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 قانوني در ايران كارگران مهاجرِاثرپذيري حق كارِبررسي
 المللياسناد بين از

∗ پروينخيراهللا

و علوم سياسي گروه حقوق عمومي دانشيار  دانشگاه تهراندانشكده حقوق

 مرتضي رستمي
و علوم سياسي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بشر  دانشگاه تهران دانشكده حقوق

)9/11/1390: تاريخ تصويب- 20/6/1390: تاريخ دريافت(

:چكيده
 هاي سازماننامهحق كار از جمله حقوقي است كه در اسناد عام حقوق بشري، مقاوله

و قوانين داخلي كشورها براي اتباع بيگانه به رسميت شناخته شده استبين كار. المللي كار

د  باستان دارد، از زمان عضويت ايران در سازمانهوراتباع بيگانه در ايران كه ريشه در

هاي نامهمقاوله: هاي حقوق بنيادين كار، شاملنامهالمللي كار تا به امروز تحت تاثير مقاولهبين

و محو موثر كار كودك  و اشتغال، آزادي سنديكايي منع كار اجباري، منع تبعيض در استخدام

منامهو مقاوله نامه مربوط به تساوي رفتار مقاوله«وضوع اشتغال كارگران مهاجر، مانند هاي با

و داخلي در زمينه جبران حوادث ناشي از كار با امعان نظر به اسناد عام» بين كارگران خارجي

ب. حقوق بشري به سمت تكامل گام برداشته است  بررسي ميزان اثربخشي اسنادهمقاله حاضر
ايبين در پايان، ران در ارتباط با اشتغال كارگران مهاجر قانوني پرداخته،المللي بر مقررات

.راهكارهايي در جهت تقويت اثرپذيري نظام حقوقي حاكم بر حق كار آنان ارايه داده است

: واژگان كليدي
المللي خاص، حقوق بنيادين المللي عام، اسناد بينحق كار، كارگر مهاجر قانوني، اسناد بين

.كار

Email: khparvin@yahoo.com                        66950255 فاكس :  مقالهمسئول∗

.ه از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيدبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شد
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 مقدمه
المللي مانع از آن است كه حضور بيگانگان در در عصر كنوني، گسترش تعامالت بين

كه از جمله آنها. كشوري ناديده گرفته شود بيگانگان در هر كشوري از حقوقي برخوردارند

ا كه در اسناد بين.ستحق اشتغال المللي متعدد مورد حمايت قرار گرفته، امروزه اين حق

 بطوريكه؛ كشورهاي جهان، براي اتباع بيگانه به رسميت شناخته شده استههمتقريباً در 

المللي كار، هاي سازمان بيننامهالمللي از جمله مقاولهبسياري از كشورها تحت تاثير اسناد بين

 در نظام حقوقي داخلي مبادرت بيگانهسازي حق كار كارگران مهاجرمندنسبت به قاعده

به كشور ديگر همواره متفاوت بوده با اين. اندهدنمو  حال، ميزان حمايت از اين حق از كشوري

المللي مرتبط با حق است كه البته اين موضوع تا حد زياد با نحوه تعامل هر كشور با اسناد بين

كه خيل. كار پيوند خورده است  عظيم از اتباع بيگانه را در خود جاي دادهيكشور ايران نيز

پي الحا؛است به برخي از اين اسناد بين در المللي، نظام حقوقي حاكم بر حق كار كارگرانق

1.ه استكردمهاجر قانوني در ايران را سازماندهي 

مينخستين ريشه.1 جمشيد يافت الواحي كه در تخت.دكرتوان در دوره هخامنشيان مشاهده هاي كار اتباع بيگانه در ايران را

و كارگران سرزميدهد مردماني از سرزمين مصر، پيكرشده نشان مي بهدرKhatta)(ن ختاتراشان يوناني  كارآنجا مشغول

شد). 369- 1380:370اومستد،.ت.ا(اند بوده  اما مجدداً در دوره ساسانيان قوتهكار اتباع بيگانه در دوره اشكانيان كمرنگ

مي حتي در دوره اخير نشانه؛گيردمي ). 501: 1385، پيرنيا(شودهايي از كار اجباري اسراي ملل ديگر مانند روميان نيز مشاهده

بهدر دوره پادشاهان صفوي، به بهويژه شاه عباس، و اداره حكومت ازدليل وجود امنيت  شيوه اقتدارگرايانه حضور اتباع بيگانه

و سازندگان ابزارآالت و مستشاران خارجي جمله بازرگانان : 1382بالن، لويي(رو به فزوني نهاد) مانند برادران شرلي(جنگي

بههسلسل). 207 و زنديه و درگيري دليل عمرهاي افشاريه  هاي داخلي اين فرصت را نيافتند تا از نيروي كار خارجي كم

 قابل مالحظهينحوبه اما اين موضوع در دوره قاجار به دليل گسترش روابط دولت ايران با دول اروپايي؛ندشومند بهره

از. افزايش يافت و مبشرين در بخش پزشكي با انعقاد قراردادهاي امتياز با دولت ايران عالوه بر دعوت  مستشاران اقتصادي

كرماني،(ساز حضور هرچه بيشتر اتباع خارجه در ايران شد زمينه) مانند پيمان رژي يا امتياز انحصاري تنباكو(دول خارجي

و تاجران زيادي از اين كشور در در دوره پهلوي نخست به دليل گرايش ايران به دولت آلمان مشاوران،).31: 1384 معلمان

و از آنجاييايران حضور داشته و سدها تحت مديريت آنان قرار كه صنايع توليدي آنان ازجمله راديو، ايستگاهاند هاي راه آهن

 مان همچنين اين دوره مقارن با عضويت ايران در ساز).48: 1382اميني،(داشت، صدها تكنيسين آلماني راهي ايران شدند

مي. كار بوده استالملليبين در واقع تفاوت اين. شوداما در دوره پهلوي دوم، كار اتباع بيگانه در ايران وارد مرحله متفاوتي

شدن كار اتباع بيگانه در ايران است كه اين خود ريشه در چند چيز دارد، نخست؛ ايران به مندهاي قبل در نظامدوره با دوره

ميالملليهاي سازمان بيننامههبسياري از مقاول كه. پيونددكار طور تخصصي متصدي امور كار باشد، يعنيبهدوم؛ سازماني

ميو كار وزارت و سوم آنكه به موضوع كار اتباع بيگانه در مقررات داخلي توجه نشان داده در اين. شودتبليغات ايجاد شده

قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه«المللي كار، اولين قانون كار يعني دوره با برخورداري از نظرات مشورتي دفتر بين

و كارفرمايان و بازرگاني مربوط به كارگران به1328در سال»و هنر و موجب آن براي نخستين بار موضوع كار اتباع تصويب

و صاحبان حرف كه تبعه«: داشتمي اين قانون مقرر1 ماده3ه تبصر. گيردبيگانه مورد توجه مقنن ايراني قرار مي كارگران

به خارجه باشند در صورت مجاز بودن اقامت در ايران وقتي مي و اين كار مشغول شوند كه داراي پروانه كار توانند باشند

شد پروانه از طرف وزارت كار با رعايت آيين و حرفه مخصوصي صادر خواهد در».نامه مربوطه براي مدت معين پس از آن

به1337سال  اين قانون بيان. شده بود بيني آن موضوع كار اتباع بيگانه پيش10تصويب رسيد كه در ماده قانون كار جديدي
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را اشتغال كارگران مهاجر قانوني ضرورت توجه به توان از يك سو، در نفعيميدر ايران

اشودمي كارگران خارجي متخصص، عايد صنعت كشوراز بكارگيريكه  ،ز طرف ديگرو

طبق آمار اعالمي از سوي. دانستدر كشورمان اين كارگران حضور تعداد قابل توجهي از

و رفاه اجتماعي، تعداد شاغالن خارجي داراي پروانه كار در ايران تا  وزارت تعاون، كار

كه اين خود رقم12669، 1389ارديبهشت  1.ستا قابل مالحظهي نفر بوده است

بر هدف بررسي ميزان اثربخشي اسناد بينباكهمقاله حاضر المللي بر نظام حقوقي حاكم

به رشته تحر به اين سوال است ير درآمده است،اشتغال كارگران مهاجر قانوني به دنبال پاسخ

كه بطور مجاز در ايران كه آيا اين اثربخشي توانسته است حق كار آن دسته از مهاجراني را

و تضمين اشتغال دارند، به نحو موثر ند؟ فرضيه ما اين است، اگرچهك مورد حمايت قرار داده

به موضوع اشتغال توجه نشان داده كه اند، دولت ايران به برخي از اسناد عام حقوق بشري

و همچنين نظام حقوقي موجود در پي الحاق ايران به برخي مقاوله هاي سازمان نامهملحق شده

شدبين ه است، اما اين اثرپذيري نتوانسته موجبي براي تضمين همه المللي كار، از آنها متاثر

.ي حق كار آنان شودجانبه

به اين موضوع، براي مشخص شدن حدود تحقيق، ناچار از تبيين  پيش از پرداختن

و كارگر مهاجر قانوني مقوله به.يمهستهايي چون حقوق كار مجموعه مقرراتي حقوق كار

براطالق مي كه  مشروط؛مه روابط حقوقي ناشي از انجام كار براي ديگري حاكم استه شود

به طرف ديگر همراه باشد اين.)1387:5عراقي،(براينكه اجراي كار با تبعيت يك طرف نسبت

و كارفرما است بر اساس اين. حقوق در درجه نخست، مجموعه مقررات حاكم ميان كارگر

كه داراي كار مستقل هستن ميتعريف، افرادي و براي خود كار كنند مانند اصناف، كشاورزاند

ما(و نيز صاحبان مشاغل آزاد همچون پزشكان از شمول قانون كار   خارج)و نيز بحث

و كار براي ديگري نيز تابع قانون كار نيست، مانند2.ندهست  از طرف ديگر هر نوع تبعيت

كه تابع قوانين خاص استخدامي است كارگر مهاجر قانوني، نيز. اشتغال كارمندان دولت

 
به اتباع بيگانه نمي«:داشتمي و قوانين كشور اين اجازه به آنان توانند در ايران كار مشغول شوند مگر اين كه بر طبق مقررات

و پروانه رسمي قانون اضافه« با تصويب 1344 سالدر».نامه مربوطه از وزارت كار دريافت دارند طبق آيينبركار داده شود

. مندتر گرديددر قالب يك ماده واحده، كار اتباع بيگانه در ايران نظام» 1337 قانون كار، مصوب10نمودن شش تبصره به ماده 

وكه در آن حق اشتغا) 1369مصوب(نهايت، تصويب قانون كار در ل اتباع بيگانه در قالب مبحثي مستقل گنجانيده شد

بهنامهآيين ميحق كار اتباع بيگانه را در دورههاي بعدي در اين زمينه توجه هرچه بيشتر .دهدهاي جديدتر نشان

و97 تقريباً.1 و درصد در بخش دولتي اشت3 درصد از اتباع خارجه مجاز به اشتغال در ايران در بخش خصوصي غال دارند

و هند هستن .)105و 104: 1389اداره كل بازرسي كار،(دبيشتر آنها به ترتيب از كشورهاي روسيه، چين

به مقررات امور پزشكي قانون مربوط«.ندهست ديگر از اتباع بيگانه كه در ايران اشتغال به كار دارند، پزشكان خارجيي گروه.2

مي)29/3/1334(»يدنيآشامو موادخوردنيو داروييو هر: داردمقرر و هر نوع كار فني از حيث اشتغال پزشكان بيگانه به هر نام

او مستلزم) 8/6/1312(تابع مقررات قانون طبابت اتباع بيگانه و آموزش پزشكي .ست داشتن پروانه از وزارت بهداشت، درمان
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و در آنجا اقامت كه بطور قانوني وارد كشوري غير از كشور متبوع خود شده شخصي است

و توافقنامهكرد و در فعاليتي با دستمزد مطابق قانون آن كشور كه آن كشور هاي بينه المللي

مي را پذيرفته،عضويت آن به كار  از اين رو، در اين.)Migration Group, 2008:7(شود مشغول

. كه مشمول قانون كار ايران هستندخواهيم پرداخت مهاجراني همهتحقيق منحصراً به حق كار

به اين راستا،در و خاص بر بين تحليل ميزان اثرگذاري اسناد در مبحث نخست، المللي عام

و كارهاي بين و در مبحثي ديگر، ساز ي تقويت المللنظام حقوق داخلي پرداخته خواهد شد

به ارتقاي حق اشتغال كارگران مهاجر قانوني كه در نهايت شدمنجر اين اثرپذيري ؛خواهد

.مورد بررسي قرار خواهد گرفت

بر بررسي ميزان اثرگذاري اسناد بين-مبحث نخست المللي بر نظام حقوقي حاكم
 حق كار كارگران مهاجر

بهشكلهاي حقوقي داخلي مرتبط با حق كار در فرآيندنظام و تكامل خود عمدتاً گيري

 المللي همچون منشوراسناد بين. اند بردهالمللي بهرهنحو مستقيم يا غيرمستقيم از مفاد اسناد بين

و ملل متحد، اعالميه و فرهنگي  جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي

برالملليهاي سازمان بيننامهمقاوله به رسميت شناختهاي همه انسانكار، حق كار را . اندها

كه بسياري از مقررات حاكم بر حقوق كار اين اسناد،توجه به  در اين مقاله از آن جهت است

كه هم اكنون در كشورمان جاري است، بطور مستقيم يا غيرمستقيم به ويژه حق كار اتباع بيگانه

مي. استملهم از اين اسناد  به دو اين اسناد را و اسناد خاص تقسيم توان دسته، شامل اسناد عام

.كه در ادامه به تبيين ميزان اثرگذاري هر يك خواهيم پرداختكرد

 المللي عام بر حق كار كارگران مهاجراثرگذاري اسناد بين: گفتار نخست
به حق كار توجه نشان دادهترين اسناد بين مهم كه در كنار ساير حقوق انساني اند، المللي عام

و فرهنگي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي  Covenant on(اعالميه جهاني حقوق بشر

Economic Social and Cultural Rights [ESCR](اندبوده.

 در خصوص اشتغال، سخن24و23 اين سند در مواد: اعالميه جهاني حقوق بشر-الف

ب23 ماده1بند. گفته است ها به رسميت راي همه انسان اعالميه، برخورداري از حق كار را

هر شخصي حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه برگزيند، شرايط«:داردشناخته، مقرر مي

و رضايت و در برابر بيكاري حمايت شودمنصفانه  در بندهاي.»بخشي براي كار خواستار باشد

به ديگر آزادي23ديگر ماده د نيز ستمزد مساوي براي كار هاي مربوط به كار، مانند حق دريافت

و حق بر تشكيل اتحاديه)3بند(برخورداري از مزد منصفانه)2بند(برابر و آزادي سنديكايي
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 اعالميه نيز از لزوم مشخص بودن ساعات كار براي هر شخص24ماده. اشاره شده است)4بند(

و مرخصي سخن گفته است .و حق برخورداي از استراحت

كه مالحظه مي ، مفاد مواد برشمرده شده با توجه به كليت آنها شامل همه شودهمانطور

انكار در اعالميه جهاني حقوق بشر، اثرات غيرقابل. ها بدون توجه به تابعيت آنان استانسان

.و از دو مجرا در قوانين داخلي كشورها رسوخ كرده استحقوق داخلي كشورها داشته

درمنخست اينكه، قواعد مندرج در اين سند، الها بخش نويسندگان قانون اساسي كشورها

تدوين مواد مرتبط با حق كار بوده است، كما اينكه با مراجعه به قوانين اساسي بسياري از 

و نزديكي مضمون آنها با مفاد اعالميه مشاهده مي  ديگر1.شودكشورها از جمله ايران، مشابهت

و آزادي بهآنكه، حقوق ساز تدوين اعالميه آمده است، زمينهصورت كلي در اين هاي كار كه

به برخي از الملليهاي سازمان بيننامهبسياري از مقاوله كار شده است كه دولت ايران با الحاق

سازي نظام حقوقي حاكم بر حق كار كارگران مهاجر، مندها، از آنها براي قاعدهنامهاين مقاوله

.)133: 1380والتيكوس،(بهره جسته است 

و فرهنگي ميث-ب المللي با توجه به ماهيت اين سند بين:اق حقوق اقتصادي، اجتماعي

6ماده.به حق كار نشان داده استي بيشترآن، نسبت به اعالميه جهاني حقوق بشر، توجه

و فرهنگي مقرر مي حق، ميثاق اين طرف كشورهاي-1«: داردميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي

كه كاركردن كسحقملشا را به فرصت اينكهبه است هر  آزادانهكهو كاري وسيله يابد

به خود را تأمين معاش؛ندكمي يا قبول انتخاب و اقداماتمي رسميت كند،  مقتضي شناسند

منظوربه ميثاق اين طرف كشورهايكه اقداماتي-2؛ خواهند داشت معمولحق اين حفظ براي

ايو حرفه فنيو تربيت راهنمايي خواهند آورد، بايد شامل عملبهحق اين كامل اعمال تأمين

خط برنامهو طرح و و تدابير فني مشي ها كه ها ـ اقتصادي مداوم توسعه تأمين از لوازم باشد

و اقتصادي سياسي اساسي هاي آزاديكه شرايطي تحتو مولد است، تامو اشتغال اجتماعي

به7 ماده.» نمايد افراد حفظ را براي : كار اشاره دارد، از جمله ميثاق نيز به حقوق فردي مربوط

و بهداشت كار، ايجاد زمينه مساعد براي و برابر در ازاي انجام كار مساوي، ايمني مزد منصفانه

و مرخصي ادوار در ادامه همين ماده، تضمين.يارتقاي نيروي كار، مشخص بودن ساعات كار

 اين8در نهايت ماده).2بند(ها مورد اشاره قرار گرفته است حق اشتغال افراد، توسط دولت

و حق اعتصاب پرداخته است به حقوق جمعي كار يعني آزادي سنديكايي .سند

 المللي عام بر حق اشتغال كارگران مهاجر ذكر دو نكتهدر تحليل اثرگذاري اسناد بين

به نحو موثر نمياين اسناد نخست آنكه؛ اگرچه: اساسي است توانند حق كار كارگران مهاجر را

 
)http://parliran.ir/?siteid=1(:ك.ر،منظور مشاهده قوانين اساسي كشورهابه.1
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و كارهاي پيشكتضمين و ساز توان حداقلميبيني شده در آنها را نند، اما مفاد اين اسناد

به عبارت ديگر،. نندكتوانند از آن تخطي ها نميتضميناتي براي حق كار آنان دانست كه دولت

كه بيشتر حقوقدانان معتقدند كه دولت اصول حقوق بين؛همانطور ها حداقل الملل، اقتضا دارد

كه كمتر از آن در جامعه بين(حقوق را براي بيگانگان مورد) المللي مطلوب نيستيعني حدي

: معتقد است Alfered-Werdross)(آلفرد وردروس.)295-296: 1381سلجوقي،(شناسايي قرار دهند

به شخصيت انسان است، مانند آزادي شخص، حق دولت كه الزمه احترام ها بايد حقوقي

به رسميت بشناسند و كار را براي اتباع بيگانه و كسب در.)1384:89نصيري،(اشتغال اين موضوع

 عنوان مثال،به.برخي از اسناد مصوب سازمان ملل متحد، نيز مورد پذيرش قرار گرفته است

و فرهنگي، كميته3 ير عمومي شمارهموجب تفسبه هاي دولت ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي

حق)اساسي( حداقل سطوحبه تضمين تعهد بنيادي ميثاق،عضو دري هر  گنجانده اين سند كه

.)committee escr,1990(را دارندهشد

ندوم آنكه؛ نقش نظارتي كميته همالمللياظر بر اجراي اسناد عام بينهاي چنين تفاسيرو

عنوان مثال، كميتهبه. توان ناديده گرفتصادره از سوي آنها را نمي)General Comments(عمومي

و فرهنگي كه) Committee On Economic Social and Cultural Rights(حقوق اقتصادي، اجتماعي

ا و فرهنگي را برعهده دارد، در جراي مواد نظارت بر اجراي ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي

دولت ايران نيز از اين نظارت مستثني نبوده. هاي عضو نظارت داردمرتبط با حق كار بر دولت

در، همواره گزارش)3/1/1976(و از زمان الحاق به اين سند  هايي در خصوص اقدامات خود

و آزادي به اين نهاد ارايه زمينه حقوق .ه استكردهاي كار

به حق اشتغال كارگران مهاجر توجه همچنين، كميته در برخي از  تفاسير عمومي صادره

و حق بر كار« با عنوان18نشان داده است، مانند تفسير عمومي شماره در» كارگران مهاجر كه

مي18بند. ميثاق صادر شده است6ارتباط با ماده اصل عدم تبعيض: دارد اين سند مقرر

و ماده2 ماده2همانطوركه در بند  المللي حمايت از حقوق همه كارگران كنوانسيون بين7 ميثاق

و اعضاي خانواده آنان، مقرر شده است، بايد در ارتباط با فرصت هاي شغلي كارگران مهاجر

و خانواده به برنامه. هايشان اعمال شودمهاجر  هاي عمل مليدر اين خصوص، كميته بر نياز

و ترويج چنين اصولي، به ه تدابير مناسب، تدابير تقنيني يا غيرهموسيلهبهمنظور تقويت احترام

هاي عضو در ارتباط با حق كار، دولت« اين تفسير عمومي،19موجب بندبه. اينها تاكيد دارد

و  به تضمين، كه بدون تبعيض از هر نوع اعمال خواهد شد تعهدات فوري دارند، از قبيل تعهد

به اقداماتي در جهت تحقق كامل ماده  و هدفمند در اين گام.6تعهد ها بايد آگاهانه، ملموس

به.»جهت تحقق كامل حق كار باشد هاي عضو متعهد دولت اين سند،23 بندموجب همچنين

و منع از انكار يا محدود، هستند ن دسترسي كردبه حق بر كار در كنار ممنوعيت كار اجباري
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 committee(، احترام بگذارندن مهاجراز جمله كارگرا برابر به كار شايسته براي همه اشخاص،

escr,2005(.به اينكه كارشناسان كميته، اين تفاسير را براساس گزارش هاي واصله از با توجه

و واقعيتدولت ميهاي عضو ميثاق ميكهاي موجود صادر بهنند، مفاد آنها عنوان الگويي تواند

به اشتغال كار .گران مهاجر مورد استفاده قرار گيردمناسب در تدوين مقررات داخلي مربوط

 المللي خاص بر حق كار كارگران مهاجر اثرگذاري اسناد بين-گفتار دوم
به حقوق كارگران مهاجر منظور از اسناد بين كه مشخصاً المللي خاص اسنادي هستند

مهكنوانسيون بين«مانند. اندتوجه نشان داده و المللي حمايت از حقوق تمام كارگران اجر

هاي نامهمقاوله. كارالملليهاي سازمان بيننامهو نيز برخي از مقاوله» اعضاي خانواده آنان

ميالملليسازمان بين به دو دسته تقسيم كار در ارتباط با كارگران مهاجر را . كردتوان

و نامهمقاوله جهمههايي كه مربوط به حقوق بنيادين كار هستند از افراد از مله كارگران مهاجر

و مقاولهآنها برخوردار مي بهنامهشوند كه طور مستقيم به موضوع اشتغال كارگران مهاجر هايي

. اندتوجه نشان داده

 هاي سازماننامهدر ميان مقاولههاي مربوط به حقوق بنيادين كار نامه مقاوله-الف

بننامهكار، مقاوله الملليينب  خاصييادين كار براي كارگران خارجي از اهميتهاي حقوق

كه شامل چهار مقولهنامهاين مقاوله. برخوردار است ي منع كار اجباري، آزادي سنديكايي، ها

و محوموثر كار كودكان است، حداقل استانداردهايي را و اشتغال،  منع تبعيض در استخدام

ميعنوان معيار حداقل حقوق انساني كارگبه كه همه دولتران معرفي ها بايد در مورد همه كند

به تعبيري ديگر، خصلت. اي از جمله تابعيت، رعايت كنندگونه مالحظهكارگران بدون هيچ

و دولت به كارگران مهاجر نيز تسري يافته ميحمايتي حقوق بنيادين كار به اينكها را ملزم ند

هاي متعدد از نامهدر مورد حقوق بنيادين كار، مقاوله.)65-76: 1389نوري،(حقوق احترام بگذارند

اين موارد. كار صادر شده، كه دولت ايران به برخي از آنها پيوسته استالملليسوي سازمان بين

:به شرح زير است

و اشتغال-1  111و 100هاي شماره نامه اين موضوع در مقاوله: منع تبعيض در استخدام

بهكار پيش الملليسازمان بين كه دولت ايران و18/2/1351ترتيب در تاريخ بيني شده

و بيان آنچه111نامه شماره مقاوله.به آنها ملحق شده است17/2/1343  بعد از تعريف تبعيض

و راهكارهايي جهت شود، دولتتبعيض محسوب نمي به اتخاذ تدابير هاي عضو را مكلف

ميو حرفهجلوگيري از تبعيض در استخدام، اشتغال و ابعاد مختلف .ندكآموزي در سطوح

و مرد در قبال كار هم ارزش پرداخته100نامه شماره مقاوله  نيز به تساوي دستمزد كارگران زن
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اين دو سند هرگونه تبعيض ميان كارگران بر اساس نژاد، رنگ، ريشه ملي، جنس،. است

و خاستگاه اجتماعي را منع مي و انديشه سياسي .نندكمذهب

مينامهمقاولهاگرچه اين دو به نظر رسد،دولتبه تصويب دستگاه تقنيني ايران رسيده، اما

ايران تاكنون به داليلي چون كاهش ضريب امنيت شغلي در بازار كار، نبود بهداشت رواني 

و اشتغال، كاهش درآمد ناخالص ملي از  براي نيروي كار داخلي، نگراني از تغيير فرهنگ كار

و كسب رايگان مهارت در صنايعطري در وضع برخيبه ظاهر،،)70-76: نوري، همان(ق انتقال ارز

آميز، البته مسايل تبعيض2.ه استكرد رفتارآميز تبعيضو نيز در مقام عمل،1 داخلياز مقررات

به آموزش پايدر مشاغل دون)به ويژه مهاجران غيرقانوني(تمركز مهاجران: مانند ه، كم توجهي

وض با،در واقع. ارتقاي شغلي كارگران مهاجر، تقريباً در همه كشورها وجود داردمن خدمت

كه كنفرانس عمومي سازمان بينامعان نظر به اين تبعيض المللي كار با در نظر ها بوده است

از سازمان بين اساسنامهگرفتن ديباچه در«المللي كار، كه تالش براي دفاع منافع كارگران شاغل

و با تاكيد بر اعالميه فيالدلفيا» شورهاي بيگانهك )1944(را به اين سازمان واگذار كرده است

هر كجا تنگدستي وجود داشته باشد، خطري«و اينكه» كار كاال نيست«:كه اعالم داشته است

با»براي پيشرفت همه هست ، از هر يك از كشورهاي عضو خواسته است تا رفتار آنها

ب كه ميطور قانوني در محدوده سرزمينيمهاجراني به سر كه درباره اتباع خود شان برند از آنچه

كه مقاولهإعمال مي و اين برابري رفتار بايد در موارد متعددي هاي مرتبط نامهكنند، بدتر نباشد

.(Ignacia and Mejia, 2009: 6)برند، رعايت شودبا آن، نام مي

در: منع كار اجباري-2 كه پيش105و29نامه شماره دو مقاوله اين موضوع بيني شده

و به به آنها ملحق  آنها را از تصويب قوه تقنيني 1337و 1335 هايترتيب در سالدولت ايران

و توام با زور،29نامه شماره مقاوله. وقت گذرانيده است  ضمن تاكيد بر الغاي كار اجباري

ا به شرايط كار افرادي كه به كار كردفراد ارايه استثناهايي را براي بكار گماردن اجباري و ه

ميزان دستمزد، سن بكارگيري، تعطيلي هفتگي، مدت كار: اند، ماننداجباري گمارده شده

و مرخصي و مانند اينها پرداخته استاجباري و105نامه شماره همچنين مقاوله. ها  شرايط

 جمهوري صنعتي-تجاري آزاد مناطقدر اجتماعي تأمينو بيمه انساني، نيروي اشتغال مقررات«41عنوان مثال، مادهبه.1

مي، اگرچه بكارگيري نيروي كار خارجي را منع نمي»ايران اسالمي ايندر واقع كارگاههاي كليه كارفرمايان: داردكند، اما بيان

: آمده است در تبصره همين ماده،. نمايد تأمين ايراني كارگران ميانازرا نياز خود كار مورد نيروي االمكانحتي موظفندق،مناط

هر« ده خارجي كارگران نسبت صورت، در .»باشد بيشتر منطقههر كل شاغالن درصد نبايد از

كميته» پاراگراف ويژه« چندين سال در 111نامه شمارهلهالزم به ذكر است كه دولت ايران به دليل عدم اجراي صحيح مقاو.2

و نهمين اجالس سازمانهاي سازمان بيناستاندارد از)2010(المللي كار قرار گرفته بود، كه در نود ، توانست، نام خود را

 /WCMS_ http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news( پاراگراف ويژه خارج كند
008021/lang-- en/index.htm(.
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اجموقعيت به كار كه نبايد در آنها افراد ميهايي را قانون كار. نمايدباري گمارده شوند، تشريح

و بهرهايران تحت تاثير مفاد اين دو مقاوله به كار معين كشي از ديگران را نامه، اجبار افراد

در براي متخلف، پرداخت اجرت172و در ماده)6ماده(ممنوع دانسته و خسارات وارده المثل

د و جزاي نقدي و مجازات حبس .ر نظر گرفته استازاي كار اجباري

و آزادي انجمن(87نامه شماره اين حق بنيادين، موضوع مقاوله: آزادي سنديكايي-3 ها

و مذاكره،(98نامه شمارهو مقاوله) 1948، مصوبحمايت از حق تشـكل حق تشكل

ا الملليسازمان بين) 1949مصوب به هيچ كدام از اين دو سند.ستكار دولت ايران تاكنون

و پيمان با اين حال، موضوع تشكل.ته استنپيوس و مذاكرات و كارفرمايي، هاي هاي كارگري

به ترتيب در فصول ششم قانون كار)146تا 139(و هفتم)138تا130مواد(دسته جمعي كار

بهايران، پيش و در178موجب ماده بيني شده به قبول عضويت  قانون كار نيز اجبار اشخاص

يتشكل و يا منع آنان از عضويت در چنين تشكلهاي كارگري و يا جلوگيريا كارفرمايي هايي

و موجب مجازات دانسته شده استاز ايجاد اين تشكل و. ها، جرم با مقايسه فصول ششم

دو: توان گفتمي هفتم قانون كار با دو سند مذكور اثرپذيري نويسندگان قانون كار از مفاد اين

.المللي مشهود استسند بين

در خصوص(182نامه شماره در اين مورد، دو مقاوله: محو موثر كار كودك-4

و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال آن، مصوب   كه دولت ايران 1999ممنوعيت كار كودك

،1973كار، مصوب نامه حداقل سن مقاوله(138نامه شمارهو مقاوله) هم بدان ملحق شده است

ك بهكه به دنبال لغو عملي و باال بردن تدريجي سن اشتغال ، قابل ذكر)كار آنهاستار كودكان

و پيشاثرات مقاوله. است بيني اين نامه اخير در وضعيت حقوقي اشتغال كودكان در ايران

به كار. مالحظه است، تاحدي قابل)84تا79مواد(موضوع در قانون كار ايران البته اشتغال

و امور؛ ايران چندان موضوعيت نداردقانوني كودكان تبعه بيگانه در  زيرا اداره كل كار

 سال پروانه كار صادر نخواهد18اجتماعي، بر فرض وجود همه شرايط، براي اتباع خارجه زير

1.كرد

كه آيا ميزان اثرگذاري مقاوله هاي حقوق بنيادين كار بر حق نامهدر خصوص اين موضوع

ميكار كارگران مهاجر قانوني شاغل در اي توان گفت، اين ران، مطلوب بوده است يا خير

ها مانند كار كودك، همانطور كه پيشتر بيان شد، در مورد كارگران اثرگذاري در برخي حوزه

و در برخي ديگر از  درهعرصمهاجر قانوني چندان مطرح نيست ها همچون منع تبعيض

 
تصويببه 2006در سال»نامه كار درياييمقاوله« مرتبط با حقوق بنيادين كار، باعنوان نامه الزم به ذكر است كه آخرين مقاوله.1

و دولت ايران نيز در تاريخ رسيدالمللي كار سازمان بين : 19033روزنامه رسمي، شماره( به آن ملحق شده است29/2/1389ه

15/4/89(.
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و اشتغال كارگران مهاجر قانوني تا حدي موثر بوده اما در مورد دو حق بنيادين. استاستخدام

و منع كار اجباري اين اثرپذيري توانسته است موجب ارتقاي: ديگر شامل آزادي سنديكايي

تر بودن اين دليل كمرنگ: شايد بتوان گفت. حمايت از حق كار كارگران مهاجر قانوني شود

و اشتغال كارگران مهاجراثرپذيري  قانوني، افزون بر ها در زمينه منع تبعيض در استخدام

پي آن در تنظيم مقررات كه در و اجتماعي نهفته است مالحظات انساني در شرايط اقتصادي

به اشتغال، ابتدا تأمين   اتباع داخله در اولويت قرار داده شده، پس از آن با توجه به اشتغالراجع

و نيازهاي كشور از حيث عامل نيروي انساني به ويژه از حيث تخص به تعيينصكمبودها ها

. ده استششرايط كار اتباع بيگانه مبادرت 

المللي كار اصوالً نظر سازمان بين«: هاي با موضوع اشتغال كارگران مهاجرنامه مقاوله-ب

كنند از حقوق برابر با اتباع داخلي برخوردار اين است كه خارجياني كه در يك كشور كار مي

م و در مورد آنها رفتاري برابر و رنجبريان،(»دشوعمول شوند از.)62: 1385عراقي  كه موضوعاتييكي

دفاع از منافع«كار در مقدمه اساسنامه آن ذكر شده است الملليعنوان هدف سازمان بينبه

، اجراي اين هدف راستايدر.» به كار اشتغال دارند،كارگراني است كه در خارج

ميپرداختهخارجي كارگران مهاجر وضعبههاي متعددي نامهمقاوله كه از جمله آنها توان به اند

سه مقاوله143و19،97هاي شماره نامهمقاوله نامه مهم در زمينه تامين اجتماعي،و همچنين

هاي برشمرده شده، نامهاز ميان مقاوله. كرد اشاره157و118، 102هاي شماره نامهشامل مقاوله

نامه مربوط به تساوي رفتار مقاوله«با عنوان»19نامه شماره مقاوله«ها به دولت ايران تاكنون تن

و داخلي در زمينه جبران حوادث ناشي از كار 1 بند1.ملحق شده است» بين كارگران خارجي

مياين مقاوله به اين مقاولهنامه بيان كه ميدارد هر يك از دول عضو سازمان شوند نامه ملحق

و اتباع داخلي خود در بايد در مورد ات ه حوادث ناشي از كار، رفتار يكسان داشته بارباع بيگانه

ن و اتباع خود هيچ تبعيضي اعمال  نيز3و2ماده.ندكو در مورد كارگران خارجي يا وراث آنان

و تعيين سيستم جبران خسارت ناشي از كار در مدت به كارگران موقت به شمول اين مقررات

دسه سال، در كشوره  اين سند نيز بر تعهد كشورهاي عضو14و ماده ارداي عضو اشاره

به انجام همكاريمقاوله و سريعتر مفاد اين سند تأكيد نامه هاي متقابل براي اجراي هر چه بهتر

.ندكمي

و مأخذ حق بيمه حوادث آيين«نامه، دولت ايران در راستاي اجراي اين مقاوله نامه نرخ

به مقاولهناشي از كار اتباع  را» المللي كار سازمان بين19نامه شماره كشورهاي ملحق شده

1 ماده1نامه، هماهنگ با بنداين آيين). هيات وزيران14/6/1380مصوب( تويب رساند به

درهالمللي كار رسيد به تصويب سازمان بين1925اين سند در سال.1 بدان ملحق شده 1972/1351 سالو دولت ايران نيز

.است
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ميمقاوله كه طبق19نامه شمارهه اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاولههم: داردنامه مقرر

و مقرر به كار دارند، در مقابل حوادث مختلف تحت پوشش قوانين ات مربوط در ايران اشتغال

ميحمايت  غرامت خدمات درماني تا بهبود حادثه ديده، غرامت دستمزد،: گيرندهاي زير قرار

و جزيي ناشي از كار، فوت در اثر حادثه ناشي از كار عضوصنق ).1ماده(، از كار افتادگي كلي

مينامه در ادامه آيين درمقرر  ورت وقوع حادثه ناشي از كار، كارفرما مكلف است،صدارد كه
و مراتب را ظرفاقدامات اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به سه عمل آورد

به ورت كتبي به اطالع سازمان برساند و وزارتخانههمچنين).2ماده(روز هاي امور خارجه

و رفاه اجتماعي  بهاند،مكلفتعاون، كار نامه را به سازمان مقاوله اين كشورهاي ملحق شده

كارفرماياني كه نامه نيز، اين آيين3موجب مادهبه).1تبره ماده(كنندي معرف،تامين اجتماعي

بهنامه عضو مقالهاتباع كشورهاي  ميرا نويسي كاركنان يادشده مكلفند نسبت به نام، گمارندكار

انزد سازمان كه اتباع جتماعي، تامين و مادامي  حق بيمه آنان،نزد آنان اشتغال دارند بيگانه اقدام

هررا درهمادر و مزاياي كارگر تبعه بيگانهصبه ميزان چهار 1.دننكپرداختد از حقوق

از اسناد-مبحث دوم  راهكارهاي ارتقاي اثرپذيري حق كار كارگران مهاجر قانوني
 الملليبين

ميالملاسناد بين ملي موثر بر حق كار كارگران مهاجر قانوني هايوب سازمانصتوانند اسناد

و مقاولهالمللي، مانند كنوانسيونبين المللي كار هاي سازمان بيننامههاي سازمان ملل متحد

و يا موافقتنامه ميهاي دو يا چند جانبهباشند كه ميان دو يا چند كشور منعقد شود كه در اين اي

د شدمبحث .ر مورد هر دو دسته از اين اسناد سخن گفته خواهد

م-گفتار نخست  الملليهاي بينوب سازمانص الحاق به اسناد
به مقاولهبي م2المللي كارهاي سازمان بيننامهشك الحاق وبصو همچنين تنها سند

 ترين راهكاري است كه حمايت از كارگران مهاجر، مهمخصوص سازمان ملل متحد در

.المللي شوداسناد بينتواند موجب تقويت اثرپذيري حق كار كارگران مهاجر قانوني از مي

هاي سازمان نامه از ميان مقاوله:المللي كارهاي سازمان بيننامه الحاق به مقاوله-الف

كه دولتبه حق كار كارگران مهاجر پرداختهاًصنامه مشخالمللي كار، چند مقاولهبين  ايران اند

به المللي كار، راجعسازمان بين 100 شماره نامه به توصيه)ش.ه1338(1959 الزم به ذكر است كه دولت ايران در سال.1

و سرزمينحمايت از كارگران در كش .استنيز ملحق شده) 1959مصوب(عه يافتهتوس هايورها

، 104، 14،19،29،95،100هاي شمارهنامهكار شامل مقاولهالمللينامه سازمان بين دولت ايران تاكنون به چندين مقاوله.2

.استنامه كار دريايي، ملحق شدهو مقاوله112، 111، 108، 106، 105
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به مقاوله. ملحق شده است)19نامه شمارهيعني مقاوله( تنها به يكي از آنها هاي نامهالحاق

،102هاي شماره نامهمقاوله: هاي مرتبط با تامين اجتماعي، شاملنامهو مقاوله143و97شماره 

يم در نظامعظي كه در ادامه مفاد آنها تبيين خواهد شد، بدون ترديد، موجد تحول157و 118

.حقوقي حاكم بر اشتغال كارگران مهاجر قانوني خواهد بود

از آنجا كه كارگران:1)مهاجرت براي اشتغالبا عنوان(97نامه شماره مقاوله-1

به«مهاجر بهنمشمول مفاد اين مقاوله» مليتبدون توجه كه  امه هستند، اتباع كشورهايي

نامه، موجب اين مقاولهبه. از مفاد آن برخوردار خواهند بوداند نيزنامه ملحق نشدهمقاوله

به آن ملحق مي كه شوند بايد موسساتي براي كمك به كارگران مهاجر، تسهيل كشورهايي

و پذيرش آنان بوجود آورده كه اطالعات  بهصمسافرت طور رايگان در اختيار آنان قرار حيح را

و خانواده و براي آنان و ضميمه11و10 مواد( نندك پزشكي نيز فراهم شان خدماتدهند

براي كارگران مهاجر، در زمينه مزد، ساعات كار، متعهدند همچنين كشورهاي عضو).2شماره

و امتيازاتي برابر با اتباع خود قايليصمرخ و همچنين تامين اجتماعي، حقوق ها، شرايط كار

و درمورد كارگران مهاجر هيچ تبعيضي و مذهب، نژاد،مليتبر اساس(شده  روا ندارند) جنس

و خانوادهبه).6تا2مواد( كه خود بهموجب اين سند، اگر كارگر مهاجر طور دايمي در اش

بهاند، دچار بيماري يا حادثهكشور محل مهاجرت پذيرفته شده و سبب آن نتواند كار اي شده

به كشور خويش بازگردانده شود عالوه بر آن، بايد در محدوده).8ماده(كند، نبايد به اجبار

به كارگر مهاجر اجازه داده شود تا بتواند آن بخش از  به خروج ارز از كشور مقررات مربوط

و پس ميمزد كه .ندكبه كشورش منتقل،خواهدانداز خود را

: كارگران مهاجربا عنوان(143نامه شماره مقاوله-2 كه در سال) به1975اين سند

رسصت ها در اجراي حقوق اساسي بشر براي همه خود به تعهدات دولت1يده، در ماده ويب

و نيز ضرورت اتخاذ تدابير الزم مانند تسهيل امور مسافرت، ارايه خدمات: كارگران مهاجر

و رايگان براي حمايت از اين افراد، اشاره دارد در بخش نخست. بهداشتي، ارايه خدمات كافي

و مخفيهاين سند، به مهاجرت كه در شرايط غيرقانوني ميصايي و ورت گيرد، اشاره شده

و حقوق بنيادين همه كارگران مهاجر كشورهاي عضو آن، متعهد شده كه اين روش را ملغي اند

و براي نيل به اين هدف تدابير پيش بر. كنندنامه را اعمال بيني شده در مقاولهرا محترم شمرده

مينامه، مقاوله4اساس ماده به آن ملحق ميكشورهايي كه توانند برخورداري از حق شوند،

ر كشور محلد) حداكثر دو سال(آزادي كار را در مورد كارگر مهاجر، موكول به اقامت قانوني 

 نخستين(66نامه شماره مقاوله شكل اصالح شدهه،المللي كار رسيد به تصويب سازمان بين1949در سالكه نامهاين مقاوله.1

.است)نامه خاص كارگران مهاجرمقاوله
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كه به مقاولههمچنين. كننداقامت ميهر يك از كشورهايي مينامه ملحق به هنگام شوند، توانند

فر هاي در شرايطمهاجرت عنيي(الحاق، يكي از دو بخش آن  و تساوي در وصنامساعد ت

مي) رفتار انرا نپذيرند، اما پس از آن نيز به آن، اعالم .كنندرافصتوانند نسبت

اين سند در ): حداقل استانداردهاي تامين اجتماعيبا عنوان(102نامه شماره مقاوله-3

ت1952سال  وصبه  المللي كارت مديره سازمان بين هيايلهوسب 2001 در سال ويب رسيده

شدهبيعنوان استانداردبه ، حداقل استانداردهاي تامين102نامه شماره مقاوله.ه استروز تاييد

نه شاخه هاي تامين در حاليكه اين سند، تمام شاخه.ه استكرد آن بيان اجتماعي را در

به آن ملحق،دهداجتماعي را پوشش مي سهمي كشورهايي كه شوند، مكلف هستند حداقل

نه گانه را تضمين  درولصا. كنندشاخه از اين موارد از مندرج تضمين-: اين سند، عبارتند

و كارگران در اجراي طرح؛-مزاياي تعريف شده؛  هاي مسئوليت- مشاركت كارفرمايان

و مديريت مناسب موسسات؛ عمومي دولت براي تامين به  مالي جمعي مزايا تامين- موقع مزايا

 به چگونگي رسيدنصاگرچه اين سند، بطور مشخ. از طريق مشاركت يا پرداخت حق بيمه

، با در نظر عنوان ابزاري براي گسترش پوشش تامين اجتماعيبهپردازد، امابه اين اهداف نمي

و اقتگرفتن كه پذير براي كشورها انعطافهاي راههي با اراوادي هر كشورص سطح اجتماعي يي

مي اي براي گسترش اين پوشش انگيزه،اندبه آن پيوسته .آورد ها فراهم

موجببه):رفتار مساوي در زمينه تامين اجتماعيبا عنوان(118نامه شماره مقاوله-4

مياين مقاوله د در مورد مقررات تأمين اجتماعيشونامه هر كشوري كه بدان ملحق شود، متعهد

خ و ابين اتباع داخلي ا.ل رفتار مساوي را مراعات كندصارجي اصاين والً بدون هيچصل بايد

و شرطي در زمينه اقامت تبعه بيگانه اعمال  ازبه.دشوقيد هاي دولت موجب اين سند هر يك

حاكنامه بايد تضمين عضو اين مقاوله كه زمينه پذيرش مزاياي راصند ل از تامين اجتماعي

و اتباع هريك از دولتبراي تبعه كه در كشور بيگانه اشتغال هاي عضو مقاوله خود  نامه

بر. رفنظر از محل اقامت منتفع فراهم سازدصاند، در همان شاخه از تامين اجتماعي، داشته

 هاي نظام تامين اجتماعيهاي عضو آن در انتخاب شاخه يا شاخه دولتنامه،اساس اين مقاوله

.قابل اعمال بر اتباع بيگانه از آزادي عمل برخوردارند

1اين سند):حفظ حقوق مكتسبه تامين اجتماعيبا عنوان(157نامه شماره مقاوله-5

ا به تضمين پرداخت مزاياي) يعني حفظ حقوق مكتسبه(ل نخستصا:ستالصمبتني بر دو

رفصنامه، دولت عضو مقاولهيلهوسبوجب قوانين دولت متبوعمتامين اجتماعي ايجاد شده به

شده» حفظ حقوق مستمري مهاجران« با عنوان48نامه شماره، جايگزين مقاوله1982، مصوب سال 157نامه شماره مقاوله.1

س .المللي كار رسيده بودتصويب سازمان بينبه1935ال است كه در
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و مكان اقامت فرد منتفع، اشاره دارد يعني حمايت از حقوق در حال(ل دومصا. نظر از مليت

كه بطور متوالي يا اشاره دارد هاي شمول بيمه تامين اجتماعي، نيز به شناسايي دوره)اكتساب

المللي در واقع، اين سند بين. عضو ايجاد شده استمتناوب، تحت قانون دو يا چند دولت 

به) يا در حال اكتساب(حفظ حقوق مكتسبه تامين اجتماعي را زماني كه كارگران از يك كشور

ميكنندكشور ديگر عزيمت مي نامه، حفظ حقوق مكتسبه بايد اين مقاولهبراساس.كند، تضمين

درهاي عضو مقاولهبراي اتباع ديگر دولت آن هر شاخهنامه  اي از تامين اجتماعي كه در

 در راستاي تحقق اين هدف،.، تضمين شوداالجرا دارندهاي مربوطه قانون الزمدولت

به انعقاد موافقتنامهمقاوله مينامه اثري1.دهدهاي تامين اجتماعي دو يا چندجانبه، توجه نشان

ت ت دارد157نامه شماره ويب مقاولهصكه كه آن را كه كشورهايي ميص آن است به ويب كنند،

تمذاكره براي انعقاد موافقتنامه ميصهايي با ديگر كشورهاي شوند تا ويب كننده متعهد

هايي ممكن اما شرايط چنين موافقتنامه؛نامه را پوشش دهندبيني شده در مقاولهموضوعات پيش

و نيازهاي دولت  ‚Barbara and Alma(مذاكره كننده وابسته باشدهاي است تا حد زياد به منافع

2007:78(.

خ در مجموع، به پنج مقاولهصوصدر مي الحاق ايران  كردتوان اذعان نامه برشمرده شده،

هاي اجرايي، مالحظات بستربه داليلي همچون موانع قانوني، فراهم نبودنكه دولت ايران

و يا عدم سازگاري با امهنادي، عدم هماهنگي برخي از اين مقاولهصاقت ها با قوانين داخلي

به آنها .ه استكردامتناع)پذيري اين اسنادبا وجود انعطاف( موازين شرعي، تاكنون از الحاق

به اين ميهانامهمقاولهحال آنكه الحاق به نظر : رسدبه چند دليل، ضروري

خقانون كار ايران: نخست آنكه  زيرا؛ ندارديه مقررات جامع اشتغال اتباع بيگانصوصدر

نه ماده به حق كار اتباع بيگانه اخت)129 تا 120(تنها و بسياري از مسايل مربوطصاصرا  داده

حال آنكه بسياري از اين.ه استكرده واگذار عرصهايي در اين نامهبه كار بيگانگان را به آيين

و شان فرا آيين  نتيجه الزم است مجموعه مقرراتدر.ندهستاي نامهموضوعات، داراي اهميت

و بطور مف فصپراكنده حاكم بر حق كار بيگانگان در قالبي منسجم يكي از ولصل، حداقل در

به اين موضوع،كهقانون كار گنجانده شود گيري از اسناد بهره در راستاي تحقق بخشيدن

و كارها خواهد بود؛   برشمرده شده، از جمله بهترين ساز

به اگر:دوم آنكه و تامين اجتماعي، مانند قانون تامينچه موجب قوانين مرتبط با كار

و تامين اجتماعي) با اصالحات بعدي1339(اجتماعي ،)1383(و قانون ساختار نظام جامع رفاه

به رسميت شناخته شده است، اما از تاكنون دولت ايرانتامين اجتماعي اتباع بيگانه به هيچ يك

رهاي برشمردهنامهمقاولهمنظور مشاهدهبه.1 )http://www.ilo.org(:ك.شده،
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ملهاي مرتبنامهمقاوله و در حوزه تامين اجتماعيط با تامين اجتماعي همانند(حق نشده

خ)ي ديگر از كشورهاي در حال توسعهبسيار  تامين اجتماعيصوصمقررات جامع در

ي حقوق مكتسبه تامين اجتماعي به تبع اين موضوع، مقوله.كارگران مهاجر قانوني وجود ندارد

كه در دو قانون برشمرده بطوريست؛و نارساكارگران مهاجر نيز در مقررات داخلي، مبهم

و كار دقيق، تنهاشده  به برخورداري اتباع بيگانه از تامين اجتماعي اشاره شده، بدون آنكه ساز

خصو مشخ انص البته اين نق1.بيني شود حقوق مكتسبه تامين اجتماعي آنان، پيشصوص در

بهب. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه قابل مشاهده است ه عقيده برخي از محققان، پرداختن

موضوع حقوق تامين اجتماعي اتباع بيگانه در كشورهاي در حال توسعه، چندان ضروري به

ع. رسدنمي نظر كه دستيابيصبه زعم آنان، در  مزيت عنوانبه اجتماعي تنها تامينبهر كنوني
جج پنج يك كه بيشتر آنان مردمان(د جمعيت جهانصدرو هشتاد آيدمي حساببه هانمعيت

به در كشور خود، دسترسي) كشورهاي در حال توسعه هستند اجتماعي تامين پوشش كافي

ن به تضمين تامين اجتماعي آنان به عبارت ديگر، دولت آنان قادر بهستيندارند، يا ، پرداختن

در مقام.)International Labor Office, 2004:91(تامين اجتماعي اتباع بيگانه، ضرورتي ندارد

به ناديده گرفتن حقوق كارگران كردانتقاد از اين نظريه بايد اذعان  ، اعمال اين نظريه، منجر

و آنان ميهاي جدي مواجرا با چالشمهاجر شده  زيرا كارگران مهاجر در زمان عدم؛دكنه

به مزاياي تامين حضور در كشور خود، در معرض خطر از دست دادن استحقاقات مربوط

وواز اين رو، براي آنان دسترسي برابر. جتماعي كشورشان قرار دارندا  برخورداري از بيمه

به هنگام ترك كشورشان، اهميت و انتقال مزايا مزاياي تامين اجتماعي، حفظ حقوق مكتسبه

در. داردريابس كارگر مهاجر از اين حق برخوردار است كه بداند حقوق تامين اجتماعي وي

مييلهوسباًص مشخكشور ميزبان  International Labor(شود كدام قانون دولت ميزبان تضمين

Office, Ibid:77-78(.

خ: سوم آنكه و مقررات موجود داخلي در  وضعيت بيگانگان بيشصوصبسياري از قوانين

و با بسياري از نيازهاي كنوني جامعه منطبق نيستند، در نتيجه، الحاق از چند دهه قدمت داشته

و تكامل نظام حقوقي حاكم بر حقوق اقتبه وص اسناد برشمرده شده، در جهت بازسازي ادي

.اجتماعي بيگانگان موثر واقع خواهد شد

و ضرورت: در نهايت كه نبايد آن را ناديده، نكتهشده هاي برشمردهدر كنار داليل اي

 برخي موارد ممكن انگاشت، آن است كه اگرچه برخورداري اتباع بيگانه از حق اشتغال، در

كه.1 و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري«الزم به ذكر است  صنعتي جمهوري- مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه

به) وزيران هيات1373مصوب(»اسالمي ايران ، به حقوق مكتسبه)50در ماده( طور اجمالياز جمله محدود مقرراتي است كه

.ي اتباع خارجه، اشاره نموده استتامين اجتماع
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فر( ميزبان باشداست، موجد برخي آثار منفي براي دولت هاي شغلي برايتصمانند كاهش

مي)اتباع دولت ميزبان از، اما آثار مثبت آن را نبايد ناديده گرفت، زيرا كشور ميزبان تواند

و حرفهتوانمندي و دانش فني هاي شغلي يبه منظور ارتقاكارگران مهاجر متخصص اي

و نيز مهارت از اين رو، ضروري است كه دولت.ندكهاي كارگران داخلي استفاده تكنولوژي

 كارگران مهاجر قانونيايران با امعان نظر به اين موضوع، نگرش سنتي خود نسبت به حق كار 

و در پرتو اسناد بين ارا تغيير داده به الح قوانين موجود با نگرشي مثبت همتصالمللي نسبت

.دگمار

م-ب م: وب سازمان ملل متحدص الحاق به اسناد وب سازمان ملل متحدصمهمترين سند

المللي حمايت از حقوق تمام كنوانسيون بين«ه حمايت از اشتغال كارگران مهاجر، عرصدر

و اعضاي خانواده آنان كه45اكنون اين كنوانسيون هم1.ستا» كارگران مهاجر  عضو دارد

دولت ايران همانند. ورهاي در حال توسعه يا مهاجرفرست هستندتقريباً همه آنها، كش

ت و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، تاكنون آن را نصكشورهاي غربي به دو كردويب و عمدتاً ه

به اين سند ندارد به الحاق هاي دولتهمهبخش دوم كنوانسيون: نخست آنكه: دليل، تمايلي

و اعضاي خانواده آنان اعم از مهاجران كند، براي همه كارگراعضو را مكلف مي ن مهاجر

و غير و مانند قانوني و سياسي و فارغ از اختالفات نژادي، جنسي، مذهبي قانوني، بدون تبعيض

از جمله. پذيرش اين موضوع معضالتي را به همراه دارد. اينها حقوقي را به رسميت بشناسند

 حتي افراد بدون مدرك قانوني به افزايش انواع مهاجرانهمهاينكه، قايل شدن حقوق براي 

و حضور گسترده اين گونه مهاجران حا. شودميمنجر قاچاق لي است كه دولت ايران اين در

بسازماندهي اتباع افاغنهتاكنون در  صكه اند، چندان مجاز در ايران اشتغال داشتهورت غيره

و دولت اين سند،84به موجب ماده: دوم آنكه. موفق نبوده است هاي عضو، وظيفه تطبيق

و ديگر معيارهاي الزم براي اجراي كنوانسيون را هماهنگ سازي قوانين خود با مفاد كنوانسيون

حال آنكه برخي از تمهيدات كنوانسيون در تعارض با مقررات داخلي ايران بوده. برعهده دارند

ا كه اينو براي اجراي كنوانسيون بايد در نظام حقوقي داخلي تغييرات ساسي داده شود

مي. موضوعي بس دشوار است به مسايل برشمرده شده، بعيد است دولتبه نظر رسد با توجه

به اين كنوانسيون ملحق شودايران در آينده كه دولت آلمان گفته. اي نزديك زيرا همانطور

كه براي حقوق بشر اوليه افراد است، كنوانسيون فراتر از نيازي گام برمي  استضروري دارد

را91كه كنوانسيون در ماده كردبا اين حال نبايد فراموش.)1387:79فا،صم(  خود، حق شرط

االجـرا شـده الزم2003ي سازمان ملل متحد رسيده است، در سالتصويب مجمع عموم به 1990 اين كنوانسيون كه در سال.1

 بر اجـراي آن Committee on Migrant Workers/كنوانسيون، كميته حقوق كارگران مهاجر اين72موجب مادهبه. است

.)http://daccess-ods.un.org/TMP/1805783.21218491.html(نظارت دارد
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كه از آن مي بهپذيرفته است عنوان ابزاري در جهت تعديل برخي از مفاد كنوانسيون كه توان

م .كردور را به همراه دارد، استفادهزبمشكالت

 هاي دو يا چند جانبه فقتنامه انعقاد يا الحاق به موا-گفتار دوم
به اسناد اسناد بين المللي موثر بر نظام حقوقي حاكم بر حق كار در كشورها را نبايد محدود

مي؛المللي دانستادره از سوي نهادهاي بينص به بلكه كشورها نيز توانند با انعقاد يا الحاق

راهاي دو يا چندموافقتنامه . تحت تاثير قرار دهندجانبه، حق كار كارگران مهاجر

ميدولت: هاي دوجانبه انعقاد موافقتنامه-الف هاي دو توانند از طريق انعقاد موافقتنامهها

و تامين  و تامين اجتماعي، در جهت حمايت از حق كار مهاجران قانوني جانبه مرتبط با اشتغال

ا مهم. اجتماعي آنان، گام بردارند كه در اين راستا،صترين ميدر اين اسناد پيشولي شود، بيني

و-1: عبارتند از كه ممكن است، حقوق كه هر كارگر بايد تا جايي  تساوي رفتار، بدين معني

، تعيين قانون قابل اعمال تامين اجتماعي-2تعهدات مشابه با اتباع كشور ميزبان داشته باشد؛

كه كارگر مهاجر زم تامين اجتماعيدر زمينه بدين معني ان فقط تحت قانون يك كشور در هر

ا، عمل متقابل-3باشد؛  ، بدين معني كه هر استهال زيربنايي تمام اين موافقتنامهصكه يك

و تامين اجتماعي را قابل به اشتغال كشور طرف موافقتنامه زماني كه طرف مقابل حقوق مربوط

و كاريدسترسي براي كارگران مهاجر طرف ديگر مي ميسازد، به اجراي ساز .دكن مشابه تعهد

هاي دوجانبه ممكن است موجب تبعيض ميان اتباع الزم به ذكر است كه فقدان موافقتنامه

كه دولتكه دولت ميزبان با دولت متبوع آنها موافقتنامهبشود كشورهايي  و اتباعي اي دارد

هاي دوجانبه، امهاز جمله مزاياي موافقتن. اي نداردمتبوع آنها با دولت ميزبان چنين موفقتنامه

به موافقتنامه كه هاي چندجانبه،نسبت و امكان بيشتريپذيري بيشترانعطاف آن است  داشته

ميبراي وضعيت ح.ندآورهاي متعدد در كشورهاي عضو فراهم وصعالوه بر اين، ول به توافق

و فرآيند كمتر نياز دارد به زمان ترين دو جانبه رايجهايبه همين دليل موافقتنامه.انعقاد آنها

.)Hirose and others‚ 2011:4(ه هستندعرصاسناد در اين 

و ول مندرج در موافقتنامهصا: هاي چندجانبه انعقاد موافقتنامه-ب هاي چندجانبه اشتغال

هاي چندجانبه موافقتنامه. هاي دو جانبه استتامين اجتماعي در بيشتر موارد همانند موافقتنامه

م و قواعد مشترك وافقتنامهدر مقايسه با كه موجد استانداردها هاي دو جانبه اين مزيت را دارند

س. هستند به بوروكراسي را از جانبه، فرايند چندازوكارعالوه بر اين، وجود يك هاي مربوط

دكنمي ننده موافقتنامه، آسانكطريق تعيين استانداردهاي مشترك براي قواعد اداري دولت اجراء

)OSCE, 2006:158(.ه مهاجرت، نيزعرصالمللي كار در دستورالعمل چندجانبه سازمان بين

ميبه كهكعنوان راهكار پيشنهاد و هاي دوجانبه، منطقهها انعقاد موافقتنامههمه دولت ند اي
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براي آن، گسترش شمول تامين اجتماعي را موجب چندجانبه را مورد توجه قرار دهند تا به

.)International Labor Office, 2006(ندآورر فراهمه كارگران مهاجهم

خ مي رويكرد ايران نسبت به اين گونه موافقتنامهصوصدر توان بيان داشت كه اگرچه ها

و نيز تامين اجتماعي، با توجه به انعقاد موافقتنامه و چند جانبه در زمينه اشتغال هاي دو

ازا؛مهاجرفرست بودن دولت ايران از ضروريات است ما دولت ايران همانند بسياري

و اوكراين خلق جمهوري مكزيك، هند، مانند بنگالدش،(كشورهاي مهاجرفرست  )چين

مي. استهايي موفق نبودهتاكنون در انعقاد چنين موافقتنامه تواند با حال آنكه دولت ايران

مانعقاد اين نوع از موافقتنامه وها كه متضمن حمايت از حق كار كارگران  هاجر قانوني

و هماهنگي با نهادهاي مرتبط با شكل دهنده چگونگي رفتار با آنان است، در كنار همكاري

به كشورهاي طرف موافقتنامه را نيز  و تامين اجتماعي ساير كشورها، اتباع ايراني مهاجر اشتغال

و مزاياي برآمده از اين موافقتنامه ك.ندكمند ها، بهرهاز حقوق مي بطور  داليل: توان گفتلي
هايي خود را درگير انعقاد چنين موافقتنامه)مهاجرفرست(كه كشورهاي در حال توسعهليصا

بهكه نظام، آن استكنندنمي و تامين اجتماعي كشورهاي مهاجرفرست هاي حاكم بر اشتغال

و در بسياري از موارد، فقدان اندازه كافي توسعه  براي انجام يا الحيت اداريصيافته نيستند

كه آنها را از انعقاد چنينهايياجراي هر نوع از چنين موافقتنامه -موافقتنامه، موضوعي است
اين موضوع را نبايد از نظر دور داشت كه كشورهاي.ندكپذير منع هايي با كشورهاي مهاجر

كه از نظر به انعقاد چنين موافقتنامهغلبامهاجرپذير نيز  تر ادي ضعيفصاقتهايي با كشورهايي

از هاي اجتماعيزيرا ارتقاي حمايت؛)ISSA, 2010:17(، تمايلي ندارنداز خودشان هستند
. استموجد هزينه ميزبان كشور مهاجران، براي

 نتيجه
به اهميت آن، امروزه در نظام حقوق بين كه نظر و نظام حق كار، موضوعي است الملل

به رسميت شناخت به.ه شده استحقوق داخلي كشورها كه موجب اسناد از جمله افرادي

و قوانين داخلي از اين حق برخوردارند، اتباع بيگانه  ميزان برخورداري كارگران.ندهستجهاني

از) عنوان گروهي از اتباع بيگانهبه(مهاجر به ساختار جمعيتي هر كشور از اين حق، با توجه

و سطح توس و اجتماعي ممكن است،صعه اقتنظر مهاجرپذير يا مهاجرفرست بودن ادي

كه نسبت به نظام. متفاوت باشد سازي اشتغال مندبا اين حال، امروزه كمتر كشوري وجود دارد

ن به.ه باشدكردكارگران مهاجر قانوني در قلمرو خود اقدام كه گروهايران يعنوان كشوري

به سازمان بين از زمان الحا؛عظيم از كارگران مهاجر را در خود جاي داده است المللي كارق

تنامهتاكنون تحت تاثير مقاوله و مقررات متعددصهاي اين سازمان با در جهت ويب قوانين
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در ايرانمقررات داخلي. سازي اشتغال كارگران مهاجر گام برداشته استمندقاعده ه عرصكه

مياند از نظر ماهيت بطوركلي به دو دستهاشتغال كارگران مهاجر وضع شده :شوند تقسيم

كه مقنن ايراني در آنها عمدتاً مقررات به(نظر داشته را در الح مليصمي مانند مقررات مربوط

ت و يا ممنوعيت و اخذ پروانه ازصممنوعيت اشتغال بدون رواديد ورود با حق كار دي برخي

كه مقنن با هدف قانون تامين اجتماعي5و مقرراتي مانند ماده) اتباع بيگانهيلهوسهبمشاغل 

كه. را به كارگران مهاجر قانوني نيز تسري داده استحمايتي، آنها قانونگذار در وضع مقرراتي

بههدف آنها، حمايت از حق كار كارگران مهاجر قانوني بوده است، از اسناد بين  ويژهالمللي

با.ر متاثر شده استالمللي كار در ارتباط با حقوق كارگران مهاجهاي سازمان بيننامهمقاوله

و يا بطور كلي منتفي بوده استهااين حال، اين اثرپذيري در برخي از حوزه اينكه آيا.، كمرنگ

به اين اثرپذيري توانسته  وضعيت حقوقي حاكم بر حق كار كارگران مهاجر در ايران با توجه

 مورد اشتغال كارگراندركردند يا خير، بايد اذعانكاست، حقوق اين دسته از افراد را تضمين 

و يا حمايتي در مقررات داخلي مشاهده نمي اما در مورد. شودمهاجر غيرقانوني هيچ تضمين

كه به شكل قانوني در كشور اشتغال دارند، با توجه به الحاق ايران به  آن دسته از مهاجراني

اشهاي سازمان بيننامه از مقاولهي اندكيتعداد به موضوع تغال كارگران مهاجر، المللي كار كه

چهتوجه نشان داده و كار حمايت از حق كار كارگران مهاجران قانوني،  براي آن دسته اند، ساز

به كنندخواهند كاري را آغازمي پروانه كاراز مهاجراني كه با اخذ و يا مهاجراني كه مشغول

و قوي نبوده است مي. كار هستند، چندان موثر مرسد، الحاق به به نظر وب سازمانصاسناد

و كنوانسيون بينبين و اعضاي خانواده آنان، در المللي كار المللي حمايت از كارگران مهاجر

و تامين اجتماعي، بتوانند موجب تقويت هرچه  كنار انعقاد موافقتنامه دو يا چند جانبه اشتغال

كارگران مهاجر قانوني المللي در راستاي ارتقاي حمايت از حق كار بين بيشتر اثرگذاري اسناد

.در ايران شوند
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