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. از گذارد یدولت م ةرا بر عهد یفیتحقق آن، تکال یاست که تالش برا یبشر یها از حق یکیاشتغال، 
 ینا ۀواسط برخوردار است و به ای یژهو یگاهکارگران از جا یبرا یشغل یتامن ینتضم یف،تکال ینا یانم
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 یدر اسناد و گزارشها یشکل یایینهآ یزو ن یعوامل ماهو ینا ۀحاضر به مطالع ۀاست. مقال یضرور
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 تیرین  مهی   زمیرة افیراد در   یمطلیو  بیرا   یشغل های فرصت تضمین گوناگون، اسناد در
 کیار  المللیی  ینسازمان ب 922 نامۀ مقاوله نمونه برای است؛ شده دانسته ها دولت تکالیف

 ارتقیای  هید   با سیاستی کند می مکلف را عضو های دولت که اشتغال سیاست موضوع با
 و اعالم کنند.   طراحیرا  کامل و مولداشتغال آزادانه، 

 چنانچیه . نیسیت  اشیتغال  حیق  قبال در دولت مسئولیت تمام کار، آوردن دست به اما
 نگیران  میدام  هیرکس  نشیود،  گرفتیه  نظر در افراد شغلی امنیت برای هایی رویه و مقررات

 ییو شیکوفا  ییت خیود میانب بیروز خالق    یکیاری، از ب ی و ب است خود شغل دادن دست از
و  یید جد یشیغل  یافتن یدوباره برا یامر تالش ینا آن،بر افزون. شود  یافراد م یاستعدادها

 ناپاییدار،  و میبه   چنین فضایی در. داشت خواهد دنبالبه را آن از ناشی های هزینه همۀ
تنها بیه   و نیستند مطمئن هایشانخانواده و خود زندگی تأمین و شغلی آیندةاز  کارگران

 حقیوق  دیگر مطالبۀ یبرا یرهگذر فرصت یننشوند و از ا یکارکه چگونه ب اندیشندیم ینا
 .  یافتنخواهند  یزخود ن یقانون

 حفیظ  کیارگران،  حقوق از حمایت چارچو  در که شده باعث دالیلی چنین به توجه
 یآن است که کارگر و کارفرما در دو سو یت. واقعبیابد ویژه جایگاهی هاآن شغلی امنیت
و نیه در   یطشیرا  ییین نه در انعقاد آن دارند، نیه در تع  یکسانی،هستند که وزن  یقرارداد
 ییک دادن  ازدسیت  اسیتننایی،  و انید   یهیای  نمونیه جز  دهدیآن. تجربه نشان م ۀخاتم

 بیرای  کیار  رفیتن  دسیت از کیه  حیالی در. ندارد پی در چندانی هزینۀکارفرما  یکارگر برا
 بایید  بنیابراین . بیود  خواهد وی یقرار گرفتن تمام ابعاد زندگ الشعاعتحت معنای به کارگر
کیه   یبداننید زمیان   بیوده،  برخیوردار  شیغلی  امنییت  از کارگران تا شود اندیشیده ای چاره

 هیا  آن از معقیول  ای شیوه به یقانون ینهادها و سازوکارها  کنند، یقرارداد کار را منعقد م
 . کرد خواهند حمایت

امیا   شیود، میقرارداد کار  خاتمۀ باعث یزن دیگری متعدد های راه ،به جز اخراج اگرچه
 از دیگیر  هیای  حالیت بوده و هست اخراج خودسیرانه اسیت. در    آفرینمشکل یشترب چهآن

 مقیدور  او بیرای  کیار  ادامیۀ  یگرکه د ایگونهبه کارگر، بیماریو  ازکارافتادگی فوت، قبیل
 موضیوع  کیه  آیید  می وی یاری به که است کشور یک اجتماعی أمیننظام ت عموماً نباشد،
 شیرایطی  ینچیه در چنی   یست؛ن آفرینمشکل چندان نیز کارگر استعفای. نیست ما بحث
خود انتخا  کرده که با توجه بیه   یزندگ یمتفاوت برا یریمس یابهتر  یکارگر شغل اغلب

 کییارگران را  عمییدتاً آنچییه امییا. اسییت مبییار  امییری شییغل، آزادانییۀاصییل انتخییا   
 اسیت؛  آمییز  تبعیی   دالییل  بیه  ییا  دلییل  بدون خودسرانه، ناگهانی، های اخراج آزارد، می
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 ییک  در نخسیت آن غافیل نبیوده و    ییت از اهم ییز کیار ن  المللی بین سازمان که موضوعی
سیی س در  و( (Termination of Employment Recommendation 1963 نامییه توصیییه
 966 نامیۀ  توصییه  و (Teramination of Employent Convention, 1982)958 نامیۀ  مقاولیه 

Termination of Employment Recommendation, 1982)   ییام ( بیه آن پرداختیه اسیت. پ 
 یلدال ی. برخیردموجه صورت پذ یلیبه دل یداسناد آن است که اخراج حتما با ینا یصلا

اخیراج کیارگر    آنکه آخر در و شوند تلقی کارگر اخراج برای موجه دلیلی توانند یهرگز نم
 وارد کند.   یرا به و یبآس ینباشد که کمتر یفاتیهمراه با تشر یدبا

 ییران کیار و حقیوق کیار ا    المللیی بین سازمان موازین درمحورها را  ینمقاله ا این در
 .است شده اشاره یزن کشورها یبرخ حقوق درمرتبط  ینمواز به گاه. کرد خواهی  مطالعه

 اخراج موجه

 ترتییب  هیر  بیه  است، ناعادالنه مواقباز  یاریاخراج کارگر از جانب کارفرما در بس آنکه با
. ندارنید  را کیار  ادامیۀ  یسیتگی و شا یتصیالح  یگیاه  یزمنکر شد که کارگران ن توان نمی

 از اختییار  هرگونیه  کیارگر،  از حماییت  اسی   بیه  که کرد عمل ای گونه به توان نمی درواقب
 الزامیات . کنید  برکنیار  کیار  از را نیاتوان  و خاطی کارگری نتواند وی و شود سلب کارفرما
 رو ایین  از. کنید  اخراج را افرادی یا فرد کارفرما، که کند می ایجا  گاه نیز کارگاه مدیریت
. شیود   می تلقی موجه اخراج آن مطابق که شمارد برمی را دالیلی نخست 958 نامۀ مقاوله
 :  داند می دسته سه را کارگر اخراج برای موجه دالیل نامه مقاوله

 . رفتار کارگر1

کیه کیارگر    ینخسیت زمیان   گیردد؛  اخیراج  به منجر حالت دو در است ممکن کارگر رفتار
 کارگیاه  نظ  مغایر رفتارهایی آنکه دیگر و دهدمی انجام نامناسب شکل به را خود وظیفۀ

اسیت کیه کیارگر     ی(. مقصود از حالت اول زمانILO, 2009, p.2) باشد داشته ایحرفه رفتار و
 رفتارهیای  ای مجموعه دومی و رساندنمی انجامبه درستیبه را شدهمحول ایحرفه یفوظا

 ییرفتارهیا  شامل تواند می اول دستۀ. گیردمی دربر را کار محل در غیراخالقی و نادرست
از  ینافرمان ای،حرفه بهداشت و ایمنی مقررات گرفتن نادیده کار، در انگاریسهل قبیل از

 ماننید  رفتارهایی نیز دوم دستۀکار باشد. در  یطمح در تأخیرو  یبتدستورات کارفرما، غ
 ییا  ینظ  و آرامش کارگاه، حضور در محل کار با حالت مسیت  زدنبره  توهین، خشونت،
 (.ILO, 1995, para.2) گیرندمی جای آن نظیر رفتارهایی و دزدی مخدر، مواد تأثیرتحت 
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 شیرایطی  شده، اشارهموجه اخراج  دلیل به صراحتاً که جاییتنها  یران،قانون کار ا در
: اسیت شده  یانب ینچن 22 مادةآن را با رفتار کارگر مرتبط دانست. در  توان می که است
 را کارگیاه  انضیباطی  های مهنا آیین یا و ورزد قصور محوله وظایف انجام در کارگر هرگاه»

 منظور. «نماید فسخ را کار قرارداد...  دارد حق کارفرما نماید نق  کتبی تذکرات از پس
 22 ةهمان اخراج است کیه براسیاس میاد    ،قرارداد کار از جانب کارفرما جانبۀیک فسخاز 
 نامیۀ  آییین  و چیسیت  کیارگر  قصیور  از مقصیود  امیا . باشد کارگر رفتار بر مبتنی تواند یم

 مقرراتیی  تصویب به را قصور های مصداق تعیینماده،  ینا 2 ةکدام است؟ تبصر یانضباط
 یکیار و امیور اجتمیاع    ییر وز یببیه تصیو   ارک عالی شورای پیشنهاد با که کند می موکول
 نقی   و قصیور  میوارد  تعیینمقررات :»عنوان با 21/9/9321 یخمقررات در تار ینبرسد. ا
 بیه  «22 میادة  2موضیوع تبصیره    هیا کارگیاه  در انضباطی هاینامهآیین و هاالعملدستور
 ییا  و محولیه  وظایف انجام در کوتاهی هرگونه»مقررات  ینا 9بند  مطابق. یدرس یبتصو

 و اخیتالل  بروز کارگاه، انضباطی هاینامهآیین نق  موجب که فعلی تر  و فعل هرگونه
 ضیایعات،  افیزایش  خیدمات،  و تولیید  کیفی و کمیکار، کاهش  یعیدر روند طب نظمیبی
 .«شود می نامیده قصور نماید، فراه  را کارگاه در اسالمی شئون نق  و زیان و ضرر

 و تفسییر  قابیل  تنهیایی به آن واژگاناز  یکو مبه  است و هر یکل یاربس 9 مادة مفاد
و خیدمات بیا چیه     یید تول یفیک یا یمنال کاهش کم برای. هستند گوناگون هایبرداشت

 تیأثیر  تیوان  میی  چگونیه  شیود؟  میی  گییری  انیدازه  مدتیو در طول چه یده،سنج یاسیمق
 ید؟جیدا کیرد و سینج    عوامیل  دیگیر کارگیاه از   یداتکارگر را در کاهش تول یکعملکرد 
                یانضیباط  نامیۀ  آییین  بیه  موکیول  را قصیور  های مصداق یینماده تع همین تبصرةاگرچه 

 هیای  نامه  آیین زیرا افزاید؛ می آن بر بسا و چه کاهد نمیاز ابهام ماده  یزیچ یکنل کند،یم
 ازکارگیاه   احیوال  و اوضیاع  بیا  متناسیب  نامهآیین همین 2 مادةبا توجه به  یزن یانضباط

 را آن بایید  تنهیا  محیل  اجتمیاعی  امور و کار واحد و استشده  یبتصو کارفرمایان یسو
 و کندمی ایفا مقررات این تدوین در را اصلی نقش کارفرما که ازآنجا. کند تأیید و بررسی
 درمعرض سادگی به کارگران حقوق است، تفسیر قابل گوناگون اشکال به راحتیبه قانون
 ینقیوان  یشترهرچه ب سازیشفا  هد  با داشت انتظار توانمی. گرفت خواهد قرار نق 
 رفتار سوء و وظایف انجام در نقص مصادیق یاناز کارگران در متن قانون کار م یتو حما

 بیرای  مالکی ک ارائه دهد تا دست هایی نمونه یکهر یبرا شده، قائل تمایز کار محیط در
 وجود داشته باشد.   کنندهرسیدگی مرجب
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 های کارگر . تردید در توانایی2

را ندارد. ممکن اسیت او از   یانجام کار یبرا یضرور های صالحیت و توانایی کارگری گاه
آورده باشید و   دسیت  بیه  را فرصیت  این کارفرما فریب با و نداشته را ها توانمندی این آغاز

 را از دست بدهید. در هیر دو حالیت کارفرمیا      یتقابل ینا یلیبه دال بنا بعدهاممکن است 
قیرارداد کیار را در صیورت     ،قیانون کیار   29 ة. میاد بخشید  پاییان  کیار  قرارداد به تواندمی
همیان قیانون، کیارگر از     23 میادة  مطابق و کندمی تلقی یافته پایان کارگر، افتادگیازکار

مقیررات   ییا  جزئیی  ییا  کلیی  ازکارافتادگی از ناشی هاییمستمر یاحقوق  یافتلحاظ در
 61-51)میواد   بیود  خواهید  اجتماعی تأمین قانون تابب ها آن بهمربوط  یطو شرا یتیحما

 باشید،  نشده کارافتادهاز (. اگرچه فرد ممکن است در اثر حادثه کالًاجتماعی تأمینقانون 
 ینکار در شغل کنو ادامۀ امکان که باشد صورتی به نیز او جزئی ازکارافتادگی چنانچه اما
 تلقیی  موجه را اخراج توانیماده م ینوجود نداشته باشد، با استفاده از مال  هم یشبرا
 کیار  بیرای  آنچیه  از آگاهی وجودکه کارگر در هنگام انعقاد قرارداد کار با ی. در حالت9کرد

نمیی  کیه  باشید خود را قادر به انجام کار نشان داده، اما بعد مشخص شده  است، ضروری
درنظر  یشبرا یراندر مقررات ا یگرچه حک  مشخص دهد؛ انجامرا  نظرمورد وظیفۀ تواند

 موجیه  را قرارداد پایان حقوقی کلی اصول از استفاده با توان یاما باز م ،گرفته نشده است
 انجیام  منظور به است کارگر نیروی دادن قرار اختیار در معنای به کار قرارداد زیرا دانست،
قیرارداد   اسیت،  نداشته را وظیفه این انجام توان آغازمشخص. چنانچه کارگر از  ای وظیفه

 لغیو  آغازکه قرارداد را از  شودمی سبب کارگر از حمایت حالاینبا. شودیکار فاقد معنا م
دهید تیا    ییان با اخیراج کیارگر بیه آن پا    ی بلکه به کارفرما اجازه ده نکنی ، اعالم فسخ و

 در مدت زمان کار را بازگرداند.   یافتیدر یایزاکارگر مجبور نباشد م
 محی    بیه . برسیاند  انجیام به درستیبه را کار نتواند کارگر است ممکن ترتیبهربه اما

 انجیام  دلیل به را کارگر توان نمی و نیست اخراج به مجاز کارفرما وضعیتی، ینچنمشاهدة
و  روشنی  به را العمل دستور کارفرما تر پیش کهمگر آن کرد؛ اخراج کار از وظایفش نادرست
 جانیب  از اشیتباهی  بیروز  صیورت  در و باشید  داده توضیی   وی برای متناسب اییوهبا ش
باز ه   یداتیتمه ین. اگر با چنباشد کردهاو را متوجه اشتباهش  داده، اخطار او به کارگر،

                                                           
 کیارگر  کیار  از یناشی  یهیا ییتوانیا  کاهش ۀجینتخاتمه قرارداد کار در  اگر»: داردیم مقرر 32 ةماد 9 . 

 یحقیوق بیه و   نیخیدمت، معیادل دومیاه آخیر     ۀسیابق  هرسال نسبت به است مکلف کارفرما باشد،
 عامیل  توانید یم کارگر یهاییتوانا کاهش شود،یم استنباط ماده نیا از که گونهآن. «دیمانپرداخت 

 . باشد کار قرارداد انیپا موجه
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 زمیانی  میدت  گذشیت  بیا  تنها بخشد،بهبود  یا کند ی کارگر نتواند عملکرد خود را تصح
 الزامیی  زمینیه  یین در ا ییران . در ایید کارگر را اخراج نما تواندمی کارفرما که است معقول
 از پیس دارد:...  یکه مقیرر می   22 مادة از استفاده با اما نشده گرفته نظر در کارفرما برای
 و تیذکر  بیه  ملیزم  کارفرمیا  نیز شرایطی یندر نظر گرفت که در چن توانیم کتبی، تذکر

 ورزد،یقصیور می   یفدر انجام وظیا  و عامداً عالماً کارگری چنانچه زیرا. است کتبی توضی 
 نداشیته  سیوءنیتی  کیارگر  کیه  شرایطی در و دهد کتبی تذکر یکارفرما مکلف است به و

 وی بیه کارفرمیا   نخسیت  یید را انجیام دهید با   یکار تواندنمی شرایط مقتضای به و باشد
 .دهد کتبیاخطار 
 کیارگر  قصور از یطوالن یچنانچه مدت ،(او های توانایی یا کارگر)رفتار  حالت هردو در
 خیود  حیق  ایین  از گیویی  نکنید،  اسیتفاده  اخیراج  بیر  مبنی خود حق از کارفرما و بگذرد
 چنیین . نمایید  بیکیار  را کیارگر  واقعیه،  این به استناد با بعدها تواند نمی و کرده نظر صر 
ثبات در روابط کیار   شده،خود مطمئن  آیندة از کارگر که است سودمند رو آن از ای مقرره
 گذشیته  در تخلفیی  وقیوع  اسیتناد  بیه  همیواره  کارفرما صورتاین غیردر گردد؛ میبرقرار 
در مقررات  یتیمحدود یننامه(. چن یهتوص 8)بند  نماید اخراج و تهدید را کارگر تواند می
حیل اخیتال     یئتدر خصوص حک  ه 965 ةنه در متن ماد است؛ نشده بینیپیش یرانا

 کلیی  اصیول  مغیایر  و کیارگران  ضیرر  بیه  وضعیت این. مراجب این دادرسی یینو نه در آ
در گذشته همواره در معرض اخراج است.  یکارگر به سبب تخلف چراکه است، کار حقوق
در  مشیکل  این حل برای. ندارد همخوانی نیز شغلی امنیت فلسفۀبا اصل  یتیوضع ینچن

 روییۀ متوسیل شید. چنانچیه     قضیایی  روییۀ به  توان یدر حال حاضر م یرانا ینظام حقوق
 اطیالع  از متعیار   میدتی  گذشیت  از پس کارفرما هایاخراج که گیرد قرار اینبر  مراجب
از کیارگران   ییت حما شیود،  داده تشیخیص  غیرموجیه  کیارگر،  ناصحی  عملکرد به نسبت
هیی   اینکه و باشد حق از سوءاستفاده منب تواند میخواهد شد. استدالل مراجب  ینتضم
 قرار دهد.  یراضرار به غ یبرا ای وسیله را خود حق اعمال دتوان مین کس

هاای   های کارگاه )ناشی از تغییرات و مشکالت اقتصادی و ضرورت . ضرورت3
 ادارۀ کارگاه(

     .شودمی ناپذیراجتنا  اخراج باشد، داشته تقصیری یا ناتوانی هی  کارگر آنکهبی گاه

 چنین به وادار را او چه آن بلکه ندارد، اخراج به میلی نیز کارفرما حتی شرایط یندر ا
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    کارگاه های ضرورت دلیل به اخراج. است آمده پیش هایضرورت کند، می تصمیمی

 هایی اخراج چنین دلیل. باشد اقتصادی و تکنولوژیکی ساختاری، دالیلی به تواندمی

 نیز و صنایب سازی خصوصی قدی ، صنایب رفتن ازبین و جدید صنایب ایجاد تواند می

 وسیلۀبه آنان کاربرد که جدیدی هایفناوری باشد؛ کار در جدید های فناوری کارگیری به

 ,Hansen) کند می دلیل بی را ها حضور آن اساساً یا نیست پذیر امکان یمیکارگران قد

2009, p.2و  ییراتتغ یموجه خواهد بود که ادعا یزمان یلدال یناز ا ی(. اخراج ناش

 عینی الزاماتی بلکه باشد، کارفرما صر  درخواست یا احساس از ناشی فقطنه هاضرورت

 استناد به کارفرما که مشکالتی همچنین. کند توجیه را آن واقعیت بر مبتنی و شفا  و

 اند  در بتوان که باشند موقتی مشکالت نباید دهد انجام را نیرو تعدیل خواهد می ها آن

 کارگران اخراج جز ای چاره راه هی  که باشند چنان باید بلکه کرد، اصالح را ها آن زمانی

 ها آن اخراج چگونگیو  ی(. تعداد کارگران اخراجILO, 2011, p.30) باشد نداشته وجود

 .4باشد آمده پیش های ضرورت و مشکل با متناسب باید نیز

 نشیانی  اقتصیادی  دالییل  بیه  اخیراج  دربارة یاز مقررات ش9361 مصو  کار قانون در

 حاضرحالدر. شد پدیدار مقرراتی چنین وجود ضرورت بعد های سال در حال این با. نیست

 رفیب  قانون موجب به که بند این. دارد عهده بر را وظیفه این 29 مادةبه  یبند )ح( الحاق

 یدکاهش تول» گردید، تصویب 25/8/9382 مصو  گذاریسرمایه و تولید موانب از برخی

 یییرات و لیزوم تغ  یاسیی و س یاجتمیاع  ی،اقتصیاد  یطدر اثیر شیرا   یسیاختار  ییراتو تغ

و  یلاز مقیررات تسیه   یبخشی  ی قیانون تنظی   1 ةمطابق با مفیاد میاد   یگسترده در فناور

 نییز  گفتیه  پیش مادة. داند می کار قرارداد خاتمه هایاز راه یکیرا « کشور یبصنا ینوساز

 هیای شیرکت  انسیانی  نییروی  وری،بهیره  و کیفی سط  ارتقای منظور به»: داردمیاعالم 

 صیورت  در. گیردد  میی  مشخص شرکت هر مدیریت و کارگری تشکل مشارکت با صنعتی

حیداقل   یافیت مازاد بیا در  یرویو مازاد، ن یازمورد ن یانسان یروین زمینۀ در طرفین توافق

                                                           
 خود مدیریتی تصمیمات در است مکلف کارفرما مقررات، موجب به( نیوزلند مانند) کشورها برخی رد .2

 تصمی  هر که باشد متوجه باید وی. آورد درنظر را کارگرانش مصال  داشته، نیتحسن کارگاه برای
 انتخا  در جمله از ؛باشد داشته کارگران شغلی سرنوشت و آینده بر است ممکن تأثیراتی چه وی

 .(Forsyth, 2007, p.22) بیندیشد کارگرانش بر آن تأثیر به باید کارگاه برای جدید هایفناوری
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کیه توافیق    یگیری به وجه د یادر واحد  کار سابقۀبابت هرسال  یامزد و مزا ینآخر ماهدو 

 تحیت  26/6/9361 مصیو   بیکیاری  بیمیۀ قیانون   2 میادة شود، مطابق ضوابط بند الیف  

 .3«گیرندیقرار م یکاریب بیمۀ پوشش
 بیا  مشیورت  از پیس  و صینعتی  هایشرکت در تنها کارفرما مواد، این مطابق بنابراین

از  یرفیب برخی   . مطابق قانونکند اخراج را خود مازاد نیروی تواند می کارگری یها تشکل
در اثیر اوضیاع    یساختار ییراتو تغ یدکاهش تول یلبه دل تواند میکار  یانپا ید،موانب تول
 ییان مقیررات ب  یین باشید. در ا  یدر کاربرد فناور ییرتغ یاو  یاسیو س یاجتماع ی،اقتصاد
 جیز  ایچیاره  کارفرمیا  و باشیند  دائمیی  و مشخص عینی، الزامات این باید که استنشده 
 کیارگری  هیای تشیکل  عهیدة  بر معیارها ینتمام ا یینبلکه تع باشد، نداشته کارگر اخراج

 حید  تا کارگری قدرتمند و یافتهسازمان هایتشکل نبود در که امری ؛است شده گذاشته
 .اندازدیم خطربه را کارگران حقوق زیادی

 غیرموجهاخراج 
 ییل که بیه دل  ،از جانب او ءسو یرفتار یا یینقص در توانا یاخراج کارگر نه بر مبنا گاهی

 اسییت. مطییابق مقییررات    یو یکاییسییند هییایفعالیییت یییا آمیییزی عوامییل تبعیی 
 سیو ییک  از زییرا  انید؛  محکیوم  یکسیره  هیا اخراج این کشورها از بسیاری قوانین و المللیبین

 تشیکل  بیه  آزادانیه  که دارد حق کارگر هر دیگر، سوی از و است ممنوع اشتغال در تبعی 
 هیای ییت فعال یآزاد اصیوالً  و ب یردازد  فعالییت  بیه  آن در و ب یونیدد  خیود  مطلیو   صنفی

 بیه است.  کارگران هایآزادی دیگر تأمین یبرا ایوسیله و هایاز آزاد یکیخود  سندیکایی،
 بیه  کیارگر  اقیدام  که شماردمیرا بر یموارد 958 نامۀمقاوله 5 مادة که است دلیل همین
از جملیه   شیود؛  تلقیی  کارفرمیا  جانیب  از مقبول اخراج برای دلیلی هرگز تواندنمی هاآن

از  نییز  اییران  مقیررات  در. یکاییسیند  هیای فعالییت  در مشیارکت  و یکادر سیند  یتعضو
و  22 مادة موجب هب آنکه جمله از ؛است شده یتکارگران در برابر اخراج حما یندگاننما
 یفاتیکار با تشر یاسالم یشوراها یاخراج اعضا کار، اسالمی هایشورا یلقانون تشک 28

 است.  پذیرامکان دیگرانمتفاوت از 

                                                           
 و اجتمیاعی  اقتصیادی،  توسیعۀ  سیوم  برنامۀ پایان تا را مندرج ضوابط ماده این ذیل گذارقانون گرچه .3

 موانیب  از برخیی  رفیب  قیانون  تصیویب  با اما است، دانسته اجرا قابل ایران اسالمی جمهوری فرهنگی
 .شد برطر  محدودیت این گذاری،سرمایه و تولید
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 وضعیت جنسیت، رنگ، نژاد، واسطۀبه که نیست مختار کارفرمایی هی  دیگر سوی از

از کیار در زمیان    یبیت و غ بیارداری  خیانوادگی،  هایمسئولیت(، تجرد یا تأهل) خانوادگی
 1را اخراج کند )بنید   یکس عوامل دیگرو  سن سیاسی، عقیدةمذهب و  یمان،زا یمرخص

 ییل از کار به دل یبتغ براین، افزون(. 966 نامۀیهتوص 6و بند  958 نامۀمقاوله 5 مادة 5و 
 در حضیور  ییا  انتخابیات  در شیرکت  قبییل )از  مدنی تعهدات دیگرو  یفهخدمت نظام وظ

 بیرای  موجیه  دلیلیی  نبایید  جراحت و بیماری نیز و(ILO, 1995, para.33( )منصفه هیئت
 (.نامهتوصیه 6 و 5)بند  شود تلقی کار قرارداد به بخشیدن پایان

. داندیقرارداد کار م یانو نه پا یقرا عامل تعل یفهقانون کار، خدمت نظام وظ 91 مادة
 مندبهره استعالجی مرخصی از تواندمی کارگر قانون، 21 مادةکه مطابق  ازآنجا همچنین

بیه قیرارداد کیار شیود. در      یدنبخشی  ییان باعیث پا  توانید یکارگر نم یماریب قاعدتاً شود،
. اسیت  نکیرده  مقیرر  کلیی  ایقاعیده  یرانمقررات ا  آمیز،تبعی  دالیل به اخراج خصوص
تغال اشیاره شیده اسیت، امیا     افراد در اش یهعل ی قانون کار به منب تبع 6 مادة در اگرچه

 بیر  حیال ایین را ممنوع ندانسته است. بیا  یلدال یناخراج افراد به ا صراحت به ایماده ی ه
 تیوان یمی  6 مادة متن نیز و اساسی قانون اصول در مندرج تبعی  منب کلی اصل مبنای
 ممنیوع  کیار  آغاز در را تبعی  ماده این ب ذیری  چنانچه. کرد استنباط را ممنوعیت این
 در خصیوص  بیه و  مراحیل  کلیۀدر  ی که تبع کردبرداشت  گونه این توانیاست، م کرده
 خیاص  حماییت  تحترا  هاگروه بعضی مقررات، برخی. یستن یزبه کار جا یدنبخش یانپا

 اخیراج  نبایید  زایمیان  یا بارداری وضعیت دلیل به که زنان،جمله  از است؛ داده قرار خود
 یافتیه از زنان اختصاص  یتمبحث چهارم از فصل سوم به حما ایران، کار قانون در. شوند

 بیا  تغذییه  تیروی   قیانون » یبتصو واسطۀبه بعدهامواد،  ینمندرج در ا هاییتاست. حما
 .است یافته افزایش آن، بعدی اصالحات و «مادر شیر

 نکرده اعالم سازدیاخراج را ناموجه م قطعاً که دالیلی از فهرستی ایران در گذارقانون
را استخراج کرد،  یلدال یناز ا یوجود برخ توانیمقررات پراکنده م یاناگرچه از م است؛
 965 مادة یرتفس یطیشرا ین. در چنیستمشخص ن گذارقانون حک  دیگر یبرخ در ولی

 حیل  هیئیت  کیه  صیورتی در دارد،میی  بیان ماده صدر. است رو به روبا ابهام  یزقانون کار ن
و  یحکی  بازگشیت کیارگر اخراجی     دهید،  تشیخیص  یرموجیه اخراج کیارگر را غ  اختال 

)موجیه بیودن    صیورت این غیردر و کندمی صادر اخراج تاریخ از را او السعیپرداخت حق
قیانون خواهید    یین ا 22 مادةمندرج در  یزاناخراج( کارگر مشمول اخذ حق سنوات به م

مشیمول عنیوان اخیراج     دقیقیاً  طیشیرای چه  که نیستماده مشخص  ینبود. اگرچه در ا
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 زمینیۀ  توانید میی  اخیراج  بیودن  موجه و 22 مادة یلارجاع به ذ یکنل گردد،یم یرموجهغ
 ییل موجه است که بیه دل  یرا چنان فراه  کند که اخراج تنها در صورت 965 مادة تفسیر

بیا   یرتفسی  یناست. اگرچه ا غیرموجه اخراج صورتاین درغیر و باشد 22 مادةمندرج در 
 دهید،  ارائه کارگر از را بیشتری حمایت شرایط یدر برخ یدظاهر قانون سازگار است و شا

 بیا  و ضیرورت  به. چنانچه کارفرما نتواند آوردمی باربه که شد مشکالتی منکر توانیاما نم
 پایان برای را غیرقانونی و نشدهکنترل هایییوهش قطعاً کند، اخراج را کارگر موجه دالیلی

 22 میادة اخیراج بیه    موجیه  عوامل که ب ذیری  بینانهواقب است شایسته پس. یابدمی کار
کیار  از اننید م یگرعوامل د یبرخ موجود، مقررات براساس آنکه ویژهبه و شود نمی منحصر
 در لیذا . باشیند  اخیراج  بیرای  دلیلی توانندمی نیز اقتصادی هایضرورت و کارگر افتادگی

 وجیود مراجب حیل اخیتال     یامکان برا ینا 22 مادةفراتر از  رسدمی نظربه حاضر حال
 کیارگران  حقیوق  موسیب  تفاسییر  ارائیۀ آنکه با  یاما برا ،را موجه بدانند اخراجی کهدارد 
 ضیروری اخیراج   بیودن  یرموجیه و غ موجه عواملاز  یمشخص فهرست ارائۀ نگردد، ضایب
 .است

 تشریفات اخراج
 کند،یاخراج دنبال م یدر کنار الزامات ماهو 958 نامۀ مقاوله که محورهایی از دیگر یکی
 بسیا چیه  کنید؛ ینمی  ییت اخیراج کیارگر کفا   یموجه بیرا  دلیل تنها. است آن شکلی آیین
هی  اوضیاع    یطشرا ینداده شود، اما در ا یانبه کارش پا یدبا یلیدل ینکه با چن یکارگر
 یکه میزد ناشی   ازآنجا. آید عملبه کارگر از حمایت بیشترین که یابد سامان ای شیوه به باید

 ایآینیده  در کیه  بدانید  بایید  ترپیش وی است، کارگر خانوادةمنبب درآمد  تنها اغلباز کار 
 ینتالش کنید. همچنی   جدید یشغل یافتن یبرا یدبا یزخواهد بود و ن بهرهبی آن از نزدیک
 طیر  یبی  یدفاع کند و بیه مرجعی   وارده اتهاماز خود در برابر  بخواهد کارگراست  ممکن
 ییکرد؛ جیا  وجو جست 958 نامۀمقاوله دوم بخش در توانیرا م هااین همۀبرد.  یتشکا

 و پس از اخراج کارگر در نظر گرفته شده است.  یشمربوط به پ یکه مقررات

 . زمانی برای دفاع کارگر1
 خواهیان  او، سویاز  یستناشا یبروز رفتار یاکارگر و  ناتوانیکارفرما با استناد به  چنانچه
. کنید  ییان خیود را ب  ییل دهد که از خود دفاع و دالفرصت به کارگر  یدبا باشد، ویاخراج 
 کیارگر  اخراج، از پیشرا مقرر دارند که  یباتیترت خواهدمی عضو هایدولت از نامه مقاوله
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پس  تواندمی کارگر اینکه از فارغ. کند بیان خود از دفاع در را ایادله باشد داشته فرصت

 کیارگر  بیه  بایید  حتمیا  مقطیب  ایین  در کند، شکایت طر بی و صال  مرجعی بهاز اخراج 
 بیه  ایمرحلیه نامیه   یین کشیورها در ا  ی(. در برخILO, 2009, p.9) شود داده دفاع فرصت
 مصیاحبه  ایین  در. شیود میی  مصاحبه دعیوت  یکشرکت در  یبرا یو از و ارسال، کارگر
 نهی   بند در حتی ؛(ILO, 2011, p.34) کند دفاع خود رفتار یا هاتوانایی از تواندمی کارگر
 و مشورت از بتواند کارگر تاگرفته شود  یشپ اییهکه رو است شده بیان 966 نامۀتوصیه
 .جوید سود خود از دفاع جریان در دیگر فردی یاری

 اقیدامات  کشورها از بسیاری در دلیل ینباشد؛ به هم یو ظاهر یصور یددفاع نبا این
 مقیررات  ایین . باشید  واقعی کارگر دفاع آن موجب به که است شده بینیپیش مقرراتی و

و میدت   دفاع، برای کارگر احضار برگۀ یحاک  بر شکل و محتوا هاییژگیشامل و عموماً
 ایین  بیه  برخیی  اگرچه. شودمی است، پذیرکه پس از مصاحبه و دفاع اخراج امکان یزمان

 هیای هزینیه  افیزایش  و اخیراج  فرایند شدن طوالنی باعث را آن و داشته اعتراض مقررات
سبب شود که کیارگران   یدنبا هاییهزینه چنین از بی  اما اند، دانستهکارفرما  یاخراج برا

مقاولیه  حیال ایین با(. ILO, 1995, para.54) گردنداز اخراج محروم  یشاز حق دفاع خود پ
مقاولیه  2 میادة میتن   برابردر نظر گرفته است؛ آنجا که  یزاصل ن ینا یبرا ییاستننا نامه
. ب وشیاند  عمیل  جامیۀ  ایخواسته یناز کارفرما انتظار داشت که به چن نتوان منطقاً نامه،

 از تیوان ینمی  عرفیاً  کیه  اسیت  چنان کارگر رفتار سوء و تخلف که است شرایطی مقصود،
 نگیاه  کارگیاه  در را وی روند این پایان تا و بدهد وی به دفاع برای زمانی خواست کارفرما
 ،دارد یحق ینکارفرما چن یطیمشخص نکرده است که در چه شرا دقیقاً نامهمقاوله. دارد

بسته به عیر  محیل و    یادیتا حد ز رسدمی نظراستفاده کرده که به« معقول» یداما از ق
 است.  موردنظر حرفۀ یا

 . اخطار و مهلت اخراج2
 موجیب  از اخراج مطلب شود و بیه  کتبیصورت  به یدکارگر با نامه،توصیه 92 بند مطابق
 حیال عیین در. بدانید  را خود اخراج دلیل باید کتبی حکمی در کارگر متن، همین 93 بند
 یبیرا  یراهی  تطبیق دهید و  اخراج مانند بزرگ تغییری با را خود بتواند کارگر آنکه برای

 مییان  و باشید  آگاهاز وقوع اخراج از آن  یشپ یدبا یابد،ب یدجد یتدر وضع یگذران زندگ
 کیارگر  بیه  امکیان  ایین  اگر و شود گرفته نظردر ایفاصله اخراج، وقوع زمان تا اخطار این
 کیه  اسیت  ضروری نکته این بر تأکید. کند غرامت درخواست تواندمی یو شود،نمی داده
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بیه  نییز  اخیراج  بیرای  اخطیار  و نیست اخطار بدون اخراج برای دلیلی اخراج بودن موجه
 ییل از دال یکیی بر  یحتما مبتن یدو اخراج با یدکار را موجه نما ینا تواندنمی خود خودی
 بیر آن  ییین نشیده و تع  معلیوم  دقییق  طور به نامهمقاوله در اگرچه مهلت این. باشدموجه 
بیا   یو یقتطب یمدت برا یناستنباط کرد که ا توان می کشورهاست، داخلی قوانین عهدة
 باشد.   یکاف یدبا یدجد یطشرا

 کیارگر  بیرای  جدیید  شیغل  یوجو جست امکان دورانی چنین فواید ترینمه  از یکی
 دربیه اخیراج،    یاسیت کیارگران بتواننید در دوران اخطیار منتهی      یسیته شا رواین. ازاست
 96 بنید  در حمیایتی  اقیدام  ایین  بیه  اشاره با نامهتوصیه. باشند یدجد یکار یوجو جست
 کارفرمیا  با توافق در نحویبه را خود یوجو جست زمان باید کارگر که داردمی مقرر خود،
نگیردد. چنانچیه    ییبحق کارفرما تض شده، مراعات نیز وی منافب و مصال  که کند تعیین

خیود سواسیتفاده    یاراخت ینکارگاه از ا یاتکارگر بدون توجه به خواست کارفرما و مقتض
 ی حسب میورد تصیم   یحت ،کرده یتخلفات کارگر تلق ءرا جز آن اندتویکارفرما م ید،نما

 . یردبگ اخطار به نیاز بدون وی یبه اخراج فور
 نظیر در ایران کنونی کار قانوناخراج تاکنون در  یبرا یمهلت یبه کارگر و اعطا اخطار

 خیود  از دفیاع  و توضیحات ارائۀکارگر فرصت  یطیشرا یندر چن طبعاً. است نشده گرفته
 مادة مطابق کارگر که حالی. دریافتنخواهد  958 نامۀمقاوله در مندرج موازین مطابق را
 یماه به کار خود ادامیه دهید و اسیتعفا    یکقانون کار مکلف است در صورت استعفا  29

 عهیده  بر تکلیفی چنین مقابل درکارفرما  ،به کارفرما اطالع دهد کتبیصورت  بهخود را 
 در ایعمیده  تیأثیر  اخیراج  کیه  است کارگر این معموالً شد گفته ترپیش که. حال آنندارد

 بیه  یشیین اخراج را موکول به اطیالع پ  گذارقانون بود بهتر و گذاردمی او زندگی وضعیت
 ییافتن  و وجیو  جسیت  بیرای  زمیانی  آوردن فراه  نیز و دفاع برای فرصتی اعطای و کارگر
 .کند جدید شغل

 کسیب  کار، قانون 22 مادةآن است، مطابق  یتکه کارفرما ملزم به رعا یفاتیتشر تنها
 9 ةو پرداخت حق سنوات به کارگر است. براساس تبصیر  2کار اسالمی شورای منبت نظر
در  یانجمین صینف   یا نبوده کار اسالمی شورای قانون مشمول ی، چنانچه کارگاه22 ةماد

                                                           
 کارفرمیا  حق اعمال جواز ،93/1/9382 مورخ 959 شمارة دادنامۀ دیوان عمومی هیئت رای موجب به .1

 اخیتال   حل مراجب استناد و باشدمی کار اسالمی شورای منبت نظر اعالم از پس کار قرارداد فسخ در
 گذارقانون حک  مغایر کارفرما سوی از کار قرارداد فسخ از پس کار اسالمی شورای منبت نظر اعالم به
 .است کار قانون 22 مادة در



 243 ...اخراج کارگر در  یفاتعلل و تشر یقیتطب یابیارز

 
 فسخ در تشخیص هیئت منبت نظر اعالم باشد، کارگر نمایندةفاقد  یا و نشده یلآن تشک
وجود ندارد  یتشکل کارگر ی که ه یطیدر شرا دیگر، عبارت به. است الزامی کار قرارداد

 بیه  رسییدگی  مرجیب  کیه  تشیخیص  یئتتا حافظ منافب کارگر در معرض اخراج باشد، ه
 داشیتن  بیا  هیئیت  ایین . کنید  میی  آفرینیی  نقیش  هیا  تشیکل  این جای به است، اختالفات
 آن دردولیت   ینیدة کارفرمیا و نما  یندةکارگر، نما یندةنما که  درحالی جانبه، سه ساختاری
 هیای  تصیمی   از میانب  و کنید عمیل   یتشکل کیارگر  یک ۀمناب به تواند نمی دارند،حضور 

 نقشیی  ترتییب  هی  به خود کارگر مرحله این در آنکه ویژه به شود؛ یانکارفرما خودسرانۀ
 مرجییب بییه توانیید یمیی ب نییدارد، ناعادالنییه را خییود اخییراج کییه درصییورتی تنهییا و نییدارد

 از یکیی  کیار  المللیی  ینسیازمان بی   ینکه مطابق میواز  ی. امرکند شکایت کننده رسیدگی
 کارگر که است جایی تنها ایران حقوق در و دهد می تشکیل را اخراج تشریفات ترین مه 
 مانب اخراج گردد. پرداخته، خود از دفاع به سازد می قادر را

 طرف . امکان شکایت به مرجعی بی3

 ییک  اخیراج  بیرای  کارفرمیا  گییری  تصیمی   بیه  است ناظر که قواعدی و تمهیدات تمام با
 چنیین  از بتوانید  بایید  کارگر. بزند دست ناعادالنه اخراجی به کارفرما است ممکن کارگر،

 تصیمی   دلییل  و اخیراج  بودن موجه تا کند شکایت طر  بی و صال  مرجعی به تصمیمی
مراجیب اسیت،    یین و مشخص ا یزکه وجه مم آنچه حال این با. شود ارزیابی آن در کارفرما

 نظر در را کارفرما یا و کارگر منافب تنها دارانه جانب نگاهی با نباید که هاست آن طرفی بی
 .  باشند داشته
ناعادالنیه بیوده اسیت و     یشود کیه اخیراج و   یمدع تواند می کارگر مرجعی چنین در

 دالیلیی آن  برای ،خود را به اثبات رسانده یمکلف است ادعا ی بدان مدعیرا  یچنانچه و
اطالعیات و میدار  را در    یشیترین کارفرما چنیان اسیت کیه ب    یگاهجا ی. اما اقتضایاوردب

صیورت گرفتیه اسیت. از     ییل نشان دهد اخراج به چه دل تواند یدارد و اوست که م یاراخت
 کیه  میالی  تمکن نداشتن یزبا حقوق خود و ن ییناآشنا یلکارگران به دل اغلب یگرد یسو
 توانند نمی جویند، یاریکمک به خود  یآشنا به مقررات برا فردیآن بتوانند از  واسطۀ به
 و آمیده  کیارگران  یاری به نامه مقاوله رو این از. برسانندرا به اثبات  خود خواستۀ سادگی به

 ی امیر سیه   یین در ا یزرا ن کارفرما و نگذاشته، تنها اخراج بودن ناعادالنه اتاثب در را آنان
 ادامۀ یتصالح یگردهد که کارگر د نشان دالیلی ارائۀ با بتواند ید. کارفرما بااستدانسته 

 کشیورها  برخیی  در کیه  اسیت  حیدی  به روند این در کارگر از حمایت لزوم. ندارد را کار
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 بتوانید  کارفرمیا  آنکیه  مگیر  اسیت؛  ناعادالنه اخراج که دهند میفرض را بر آن قرار  اساساً
اگیر   یحتی  عمدتاً کارفرمایان که ازآنجایی(. (ILO, 1995, para.205 کند ثابت را آن خال 

 کننید،  ینمی  ییان موضیوع را ب  یین ا ینید، کارگران را اخیراج نما  غیرموجه یلیبر اساس دال
جهات و اوضاع و احوال حیاک  بیر    یبگرفتن جم نظرمرجب مربوطه است که با در وظیفۀ

اثبیات   ییب، ترت ینبه ا که( ILO, 2011, p.26) نماید گیریتصمی  خصوص ینپرونده در ا
 ,ILO, 1995) کننیده رسییدگی  مرجیب  ییا  و کارفرماسیت  عهیدة  بیر  یاموجه بودن اخراج 

para.6.) 
 شیکایت  اختال  حل و تشخیص هایهیئت به خود اخراج از تواندمی کارگر ایران در
 گیذار قانونگرفت  یجهنت توانمی مراجب این در رسیدگی بر حاک  مقررات مجموع از. برد

کارگر قرار  عهدة بر را اخراج بودن ناعادالنه اثبات رفت، سخن هاآن از که اصولی براساس
عادالنیه بیوده و    یمشمکلف دانسته که ثابیت کنید تصیم    یزنداده است؛ بلکه کارفرما را ن

 نامیۀ آییین  92 میادة اسیت.   میرتبط  هیای  برهیان ادله و  یجوو موظف به جست یزخود ن
و حیل اخیتال  مصیو      یصتشیخ  هیای یئیت جلسیات ه  یلتشیک  یو چگیونگ  یدگیرس
قیانون کیار باشید،     22 میادة اخراج براساس  که شرایطی در دارد می مقرر، 31/91/9381

موجیود در کارگیاه و    یرا دال بر استعالم نظر تشکل کیارگر  یمدارک است مکلفکارفرما 
و چنانچه  یدارائه نما کنندهیدگیبه مرجب رس نظر، اعالم صورت در یادشده تشکل نظریۀ

اسیتناد   صیورت ایین  درغیر» استگفته  کهماده  یلبراساس ذ ،کند ینچن نتواندکارفرما 
 میادة  ین. همچنی شودیم یتلق یرموجهاخراج غ ،«بود نخواهد معتبر فوق مادةکارفرما به 

 عهیدة  بیر را  شدهاقامه مستندات و مدار سنجش اعتبار  یتمسئول نامه،آیین ینهم 91
وزارت  یاز سیو  ش9319 سال در که کار دادرسی آیین در. بود گذاشته یصتشخ هیئت

کارفرما  یالزام برا یناز ا ینشان گردید، یادشده نامۀیینآ ینو جانش یدرس یبکار به تصو
و میدار    دالییل  ارائیۀ »آمده است کیه   82 مادةتنها در  یدجد نامهآیین در. ندارد وجود

و  یباالتر از حیداقل قیانون   یایمزد و مزا یزانو م ینطرف یمابینف کار رابطۀدال بر وجود 
 و مذکور حقوق تأدیۀو مدار  بر  یلکارگر و ارائه دال عهدةبه کارگاه در کار سابقۀ یزانم
مشیهود   که. چنان«کارفرماست عهدةبه طرفین طۀرابعدم شمول مقررات قانون کار به  یا

 ادلیۀ  ۀدر ارائ ینطرف یفاخراج نشده و تکل مسئلۀ به صریحی اشارةمقررات  یناست در ا
بیودن آن روشین نشیده اسیت. تنهیا چنانچیه        یرموجهغ یادعا یابه اثبات موجه  مربوط
بتیوان   یدشا کنی ، تفسیر او از حمایت سویۀماده را به سود کارگر و با  ینمفاد ا ی بخواه

شیده   یاز جانب کارفرما تلقی  ییادعا ،حقوق کارگر أدیۀماده چنان است که ت یاقگفت س
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است حقوق کیارگر را   یارائه شود و اگر کارفرما مدع یو یاز سو ایآن ادله یبرا یدکه با
 درتمبیا  او اخراج به 22 مادةموجه در  یلنموده و به استناد دال یتاخراج رعا یاندر جر
 ییین میواد آ  ی ادعا را ثابت کند. اگرچه بدون اشاره صر ینا دلیل ارائۀبا  یدبا ،است کرده
در. نمایید میی  دشیوار  کمی تکلیفی چنین تعیین یادشده، یفتکل به تصویب تازه یدادرس
 بیه  رسییدگی  مسئول را کنندهرسیدگی مرجب همچنان دادرسی، آیین 86 مادة حالعین

 شیده ارائه دالیل مرجب، اگر که داردمی مقرر و شماردبرمی شدهاقامه مستندات و مدار 
خواهد کرد. به  یاثر دادن به آن خوددار یببا استدالل از ترت نداند، ادعا اثبات در مؤثررا 

 نهیایی  مسئولیت کننده،یدگیهمچنان مرجب رس یزن یدمقررات جد یندر ا یگر،عبارت د
 .دارد عهده بر راصحت و سق  ادله  پیرامون گیریتصمی  و بررسی
 هیای ضیرورت  مبنای بر اخراج اگر که است شده مقرر نامهمقاوله 1 مادةبند سوم  در

 دالییل  بیه  واقعا اخراج این آیا که کند بررسی باید موردنظر مرجب باشد، کارگاه اقتصادی
امکیان را   ایین کارفرمیا   اینکه یا بوده کافی اخراج برای دالیل این و گرفته صورت ادعایی
 توانیم یزن یرانمطابق مقررات ا یا. آشود اخراج از مانب دیگر طریقی به که استنداشته 

کنید   اخیراج  را کارگری کار، قانون 29 مادةبه  یکه به استناد بند )ح( الحاق ییاز کارفرما
. باشید  نداشیته  وجیود  هاشکایت قبیل این برای قانونی مانب رسد می نظرکرد؟ به یتشکا
 گیاه آن کننید،  شیکایت  اقتصیادی  هیای از اخراج به اسیتناد ضیرورت   نتوانند کارگران اگر

 یبصینا  یو نوسیاز  یلاز مقیررات تسیه   یبخش ی قانون تنظ 1 مادةدر  شدهمعین تکالیف
 اخییر  میادة بدون توجه به مفاد  ییکشور بدون ضمانت اجرا خواهد بود و چنانچه کارفرما

 ادارةخود بیه اسیتناد الزامیات     یدو صالحد یص( را به صر  تشخیارگرانک یارا ) یکارگر
 گرفتیه  نظیر  در تصمیمی چنین احتمالی ابطال و بررسی برای راهی نماید، اخراج کارگاه
کنید،   یتبه مراجب مربوطیه شیکا   اخراج این از بتواند کارگر چنانچه روایناز. است نشده
 شده است.  برداشته کارگرانحقوق  یشترب یندر جهت تضم یگام

 تعییین  8 میادة . در بند سوم نمایدمی محدود شکایت طرح در را کارگران نامه،مقاوله
مجیاز   اسیت،  ناعادالنه اخراج مدعی که کارگری جانب از شکایت طرح برای معین مهلتی

 بیر  ایاماره یرد،مدت از حق خود بهره نگ ینکه کارگر در ا یدانسته شده است. در صورت
منیال در   بیرای . دهید میی  دسیت  از را خیود  حیق  و داندنمی ناعادالنه را آن که است آن

را  یتخود را مطرح نسازد، فرصت شکا یتروز شکا 1چنانچه کارگر ظر  مدت  یا،استرال
 ,ILO, 2011) اسیت  داشیته  وجیود  خاصیی  شرایط کند ثابت کهمگر آن دهد؛یاز دست م

p.26اگرچیه . شیود  یندارد و مشمول مرور زمان نمی  یتیکارگر محدود یتشکا یران(. در ا 
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 رای امیا  هستند، ساکت باره این در اختال  حل مراجب در رسیدگی مقررات و کار قانون
 شیمول  عدم بر مبنی 2/91/9382 تاریخ در ریعدالت ادا یواند 312 ةشمار رویۀ وحدت
 کیار،  قیانون  در منیدرج  حقیوق  از ناشیی  قیانونی  مزایای و دعاوی خصوص در زمان مرور
 توانید یبه کارگر م یحق ینچن یرا مقرر داشته است. اگرچه در ظاهر اعطا یزیچ ینچن
 مصیال   حقیوقی،  منطیق  بیا  مغیایر  را آن تیوان یاما می  ،ارائه دهد ویاز  یشتریب یتحما

 یلبه دل کارفرماآن است که  یحکم چنین نتیجۀ. دانست رسیدگی در سهولت و کارفرما
 اسیت  شایسته لذا. دارد ابا کارگر با دائ  قرارداد انعقاد از هاییواریدش چنین با رویارویی
بیه   کیارگر،  جانب از شکایت طرح برای معقول زمانی مدت کردن لحاظ ضمن گذارقانون

 دهید  نشیان  پسیند محکمیه  دلیلیی  ارائیۀ  بیا  تیأخیر امکان را بدهد تا در صورت  ینا یو
 . است بوده موجه تأخیرش
 ناآشینایی  ،اخیراج شیدن   صیورت  در کارگران نکردن شکایت دالیل ترینمه  از یکی

دولیت  که هاییگام ترین بزرگاز  یکی ینحق است. بنابرا یناز ا یو ناآگاه ینآنان با قوان
 حقیوق  آموزش و بخشیآگاهی بردارند، کارگران شغلی امنیت تضمین راستای در باید ها

 ینموضوع اشاره کرده است. بیر همی   ینبه ا 91در بند  966 نامۀیهبه کارگران است. توص
 قیانونی به هنگام اخراج، کارگر را از حق  که شدهکشورها کارفرما مکلف  یاساس در برخ

 ییژه و یخیط تلفنی   ییک (. در زالندنو ILO, 1995, para.188) سازد آگاه شکایت برایخود 
 اسیت  شیده  داده اختصیاص  زمینیه  ایین  در کیارگران  هیای  پرسیش بیه   گوییپاسخ یبرا
(ILO,1995, para.236 .)ندارد کارگر قبال در تعهداتی چنین کارفرما ایران، در. 

اخیراج باشید،    بودن ناعادالنه رسیدگی نتیجۀچنانچه  شده،اخراج فرد شکایت از پس
 متناسیب  غرامتیی  پرداخیت  ییا  و کار به کارگر بازگشت به حک  تواندمی نظرمرجب مورد

 در را کیارگر  بازگشیت  کیه  اسیت  ایگونیه به نامهمقاوله 91 مادة یاتکه ادب حالیدر. دهد
چنان بوده که حکی  بیه پرداخیت غرامیت      یلکشورها تما یشتردر ب دهد،می قرار اولویت

 جزئیی  ییا  کلیی صیورت   به که حالتیانگلستان در  در(. ILO, 1995, para.224داده شود )
 صیادر داده شده باشید، احتمیال    یصتشخ دخلمذی کار قرارداد فسخ در نیز کارگر خود
از  ییادی ز نسیبتاً  میدت  کیه  صیورتی وجود دارد. در یهکار اول به بازگشت برای رای نشدن
 دائمیی  صیورت بیه  یگیری از کارگر د شده،اخراج کارگر یشده و به جا یفسخ س ر یختار

 51صیادر نخواهید شید. از     ینکارگر نخست یبازگشت به کار برا یرا یگرد شود، استفاده
 را مناسیب  حیل راه ینشانکشور در قوان 31 کار، المللییندر سازمان ب شده بررسیکشور 
        مختلیف  شیرایط غرامیت در   یین ا ییزان (. مILO, 2001, p.12) انید دانسته غرامت پرداخت
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 دقیقیاً  مبلی   ایین  کشورها ی(. در برخ321ص، 9385 ی،)مجتهد باشد متفاوت تواندمی

. در کنید میی  تغیییر  آن مییزان  گونیاگون  عوامل به بسته دیگر برخی در و استمشخص 
بیر   مبلی   ایین  سوئیس و فرانسه در. است مرتبط کارگر سابقۀغرامت با  یزانکشور پرو م

 حیداکنر  ئیسدستمزد است. در فرانسه حداقل شش ماه حقیوق کیارگر و در سیو    یمبنا
 نییز  اخیراج  شییوة  ی،حقیوق  هیای نظیام  از بعضی در. شود یم یینتع وی حقوق ماه شش

بیه   ییا و  شیرایط  مالحظۀو بدون  آمیزتوهین ایشیوه به کارفرما چنانچه. است تأثیرگذار
 امیا . یافتخواهد  یشکارگر افزا یافتیاقدام به اخراج کرده باشد، غرامت در ی تبع یلدل
 را راهکیار  خسیتین ن 965 میادة به بازگشت کارگر بیوده اسیت.    گذارتالش قانون ایران در

. دانید میی  اخیراج  تیاریخ  از او السیعی حق پرداخت و اخراجی کارگر بازگشت حک  صدور
 نخواهید  وی چنانچیه  و کندی، بازگشت به کار را به نظر کارگر موکول م965 ةماد تبصرة

 بیه  کیارگر  خیدمت  سیابقۀ  براساس یکارفرما مکلف است مبلغ بازگردد، مربوطه واحد به
 میادة  برابیر . نید کیار را تیر  ک   یب ردازد و و یبه و حقوق و مزد روز 15 هرسال نسبت
 حیل  هیئیت  طیر   از کیار  بیه  بازگشیت  حک  صدور صورت در کار، دادرسی آیین 999

ظیر    یید با نمایید،  اسیتفاده  تبصیره  این در مقرر حق از بخواهد کارگر چنانچه اختال ،
 .  کند تشخیص یئته ی دادخواست خود را تقد ی،صدور را یخهفته از تار یکمدت 

 کارگاه هایبنا به ضرورت . تشریفات اخراج4

 ایویژه الزامات کارگاه ادارة هایضرورت و ساختاری تغییرات و اقتصادی دالیل به اخراج
 شیرایط  تنهیا  و نیدارد  تقصیری هی  کارگر اخراجی چنین در. دارد همراهبه کارفرما برای

 شیده  تصمیمی چنین اتخاذ به مجبور کارفرما که بوده چنان کار محل در تغییر و بیرونی
است همه کارگران  ممکن حتی گاه و بوده جمعی دسته هااخراج یلقب ینا معموالً. است

 و شیود  متوسیل  حلیی راه چنین به مرحله آخرین در باید کارفرما حالایناخراج شوند. با
 ینیدگان و بیه حیداقل رسیاندن آن بیا نما     یمیتصیم  ینچنی  سیوء  آثار از پیشگیری برای

تعیداد کیارگران    یرامیون پ یدبا هامشورت این. کند مشورت کارگری هایکارگران و گروه
اخیراج   بنیدی زمیان  برنامیۀ اخیراج شیوند و    یدکه با یانتخا  کارگران یچگونگ ی،اخراج

 یکارگران به دنبیال راهی   یندگاننما همکاریبا  یدکارفرما با یگرد یانکارگران باشد. به ب
 ییافتن  بیرای  کمک منال برای. کنند تحملرا از اخراج  یبآس ینباشد که کارگران کمتر

 نیروهیا  داخلیی  جایی هجاب  پیشنهادی، هایراه دیگر از. هاستراه این از یکی جدید شغل
 د،موعی از  یشو پ یاریاخت هایبازنشستگی ها،آن بازآموزی و کارگران آموزش کارگاه، در
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 ییز ن هانمونه برخی در. است کار معمول ساعات کاهش نیز و کارگاه در کاریاضافه حذ 
 دهید میی  نجیات  تعطیلیی  از را هیا کارگاه کارگران، یسو ازسهام  یدو خر یتانتقال مالک

(Hansen, 2009, p.30.) 
 اسیت  افرادی انتخا  است، کارگران نمایندگان با مشورت نیازمند که دیگری تصمی 

 سین،  قبیل از هاییمال  گرفتن درنظر با. گردند اخراج باید آمدهپیش ضرورت به بنا که
 مشیخص  هاییاولویت باید دیگر شرایط و اوضاع و خانوادگی وضعیت خدمت، مدت طول
 کیرد  اشیاره  آلمان قانون به توانمی منال برای. گیرد صورت اخراج آن براساس که گردد
 در دیگیران از  یشکیه بی   یباشد که افراد نحویبه باید کارگران انتخا  آن موجب به که

. (Forsyth,2007, p.16) بماننید  بیاقی  خود شغل در االمکانحتی دارند، قرار آسیب معرض
داشیته   فعال و مؤثر یمشارکت گیریتصمی  این در بتوانند کارگران نمایندگان کهآن یبرا

 یبیرا  گذاشیته،  هیا آن اختیار در را الزم اطالعات مناسب شرایطیدر  یدباشند، کارفرما با
 یصور خواهی،کمک و مشورت این نباید است بدیهی. کند فراه  را ارزیابی فرصت هاآن

    تأکیید نکتیه   یین بیر ا  نامیه توصیه که روستاینفرار از مقررات انجام شود. از یو تنها برا
 ینا یدنبا داده، قرار گرانکار نمایندة یاررا در اخت کافیاطالعات  یدکه کارفرما با ورزدمی

مشیورت   یرو،ن یلبه تعد نیاز احساس مح  بهبلکه  دهد، انجاممراحل  آخرین درکار را 
بهتیر اسیت    یگیر د ی(. از سیو نامیه توصییه  21است )بنید   یکارگران ضرور یندگانبا نما
دانسیت،   یآن را بحرانی  تیوان یکیه می   هیایی موقعییت  چنین با رویارویی یبرا یندگاننما

 هیا آمیوزش  یلقب ینکدام است. ا یطشرا یندر ا راهکارها بهترین بدانند و ببینندآموزش 
 ,Hansen) دانست کارگران شغلی امنیت تضمین قبال در دولت تعهدات از بخشی باید را

2009, p.11.) 
. برند شکایت طر بی مقامی به خود اخراج از توانندمی کارگران که دیدی  ترپیش

 طرح برای عاملی تواندیم یزن گفته پیش یاز مقررات شکل یکنق  هر رسدمی نظربه
 کارفرما نیز مرحله این در چنانچه است بدیهی. باشد یادشده مرجب در کارفرما از شکایت

اگر به  یحت یاخراج و ید،کارگران را انتخا  نما غیرموجه و آمیزتبعی  هاییمال  با
منال چنانچه کارفرما  رایباشد، باز ه  ناعادالنه خواهد بود. ب یهقابل توج یلحاظ اقتصاد

 یطراح یرمنصفانهرا غ هایتاولو ها،افراد و مشکالت آن یخانوادگ یتبدون توجه به وضع
     کارگر این نماید،است اخراج  یازمندن بیشتر دیگرانرا که به نسبت  یکند و کارگر

به کار  یکه امکان بازگشت و صورتیدر یتح ،برده یتشکا یادشدهبه مرجب  تواندیم
 بینیپیش استرالیا قانون در موضوع این. نماید غرامت درخواست باشد، نداشته وجود
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 مشورت کارگران نمایندگان با کارفرما ها،اخراج قبیل این در اگر که نحویبه است؛ شده
 درخواست توانندمی سندیکا در هاآن نمایندگان یا و دیدهزیان کارگر هر باشد، نکرده
 از بخشی تنظی »قانون  ها،اخراج این خصوص در(. ILO, 2008, p.28) نمایند غرامت
 آنچه تمام و کرده بینیپیش را اندکی تشریفات ،«کشور صنایب نوسازی تسهیل مقررات
 که -قانون این 1 مادة برابراست.  یمکلف است مشارکت تشکل کارگر آن به کارفرما
تشکل و مدیر مشارکت براساس شرکت هر مازاد نیروی تعداد -شد اشاره آن به ترپیش
 استماده مشخص نشده  ین. در اگردندیاخراج م نیروها این س س و شود می معلوم ها
 در باید را یچه اطالعات گذاشته، جریان در را مربوطه تشکل باید وقت چه کارفرما که

 به را خود تصمی  باید کارفرما ینکهاز ا یسخن ی ه ین. همچندهد قرار هاآن اختیار
 و نیامده، میان به برگزیند، چاره آخرین عنوان آن را به کرده، مستند عینی هایضرورت

متشکل از  یتوافق، موضوع به کارگروه به نیافتن  دستصورت  در استتنها گفته شده 
 کارفرمایی و کارگری عالی هایتشکل و اجتماعی أمیندولت و سازمان ت یندگاننما

آنچه  ترتیب،این به. شد خواهد رفتار یادشده کمیتۀپس طبق نظر  یناز ا و شودمی احاله
 آمده صال  دولتی مقام ساختن آگاه بهکارفرما  تکلیف دربارة المللیبین موازینکه در 
 کارفرما به کمک در دولت نقش و ظرفیت از و ندارد جایگاهی مقررات این در ،است
اگر کارفرما و  چراکه نیست؛ اینشانه ،است شده رو روبهکه با آن  ایمسئله مدیریت برای

 به نیازی هی  ماده این مطابق برسند، توافق به ه  با اول مرحلۀدر همان  یادشدهتشکل 
 .نیست دولتی آزاد نیروهای اخراج برای دولتی مرجب به رسانیاطالع
 نامیۀ مقاوله مندرجات براساس و کارگران نفب به را 1 مادة ی چنانچه بخواه حالاینبا
 بیه  نیاظر  1 میادة در  مشیارکت  واژةکیه کیاربرد    ی دار یانب توانی یم ی ،کن یرتفس 958
هرچیه کیه    ،«اذن در لوازم آن اسیت  شیء در اذن» که آنجا از و است واقعی «مشارکت»
کارفرماست. اگیر تشیکل    عهدةبه تکلیفی باشد، ضروری جانبههمه و مؤثر یمشارکت یبرا

 و گیردد  مطلیب  موقیب بیه  یید با باشد، آفریننقش یروهاتعداد ن یینبخواهد در تع یکارگر
 ایین  در کیارگران  نماینیدگان  همچنیین . باشید  داشته اختیار در کافی و صحی  اطالعات
 یمعن این به باشند؛ هاآن منافب ضامن گیریتصمی  و مشاوره روند در اند مکلف هاتشکل

 توانید نمیی  تفسییر  ایین  حالاینبا. دارند نگه راکارگران مازاد جانب انصا   یینکه در تع
فراه  آورد که  یاست قانون امکان یستهآورد. شا عملبه کارگران حقوق از کاملی حمایت

 بکاهید  مازاد نیروهای میزان از تصمیماتی اتخاذ با لزوم صورت در بتواند یادشدهکارگروه 
 همت گمارد.   هاآن برای جدید شغلی یافتن به یا
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 در شید،  اشاره آن به تاکنون که هاییحمایت تمام باکرد که  خاطرنشان باید پایان در
 برنیدة  ازبین تنهاییبه تواندمی که پیوسته وقوع به تحولی اخیر هایسال در ایران حقوق
 قیانون  قالیب  در تغیییر  این. باشد کارگران شغلی امنیت از گذارقانون هایحمایت تمامی

 بندهایی آن موجبو به  گرفته صورت «یصنعت گذاریسرمایه و تولید موانب برخی رفب»
 قیرار کارگران را هید    یشغل یتامن مستقیماً که شده افزوده کار قانون مواد از برخی به

 شیده قانون کار اضافه  91 مادة به بندی قانون، این 8 مادةبند ) (  موجب به. استداده 
 کیار  قیرارداد  در توانید میی  ییز قرارداد کیار ن  فسخ شیوةو  شرایط بند، ینا براساس. است

 و تولیید  موانیب  برخیی  رفیب  قیانون  8 میادة )ج(  بنید ماده،  ینا تکمیل. در شود گنجانده
 بیه  قیرارداد  فسیخ  ییب ترت این بهو  افزایدمیقانون کار  29 مادةبه  بندی گذاری،سرمایه
 .شودمی شناخته کار پایان هایشیوه از یکی ،است آمده قرارداد متن در که نحوی
            داده اختییار  ایین  کارفرمیا  بیه  واقیب  در کشیور،  کار قانون به یادشده بندهای ورود با
 هر طرفین از یک هر که معنی ینا به بگنجاند؛ را فسخ شرط قرارداد متن در که شودمی
 جانبیه ییک  صورت به شده،بینیپیش شرایط بر مبتنی را، قرارداد بتواند خواست که زمان
در  یبیا اطیالع قبلی    توانسیت میی  کارگر موازین، این ورود از پیش که ازآنجا. بخشد پایان

 بیه  تنهیا  امیر  ایین  درواقبکه  رسدمی نظربه ینچن دهد، یانپا کار رابطۀقالب استعفا به 
هیی   رعایت بدون الحاقی بندهای این به توسل با تواندمی کارفرما زیرا کارفرماست؛ سود
 .5بازدارد کار ادامۀکارگر را از  جانبه،یک فسخاخراج و با توسل به  یفاتاز تشر یک

 یین در آغیاز ا  زنیی، چانه قدرت فقدان و کار به نیاز دلیل به کارگر که نیست تردیدی
 در. کنید  ایسیتادگی  کار قرارداد به شرایطی ینرابطه قادر نخواهد بود در مقابل ورود چن

 معیاش  تیأمین  بیرای  کیاری  دنبال به تنها کارگر جامعه، در کافی شغلی هایفرصت نبود
 جانیب  از آن مفیاد  که است الحاقی قرارداد یک کار قرارداد اینکه آوردن درنظر با و است

 ییراتیی تغ ینچنی  سوء آثار توانیم پیوندد،می آن به تنها کارگر و شودمی تعیین کارفرما
 و سرنوشت کارگران مشاهده کرد. یرا در زندگ

 نتیجه
                  اصیلی  پییام  کیه  موضیوعی  ؛مهی  از عناصیر حیق اشیتغال اسیت      یعنصیر  شغلی امنیت
 از هید  . دهید میی  تشیکیل  را کار المللیینسازمان ب 966 نامۀیهو توص 958 نامۀمقاوله

                                                           
 .329-331ص ،9312 ،یعراق. . ر طیشرا نیاز ا یکامل یانتقاد یبررس دنید یبرا.  9
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 نییز  کیارگر  و کنید  اخیراج  را خاطی و ناتوان کارگر بتواند کارفرما که است آن نامهمقاوله
 یسیت معنیا ن  آن به هرگز این و شد نخواهد اخراج منصفانهغیر گاههی  که باشد مطمئن

 یو میاهو  یمقررات شیکل  ایپاره با تنها نامهمقاوله بلکه است، خود شغل مالک کارگرکه 
 را کیارگر  زنیدگی  خودسیرانه  تصیمیمی  بیه  نتواند تا استکارفرما را محدود کرده  یاراخت
 .کند نابود

  دارد، وجیود  شغلی امنیت رناظر ب یتگرمقررات حما یرامونکه پ مباحنیتمام  باوجود
 را اقتصیادی  رشید  و ابتکیار  بیر  درازمیدت  آثار جمله از آن هایضرورت و فواید تواننمی

 هیای حیق  سیایر  از گفتن سخن باشد نداشته وجود شغلی امنیت چنانچه. انگاشت نادیده
 راسیتای  در تالشیی  کیوچکترین  بیا  که رودمی آن بی  زیرا یابد؛نمی معنایی نیز کارگران
 و شیغل  دادن ازدسیت  تیرس  دیگر سویی از و شود بیکار کار از کارگر حقوق، این احقاق
 کمال با امانامطلو  کار تن دهند.  یطکه افراد به شرا شودمی سبب شغلی امنیت فقدان
 است داده کار قانون در تغییری مسائل این تمامی به توجه بدون ایرانی گذارقانون تأسف
 اعطیای . گذاردنمی باقی آن از نامی جز و اندازدمی خطربه را اشتغال در امنیت کلیبه که
 کیارگران  اشیتغال  حیق  تضمین از حمایت بر پایانی نقطۀ توانمی را کارفرما به فسخ حق

 در کیه  نحیوی بیه  قیرارداد  فسخ کار، قانون 29 مادةبه  یبند )ز( الحاق موجب به. دانست
 بیه . باشد کارفرما و کارگر رابطۀ دهندةخاتمه تواندمی است، شده بینیپیش قرارداد متن
 موقیت  قیرارداد  یاثبات ندارد؛  کاری قرارداد هی  دیگر که شد مدعی توانیم یبترت این
 عمیالً  آن در فسیخ  بینیپیش که است دائ  یا نکند تمدید را آن تواندمی کارفرما و است
بیه  معنا بی برشمردی که  هاییتضمین کلیۀ ترتیباینبه. سازدمی ثبات یموقت و ب یقرار
 آنکیه یبی  کند، اخراجرا  کارگرهرگاه خواست  شکلیبه تواندمی کارفرما زیرا رسد؛می نظر
. باشید  پایبنید  خاصیی  شیکلی  تشیریفات  به یا کند رسیدگی کارگر شکایت به باشد ملزم
 ارمغیان  بیه  را افیراد  ارادة یآزاد توانید می خصوصی حقوق عقود در که فسخ حق اجرای
 یاز قشیر  داشت بنا آغازبودن است و از  یتیحما اشممیزه وجه که کار حقوق در بیاورد،

 شیود؛ یمحسیو  می   ینابخشودن یبازگشت کند، یتحما ترقوی گروهی برابر در تریفضع
 ییت امن بیکیاری،  نرخ افزایشموقت و  یدر کنار گسترش قراردادها تواندیکه م یبازگشت
 .سازد رو به رو یجد یبا چالش را یشغل
 رشد و رقابت با مغایر را کارگران از حمایت که هاییبه مخالفت یدنبخش یانپا یبرا 

ات و کرد که انعطا ، ثب أکیدنکته ت ینبر ا یدبا داند،یکشورها م یاقتصاد توسعۀ و
. بهاست ضروری ماهرکار  یرویمولد و ن یاقتصاد یجادا یدر کنار ه  برا یهمگ یت،امن
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 یاقتصاد هایشاخص بهبود با تا جست راهی باید کارگران از حمایت با مخالفت جای
 یدنبا ی اشتغال صح سیاست یاریکارفرما و کارگر فراه  شود. به  یآسودگ یراه برا

 باشد؛ داشته خود شغلی آیندةنامطمئن به  یچنان باال باشد که کارگر خاطر یکاریب
 از دست خاطر اطمینان وجود با حتی که باشد مندبهره چنان خود حقوق از باید کارگر
به صورتیفرض که کارگر تنها در ین. انباشد فراری خود تعهدات از و نکشد تالش
 در باشد، نیازمند کارفرما به و یمنا ب یندهکه از آ دهدمی انجام را خود وظابف درستی
 . بود خواهد تردید محل شدتبه حاالتی چنین

 مشکالت دلیل به اخراج از پیشگیری برای هاییشیوه و هاسیاست این اتخاذ
      پیوند یکدیگر به را اقتصاد و حقوق که است هاییحوزه ترینمه  از یکی اقتصادی

 هنگام به افراد حقوق از که باشند راهی دنبال به باید دانانحقوق که درحالی. دهدمی
 اخراج زمینۀ که نمایندرا اتخاذ  ایشیوه باید اقتصاددانان و مدیران کند، حمایت اخراج

 .نیاید پدید هرگز کارگران
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