزولی البته با شیب کم بوده استکاستی

هـاي کارشایسـته را در   تري از وضعیت نامطلوب کاستی کشور جهان، تصویر روشن 41میان در 
ساعات بـیش  «امري که بیش از همه به جهت ضعف ایران در نماگرهاي . دهدایران به دست می

آخـر ایـن کـه هرگونـه     .باشـد مـی » فاصله زنان و مردان در مشارکت نیـروي کـار  «و » از حد کار
ضـروري و اولیـه   هاي فوق مالزمه با برطرف ساختن یـک نیـاز   استیاصالح در جهت کاهش ک

هاي کـار شایسـته بـا اتکـاء بـه      چه اینکه آرمان. باشدمی» سازي کار شایستهفرهنگ«داشته و آن 
، قابلیت تحقق داشته و در ایـن راسـتا آرمـان    ایجاد فرهنگ و باور الزم در سطوح جهانی و ملی
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هاي آموزشی و تبلیغی الزم درجامعـه  نشور اخالقی کار ، طرحمزبور از طرقی هم چون تدوین م
ها و سایر مراکـز فرهنگـی و تـدوین متـون درسـی کارشایسـته در مراکـز        به ویژه از طریق رسانه

.ها داردآموزشی کشور، عرصه ورود به زندگی شخصی و اجتماعی انسان
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