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استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان
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چکیده
اشتغال ،یکی از حقهای بشری است که تالش برای تحقق آن ،تکالیفی را بر عهدة دولت میگذارد .از
میان این تکالیف ،تضمین امنیت شغلی برای کارگران از جایگاه ویژهای برخوردار است و بهواسطۀ این
اهمیت از گذشته تاکنون در کانون توجه سازمان بینالمللی کار و نیز حقوق کار کشورهای مختلف بوده
است .براساس موازین سازمان ،برای آنکه امنیت شغلی حفظ شود ،تعیین مصداقهای مجاز و غیرمجاز
اخراج از حیث ماهوی از یکسو و در نظر گرفتن تشریفاتی در روند اخراج از حیث شکلی از سوی دیگر
ضروری است .مقالۀ حاضر به مطالعۀ این عوامل ماهوی و نیز آیینهای شکلی در اسناد و گزارشهای
سازمان و نیز بررسی تطبیقی حقوق کار ایران با این موازین اختصاص یافته است.

واژگان کلیدی
اخراج غیرموجه ،اخراج موجه ،امنیت شغلی ،حق اشتغال ،سازمان بینالمللی کار.

مقدمه
اهمیت اشتغال در ابعاد گوناگون بر کسی پوشییده نیسیت .ایین اهمییت زمیانی بیشیتر
جلوهگر میشود که آثار منفی بیکاری بر زندگی شهروندان در نظر گرفته شیود .ازایینرو
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در اسناد گوناگون ،تضمین فرصتهای شغلی مطلیو بیرای افیراد در زمیرة مهی تیرین
تکالیف دولت ها دانسته شده است؛ برای نمونه مقاولهنامۀ  922سازمان بینالمللیی کیار
با موضوع سیاست اشتغال که دولتهای عضو را مکلف میکند سیاستی با هید ارتقیای
اشتغال آزادانه ،مولد و کامل را طراحی و اعالم کنند.
اما بهدست آوردن کار ،تمام مسئولیت دولت در قبال حیق اشیتغال نیسیت .چنانچیه
مقررات و رویههایی برای امنیت شغلی افراد درنظر گرفتیه نشیود ،هیرکس میدام نگیران
ازدست دادن شغل خود است و بی از بیکیاری ،خیود میانب بیروز خالقییت و شیکوفایی
استعدادهای افراد میشود .افزونبرآن ،این امر تالشی دوباره برای یافتن شیغلی جدیید و
همۀ هزینههای ناشی از آن را بهدنبال خواهد داشت .در فضایی چنین میبه و ناپاییدار،
کارگران از آیندة شغلی و تأمین زندگی خود و خانوادههایشان مطمئن نیستند و تنها بیه
این میاندیشند که چگونه بیکار نشوند و از این رهگذر فرصتی برای مطالبۀ دیگر حقیوق
قانونی خود نیز نخواهند یافت.
توجه به چنین دالیلی باعث شده که در چارچو حمایت از حقوق کیارگران ،حفیظ
امنیت شغلی آنها جایگاهی ویژه بیابد .واقعیت آن است که کارگر و کارفرما در دو سوی
قراردادی هستند که وزن یکسانی ،نه در انعقاد آن دارند ،نیه در تعییین شیرایط و نیه در
خاتمۀ آن .تجربه نشان میدهد جز نمونیههیایی انید و اسیتننایی ،ازدسیت دادن ییک
کارگر برای کارفرما هزینۀ چندانی در پی ندارد .درحیالی کیه ازدسیت رفیتن کیار بیرای
کارگر بهمعنای تحتالشعاع قرار گرفتن تمام ابعاد زندگی وی خواهد بیود .بنیابراین بایید
چارهای اندیشیده شود تا کارگران از امنییت شیغلی برخیوردار بیوده ،بداننید زمیانی کیه
قرارداد کار را منعقد میکنند ،نهادها و سازوکارهای قانونی به شیوهای معقیول از آنهیا
حمایت خواهند کرد.
اگرچه به جز اخراج ،راههای متعدد دیگری نیز باعث خاتمۀ قرارداد کار میشیود ،امیا
آنچه بیشتر مشکلآفرین بوده و هست اخراج خودسیرانه اسیت .در حالیتهیای دیگیر از
قبیل فوت ،ازکارافتادگی و بیماری کارگر ،بهگونهای که دیگر ادامیۀ کیار بیرای او مقیدور
نباشد ،عموماً نظام تأمین اجتماعی یک کشور است که به یاری وی میآیید کیه موضیوع
بحث ما نیست .استعفای کارگر نیز چندان مشکلآفرین نیست؛ چیه در چنیین شیرایطی
اغلب کارگر شغلی بهتر یا مسیری متفاوت برای زندگی خود انتخا کرده که با توجه بیه
اصییل انتخییا آزادانییۀ شییغل ،امییری مبییار اسییت .امییا آنچییه عمییدتاً کییارگران را
میآزارد ،اخراجهای ناگهانی ،خودسرانه ،بدون دلییل ییا بیه دالییل تبعیی آمییز اسیت؛
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موضوعی که سازمان بینالمللی کیار نییز از اهمییت آن غافیل نبیوده و نخسیت در ییک
توصیییهنامییه ) )Termination of Employment Recommendation 1963و سیی س در
مقاولیهنامیۀ  (Teramination of Employent Convention, 1982)958و توصییهنامیۀ 966
) )Termination of Employment Recommendation, 1982بیه آن پرداختیه اسیت .پییام
اصلی این اسناد آن است که اخراج حتما باید به دلیلی موجه صورت پذیرد .برخی دالیل
هرگز نمیتوانند دلیلی موجه برای اخراج کارگر تلقی شوند و در آخر آنکه اخیراج کیارگر
باید همراه با تشریفاتی باشد که کمترین آسیب را به وی وارد کند.
در این مقاله این محورها را در موازین سازمان بینالمللیی کیار و حقیوق کیار اییران
مطالعه خواهی کرد .گاه به موازین مرتبط در حقوق برخی کشورها نیز اشاره شده است.

اخراج موجه
با آنکه اخراج کارگر از جانب کارفرما در بسیاری از مواقب ناعادالنه است ،بیه هیر ترتییب
نمیتوان منکر شد که کارگران نیز گیاهی صیالحیت و شایسیتگی ادامیۀ کیار را ندارنید.
درواقب نمیتوان بهگونهای عمل کرد که بیه اسی حماییت از کیارگر ،هرگونیه اختییار از
کارفرما سلب شود و وی نتواند کارگری خاطی و نیاتوان را از کیار برکنیار کنید .الزامیات
مدیریت کارگاه نیز گاه ایجا میکند که کارفرما ،فرد یا افرادی را اخراج کنید .از ایینرو
مقاوله نامۀ  958نخست دالیلی را برمیشمارد که مطابق آن اخراج موجه تلقی می شیود.
مقاولهنامه دالیل موجه برای اخراج کارگر را سه دسته میداند:

 .1رفتار کارگر
رفتار کارگر ممکن است در دو حالت منجر به اخیراج گیردد؛ نخسیت زمیانی کیه کیارگر
وظیفۀ خود را به شکل نامناسب انجام میدهد و دیگر آنکه رفتارهایی مغایر نظ کارگیاه
و رفتار حرفهای داشته باشد ( .)ILO, 2009, p.2مقصود از حالت اول زمانی اسیت کیه کیارگر
وظایف حرفهای محولشده را بهدرستی بهانجام نمیرساند و دومی مجموعهای رفتارهیای
نادرست و غیراخالقی در محل کار را دربر میگیرد .دستۀ اول میتواند شامل رفتارهیایی
از قبیل سهلانگاری در کار ،نادیده گرفتن مقررات ایمنی و بهداشت حرفهای ،نافرمانی از
دستورات کارفرما ،غیبت و تأخیر در محیط کار باشد .در دستۀ دوم نیز رفتارهایی ماننید
خشونت ،توهین ،بره زدن نظ و آرامش کارگاه ،حضور در محل کار با حالت مسیتی ییا
تحت تأثیر مواد مخدر ،دزدی و رفتارهایی نظیر آن جای میگیرند (.)ILO, 1995, para.2
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در قانون کار ایران ،تنها جایی که صراحتاً به دلیل موجه اخراج اشاره شده ،شیرایطی
است که میتوان آن را با رفتار کارگر مرتبط دانست .در مادة  22چنین بیان شده اسیت:
«هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامههای انضیباطی کارگیاه را
پس از تذکرات کتبی نق نماید کارفرما حق دارد  ...قرارداد کار را فسخ نماید» .منظور
از فسخ یکجانبۀ قرارداد کار از جانب کارفرما ،همان اخراج است کیه براسیاس میادة 22
میتواند مبتنی بر رفتار کارگر باشد .امیا مقصیود از قصیور کیارگر چیسیت و آیییننامیۀ
انضباطی کدام است؟ تبصرة  2این ماده ،تعیین مصداقهای قصور را به تصویب مقرراتیی
موکول میکند که با پیشنهاد شورای عالی کار بیه تصیویب وزییر کیار و امیور اجتمیاعی
برسد .این مقررات در تاریخ  9321/9/21با عنوان«:مقررات تعیین میوارد قصیور و نقی
دستورالعملها و آییننامههای انضباطی در کارگیاههیا موضیوع تبصیره  2میادة  »22بیه
تصویب رسید .مطابق بند  9این مقررات «هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محولیه و ییا
هرگونه فعل و تر فعلی که موجب نق آییننامههای انضباطی کارگاه ،بروز اخیتالل و
بینظمی در روند طبیعی کار ،کاهش کمی و کیفی تولیید و خیدمات ،افیزایش ضیایعات،
ضرر و زیان و نق شئون اسالمی در کارگاه را فراه نماید ،قصور نامیده میشود».
مفاد مادة  9بسیار کلی و مبه است و هریک از واژگان آن بهتنهیایی قابیل تفسییر و
برداشتهای گوناگون هستند .برای منال کاهش کمی یا کیفی تولیید و خیدمات بیا چیه
مقیاسی سنجیده ،و در طول چهمدتی انیدازهگییری مییشیود؟ چگونیه مییتیوان تیأثیر
عملکرد یک کارگر را در کاهش تولیدات کارگیاه از دیگیر عوامیل جیدا کیرد و سینجید؟
اگرچه تبصرة همین ماده تعیین مصداق های قصیور را موکیول بیه آیییننامیۀ انضیباطی
میکند ،لیکن چیزی از ابهام ماده نمیکاهد و چهبسا بر آن میافزاید؛ زیرا آییننامههیای
انضباطی نیز با توجه به مادة  2همین آییننامه متناسیب بیا اوضیاع و احیوال کارگیاه از
سوی کارفرمایان تصویب شده است و واحد کار و امور اجتمیاعی محیل تنهیا بایید آن را
بررسی و تأیید کند .ازآنجا که کارفرما نقش اصلی را در تدوین این مقررات ایفا میکند و
قانون بهراحتی به اشکال گوناگون قابل تفسیر است ،حقوق کارگران به سادگی درمعرض
نق قرار خواهد گرفت .میتوان انتظار داشت با هد شفا سازی هرچه بیشتر قیوانین
و حمایت از کارگران در متن قانون کار میان مصادیق نقص در انجام وظایف و سوء رفتار
در محیط کار تمایز قائل شده ،برای هریک نمونههایی ارائه دهد تا دستک مالکی بیرای
مرجب رسیدگیکننده وجود داشته باشد.
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 .2تردید در تواناییهای کارگر
گاه کارگری توانایی و صالحیتهای ضروری برای انجام کاری را ندارد .ممکن اسیت او از
آغاز این توانمندیها را نداشته و با فریب کارفرما این فرصیت را بیهدسیت آورده باشید و
ممکن است بعدها بنا به دالیلی این قابلیت را از دست بدهید .در هیر دو حالیت کارفرمیا
میتواند به قرارداد کیار پاییان بخشید .میادة  29قیانون کیار ،قیرارداد کیار را در صیورت
ازکارافتادگی کارگر ،پایان یافته تلقی میکند و مطابق میادة  23همیان قیانون ،کیارگر از
لحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از ازکارافتادگی کلیی ییا جزئیی ییا مقیررات
حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابب قانون تأمین اجتماعی خواهید بیود (میواد 61-51
قانون تأمین اجتماعی) .اگرچه فرد ممکن است در اثر حادثه کالً ازکارافتاده نشده باشید،
اما چنانچه ازکارافتادگی جزئی او نیز به صورتی باشد که امکان ادامۀ کار در شغل کنونی
برایش وجود نداشته باشد ،با استفاده از مال همین ماده میتوان اخراج را موجه تلقیی
کرد .9در حالتی که کارگر در هنگام انعقاد قرارداد کار باوجود آگاهی از آنچیه بیرای کیار
ضروری است ،خود را قادر به انجام کار نشان داده ،اما بعد مشخص شده باشید کیه نمیی
تواند وظیفۀ موردنظر را انجام دهد؛ گرچه حک مشخصی در مقررات ایران برایش درنظر
گرفته نشده است ،اما باز میتوان با استفاده از اصول کلی حقوقی پایان قرارداد را موجیه
دانست ،زیرا قرارداد کار بهمعنای در اختیار قرار دادن نیروی کارگر است بهمنظور انجیام
وظیفهای مشخص .چنانچه کارگر از آغاز توان انجام این وظیفه را نداشته اسیت ،قیرارداد
کار فاقد معنا میشود .بااینحال حمایت از کارگر سبب میشود که قرارداد را از آغاز لغیو
و فسخ اعالم نکنی  ،بلکه به کارفرما اجازه دهی با اخیراج کیارگر بیه آن پاییان دهید تیا
کارگر مجبور نباشد مزایای دریافتی در مدت زمان کار را بازگرداند.
اما بههرترتیب ممکن است کارگر نتواند کار را بهدرستی بهانجیام برسیاند .بیهمحی
مشاهدةچنین وضعیتی ،کارفرما مجاز به اخراج نیست و نمیتوان کارگر را به دلیل انجیام
نادرست وظایفش از کار اخراج کرد؛ مگر آنکه پیشتر کارفرما دستورالعمل را به روشنی و
با شیوهای متناسب برای وی توضیی داده باشید و در صیورت بیروز اشیتباهی از جانیب
کارگر ،به او اخطار داده ،او را متوجه اشتباهش کرده باشد .اگر با چنین تمهیداتی باز ه
 . 9مادة  32مقرر میدارد« :اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجۀ کاهش توانیاییهیای ناشیی از کیار کیارگر
باشد ،کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سیابقۀ خیدمت ،معیادل دومیاه آخیرین حقیوق بیه وی
پرداخت نماید» .آنگونه که از این ماده استنباط میشود ،کاهش تواناییهای کارگر میتوانید عامیل
موجه پایان قرارداد کار باشد.
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کارگر نتواند عملکرد خود را تصحی کند یا بهبود بخشد ،تنها بیا گذشیت میدت زمیانی
معقول است که کارفرما میتواند کارگر را اخراج نمایید .در اییران در ایین زمینیه الزامیی
برای کارفرما در نظر گرفته نشده اما با استفاده از مادة  22که مقیرر میی دارد ...:پیس از
تذکر کتبی ،میتوان در نظر گرفت که در چنین شرایطی نیز کارفرمیا ملیزم بیه تیذکر و
توضی کتبی است .زیرا چنانچه کارگری عالماً و عامداً در انجام وظیایف قصیور مییورزد،
کارفرما مکلف است به وی تذکر کتبی دهد و در شرایطی کیه کیارگر سیوءنیتی نداشیته
باشد و به مقتضای شرایط نمیتواند کاری را انجیام دهید بایید نخسیت کارفرمیا بیه وی
اخطار کتبی دهد.
در هردو حالت (رفتار کارگر یا تواناییهای او) ،چنانچه مدتی طوالنی از قصور کیارگر
بگذرد و کارفرما از حق خود مبنی بیر اخیراج اسیتفاده نکنید ،گیویی از ایین حیق خیود
صر نظر کرده و نمیتواند بعدها با استناد به این واقعیه ،کیارگر را بیکیار نمایید .چنیین
مقررهای ازآنرو سودمند است که کارگر از آیندة خود مطمئن شده ،ثبات در روابط کیار
برقرار می گردد؛ درغیر اینصورت کارفرما همیواره بیه اسیتناد وقیوع تخلفیی در گذشیته
میتواند کارگر را تهدید و اخراج نماید (بند  8توصیه نامه) .چنین محدودیتی در مقررات
ایران پیشبینی نشده است؛ نه در متن مادة  965در خصوص حک هیئت حیل اخیتال
و نه در آیین دادرسی این مراجب .این وضعیت بیه ضیرر کیارگران و مغیایر اصیول کلیی
حقوق کار است ،چراکه کارگر به سبب تخلفی در گذشته همواره در معرض اخراج است.
چنین وضعیتی با اصل فلسفۀ امنیت شغلی نیز همخوانی ندارد .برای حل این مشیکل در
نظام حقوقی ایران در حال حاضر میتوان به روییۀ قضیایی متوسیل شید .چنانچیه روییۀ
مراجب بر این قرار گیرد که اخراجهای کارفرما پس از گذشیت میدتی متعیار از اطیالع
نسبت به عملکرد ناصحی کیارگر ،غیرموجیه تشیخیص داده شیود ،حماییت از کیارگران
تضمین خواهد شد .استدالل مراجب میتواند منب سوءاستفاده از حق باشد و اینکه هیی
کس نمیتواند اعمال حق خود را وسیلهای برای اضرار به غیر قرار دهد.

 .3ضرورتهای کارگاه (ناشی از تغییرات و مشکالت اقتصادی و ضرورتهاای
ادارۀ کارگاه)
گاه بیآنکه کارگر هی ناتوانی یا تقصیری داشته باشد ،اخراج اجتنا ناپذیر میشود.
در این شرایط حتی کارفرما نیز میلی به اخراج ندارد ،بلکه آن چه او را وادار به چنین
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تصمیمی میکند ،ضرورتهای پیش آمده است .اخراج به دلیل ضرورتهای کارگاه
میتواند به دالیلی ساختاری ،تکنولوژیکی و اقتصادی باشد .دلیل چنین اخراجهایی
میتواند ایجاد صنایب جدید و ازبین رفتن صنایب قدی  ،خصوصیسازی صنایب و نیز
بهکارگیری فناوریهای جدید در کار باشد؛ فناوریهای جدیدی که کاربرد آنان بهوسیلۀ
کارگران قدیمی امکانپذیر نیست یا اساساً حضور آنها را بیدلیل میکند ( Hansen,
 .)2009, p.2اخراج ناشی از این دالیل زمانی موجه خواهد بود که ادعای تغییرات و
ضرورتها نهفقط ناشی از احساس یا درخواست صر کارفرما باشد ،بلکه الزاماتی عینی
و شفا و مبتنی بر واقعیت آن را توجیه کند .همچنین مشکالتی که کارفرما به استناد
آنها میخواهد تعدیل نیرو را انجام دهد نباید مشکالت موقتی باشند که بتوان در اند
زمانی آنها را اصالح کرد ،بلکه باید چنان باشند که هی راه چارهای جز اخراج کارگران
وجود نداشته باشد ( .)ILO, 2011, p.30تعداد کارگران اخراجی و چگونگی اخراج آنها
نیز باید متناسب با مشکل و ضرورتهای پیشآمده باشد.4
در قانون کار مصو 9361ش از مقرراتی دربارة اخیراج بیه دالییل اقتصیادی نشیانی
نیست .بااینحال در سالهای بعد ضرورت وجود چنین مقرراتی پدیدار شد .درحالحاضر
بند (ح) الحاقی به مادة  29این وظیفه را بر عهده دارد .این بند که به موجب قانون رفیب
برخی از موانب تولید و سرمایهگذاری مصو  9382/8/25تصویب گردید« ،کاهش تولید
و تغییرات سیاختاری در اثیر شیرایط اقتصیادی ،اجتمیاعی و سیاسیی و لیزوم تغیییرات
گسترده در فناوری مطابق با مفیاد میادة  1قیانون تنظیی بخشیی از مقیررات تسیهیل و
نوسازی صنایب کشور» را یکی از راههای خاتمه قرارداد کار میداند .مادة پیشگفتیه نییز
اعالم میدارد« :به منظور ارتقای سط کیفی و بهیرهوری ،نییروی انسیانی شیرکتهیای
صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص مییگیردد .در صیورت
توافق طرفین در زمینۀ نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد ،نیروی مازاد بیا دریافیت حیداقل
 .2در برخی کشورها (مانند نیوزلند) به موجب مقررات ،کارفرما مکلف است در تصمیمات مدیریتی خود
برای کارگاه حسننیت داشته ،مصال کارگرانش را درنظر آورد .وی باید متوجه باشد که هر تصمی
وی چه تأثیراتی ممکن است بر آینده و سرنوشت شغلی کارگران داشته باشد؛ از جمله در انتخا
فناوریهای جدید برای کارگاه باید به تأثیر آن بر کارگرانش بیندیشد (.)Forsyth, 2007, p.22
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دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هرسال سابقۀ کار در واحد یا به وجه دیگیری کیه توافیق
شود ،مطابق ضوابط بند الیف میادة  2قیانون بیمیۀ بیکیاری مصیو  9361/6/26تحیت
پوشش بیمۀ بیکاری قرار میگیرند».3
بنابراین مطابق این مواد ،کارفرما تنها در شرکتهای صینعتی و پیس از مشیورت بیا
تشکلهای کارگری میتواند نیروی مازاد خود را اخراج کند .مطابق قانون رفیب برخیی از
موانب تولید ،پایان کار میتواند به دلیل کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثیر اوضیاع
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و یا تغییر در کاربرد فناوری باشید .در ایین مقیررات بییان
نشده است که باید این الزامات عینی ،مشخص و دائمیی باشیند و کارفرمیا چیارهای جیز
اخراج کارگر نداشته باشد ،بلکه تعیین تمام این معیارها بر عهیدة تشیکلهیای کیارگری
گذاشته شده است؛ امری که در نبود تشکلهای سازمانیافته و قدرتمند کارگری تا حید
زیادی حقوق کارگران را بهخطر میاندازد.

اخراج غیرموجه
گاهی اخراج کارگر نه بر مبنای نقص در توانایی یا رفتاری سوء از جانب او ،که بیه دلییل
عوامییل تبعییی آمیییز یییا فعالیییتهییای سییندیکایی وی اسییت .مطییابق مقییررات
بینالمللی و قوانین بسیاری از کشورها این اخراجهیا یکسیره محکیومانید؛ زییرا از ییکسیو
تبعی در اشتغال ممنوع است و از سوی دیگر ،هر کارگر حق دارد که آزادانیه بیه تشیکل
صنفی مطلیو خیود ب یونیدد و در آن بیه فعالییت ب یردازد و اصیوالً آزادی فعالییتهیای
سندیکایی ،خود یکی از آزادیها و وسیلهای برای تأمین دیگر آزادیهای کارگران است .بیه
همین دلیل است که مادة  5مقاولهنامۀ  958مواردی را برمیشمارد که اقیدام کیارگر بیه
آنها نمیتواند هرگز دلیلی برای اخراج مقبول از جانیب کارفرمیا تلقیی شیود؛ از جملیه
عضویت در سیندیکا و مشیارکت در فعالییتهیای سیندیکایی .در مقیررات اییران نییز از
نمایندگان کارگران در برابر اخراج حمایت شده است؛ از جمله آنکه به موجب مادة  22و
 28قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار ،اخراج اعضای شوراهای اسالمی کار با تشریفاتی
متفاوت از دیگران امکانپذیر است.
 .3گرچه قانونگذار ذیل این ماده ضوابط مندرج را تا پایان برنامۀ سیوم توسیعۀ اقتصیادی ،اجتمیاعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران قابل اجرا دانسته است ،اما با تصیویب قیانون رفیب برخیی از موانیب
تولید و سرمایهگذاری ،این محدودیت برطر شد.
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از سوی دیگر هی کارفرمایی مختار نیست که بهواسطۀ نژاد ،رنگ ،جنسیت ،وضعیت
خانوادگی (تأهل یا تجرد) ،مسئولیتهای خیانوادگی ،بیارداری و غیبیت از کیار در زمیان
مرخصی زایمان ،مذهب و عقیدة سیاسی ،سن و دیگر عوامل کسی را اخراج کند (بنید 1
و  5مادة  5مقاولهنامۀ  958و بند  6توصیهنامۀ  .)966افزونبراین ،غیبت از کار به دلییل
خدمت نظام وظیفه و دیگر تعهدات مدنی (از قبییل شیرکت در انتخابیات ییا حضیور در
هیئت منصفه) ()ILO, 1995, para.33و نیز بیماری و جراحت نبایید دلیلیی موجیه بیرای
پایان بخشیدن به قرارداد کار تلقی شود (بند  5و  6توصیهنامه).
مادة  91قانون کار ،خدمت نظام وظیفه را عامل تعلیق و نه پایان قرارداد کار میداند.
همچنین ازآنجا که مطابق مادة  21قانون ،کارگر میتواند از مرخصی استعالجی بهرهمند
شود ،قاعدتاً بیماری کارگر نمیتوانید باعیث پاییان بخشییدن بیه قیرارداد کیار شیود .در
خصوص اخراج به دالیل تبعی آمیز ،مقررات ایران قاعیدهای کلیی مقیرر نکیرده اسیت.
اگرچه در مادة  6قانون کار به منب تبعی علیه افراد در اشتغال اشیاره شیده اسیت ،امیا
هی مادهای بهصراحت اخراج افراد به این دالیل را ممنوع ندانسته است .بیاایینحیال بیر
مبنای اصل کلی منب تبعی مندرج در اصول قانون اساسی و نیز متن مادة  6مییتیوان
این ممنوعیت را استنباط کرد .چنانچه ب ذیری این ماده تبعی را در آغاز کیار ممنیوع
کرده است ،میتوان اینگونه برداشت کرد که تبعی در کلیۀ مراحیل و بیهخصیوص در
پایان بخشیدن به کار جایز نیست .برخی مقررات ،بعضی گروهها را تحت حماییت خیاص
خود قرار داده است؛ از جمله زنان ،که به دلیل وضعیت بارداری یا زایمیان نبایید اخیراج
شوند .در قانون کار ایران ،مبحث چهارم از فصل سوم به حمایت از زنان اختصاص یافتیه
است .حمایتهای مندرج در این مواد ،بعدها بهواسطۀ تصویب «قیانون تیروی تغذییه بیا
شیر مادر» و اصالحات بعدی آن ،افزایش یافته است.
قانونگذار در ایران فهرستی از دالیلی که قطعاً اخراج را ناموجه میسازد اعالم نکرده
است؛ اگرچه از میان مقررات پراکنده میتوان وجود برخی از این دالیل را استخراج کرد،
ولی در برخی دیگر حک قانونگذار مشخص نیست .در چنین شرایطی تفسیر مادة 965
قانون کار نیز با ابهام رو بهرو است .صدر ماده بیان مییدارد ،درصیورتی کیه هیئیت حیل
اختال اخراج کیارگر را غیرموجیه تشیخیص دهید ،حکی بازگشیت کیارگر اخراجیی و
پرداخت حقالسعی او را از تاریخ اخراج صادر میکند و درغیر اینصیورت (موجیه بیودن
اخراج) کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در مادة  22ایین قیانون خواهید
بود .اگرچه در این ماده مشخص نیست که چه شیرایطی دقیقیاً مشیمول عنیوان اخیراج
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غیرموجه میگردد ،لیکن ارجاع به ذیل مادة  22و موجه بیودن اخیراج مییتوانید زمینیۀ
تفسیر مادة  965را چنان فراه کند که اخراج تنها در صورتی موجه است که بیه دلییل
مندرج در مادة  22باشد و درغیر اینصورت اخراج غیرموجه است .اگرچه این تفسییر بیا
ظاهر قانون سازگار است و شاید در برخی شرایط حمایت بیشتری را از کارگر ارائه دهید،
اما نمیتوان منکر مشکالتی شد که بهبار میآورد .چنانچه کارفرما نتواند بهضیرورت و بیا
دالیلی موجه کارگر را اخراج کند ،قطعاً شیوههایی کنترلنشده و غیرقانونی را برای پایان
کار مییابد .پس شایسته است واقببینانه ب ذیری که عوامل موجیه اخیراج بیه میادة 22
منحصر نمیشود و بهویژه آنکه براساس مقررات موجود ،برخی عوامل دیگر ماننید از کیار
افتادگی کارگر و ضرورتهای اقتصادی نیز میتوانند دلیلی بیرای اخیراج باشیند .لیذا در
حال حاضر بهنظر میرسد فراتر از مادة  22این امکان برای مراجب حیل اخیتال وجیود
دارد که اخراجی را موجه بدانند ،اما برای آنکه با ارائیۀ تفاسییر موسیب حقیوق کیارگران
ضایب نگردد ،ارائۀ فهرست مشخصی از عوامل موجه و غیرموجیه بیودن اخیراج ضیروری
است.

تشریفات اخراج
یکی دیگر از محورهایی که مقاوله نامۀ  958در کنار الزامات ماهوی اخراج دنبال میکند،
آیین شکلی آن است .تنها دلیل موجه بیرای اخیراج کیارگر کفاییت نمییکنید؛ چیهبسیا
کارگری که با چنین دلیلی باید به کارش پایان داده شود ،اما در این شرایط هی اوضیاع
باید به شیوهای سامان یابد که بیشترین حمایت از کارگر بهعمل آید .ازآنجا که میزد ناشیی
از کار اغلب تنها منبب درآمد خانوادة کارگر است ،وی پیشتر بایید بدانید کیه در آینیدهای
نزدیک از آن بیبهره خواهد بود و نیز باید برای یافتن شغلی جدید تالش کنید .همچنیین
ممکن است کارگر بخواهد از خود در برابر اتهام وارده دفاع کند و بیه مرجعیی بییطیر
شکایت برد .همۀ اینها را میتوان در بخش دوم مقاولهنامۀ  958جست وجو کرد؛ جیایی
که مقرراتی مربوط به پیش و پس از اخراج کارگر در نظر گرفته شده است.

 .1زمانی برای دفاع کارگر
چنانچه کارفرما با استناد به ناتوانی کارگر و یا بروز رفتاری ناشایست از سوی او ،خواهیان
اخراج وی باشد ،باید به کارگر فرصت دهد که از خود دفاع و دالییل خیود را بییان کنید.
مقاولهنامه از دولتهای عضو میخواهد ترتیباتی را مقرر دارند که پیش از اخراج ،کیارگر
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فرصت داشته باشد ادلهای را در دفاع از خود بیان کند .فارغ از اینکه کارگر میتواند پس
از اخراج به مرجعی صال و بیطر شکایت کند ،در ایین مقطیب حتمیا بایید بیه کیارگر
فرصت دفاع داده شود ( .)ILO, 2009, p.9در برخی کشیورها در ایین مرحلیه نامیهای بیه
کارگر ارسال ،و از وی برای شرکت در یک مصاحبه دعیوت مییشیود .در ایین مصیاحبه
کارگر میتواند از تواناییها یا رفتار خود دفاع کند ()ILO, 2011, p.34؛ حتی در بند نهی
توصیهنامۀ  966بیان شده است که رویهای پیش گرفته شود تا کارگر بتواند از مشورت و
یاری فردی دیگر در جریان دفاع از خود سود جوید.
این دفاع نباید صوری و ظاهری باشد؛ به همین دلیل در بسیاری از کشورها اقیدامات
و مقرراتی پیشبینی شده است که به موجب آن دفاع کارگر واقعی باشید .ایین مقیررات
عموماً شامل ویژگیهای حاک بر شکل و محتوای برگۀ احضار کارگر برای دفاع ،و میدت
زمانی که پس از مصاحبه و دفاع اخراج امکانپذیر است ،میشود .اگرچه برخیی بیه ایین
مقررات اعتراض داشته و آن را باعث طوالنی شدن فرایند اخیراج و افیزایش هزینیههیای
اخراج برای کارفرما دانسته اند ،اما بی از چنین هزینههایی نباید سبب شود که کیارگران
از حق دفاع خود پیش از اخراج محروم گردند ( .)ILO, 1995, para.54باایینحیال مقاولیه
نامه استننایی برای این اصل نیز در نظر گرفته است؛ آنجا که برابر میتن میادة  2مقاولیه
نامه ،نتوان منطقاً از کارفرما انتظار داشت که به چنین خواستهای جامیۀ عمیل ب وشیاند.
مقصود ،شرایطی است که تخلف و سوء رفتار کارگر چنان اسیت کیه عرفیاً نمییتیوان از
کارفرما خواست زمانی برای دفاع به وی بدهد و تا پایان این روند وی را در کارگیاه نگیاه
دارد .مقاولهنامه دقیقاً مشخص نکرده است که در چه شرایطی کارفرما چنین حقی دارد،
اما از قید «معقول» استفاده کرده که بهنظر میرسد تا حد زیادی بسته به عیر محیل و
یا حرفۀ موردنظر است.

 .2اخطار و مهلت اخراج
مطابق بند  92توصیهنامه ،کارگر باید به صورت کتبی از اخراج مطلب شود و بیه موجیب
بند  93همین متن ،کارگر در حکمی کتبی باید دلیل اخراج خود را بدانید .درعیینحیال
برای آنکه کارگر بتواند خود را با تغییری بزرگ مانند اخراج تطبیق دهید و راهیی بیرای
گذران زندگی در وضعیت جدید بیابد ،باید پیش از وقوع اخراج از آن آگاه باشید و مییان
این اخطار تا زمان وقوع اخراج ،فاصلهای درنظر گرفته شود و اگر ایین امکیان بیه کیارگر
داده نمیشود ،وی میتواند درخواست غرامت کند .تأکید بر این نکته ضروری اسیت کیه
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موجه بودن اخراج دلیلی برای اخراج بدون اخطار نیست و اخطیار بیرای اخیراج نییز بیه
خودی خود نمیتواند این کار را موجه نماید و اخراج باید حتما مبتنی بر یکیی از دالییل
موجه باشد .این مهلت اگرچه در مقاولهنامه بهطور دقییق معلیوم نشیده و تعییین آن بیر
عهدة قوانین داخلی کشورهاست ،میتوان استنباط کرد که این مدت برای تطبیق وی بیا
شرایط جدید باید کافی باشد.
یکی از مه ترین فواید چنین دورانی امکان جستوجوی شیغل جدیید بیرای کیارگر
است .ازاینرو شایسیته اسیت کیارگران بتواننید در دوران اخطیار منتهیی بیه اخیراج ،در
جستوجوی کاری جدید باشند .توصیهنامه با اشاره بیه ایین اقیدام حمیایتی در بنید 96
خود ،مقرر میدارد که کارگر باید زمان جست وجوی خود را بهنحوی در توافق با کارفرمیا
تعیین کند که مصال و منافب وی نیز مراعات شده ،حق کارفرما تضییب نگیردد .چنانچیه
کارگر بدون توجه به خواست کارفرما و مقتضیات کارگاه از این اختیار خیود سواسیتفاده
نماید ،کارفرما میتواند آن را جزء تخلفات کارگر تلقی کرده ،حتی حسب میورد تصیمی
به اخراج فوری وی بدون نیاز به اخطار بگیرد.
اخطار به کارگر و اعطای مهلتی برای اخراج تاکنون در قانون کار کنونی ایران درنظیر
گرفته نشده است .طبعاً در چنین شرایطی کارگر فرصت ارائۀ توضیحات و دفیاع از خیود
را مطابق موازین مندرج در مقاولهنامۀ  958نخواهد یافت .درحالی که کارگر مطابق مادة
 29قانون کار مکلف است در صورت استعفا یک ماه به کار خود ادامیه دهید و اسیتعفای
خود را به صورت کتبی به کارفرما اطالع دهد ،کارفرما در مقابل چنین تکلیفی بر عهیده
ندارد .حال آنکه پیشتر گفته شد معموالً این کارگر است کیه اخیراج تیأثیر عمیدهای در
وضعیت زندگی او میگذارد و بهتر بود قانونگذار اخراج را موکول به اطیالع پیشیین بیه
کارگر و اعطای فرصتی برای دفاع و نیز فراه آوردن زمیانی بیرای جسیت وجیو و ییافتن
شغل جدید کند.
تنها تشریفاتی که کارفرما ملزم به رعایت آن است ،مطابق مادة  22قانون کار ،کسیب
نظر منبت شورای اسالمی کار 2و پرداخت حق سنوات به کارگر است .براساس تبصیرة 9
مادة  ،22چنانچه کارگاهی مشمول قانون شورای اسالمی کار نبوده یا انجمین صینفی در
 .1به موجب رای هیئت عمومی دیوان دادنامۀ شمارة  959مورخ  ،9382/1/93جواز اعمال حق کارفرمیا
در فسخ قرارداد کار پس از اعالم نظر منبت شورای اسالمی کار میباشد و استناد مراجب حل اخیتال
به اعالم نظر منبت شورای اسالمی کار پس از فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما مغایر حک قانونگذار
در مادة  22قانون کار است.
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آن تشکیل نشده و یا فاقد نمایندة کارگر باشد ،اعالم نظر منبت هیئت تشخیص در فسخ
قرارداد کار الزامی است .به عبارت دیگر ،در شرایطی که هی تشکل کارگری وجود ندارد
تا حافظ منافب کارگر در معرض اخراج باشد ،هیئت تشیخیص کیه مرجیب رسییدگی بیه
اختالفات است ،به جای این تشیکلهیا نقیشآفرینیی مییکنید .ایین هیئیت بیا داشیتن
ساختاری سهجانبه ،درحالی که نمایندة کارگر ،نمایندة کارفرمیا و نماینیدة دولیت در آن
حضور دارند ،نمیتواند بهمنابۀ یک تشکل کیارگری عمیل کنید و میانب از تصیمی هیای
خودسرانۀ کارفرمایان شود؛ بهویژه آنکه در این مرحله کارگر خود به هی ترتییب نقشیی
نییدارد و تنهییا درصییورتی کییه اخییراج خییود را ناعادالنییه ب نییدارد ،م ییتوانیید بییه مرجییب
رسیدگیکننده شکایت کند .امری که مطابق میوازین سیازمان بیینالمللیی کیار یکیی از
مه ترین تشریفات اخراج را تشکیل میدهد و در حقوق ایران تنها جایی است که کارگر
را قادر میسازد به دفاع از خود پرداخته ،مانب اخراج گردد.

 .3امکان شکایت به مرجعی بیطرف
با تمام تمهیدات و قواعدی که ناظر است بیه تصیمی گییری کارفرمیا بیرای اخیراج ییک
کارگر ،ممکن است کارفرما به اخراجی ناعادالنه دست بزند .کارگر بایید بتوانید از چنیین
تصمیمی به مرجعی صال و بیطر شکایت کند تا موجه بودن اخیراج و دلییل تصیمی
کارفرما در آن ارزیابی شود .بااینحال آنچه که وجه ممیز و مشخص ایین مراجیب اسیت،
بیطرفی آنهاست که نباید با نگاهی جانبدارانه تنها منافب کارگر و یا کارفرما را در نظر
داشته باشند.
در چنین مرجعی کارگر میتواند مدعی شود کیه اخیراج وی ناعادالنیه بیوده اسیت و
چنانچه وی را مدعی بدانی مکلف است ادعای خود را به اثبات رسانده ،برای آن دالیلیی
بیاورد .اما اقتضای جایگاه کارفرما چنیان اسیت کیه بیشیترین اطالعیات و میدار را در
اختیار دارد و اوست که میتواند نشان دهد اخراج به چه دلییل صیورت گرفتیه اسیت .از
سوی دیگر اغلب کارگران به دلیل ناآشنایی با حقوق خود و نیز نداشتن تمکن میالی کیه
بهواسطۀ آن بتوانند از فردی آشنا به مقررات برای کمک به خود یاری جویند ،نمیتوانند
بهسادگی خواستۀ خود را به اثبات برسانند .ازاینرو مقاولهنامه به یاری کیارگران آمیده و
آنان را در اثبات ناعادالنه بودن اخراج تنها نگذاشته ،و کارفرما را نیز در ایین امیر سیهی
دانسته است .کارفرما باید بتواند با ارائۀ دالیلی نشان دهد که کارگر دیگر صالحیت ادامۀ
کار را ندارد .لزوم حمایت از کارگر در این روند به حیدی اسیت کیه در برخیی کشیورها
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اساساً فرض را بر آن قرار میدهند که اخراج ناعادالنه اسیت؛ مگیر آنکیه کارفرمیا بتوانید
خال آن را ثابت کند ) .)ILO, 1995, para.205ازآنجایی که کارفرمایان عمدتاً حتیی اگیر
بر اساس دالیلی غیرموجه کارگران را اخیراج نماینید ،ایین موضیوع را بییان نمییکننید،
وظیفۀ مرجب مربوطه است که با درنظر گرفتن جمیب جهات و اوضاع و احوال حیاک بیر
پرونده در این خصوص تصمی گیری نماید ( )ILO, 2011, p.26که به این ترتییب ،اثبیات
موجه بودن اخراج یا بیر عهیدة کارفرماسیت و ییا مرجیب رسییدگیکننیده ( ILO, 1995,
.)para.6
در ایران کارگر میتواند از اخراج خود به هیئتهای تشخیص و حل اختال شیکایت
برد .از مجموع مقررات حاک بر رسیدگی در این مراجب میتوان نتیجه گرفت قانونگیذار
براساس اصولی که از آنها سخن رفت ،اثبات ناعادالنه بودن اخراج را بر عهدة کارگر قرار
نداده است؛ بلکه کارفرما را نیز مکلف دانسته که ثابیت کنید تصیمیمش عادالنیه بیوده و
خود نیز موظف به جستوجوی ادله و برهیانهیای میرتبط اسیت .میادة  92آیییننامیۀ
رسیدگی و چگیونگی تشیکیل جلسیات هیئیتهیای تشیخیص و حیل اخیتال مصیو
 ،9381/91/31مقرر میدارد در شرایطی که اخراج براساس میادة  22قیانون کیار باشید،
کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعالم نظر تشکل کیارگری موجیود در کارگیاه و
نظریۀ تشکل یادشده در صورت اعالم نظر ،به مرجب رسیدگیکننده ارائه نماید و چنانچه
کارفرما نتواند چنین کند ،براساس ذیل ماده که گفته است «درغیر ایینصیورت اسیتناد
کارفرما به مادة فوق معتبر نخواهد بود» ،اخراج غیرموجه تلقی میشود .همچنیین میادة
 91همین آییننامه ،مسئولیت سنجش اعتبار مدار و مستندات اقامهشده را بیر عهیدة
هیئت تشخیص گذاشته بود .در آیین دادرسی کار که در سال 9319ش از سیوی وزارت
کار به تصویب رسید و جانشین آییننامۀ یادشده گردید ،نشانی از این الزام برای کارفرما
وجود ندارد .در آییننامه جدید تنها در مادة  82آمده است کیه «ارائیۀ دالییل و میدار
دال بر وجود رابطۀ کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای باالتر از حیداقل قیانونی و
میزان سابقۀ کار در کارگاه بهعهدة کارگر و ارائه دالیل و مدار بر تأدیۀ حقوق مذکور و
یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطۀ طرفین بهعهدة کارفرماست» .چنانکه مشیهود
است در این مقررات اشارة صریحی به مسئلۀ اخراج نشده و تکلیف طرفین در ارائۀ ادلیۀ
مربوط به اثبات موجه یا ادعای غیرموجه بیودن آن روشین نشیده اسیت .تنهیا چنانچیه
بخواهی مفاد این ماده را به سود کارگر و با سویۀ حمایت از او تفسیر کنی  ،شاید بتیوان
گفت سیاق ماده چنان است که تأدیۀ حقوق کارگر ،ادعایی از جانب کارفرما تلقیی شیده
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که باید برای آن ادلهای از سوی وی ارائه شود و اگر کارفرما مدعی است حقوق کیارگر را
در جریان اخراج رعایت نموده و به استناد دالیل موجه در مادة  22به اخراج او مبیادرت
کرده است ،باید با ارائۀ دلیل این ادعا را ثابت کند .اگرچه بدون اشاره صری میواد آییین
دادرسی تازه تصویب به تکلیف یادشده ،تعیین چنین تکلیفی کمی دشیوار میینمایید .در
عینحال مادة  86آیین دادرسی ،همچنان مرجب رسیدگیکننده را مسئول رسییدگی بیه
مدار و مستندات اقامهشده برمیشمارد و مقرر میدارد که اگر مرجب ،دالیل ارائهشیده
را مؤثر در اثبات ادعا نداند ،با استدالل از ترتیب اثر دادن به آن خودداری خواهد کرد .به
عبارت دیگر ،در این مقررات جدید نیز همچنان مرجب رسیدگیکننده ،مسئولیت نهیایی
بررسی و تصمی گیری پیرامون صحت و سق ادله را بر عهده دارد.
در بند سوم مادة  1مقاولهنامه مقرر شده است که اگر اخراج بر مبنای ضیرورتهیای
اقتصادی کارگاه باشد ،مرجب موردنظر باید بررسی کند که آیا این اخراج واقعا بیه دالییل
ادعایی صورت گرفته و این دالیل برای اخراج کافی بوده یا اینکه کارفرمیا ایین امکیان را
نداشته است که به طریقی دیگر مانب از اخراج شود .آیا مطابق مقررات ایران نیز میتوان
از کارفرمایی که به استناد بند (ح) الحاقی به مادة  29قانون کار ،کارگری را اخیراج کنید
شکایت کرد؟ بهنظر میرسد مانب قانونی برای این قبیل شکایتها وجیود نداشیته باشید.
اگر کارگران نتوانند از اخراج به اسیتناد ضیرورتهیای اقتصیادی شیکایت کننید ،آنگیاه
تکالیف معینشده در مادة  1قانون تنظی بخشی از مقیررات تسیهیل و نوسیازی صینایب
کشور بدون ضمانت اجرا خواهد بود و چنانچه کارفرمایی بدون توجه به مفاد میادة اخییر
کارگری را (یا کارگرانی) را به صر تشخیص و صالحدید خود بیه اسیتناد الزامیات ادارة
کارگاه اخراج نماید ،راهی برای بررسی و ابطال احتمالی چنین تصمیمی در نظیر گرفتیه
نشده است .ازاینرو چنانچه کارگر بتواند از این اخراج به مراجب مربوطیه شیکایت کنید،
گامی در جهت تضمین بیشتر حقوق کارگران برداشته شده است.
مقاولهنامه ،کارگران را در طرح شکایت محدود مینماید .در بند سوم میادة  8تعییین
مهلتی معین برای طرح شکایت از جانب کارگری که مدعی اخراج ناعادالنه اسیت ،مجیاز
دانسته شده است .در صورتی که کارگر در این مدت از حق خود بهره نگیرد ،امارهای بیر
آن است که آن را ناعادالنه نمیداند و حیق خیود را از دسیت مییدهید .بیرای منیال در
استرالیا ،چنانچه کارگر ظر مدت  1روز شکایت خود را مطرح نسازد ،فرصت شکایت را
از دست میدهد؛ مگر آنکه ثابت کند شرایط خاصیی وجیود داشیته اسیت ( ILO, 2011,
 .)p.26در ایران شکایت کارگر محدودیتی ندارد و مشمول مرور زمان نمییشیود .اگرچیه
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قانون کار و مقررات رسیدگی در مراجب حل اختال در این باره ساکت هستند ،امیا رای
وحدت رویۀ شمارة  312دیوان عدالت اداری در تاریخ  9382/91/2مبنی بر عدم شیمول
مرور زمان در خصوص دعاوی و مزایای قیانونی ناشیی از حقیوق منیدرج در قیانون کیار،
چنین چیزی را مقرر داشته است .اگرچه در ظاهر اعطای چنین حقی به کارگر میتوانید
حمایت بیشتری از وی ارائه دهد ،اما مییتیوان آن را مغیایر بیا منطیق حقیوقی ،مصیال
کارفرما و سهولت در رسیدگی دانست .نتیجۀ چنین حکمی آن است که کارفرما به دلیل
رویارویی با چنین دشواریهایی از انعقاد قرارداد دائ با کارگر ابا دارد .لذا شایسته اسیت
قانونگذار ضمن لحاظ کردن مدت زمانی معقول برای طرح شکایت از جانب کیارگر ،بیه
وی این امکان را بدهد تا در صورت تیأخیر بیا ارائیۀ دلیلیی محکمیهپسیند نشیان دهید
تأخیرش موجه بوده است.
یکی از مه ترین دالیل شکایت نکردن کارگران در صیورت اخیراج شیدن ،ناآشینایی
آنان با قوانین و ناآگاهی از این حق است .بنابراین یکی از بزرگترین گامهایی که دولیت
ها باید در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران بردارند ،آگاهیبخشی و آموزش حقیوق
به کارگران است .توصیهنامۀ  966در بند  91به این موضوع اشاره کرده است .بیر همیین
اساس در برخی کشورها کارفرما مکلف شده که به هنگام اخراج ،کارگر را از حق قیانونی
خود برای شکایت آگاه سازد ( .)ILO, 1995, para.188در زالندنو ییک خیط تلفنیی وییژه
برای پاسخگویی بیه پرسیش هیای کیارگران در ایین زمینیه اختصیاص داده شیده اسیت
( .)ILO,1995, para.236در ایران ،کارفرما چنین تعهداتی در قبال کارگر ندارد.
پس از شکایت فرد اخراجشده ،چنانچه نتیجۀ رسیدگی ناعادالنه بودن اخیراج باشید،
مرجب موردنظر میتواند حک به بازگشت کارگر به کار و ییا پرداخیت غرامتیی متناسیب
دهد .درحالی که ادبیات مادة  91مقاولهنامه بهگونیهای اسیت کیه بازگشیت کیارگر را در
اولویت قرار میدهد ،در بیشتر کشورها تمایل چنان بوده که حکی بیه پرداخیت غرامیت
داده شود ( .)ILO, 1995, para.224در انگلستان در حالتی که به صیورت کلیی ییا جزئیی
خود کارگر نیز در فسخ قرارداد کار ذیمدخل تشخیص داده شده باشید ،احتمیال صیادر
نشدن رای برای بازگشت به کار اولیه وجود دارد .درصیورتی کیه میدت نسیبتاً زییادی از
تاریخ فسخ س ری شده و به جای کارگر اخراجشده ،از کارگر دیگیری بیهصیورت دائمیی
استفاده شود ،دیگر رای بازگشت به کار برای کارگر نخستین صیادر نخواهید شید .از 51
کشور بررسی شده در سازمان بینالمللی کار 31 ،کشور در قوانینشان راهحیل مناسیب را
پرداخت غرامت دانستهانید ( .)ILO, 2001, p.12مییزان ایین غرامیت در شیرایط مختلیف
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میتواند متفاوت باشد (مجتهدی ،9385 ،ص .)321در برخی کشورها ایین مبلی دقیقیاً
مشخص است و در برخی دیگر بسته به عوامل گونیاگون مییزان آن تغیییر مییکنید .در
کشور پرو میزان غرامت با سابقۀ کارگر مرتبط است .در فرانسه و سوئیس ایین مبلی بیر
مبنای دستمزد است .در فرانسه حداقل شش ماه حقیوق کیارگر و در سیوئیس حیداکنر
شش ماه حقوق وی تعیین می شود .در بعضی از نظیامهیای حقیوقی ،شییوة اخیراج نییز
تأثیرگذار است .چنانچه کارفرما به شیوهای توهینآمیز و بدون مالحظۀ شیرایط و ییا بیه
دلیل تبعی اقدام به اخراج کرده باشد ،غرامت دریافتی کارگر افزایش خواهد یافت .امیا
در ایران تالش قانونگذار به بازگشت کارگر بیوده اسیت .میادة  965نخسیتین راهکیار را
صدور حک بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقالسیعی او از تیاریخ اخیراج مییدانید.
تبصرة مادة  ،965بازگشت به کار را به نظر کارگر موکول میکند و چنانچیه وی نخواهید
به واحد مربوطه بازگردد ،کارفرما مکلف است مبلغی براساس سیابقۀ خیدمت کیارگر بیه
نسبت هرسال  15روز مزد و حقوق به وی ب ردازد و وی کیار را تیر کنید .برابیر میادة
 999آیین دادرسی کار ،در صورت صدور حک بازگشیت بیه کیار از طیر هیئیت حیل
اختال  ،چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در این تبصیره اسیتفاده نمایید ،بایید ظیر
مدت یک هفته از تاریخ صدور رای ،دادخواست خود را تقدی هیئت تشخیص کند.

 .4تشریفات اخراج بنا به ضرورتهای کارگاه
اخراج به دالیل اقتصادی و تغییرات ساختاری و ضرورتهای ادارة کارگاه الزامات ویژهای
برای کارفرما بههمراه دارد .در چنین اخراجی کارگر هی تقصیری نیدارد و تنهیا شیرایط
بیرونی و تغییر در محل کار چنان بوده که کارفرما مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی شیده
است .معموالً این قبیل اخراجها دسته جمعی بوده و گاه حتی ممکن است همه کارگران
اخراج شوند .بااینحال کارفرما باید در آخرین مرحله به چنین راهحلیی متوسیل شیود و
برای پیشگیری از آثار سیوء چنیین تصیمیمی و بیه حیداقل رسیاندن آن بیا نماینیدگان
کارگران و گروههای کارگری مشورت کند .این مشورتها باید پیرامیون تعیداد کیارگران
اخراجی ،چگونگی انتخا کارگرانی که باید اخیراج شیوند و برنامیۀ زمیانبنیدی اخیراج
کارگران باشد .به بیان دیگر کارفرما باید با همکاری نمایندگان کارگران به دنبیال راهیی
باشد که کارگران کمترین آسیب را از اخراج تحمل کنند .برای منال کمک بیرای ییافتن
شغل جدید یکی از این راههاست .از دیگر راههای پیشنهادی ،جابه جایی داخلیی نیروهیا
در کارگاه ،آموزش کارگران و بازآموزی آنها ،بازنشستگیهای اختیاری و پیش از موعید،
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حذ اضافهکاری در کارگاه و نیز کاهش ساعات معمول کار است .در برخی نمونهها نییز
انتقال مالکیت و خرید سهام از سوی کارگران ،کارگاههیا را از تعطیلیی نجیات مییدهید
(.)Hansen, 2009, p.30
تصمی دیگری که نیازمند مشورت با نمایندگان کارگران است ،انتخا افرادی اسیت
که بنا به ضرورت پیشآمده باید اخراج گردند .با درنظر گرفتن مال هایی از قبیل سین،
طول مدت خدمت ،وضعیت خانوادگی و اوضاع و شرایط دیگر باید اولویتهایی مشیخص
گردد که براساس آن اخراج صورت گیرد .برای منال میتوان به قانون آلمان اشیاره کیرد
که به موجب آن انتخا کارگران باید بهنحوی باشد که افرادی کیه بییش از دیگیران در
معرض آسیب قرار دارند ،حتیاالمکان در شغل خود بیاقی بماننید ).(Forsyth,2007, p.16
برای آنکه نمایندگان کارگران بتوانند در این تصمی گیری مشارکتی مؤثر و فعال داشیته
باشند ،کارفرما باید در شرایطی مناسب اطالعات الزم را در اختیار آنهیا گذاشیته ،بیرای
آنها فرصت ارزیابی را فراه کند .بدیهی است نباید این مشورت و کمکخواهی ،صوری
و تنها برای فرار از مقررات انجام شود .ازاینروست که توصیهنامیه بیر ایین نکتیه تأکیید
میورزد که کارفرما باید اطالعات کافی را در اختیار نمایندة کارگران قرار داده ،نباید این
کار را در آخرین مراحل انجام دهد ،بلکه به مح احساس نیاز به تعدیل نیرو ،مشیورت
با نمایندگان کارگران ضروری است (بنید  21توصییهنامیه) .از سیوی دیگیر بهتیر اسیت
نمایندگان برای رویارویی با چنین موقعییتهیایی کیه مییتیوان آن را بحرانیی دانسیت،
آموزش ببینند و بدانند بهترین راهکارها در این شرایط کدام است .این قبیل آمیوزشهیا
را باید بخشی از تعهدات دولت در قبال تضمین امنیت شغلی کارگران دانست ( Hansen,
.)2009, p.11
پیشتر دیدی که کارگران میتوانند از اخراج خود به مقامی بیطر شکایت برند.
بهنظر میرسد نق هریک از مقررات شکلی پیشگفته نیز میتواند عاملی برای طرح
شکایت از کارفرما در مرجب یادشده باشد .بدیهی است چنانچه در این مرحله نیز کارفرما
با مال هایی تبعی آمیز و غیرموجه کارگران را انتخا نماید ،اخراج وی حتی اگر به
لحاظ اقتصادی قابل توجیه باشد ،باز ه ناعادالنه خواهد بود .برای منال چنانچه کارفرما
بدون توجه به وضعیت خانوادگی افراد و مشکالت آنها ،اولویتها را غیرمنصفانه طراحی
کند و کارگری را که به نسبت دیگران بیشتر نیازمند است اخراج نماید ،این کارگر
میتواند به مرجب یادشده شکایت برده ،حتی درصورتی که امکان بازگشت وی به کار
وجود نداشته باشد ،درخواست غرامت نماید .این موضوع در قانون استرالیا پیشبینی

ارزیابی تطبیقی علل و تشریفات اخراج کارگر در ...

241

شده است؛ بهنحوی که اگر در این قبیل اخراجها ،کارفرما با نمایندگان کارگران مشورت
نکرده باشد ،هر کارگر زیاندیده و یا نمایندگان آنها در سندیکا میتوانند درخواست
غرامت نمایند ( .)ILO, 2008, p.28در خصوص این اخراجها ،قانون «تنظی بخشی از
مقررات تسهیل نوسازی صنایب کشور» ،تشریفات اندکی را پیشبینی کرده و تمام آنچه
کارفرما به آن مکلف است مشارکت تشکل کارگری است .برابر مادة  1این قانون -که
پیشتر به آن اشاره شد -تعداد نیروی مازاد هر شرکت براساس مشارکت مدیر و تشکل
ها معلوم میشود و س س این نیروها اخراج میگردند .در این ماده مشخص نشده است
که کارفرما چه وقت باید تشکل مربوطه را در جریان گذاشته ،چه اطالعاتی را باید در
اختیار آنها قرار دهد .همچنین هی سخنی از اینکه کارفرما باید تصمی خود را به
ضرورتهای عینی مستند کرده ،آن را به عنوان آخرین چاره برگزیند ،به میان نیامده ،و
تنها گفته شده است در صورت دست نیافتن به توافق ،موضوع به کارگروهی متشکل از
نمایندگان دولت و سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی
احاله میشود و از این پس طبق نظر کمیتۀ یادشده رفتار خواهد شد .بهاینترتیب ،آنچه
که در موازین بینالمللی دربارة تکلیف کارفرما به آگاه ساختن مقام دولتی صال آمده
است ،در این مقررات جایگاهی ندارد و از ظرفیت و نقش دولت در کمک به کارفرما
برای مدیریت مسئلهای که با آن روبهرو شده است ،نشانهای نیست؛ چراکه اگر کارفرما و
تشکل یادشده در همان مرحلۀ اول با ه به توافق برسند ،مطابق این ماده هی نیازی به
اطالعرسانی به مرجب دولتی برای اخراج نیروهای آزاد دولتی نیست.
بااینحال چنانچه بخواهی مادة  1را به نفب کارگران و براساس مندرجات مقاولهنامیۀ
 958تفسیر کنی  ،میتوانی بیان داری کیه کیاربرد واژة مشیارکت در میادة  1نیاظر بیه
«مشارکت» واقعی است و از آنجا که «اذن در شیء اذن در لوازم آن اسیت» ،هرچیه کیه
برای مشارکتی مؤثر و همهجانبه ضروری باشد ،تکلیفی بهعهدة کارفرماست .اگیر تشیکل
کارگری بخواهد در تعیین تعداد نیروها نقشآفرین باشد ،بایید بیهموقیب مطلیب گیردد و
اطالعات صحی و کافی در اختیار داشته باشید .همچنیین نماینیدگان کیارگران در ایین
تشکلها مکلف اند در روند مشاوره و تصمی گیری ضامن منافب آنها باشند؛ به این معنی
که در تعیین کارگران مازاد جانب انصا را نگه دارند .بااینحال ایین تفسییر نمییتوانید
حمایت کاملی از حقوق کارگران بهعمل آورد .شایسته است قانون امکانی فراه آورد که
کارگروه یادشده بتواند در صورت لزوم با اتخاذ تصمیماتی از میزان نیروهای مازاد بکاهید
یا به یافتن شغلی جدید برای آنها همت گمارد.
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در پایان باید خاطرنشان کرد که با تمام حمایتهایی که تاکنون به آن اشاره شید ،در
حقوق ایران در سالهای اخیر تحولی به وقوع پیوسته که میتواند بهتنهایی ازبین برنیدة
تمامی حمایتهای قانونگذار از امنیت شغلی کارگران باشد .این تغیییر در قالیب قیانون
«رفب برخی موانب تولید و سرمایهگذاری صنعتی» صورت گرفته و به موجب آن بندهایی
به برخی از مواد قانون کار افزوده شده که مستقیماً امنیت شغلی کارگران را هید قیرار
داده است .به موجب بند ( ) مادة  8این قانون ،بندی به مادة  91قانون کار اضافه شیده
است .براساس این بند ،شرایط و شیوة فسخ قرارداد کیار نییز مییتوانید در قیرارداد کیار
گنجانده شود .در تکمیل این ماده ،بنید (ج) میادة  8قیانون رفیب برخیی موانیب تولیید و
سرمایهگذاری ،بندی به مادة  29قانون کار میافزاید و به این ترتییب فسیخ قیرارداد بیه
نحوی که در متن قرارداد آمده است ،یکی از شیوههای پایان کار شناخته میشود.
با ورود بندهای یادشده به قانون کار کشیور ،در واقیب بیه کارفرمیا ایین اختییار داده
میشود که در متن قرارداد شرط فسخ را بگنجاند؛ به این معنی که هر یک از طرفین هر
زمان که خواست بتواند قرارداد را ،مبتنی بر شرایط پیشبینیشده ،به صورت ییکجانبیه
پایان بخشد .ازآنجا که پیش از ورود این موازین ،کارگر مییتوانسیت بیا اطیالع قبلیی در
قالب استعفا به رابطۀ کار پایان دهد ،چنین بهنظر میرسد که درواقب ایین امیر تنهیا بیه
سود کارفرماست؛ زیرا کارفرما میتواند با توسل به این بندهای الحاقی بدون رعایت هیی
یک از تشریفات اخراج و با توسل به فسخ یکجانبه ،کارگر را از ادامۀ کار بازدارد.5
تردیدی نیست که کارگر به دلیل نیاز به کار و فقدان قدرت چانهزنیی ،در آغیاز ایین
رابطه قادر نخواهد بود در مقابل ورود چنین شرایطی به قرارداد کار ایسیتادگی کنید .در
نبود فرصتهای شغلی کافی در جامعه ،کارگر تنها به دنبال کیاری بیرای تیأمین معیاش
است و با درنظر آوردن اینکه قرارداد کار یک قرارداد الحاقی است که مفیاد آن از جانیب
کارفرما تعیین میشود و کارگر تنها به آن میپیوندد ،میتوان آثار سوء چنیین تغییراتیی
را در زندگی و سرنوشت کارگران مشاهده کرد.

نتیجه
امنیت شغلی عنصیری مهی از عناصیر حیق اشیتغال اسیت؛ موضیوعی کیه پییام اصیلی
مقاولهنامۀ  958و توصیهنامۀ  966سازمان بینالمللی کار را تشیکیل مییدهید .هید از
 . 9برای دیدن بررسی انتقادی کاملی از این شرایط ر . .عراقی ،9312 ،ص.329-331
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مقاولهنامه آن است که کارفرما بتواند کارگر ناتوان و خاطی را اخیراج کنید و کیارگر نییز
مطمئن باشد که هی گاه غیرمنصفانه اخراج نخواهد شد و این هرگز به آن معنیا نیسیت
که کارگر مالک شغل خود است ،بلکه مقاولهنامه تنها با پارهای مقررات شیکلی و میاهوی
اختیار کارفرما را محدود کرده است تا نتواند بیه تصیمیمی خودسیرانه زنیدگی کیارگر را
نابود کند.
باوجود تمام مباحنی که پیرامون مقررات حمایتگر ناظر بر امنیت شغلی وجیود دارد،
نمیتوان فواید و ضرورتهای آن از جمله آثار درازمیدت بیر ابتکیار و رشید اقتصیادی را
نادیده انگاشت .چنانچه امنیت شغلی وجود نداشته باشد سخن گفتن از سیایر حیقهیای
کارگران نیز معنایی نمییابد؛ زیرا بی آن میرود که بیا کیوچکترین تالشیی در راسیتای
احقاق این حقوق ،کارگر از کار بیکار شود و از سویی دیگر تیرس ازدسیت دادن شیغل و
فقدان امنیت شغلی سبب میشود که افراد به شرایط نامطلو کار تن دهند .اما با کمال
تأسف قانونگذار ایرانی بدون توجه به تمامی این مسائل تغییری در قانون کار داده است
که بهکلی امنیت در اشتغال را بهخطر میاندازد و جز نامی از آن باقی نمیگذارد .اعطیای
حق فسخ به کارفرما را میتوان نقطۀ پایانی بر حمایت از تضمین حیق اشیتغال کیارگران
دانست .به موجب بند (ز) الحاقی به مادة  29قانون کار ،فسخ قیرارداد بیهنحیوی کیه در
متن قرارداد پیشبینی شده است ،میتواند خاتمهدهندة رابطۀ کارگر و کارفرما باشد .بیه
این ترتیب میتوان مدعی شد که دیگر هی قرارداد کاری ثبات ندارد؛ یا قیرارداد موقیت
است و کارفرما میتواند آن را تمدید نکند یا دائ است که پیشبینی فسیخ در آن عمیالً
قراری موقت و بیثبات میسازد .بهاینترتیب کلیۀ تضمینهایی که برشمردی بیمعنا بیه
نظر میرسد؛ زیرا کارفرما میتواند بهشکلی هرگاه خواست کارگر را اخراج کند ،بییآنکیه
ملزم باشد به شکایت کارگر رسیدگی کند یا به تشیریفات شیکلی خاصیی پایبنید باشید.
اجرای حق فسخ که در عقود حقوق خصوصی میتوانید آزادی ارادة افیراد را بیه ارمغیان
بیاورد ،در حقوق کار که وجه ممیزهاش حمایتی بودن است و از آغاز بنا داشت از قشیری
ضعیفتر در برابر گروهی قویتر حمایت کند ،بازگشتی نابخشودنی محسیو مییشیود؛
بازگشتی که میتواند در کنار گسترش قراردادهای موقت و افزایش نرخ بیکیاری ،امنییت
شغلی را با چالشی جدی روبهرو سازد.
برای پایان بخشیدن به مخالفتهایی که حمایت از کارگران را مغایر با رقابت و رشد
و توسعۀ اقتصادی کشورها میداند ،باید بر این نکته تأکید کرد که انعطا  ،ثبات و
امنیت ،همگی در کنار ه برای ایجاد اقتصادی مولد و نیروی کار ماهر ضروری است .به
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جای مخالفت با حمایت از کارگران باید راهی جست تا با بهبود شاخصهای اقتصادی
 به یاری سیاست اشتغال صحی نباید.راه برای آسودگی کارفرما و کارگر فراه شود
بیکاری چنان باال باشد که کارگر خاطری نامطمئن به آیندة شغلی خود داشته باشد؛
کارگر باید از حقوق خود چنان بهرهمند باشد که حتی با وجود اطمینان خاطر دست از
 این فرض که کارگر تنها درصورتی به.تالش نکشد و از تعهدات خود فراری نباشد
 در،درستی وظابف خود را انجام میدهد که از آینده بیمنا و به کارفرما نیازمند باشد
.چنین حاالتی بهشدت محل تردید خواهد بود
اتخاذ این سیاستها و شیوههایی برای پیشگیری از اخراج به دلیل مشکالت
اقتصادی یکی از مه ترین حوزههایی است که حقوق و اقتصاد را به یکدیگر پیوند
 درحالی که حقوقدانان باید به دنبال راهی باشند که از حقوق افراد به هنگام.میدهد
 مدیران و اقتصاددانان باید شیوهای را اتخاذ نمایند که زمینۀ اخراج،اخراج حمایت کند
.کارگران هرگز پدید نیاید
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