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 عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار

 

 2، حسین قبادی*1ولی رستمی

 

 چکیده
رود، زیرا چگونگی پایان قررارداد  ترین مقاطع قرارداد مزبور به شمار میپایان قرارداد کار، از مهم

کار با توزیع عادالنۀ امنیت شغلی مرتبط است. همچنین، چگونگی پایان قرارداد کرار برا نیریرۀ    
گذار در تدوین نیام حقوقی حاکم بر پایان قرارداد ایی نیز ارتباطی وسیع دارد، بنابراین قانونکار

هرا را حظرک کنرد. در ایرن     کار، باید سعی کند با ایجاد تعادل بین عدالت تروزیعی و کرارایی،  ن  
ین هرا را، در تردو  مقاله، وضعیت چگونگی تأمین عدالت توزیعی و کارایی و ایجاد تعادل برین  ن 

ترین موارد پایان قرارداد کار، یعنی پایان مدت و اخراج، برا توهره بره    نیام حقوقی حاکم بر مهم
دهیم و خواهیم دید که بره دلیرگ گرر رر قراردادهرار کرار مردت       قانون کار ایران توضیح می

برودن قررارداد کرار و    قراردادهار مزبور در پایان مدت، اصرگ داممری   نشدنموقت و خطر تجدید
ار کره  یجه توزیع عادالنۀ امنیت شغلی مخدور شده است. همچنرین، تشرریظات پیچیرده   درن 

بینی شده است، کارایی را نیز زایگ کرده است، بنابراین تعرادلی  درخصوص اخراج کارگران پیش
بین کارایی و عدالت توزیعی، در موارد مهم پایان قررارداد کرار، در حقروا کرار ایرران مشراهده       

 شود.نمی
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 مقدمه
ار هر ند که در این مقالره  عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار، هر کدام مظاهیم هداگانه

قصد داریم  نان را با یکدیگر پیوند بزنیم. عدالت توزیعی و کارایی مظاهیمی اق صرادر بره شرمار    
گیرنرد.  دهندۀ  ن در حوزه و شاخۀ حقروا کرار قررار مری    قرارداد کار و عوامگ پایانروند، اما می

درخصوص عدالت توزیعی فراوان سخن گظ ه شده است. در مقاالتی که به زبان پارسری نگاشر ه   
شناسی هان رالز در اسر خراج معیرار عردالت    تحلیگ فلرظی رور»توان به مقالۀ شده است، می

-نامرۀ علمری  ا  رمان مهر و محمرود م وسرلی من شرشرده در فصرگ    نوش ۀ محمدرض« اق صادر
 نیریۀ عدالتتوان به هار خارهی نیز میشناسی علوم انرانی اشاره کرد. از ک ابپژوهشی رور

اشاره کرد. در این ک اب هان رالز از اصرول عردالت سرخن     1971هان رالز من شرشده در سال 
 تظراوت  یرا  اخر ف   اصرگ  ور اصگ دومین و برابرر اصگ رالز، هان عدالت اصگ اولین گوید؛می

عدالت تروزیعی  و  2009 مارتیا سن من شرشده در سال  ایدۀ عدالت. (Rawls, 1971: 60است )
هرار دیگررر بره شرمار     ، ک راب 2001من شرشرده در سرال    Ross Zuckerنوش ۀ  دموکراتیک

ین مقاله، یعنی کرارایی نیرز   اند. مظهوم دیگر اروند که درخصوص عدالت توزیعی نگاش ه شدهمی
مرورر برر  »توان به مقالۀ ها در این زمینه میترین مقالهبریار بحث و بررسی شده است. از مهم

تألیف یداهلل دادگر اشاره کررد.  « ها و کاربردها(تحوالت مقولۀ کارایی در ادبیات اق صادر )نیریه
اهلل ه شده است، از همله  نکه، عرزت بیش سخن گظ ودرخصوص مظهوم پایان قرارداد کار نیز کم

را بره مروارد پایران قررارداد کرار       336ترا   293، صرظحات  حقروا کرار  عراقی در هلد اول ک اب 
شود و درخصروص  ن  اخ صاص داده است. اما  نچه در این مقاله مطلب نو و مهمی محروب می
قرارداد کار برا یکردیگر   هیچ سخنی گظ ه نشده است، ارتباط بین عدالت توزیعی، کارایی و پایان 
هار عردالت تروزیعی و   است. به عبارت دیگر، سؤال ما در این مقاله این است که وضعیت نیریه

ترین موارد حاکم بر پایان قرارداد کرار، یعنری پایران مردت و     کارایی در تدوین نیام حقوقی مهم
شرود کره   ض مری اخراج، در حقوا کار ایران، چگونه است؟ در پاسخ به ایرن سرؤال، چنرین فرر    

تررین مروارد پایران    هار عدالت توزیعی و کارایی در تدوین نیام حقروقی حراکم برر مهرم    نیریه
ها وهود ندارد. زیرا گر رر قراردادهار کار مدت اند و تعادلی بین  نقرارداد کار مخدور شده

یر قررار  موقت و خطر تجدیدنشدن قرارداد کار در پایان مدت، نیریۀ عدالت توزیعی را تحت ترأ  
داده و پیچیدگی تشریظات اخراج، کارایی را نقض کرده است. برار بررسی سؤال و فرضیۀ مزبور، 

گانرۀ ککرشرده،   شود. در بخش اول، مظراهیم سره  ساخ ار کلی این مقاله به سه بخش تقریم می
زیعی کنیم. در بخش دوم، عدالت ترو یعنی عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار را مرور می

و پایان مدت در قراردادهار کار و در بخش سوم، تشریظات مربوط به اخرراج و کرارایی بررسری    
 شود.می
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 مفاهیم
هرا  عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار، سه مظهومی هر ند که به ترتیرب بره بررسری  ن   

 پردازیم.می
 

 عدالت توزیعی. 1
منرابع،   توزیع یعنی کلمه، خاص معنار در ه ماعیا عدالت یا اق صادر عدالت یا توزیعی عدالت
 ایرن  و ب واننرد  همگران  کره ار گونره به اه ماع، اعضار بین عادالنه صورت به خدمات و امکانات
 عدالتتر ساده عبارت به کنند. اس ظاده کاالها و امکانات، خدمات  ن از تا باشند داش ه را فرصت
 (.Bojer, 2003: 7اسرت )  هامعره  اعضرار  برین  در اق صرادر  کاالهار توزیع در عدالت توزیعی،

 چره  اینکره  دهرد؛  پاسرخ  اصلی سؤال سه به باید اق صادر نیام هر که بر این باورند اق صاددانان
 تولیردر  کاالهرار  درنهایرت  و شرود؟  تولیرد  بایرد  چگونه شود؟ تولید باید مقدار چه به و چیزر
 هرر  اساسری  مررامگ  از یکی بنابراین، ؟(31 -30 :1375 دول شاهی،مح شم) شوند توزیع چگونه
 عردالت  امرا  باشرد،  عادالنره  بایرد  توزیرع  باشرد؟  چگونره  باید توزیع که است این اق صادر، نیام

 توهره  با عادالنه توزیع معیارهار شود،می مطرح رترسؤال مهم بنابراین، است. پیچیده مظهومی
 رهرا هرواب  مخ لرف،  فکررر  مکاترب  وها نیریه خصوص، این در ند؟اکدام عدالت رهانیریه به

 اول اسرت. معیرار   شده مطرح عادالنه توزیع برار معیار سه حال هر در اما اند،داده ارامه م ظاوتی
 شروند.   حراد مرردم تقرریم    امکانات باید برین  افراد، نیاز برحرب معیار، این براساس است؛ نیاز

 افرراد  شخصری  رهاانگیزه درن یجه، است و نشده قامگ ارزشی هیچ کار برار نیریه این بنابراین،
 احمردر، ) قررار دارنرد   مبنرا  ایرن  بر کمونیر ی رهانیریه. رودبین می از کوشش و تفر برار
 کرار  معیرار  است، مطرح مارکریر ی سوسیالیرم نیریات در که دیگرر (. معیار60-61 :1391
 تنهرا  ایرن  و ندارد نقشی  مدهادر و امکانات عادالنۀ توزیع در افراد نیاز معیار، این براساس است؛
کره   اسرت  ایرن  در نیام این اشکال اما است. امکانات و منابع تقریم عادالنۀ مبنار که است کار
 برخروردار  نیرز  زنردگی  امکانرات  کم ررین  از و ماننرد مری  عقرب  ارعده همواره کارر، رقابت در

 نیرز   ن و است شده رامها زمینه این در که سومی (. معیار62-61 :1391 احمدر،) بود نخواهند
 را حالرت  چنرد  نیریره  ایرن  درخصروص . اسرت  مراوات یا برابرر نیریۀ نیرت، اشکال از خالی
نردرر و  ) اسرت  نرربی  برابررر  دیگرر، کامگ و یا مطلق برابرر نخرت،: گرفت نیر در توانمی
 بشرر  افرراد  همۀ مطلق، برابرر حالت خصوصبه و نیریه این براساس(. 165-163 :1388 قلیچ،
 واقعیرت   نکره  بر عفوه نیریه این. شوند برخوردار برابر شکگ به منابع و امکانات از باید و برابرند
 و فرردر، شخصری ی   رهرا تظاوت که است اساسی اشکال این دارار گیرد،نمی نیر در را هامعه

 سر حقاا ا شررایط  از نیرر صرر   مردمان همۀ به باید  یا گیرد.نمی نیر در نیز را افراد تجربیات
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 :1391 احمردر، ) کررد؟  تقرریم  را امکانرات  و منابع برابر طور به تجربیاتشان، وها  نان، ویژگی
 و ، منرابع هرا فرصرت  برابرر  توزیرع  را تروزیعی  عردالت  نیام اول عنصر (. در هر حال، اگر62-63

 بره  ب وانند، اد ز و سالم رقابت در و برابر صورت به تا  زادند افراد که معنا این به بدانیم، امکانات
. بپرذیریم  توزیرع  نیرام  مظاسرد  دفرع  بررار  را برازتوزیع  نیرام  باید بپردازند؛  روت ایجاد و تولید

 بره  توهره  دهرد. برا  مری  تشرکیگ  را تروزیعی  عردالت  اساس امکانات، و منابع بازتوزیع درحقیقت
 رهرا نیریره  ر،مبدأمحو رهانیریه گروه سه به توانمی را عدالت رهانیریه شده،ارامه معیارهار
(. کوتاه سخن 14 :1387 حرینی،) کرد تقریم گراغایت و محورن یجه رهانیریه و فرایندمحور

چنران مهرم اسرت کره ح ری فیلرروفان مک رب لیبررال نیرز سرعی در            نکه عدالت توزیعی  ن
 بره  لیبررال  طبیعری فرردر   پاسرخ  رالرز،  دیدگاه برخی، نیر اند. ازدادن  ن با  زادر داش ه ش ی
 نیرام  اصلی ساخ ار در تغییر بدون خواهد،می رالز و است پیگو و کینز چون افرادر وشزدهارگ

 (.37 :1389 مهرر و م وسرلی،   رمران ) بپرردازد  نیام این نواقص وها عدال یبی هبران به لیبرال
 ارامره  دنیرا  بره  را عردالت  سرنجش  دربرارۀ  منصرظانه  تظکر از خاصی رور و راه رالز هان درواقع
هرار دموکراسری ایرن    شویم که برخی از نیریره همچنین، یاد ور می .(Sen, 2009: 44د )دهمی

 (.Zucker, 2001: 272اند که عدالت بخشی از دموکراسی است )مطلب را به رسمیت شناخ ه
 

 کارایی
 نگریرر ه   ن بره  اق صراد  در کره  کارایی خاص مظهوم است. عام و خاص مظهوم دو دارار کارایی
است؛ یعنی با هزینۀ کم ر، همان محصول را تولید کنیم  کارایی از فنی و سن ی فتعری شود،می

 از کره  مظهرومی  ینترر گرر رده  حال هر یا با همان هزینه، محصول بیش رر به دست  وریم. در
است  کرده بیان پارتو ویلظردو که است کارایی از است، تعریظی  مده عمگ در این معنا به کارایی

(Buchanan, 2001: 4اما .) گرف ره و کرارایی در    صرورت  کرارایی  از بعردا   کره  رترعام تعریف در
 برازر  نقرش  «منردر رضایت» عامگ شود و در این مقاله نیز مدنیر ماست،معنار عام نامیده می

 اسر ظاده  نیرز  علمری  رهرا سرایر رشر ه   در بلکره  نیررت،  اق صاد علم خاص تعریف کند؛ اینمی
 وهره . گیرنرد مری  نیرر  در کرارایی  سرنجش  برار را رترعام یارهاربنابراین، امروزه مع .شودمی

 یرا  دارد وهود «مندررضایت» ایجادشده وضعیت از  یا که است این عام معیارهار این مش رک
   (.138-132 و 107-105 :1386 دادگر،) خیر؟

ند، در شرو ورر تظاوتی قامگ نمری در ادبیات کارایی، بریارر از نویرندگان بین کارایی و بهره
رونرد  ورر است، اما مظاهیم یکررانی بره شرمار نمری    حالی که مظهوم کارایی، مشابه مظهوم بهره

(Daraio, 2007: 14     از طر  دیگر، هرکدام از واژگان کرارایی و ا ربخشری همردیگر را تکمیرگ .)
 رروبهرره  و ا ربخشری  کارایی، چون واژگانی هداسازر بنابراین، (.Chorafas, 2015: 8) کنندمی
 رهرا تظراوت  اما روند،می کار به هم هار به واژگان این و است شده سخ ی بریار کار یکدیگر از
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 ورربهره دو این ترکیب و است کارایی ن یجۀ ا ربخشی درواقع. دارد وهودها  ن بین نیز ظریظی
 (.109-107 :1386 دادگر،) دهدمی نشان را

 

 پایان قرارداد کار
شود. کارگر ن قراردادهار اه ماعی است که بین کارگر و کارفرما بر ه میتریقرارداد کار از مهم

قانون کار  2دهد. کار تابع در مقابگ کار مر قگ قرار دارد. مادۀ کری است که کار تابع انجام می
 ایران تعریف هامعی از کارگر، به دست نداده است، این در حالی است که بره موهرب اصرفحیۀ   

 کرار  کره  کررانی » :اسرت  شرده  تعریرف  چنرین  کارگر چین، کارگرر ادیۀاتح قانون 2001 سال
 داخرگ  در دول ری  نهادهرار  وهرا  سرازمان  خصوصری،  رهاشرکت یاها بنگاه در فکرر یا فیزیکی
 دسرت  بره  حقوقشران  یرا  مرزد  طریرق  از اصروال   را زنردگی  هزینرۀ  و دهندمی انجام چین کشور
ل ایجاد رابطۀ کرارگرر و کارفرمرایی از طریرق    (. در هر حاBrown, 2010: 23 & 29) « ورندمی

قرارداد کار در بریارر از ههات شبیه دیگر روابط قرراردادر   گیرد.انعقاد قرارداد کار صورت می
است و  ن رابطۀ قراردادر، توافق بین دو طر ، یعنی کارگر و کارفرماست. درواقع قررارداد کرار   

 ,Collins; Ewing & McColganنظرر اسرت )  کرم برین دو   دربردارندۀ معاوضه و تبرادلی دسرت  

(. اما امروزه در بریارر از کشورها، همچون ایران، الزامات قانونی، بعد از انعقاد قررارداد  6 :2012
ویژه کارفرما حاکم شده اسرت. الب ره هنروز هرم در کشرورهایی نییرر       کار، بر رابطۀ طرفین و به

ار نظوک دارد و قرارداد کرار دامرم، برا قصرد و ارادۀ     ایاالت م حدۀ امریکا، هنبۀ قراردادر قرارداد ک
 (. Twomey, 2013: 1پذیرر دارد )هانبۀ هرکدام از طرفین، قابلیت فرخیک

د. در حقوا کرار ایرران و برا    گیرقرارداد کار همانند هر موهود اع بارر دیگرر زمانی پایان می
 طررا  کرار،  قرانون  165 مادۀ تبصرۀ و 165 و 27 ،25 ،21 ، مواد20تبصرۀ مادۀ  ،17 مادۀتوهه به 
 کلری  کارگر، ازکاراف ادگی کارگر، بازنشر گی شوند: فوتکار، یازده مورد را شامگ می قرارداد پایان

کارگر به کارفرما یا هیئت تشخیص  نکردنکارگر، مراهعه پس از بازداشت کارگر کارگر، محکومیت
از  کرار  قررارداد  کرارگر، فررخ   کار، اس عظار پایانمدت قرارداد کار،  پس از رفع حالت تعلیق، پایان

طرفین، یازده  کارگر و توافق است، اخراج شده صادر برایش کار به بازگشت حکم که کارگرر سور
تروان در  بخشند. این یازده مورد را میحال ی هر ند که قرارداد کار را در حقوا کار ایران پایان می

بندر کرد. در ایرن میران، پایران    ار تعهد، فرخ و تظاسخ طبقهچهار دس ۀ کلی انظراخ قرارداد، ایظ
مدت قرارداد کار و اخراج کارگر بریار با نیریات عدالت توزیعی و کارایی مرتبطند. بنابراین، مرا در  
بخش دوم و سوم این مقاله، به بررسی ارتباط این دو عامگ مهم پایان قرارداد کار، با عدالت توزیعی 

زیم. به این ترتیب که در بخش بعدر، ارتباط پایان مدت قررارداد کرار برا عردالت     پرداو کارایی می
 توزیعی سنجیده و در بخش سوم ارتباط تشریظات اخراج با کارایی بررسی خواهد شد.
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 پایان مدت قرارداد کار و عدالت توزیعی
ت اساسی است،  نچه در مبحث مربوط به ارتباط پایان قرارداد کار و عدالت توزیعی، دارار اهمی

توزیع عادالنۀ امنیت است. امنیت یکی از مواهرب برریار مهمری اسرت کره بایرد همگران از  ن        
شرود، امنیرت   برخوردار باشند. در روابط کارگرر و کارفرمایی  نچه درخصوص امنیت مطرح می

شغلی کارگران است. مقولۀ امنیت شغلی کارگران از اهمیت بریار زیادر برخوردار اسرت، زیررا   
شرود.  رود و فرهنگ کار نیز دچار تحول میبدون امنیت شغلی، انگیزۀ کارر کارگران از بین می

ار که برار پایان قرارداد کرار مطررح کرردیم، یرک حالرت برریار برا        گانهدرخصوص موارد یازده
ترین عامگ پایان قرارداد کار در حقروا کرار   امنیت شغلی کارگران در ارتباط است؛ اولین و مهم

اسرت  « انقضار مدت در قراردادهار کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی  ن»ان ایر
که با امنیت شغلی کارگران ارتباط تنگاتنگی دارد. برار توضیح بیش ر مطلب الزم است اب دا بره  

بودن قراردادهار کار در حقوا ایران اشاره و درخصوص پایان مدت قرارداد کرار، در  اصگ داممی
 دهار کار مدت موقت و چگونگی نقض عدالت توزیعی صحبت کنیم.قراردا
 

 بودن قراردادهای کاراصل دائمی .1
 ن قانون، به اصگ مهمی به نام  7مادۀ  2برار تضمین امنیت شغلی کارگر، قانون کار در تبصرۀ 

است. به بودن قراردادهار کار در کارهایی که ماهی ا  هنبۀ مر مر دارند، اشاره کرده اصگ داممی
گونه کارها، چنانچه مدتی در قررارداد  گذار چنین فرض کرده است که در اینعبارت دیگر، قانون

دارار مظهوم مخالف است، بره ایرن    7مادۀ  2شود. اما تبصرۀ ککر نشود، قرارداد داممی تلقی می
د داممری  معنا که، چنانچه در کارهار دارار ماهیت مر مر، مدتی در قرارداد ککر شرود، قرراردا  

شود و موقت خواهد بود. این تظریرر است که هیئت عمومی دیوان عدالت ادارر نیز تلقی نمی
 عراقری، ) بره عمرگ  ورده اسرت    7مرادۀ   2تبصررۀ   از 12/08/1375 مرورخ  179 در رأر شمارۀ

گذار دانر ه یا ندانر ه محدودی ی بررار انعقراد قراردادهرار    (. از طر  دیگر، قانون247 :1392
مدت موقت در نیر نگرف ه اسرت، بنرابراین امکران انعقراد قراردادهرار مردت موقرت بررار         کار 
تواننرد از  شمار وهود دارد و کارفرمایان نیز در پایان اتمرام مردت هرر قررارداد، مری     هار بیدوره

بودن قراردادهرار کرار   تجدید مدت قرارداد کار خوددارر کنند. درن یجه، با اینکه اصگ بر داممی
قانون کار و به اسر ناد   7ا کار ایران است، اما انعقاد قرارداد مدت موقت، به موهب مادۀ در حقو

تر اینکه بررار انعقراد   کند، اهازه داده شده و مهمبودن را بیان میار که اصگ داممیهمان مقرره
 مقرررات  قرارداد مدت موقت، محدودی ی در نیر گرف ه نشده است. این در حرالی اسرت کره در   

 قراردادهار از اس ظادهسوء امکان ،«اخراج توهیه لزوم» اصگ از اس ظاده با انگلر ان در کار نقانو
قرارداد  نشدنو تجدید موقت مدت قرارداد پایان کشور، این ندارد، زیرا در وهود موقت مدت کار
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 دشرو می تلقی غیرموهه بدون دلیگ موهه، اخراج از طر  کارفرما در کارهار با ماهیت مر مر،
هرار  همچنین، در قوانین کرار کشرورهار مخ لرف، محردودیت     (.356-355 :1385 مج هدر،)

پرذیرر  زمانی برار انعقاد قرارداد کار مدت موقت، با توهه به تعادل بین امنیت شغلی و انعطرا  
هار زمانی، در برخی از کشورها یک سرال،  قرارداد کار وهود دارد، از همله  نکه، این محدودیت

 (.Brown, 2010: 37دو سال یا پنج سال و برار نمونه در چین تا ده سال است ) در برخی
هریچ محردودی ی درخصروص مردت     « قرانون قررارداد کرار   »در چین و تا قبرگ از تصرویب   

مدت در مقایرره برا بلندمردت، برریار     قراردادهار کار وهود نداشت، درن یجه قراردادهار کوتاه
مردت نداشر ند و   ار هز انعقاد قراردادهار کوتراه گران نیز چارهمورد عفقۀ کارفرمایان بود و کار

درصد کارفرمایان با کرارگران خرود قراردادهرار یرک سرال یرا کم رر از  ن منعقرد          60بیش از 
کردند. این وضعیت به کارفرمایان  زادر بیش رر را برار ان خاب کارگران هدید در هنگرامی  می

داد ترا رابطرۀ اشر غال را بره طرور      و بره  نران اهرازه مری     دادشد، میکه قرارداد کار منقضی می
مدت، هانبه و بدون دارابودن مرئولی ی پایان دهند. به این ههت گر رر قراردادهار کوتاهیک

گرذار، اشر غال    مرد، زیررا از نیرر قرانون    گرذارر چرین بره شرمار مری     نگرانی بزرگی برار قانون
که کارفرمایان حاضر بره  مروزر کرافی    طورربرد، بهمدت،  بات رابطۀ کارر را از بین میکوتاه

گذارر برار  نان نبودند و از طرر  دیگرر، کرارگران بره     مدت خود و سرمایهبرار کارگران کوتاه
دلیگ نبود امنیت شغلی، انگیزۀ الزم را برار رسیدن بره اهردا  بلندمردت نداشر ند. در چنرین      

دانررت ترا کارفرمایران    رسید و الزم میویب میچین به تص« قانون قرارداد کار»اوضاعی بود که 
به انعقاد قراردادهار بلندمدت با کارگران مبادرت کنند. به هر حال با توهه بره مقرررات قرانون    

قررارداد کرار مردت     انرد مزبور، در سه حالت در صورت درخواست کارگران، کارفرمایران موظرف  
رار مدت ده سال نزد کارفرما کرار کررده   نامعین منعقد کنند. حالت اول زمانی است که کارگر ب

است. حالت دوم زمانی است که قرارداد کار مدت معین برار دو بار م والی منعقد شده و حالرت  
سوم زمانی است که بیش از یک سال از ایجاد رابطۀ کرارگرر و کارفرمرایی گذشر ه اسرت، امرا      

صلی این قواعد، افزایش  برات  قرارداد کار ک بی بین طرفین منعقد نشده است. درن یجه هد  ا
، قراردادهرار  «قانون قرارداد کار»و امنیت روابط کار است و به گظ ۀ اندیشمندان بعد از تصویب 

 (.Xie, 2015: 15-16بلندمدت، بیش ر منعقد شده است )
بودن قرارداد کار، دیگرر اساسرا  چره    ممکن است چنین گظ ه شود که با توهه به اصگ داممی

رداد کار مدت موقت وهود دارد؟ در پاسخ به این سؤال، باید سه موضروع را در نیرر   نیازر به قرا
گردد که در  ن حراالت هرز انعقراد قررارداد کرار      هایی برمیگرفت؛ موضوع اول به ماهیت حالت

که کارگر زن در مرخصری زایمران بره    مدت موقت چارۀ دیگرر وهود ندارد. برار مثال، هنگامی
مجبور است، شخص دیگرر را به هار ور اس خدام کند و در ایرن صرورت   برد، کارفرما سر می
ار ندارد، هز  نکه فرد دیگر را به صورت موقت به کار گیرد و بنرابراین قررارداد کرار مردت     چاره
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شرود. موضروع دوم درخصروص کارهرار برا ماهیرت       هرا الزم مری  گونره از حالرت  موقت در ایرن 
کارفرما باید حق داش ه باشد تا قرارداد کار مردت موقرت   گونه کارها، است، در این« غیرمر مر»

پرذیرر در  دادن به بحرث انعطرا   نیر از این حاالت، برار اهمیتامضا کند. اما سوم  نکه، صر 
کنار بحث امنیت شغلی، قرارداد کار مدت موقت الزم و ضرورر است. با توهره بره  نچره گظ ره     

ر کار باید اب دا به صورت موقت به اسر خدام کارفرمرا   شد، برار ادارۀ کارگاه و مدیریت  ن، نیرو
طور که در بخش دول ی نیز اس خدام  زمایشی وهود دارد. امکان دارد گظ ره شرود   در ید؛ همان

بینی دورۀ  زمایشی، به بینی شده است، بنابراین با پیشکه در قانون کار نیز دورۀ  زمایشی پیش
یرت. در پاسخ به این ایراد، باید بیران کررد کره اوال  ، دورۀ    انعقاد قرارداد کار مدت موقت نیازر ن

شده در قانون کار، مدت بریار کمی است که در مدت مزبور امکان شرناخت  بینی زمایشی پیش
گرذارر  نیر از این موضوع، برار کارفرمایانی که بره سررمایه  کامگ کارگر وهود ندارد.  انیا ، صر 

به صورت موقت در برخی از موارد الزم و ضررورر اسرت، زیررا     کنند، اس خدام افرادمی مبادرت
امکان دارد، بر ورد درس ی از  یندۀ کار خود نداش ه باشند. ن یجه  نکه، به دلیرگ ایرن مررامگ و    

دهد که در مشاغلی کره  مادۀ مزبور، اهازه می 2قانون کار ایران و تبصرۀ  7حاالت است که مادۀ 
 قرارداد کار مدت موقت منعقد شود.ح ی ماهیت مر مر دارند، نیز 

 

 . پایان مدت قرارداد کار و نقض شدید امنیت شغلی2
گیررر  محدودیت در انعقاد قراردادهار کرار مردت موقرت و سرخت     نکردنبینیبا توهه به پیش

بینی تشریظات اخراج موهه و نپذیرف ن اخراج بدون دلیگ که در بخش بعدر گذار در پیشقانون
ت خواهیم کرد، شاهد گر رر روزافزون قراردادهرار کرار مردت موقرت و     درخصوص  ن صحب

ار که انعقاد قرارداد کار مردت موقرت   گونهها، در بازار کار ایران هر یم؛ بهرویه از  ناس ظادۀ بی
ار بررار اخرراج کرارگران    در حقوا کار ایران، هایگاه و فلرظۀ خود را از دست داده و به وسیله

رواقع قرارداد کار مدت موقت، نقشی صرورر یاف ره اسرت و کارفرمایران بره      تبدیگ شده است. د
هرایگزین   منزلرۀ دهند از قرارداد کار مدت موقرت بره  هار توسگ به تشریظات اخراج، ترهیح می

اخراج اس ظاده کنند تا در صورت لزوم به هار اس ظاده و مراهعه به تشریظات اخرراج، در پایران   
ارداد خوددارر و درواقع کارگر را اخراج کنند. این امرر، امنیرت شرغلی    قرارداد کار، از تجدید قر

کند و کارگران مجبورند درخصروص هرر   شدت مخدور میکارگران و توزیع عادالنۀ امنیت را به
شود، در برابر کارفرما کوتاه بیایند، زیرا در غیر این موضوعی که به حقوا قانونی  نان مربوط می

اسر ظاده از  دید نخواهد شد.   ار و ضرربات زیانبرارر کره ایرن نروع سروء      صورت قرارداد  نان تج
  ورد، واضح و روشن است و بر کری پوشیده نیرت.قرارداد کار مدت موقت به بار می

امروزه بریارر از مواد قانون کار به دلیگ انعقاد بدون محردودیت زمرانی قراردادهرار مردت     
زیررا کرارگران از تررس تجدیدنشردن قررارداد، در برابرر       اند، و بفاس ظاده شده دارموقت، خدشه
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اسر ظاده از  ار کره سروء  گونه یند، بهاهحافات و تجاوزات کارفرما به حقوا قانونی خود کوتاه می
نوعی تمام مزایرار قرانونی کرارگر را هرد  گرف ره اسرت. ح ری        قراردادهار کار مدت موقت به

هایی که در قرانون از  مدت موقت، حاضر نیر ند حمایتکارفرمایان نیز با اس ظاده از قراردادهار 
 نان به عمگ  مده است را انجام دهند و اس ظاده از قراردادهرار کرار مردت موقرت را هرایگزین      

نوعی برار حمایت از کارفرما و قانون کار به 26اند. برار مثال، مادۀ ها کردهاس ظاده از  ن حمایت
و به نظع هنبرۀ اق صرادر حقروا کرار انشرا شرده اسرت، امرا          پذیرر قانون کارمنیور انعطا به

 7مرادۀ   2دهند از مظهروم مخرالف تبصررۀ    کارفرمایان به هار اس ظاده از این ام یاز، ترهیح می
هر نوع تغییر عمده در شررایط کرار کره بررخف  عرر       »دارد: مقرر می 26اس ظاده کنند. مادۀ 

عفم موافقت ک بی ادارۀ کار و امور اه مراعی محرگ،   معمول کارگاه و یا محگ کار باشد، پس از ا
یعنی اگر کارفرمایی بخواهد، محگ هغرافیایی کار را تغییر دهد یا تغییررر در  ...«. قابگ اهراست 

ساعات کار کارگران بدهد یا هر تغییر عمدۀ دیگرر در شرایط کار کره بررخف  عرر  معمرول     
ن راضی به انجام تغییر مزبور نباشند، در این صورت که کارگراکارگاه باشد، انجام دهد، درصورتی

بینی شده است که با مراهعه به ادارۀ تعاون، کار و رفاه برار کارفرما پیش 26این ام یاز در مادۀ 
اه ماعی محگ، ب واند، با ا بات دالیگ موهه خود و بدون اعفم موافقت کارگران و با موافقت ادارۀ 

بینی جام دهد. این ام یاز خوبی است که در قانون کار برار کارفرما پیشمزبور، تغییرات الزم را ان
اینک با وهود قراردادهار کار مدت موقرت بره ایرن ام یراز اح یراهی نیررت.       شده است، اما هم

قرارداد مزبور، از سور کارفرما،  نشدنشود که خطر پایان مدت قرارداد کار و تجدیدمفحیه می
انردازد.  کند و امنیت شغلی  نان را بره خطرر مری   شدت تهدید میا بهخطرر است که کارگران ر

نمونۀ بارزترر که کارفرمایان حاضر نیرر ند، ح ری از ام یرازر کره بررار  نران در قرانون کرار         
 نشدنبینی شده است، اس ظاده کنند و به هار  ن از خطر بالقوه و تهدید کارگران به تجدیدپیش

دهرد ترا   قانون کار است. مادۀ مزبور به کارفرمایان اهرازه مری   27ادۀ کنند، مقرارداد اس ظاده می
نروعی انشرا شرده اسرت کره      نیر از اینکره، مرادۀ مزبرور بره    کارگران مقصر را اخراج کنند. صر 

کارفرمایان چندان تمایلی به اس ظاده از  ن نداش ه باشند که در هار خود درخصوص  ن صحبت 
مگ با انعقاد قرارداد کار مدت موقت به هرار اسر ظاده از ام یراز    خواهد شد. کارفرمایان نیز در ع

کننرد،  قرارداد کار کرارگران هنگرام پایران قررارداد، اقردام مری       نشدن، نربت به تجدید27مادۀ 
ماهه ماهه، سهمدت ششکه این موضوع سبب شده است تا کارفرمایان قراردادهار کوتاهصورتیبه

کره  صرورتی عقد کننرد ترا در پایران هریرک از مواعرد مزبرور و در      ماهه با کارگران منو ح ی یک
بره   نروعی قرارداد کار، اقدام کنند. قرارداد کار مردت موقرت بره    نشدنبخواهند، نربت به تجدید

کردن کارگران تبدیگ شده اسرت. ایرن موضروع زمرانی بیشر ر      قرارداد صورر برار راحت اخراج
هرار کارفرمرایی کشرور در قبرال     کارفرمایان و تشرکگ شود که به رف ارر که از طر  نمایان می

اتظراا اف راد، نگراه کنریم. بره موهرب       « روابط کار 40دس ورالعمگ شمارۀ »دس ورالعملی به نام 
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از طرر  وزارت تعراون، کرار و رفراه      19/03/1394روابرط کرار کره در     40دس ورالعمگ شمارۀ 
ر شد که کارفرمایان ن وانند، در کارهار اه ماعی و برار حمایت بیش ر از کارگران صادر شد، مقر

با ماهیت مر مر، قراردادهار کار مدت موقت کم ر از یک سال منعقد کنند و انعقاد قراردادهار 
چنران واکرنش   سال در کارهار با ماهیت مر مر ممنوع شد. اما  نکار مدت موقت کم ر از یک

ه مقام امضاکننده در کم ر از یک ار نربت به دس ورالعمگ مزبور صورت گرفت کسریع و منظی
شرده، فقرط   هظ ه مجبور به تعلیق  ن شد. این در حالی است که به موهب دسر ورالعمگ اشراره  

ساله سال ممنوع شده بود و کارفرمایان مجاز بودند قراردادهار یکانعقاد قراردادهار کار زیر یک
ماهره و  ماهره، سره  ردادهرار شرش  و بیش ر از  ن منعقد کنند. به عبارت دیگر، فقرط انعقراد قرا  

ماهه ممنوع شده بود، اما ح ی در برابر این عمگ، واکنش بریار شدیدر از طر  کارفرمایان یک
نشینی کرد. نمونۀ دیگرر که و تشکفت  نان به عمگ  مد که مقام صادرکننده را مجبور به عقب

از نقض مقررات قانون کار به وسیلۀ قراردادهار کار مدت موقت و خطر تجدیدنشدن قراردادهار 
اسرت. در قرانون کرار و    « شررایط کرار  »توان نام برد، مقررات مربوط به مزبور در پایان مدت، می

ینکره اسر ثمارر از کرارگر    ، بررار ا «شرایط کار»ویژه در فصگ سوم قانون مزبور، تحت عنوان به
هایی که باید رعایت شود، بیران شرده اسرت.    صورت نگیرد، شرایط قانونی کار کارگران و حداقگ

هار مربوط به سراعات کرار کرارگران و    هار مربوط به مزد و حداقگ مزد، بحثبرار مثال، بحث
ایط مربروط بره   حداکثر ساعات کار کارگران تعیین شده است. شرایط مربوط به کار اضافی، شرر 

که شرایط اند و درصورتیها، همگی در فصگ سوم قانون کار  مدهها، مرخصینوبت کارر، تعطیلی
توانند به موهب مقررات فصگ نهم قانون کار و براساس مقرررات  مزبور رعایت نشود، کارگران می

د. امرا در   یین دادرسی کار در مراهع حگ اخ ف  کار اقامۀ دعوا و حرق خرود را دریافرت کننر    
د، زیرا کارگران دارار گیربریارر از مواقع، شکایات مزبور در مراهع حگ اخ ف  کار صورت نمی

 قرارداد، در پایان مدت قرارداد خود هر ند. نشدنقرارداد کار مدت موقت، نگران تجدید
کرار،   ترین عامگ پایان قراردادشود که چگونه مهمبا توهه به مطالبی که بیان شد، روشن می

شدن توزیع عادالنرۀ امنیرت شرغلی و نقرض     یعنی پایان مدت در قرارداد مزبور، موهب مخدور
عدالت توزیعی شده است، زیرا کارگران نیز همانند سرایر قشررهار مرردم، از هملره کارمنردان      
دولت، از این حق برخوردارند که امنیت شغلی  نان نیز تضمین و امنیت مزبور به صورت عادالنه 

بینری قراردادهرار کرار مردت     است که با پیشحالی همۀ قشرهار ملت توزیع شود. این در بین 
 نشردن موقت در قانون کار و ایجادنشدن محدودیت در انعقاد قراردادهار مزبور و خطرر تجدیرد  

شردت مخردور شرده و توزیرع     قراردادهار موصو  در پایان مدت، امنیت شرغلی کرارگران بره   
ن همۀ مردم برقرار نشده است. اینرک بعرد از بررسری وضرعیت عردالت      عادالنۀ امنیت شغلی بی

ترین عامگ پایان قرارداد کار، وضعیت کارایی در یکی دیگر از عوامگ مهرم پایران   توزیعی در مهم
 کنیم.  قراردادکار، یعنی اخراج را بررسی می



 75   رداد کارعدالت توزیعی، کارایی و پایان قرا

 تشریفات اخراج و کارایی
ندر کارگر و کارفرما را در نیر گرف ه است یرا  مگذار در تنییم تشریظات اخراج، رضایت یا قانون

مندر  نان، یعنی کارایی در معنار عام کلمه نیز در یکی از همانند بحث عدالت توزیعی، رضایت
ترین موارد پایان قرارداد کار، یعنی اخراج، مخدور شده است؟ برار بررسری ایرن موضروع    مهم

یران، اخراج به دو دس ۀ اصلی، اخراج موهه و قانون کار ا 165کنیم که به موهب مادۀ اشاره می
شرده را بررسری   شود. اینک وضرعیت کرارایی در هرر دو نروع اخرراج گظ ره      غیرموهه تقریم می

 کنیم.می
 

 اخراج موجه .1
کنرد و  اخراج موهه،  ن اخراهی است که کارفرما برار اخراج کارگر، دالیرگ مروههی ارامره مری    

پذیرد. در نیام حقوقی برخی هب اخراج کارگر شده است، میدادرس کار، دالیگ مزبور را که مو
 41ترا   39کشورها، در قانون، به موارد اخراج موهه اشاره شده است. برار مثال به موهب مرواد  

چین، دالیگ قانونی برار  نکه کارفرما ب وانرد، کرارگر را اخرراج کنرد، بیران      « قانون قرارداد کار»
کظرای ی  رف ار کارگر، بیمارر یا صدمات غیرمرتبط با کار، بیاز: سوءند ااند. این دالیگ عبارتشده

کنرد و  شمردن قرارداد کرار را غیرعملری مری    مدن موقعیت و شرایطی که مح رموهودکارگر، به
در قرانون   .(Xie, 2015: 91هار کارگراه ) عبارتی ضرورتدرنهایت اخراج به دالیگ اق صادر یا به

ط یک مورد از موارد اخراج موهه بیران شرده و  ن نیرز اخرراج کرارگر      ایران، فق 1369سال کار 
 165به  ن اشاره و تشخیص بقیۀ موارد اخراج موهه، به اس ناد مادۀ  27مقصر است که در مادۀ 

مروارد   نکرردن  ن قانون، به مراهع حگ اخ ف  کار سپرده شده است. همرین امرر، یعنری بیران    
ق شخصری اعضرار مراهرع حرگ اخر ف  کرار، هرایگزین        شود تا سفیاخراج موهه، موهب می

منردر کارفرمایران و   بینری شرود و درن یجره رضرایت    مواردر شود که قرار بود در قرانون پریش  
موارد موهره   نکردنزند. از طر  دیگر، با بیانکند و به کارایی ضربه میکارگران را مخدور می

سری، مرواردر را کره موهره محرروب      اخراج، مح مگ است تا مراهع حگ اخ ف  کرار، در دادر 
دالیگ موهه قلمداد کنند و درن یجه امنیت شغلی کرارگران و توزیرع عادالنرۀ     منزلۀشوند بهنمی

شود. برار مثال، بریارر از مراهع حگ اخ ف  کار با بیان موارد می دارامنیت شغلی نیز خدشه
ود زمینرۀ همکرارر برین کرارگر و     عدم وه»یا « عدم تظاهم اخفقی کارگر با کارفرما»کلی نییر 
کنند. الب ه شایان یاد ورر اسرت  بودن اخراج میمبادرت به صدور حکم مبنی بر موهه« کارفرما

 ن قانون، به طور ضرمنی بره    21که در اصفحات هزمی قانون کار و در بند )ح( الحاقی به مادۀ 
ار مشرخص شرده   ریظات پیچیدههار کارگاه نیز اشاره و راهکار  ن با تشاخراج به دلیگ ضرورت

 است. 
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بندر مقررات سایر کشورها درخصوص موارد اخراج موهه، از همله مرواردر کره در   با همع
شود که موارد اخراج موهه، به سه دسر ۀ اصرلی   قانون قرارداد کار چین  مده است، مشخص می

دلیگ ناتوانی کارگر برار اند از: اخراج به دلیگ تقصیر کارگر، اخراج به شوند که عبارتتقریم می
 هار کارگاه.انجام کار و اخراج به دلیگ ضرورت

 

 اخراج به دلیل تقصیر کارگر .1. 1
کارگر در انجام کار قصور »شود: اول  نکه اخراج به دلیگ تقصیر کارگر خود به دو نوع تقریم می

قرانون کرار   «. قض نمایدنامۀ انضباطی کارگاه را بعد از تذکرات ک بی ن یین»و دوم اینکه « ورزد
به هر دو نوع این تقصیرها اشاره کرده و به کارفرما اهازه داده است ترا در هرر    27ایران در مادۀ 

کند، کارفرما ب واند با رعایت شرایطی کارگر را از کار اخراج کنرد،  دو حال ی که کارگر تقصیر می
 شود:ان میقانون کار، سه اشکال اساسی دارد که در کیگ بی 27اما مادۀ 

را، بره  « مروارد قصرور در انجرام کرار    »قانون کار، این است که تعیین  27اولین اشکال مادۀ 
نامه، تمام موارد قصور کارگر را توان در یک  یینکه چگونه میکند، درحالینامه موکول می یین

معین کرد. تشخیص قصرور یرا عردم قصرور، امررر مصرداقی اسرت کره بایرد از سرور مرهرع            
نامه وضعیت را بدتر کرده کننده به دعوا و دادرس کار صورت گیرد. از طر  دیگر،  یینگیرسید

هرا و  مقررات تعیین موارد قصور و نقض دسر ورالعمگ »نامۀ مربوط که  یین 2است، زیرا در مادۀ 
نرام دارد و در  « قرانون کرار   27مرادۀ   2هرا موضروع تبصررۀ    هار انضباط کار در کارگاهنامه یین
به تصویب وزیر کار و امور اه ماعی رسیده است، در تعریف قصور  مده است کره   15/10/1388
نامرۀ انضرباطی کارگراه شرود، قصرور نامیرده       هرگونه فعگ یا ترک فعگ که موهب نقرض  یرین  »
این تعریف از قصور، تعریف درس ی نیرت، زیرا گظ ه شرد کره تقصریر کرارگر بره دو      «. شودمی

نامۀ انضباطی کارگاه را رعایت نکند. رگر در انجام کار قصور کند یا  یینشود: کادس ه تقریم می
نامۀ ککرشده، تعیین قصور را موکرول بره    یین 2بنابراین، این دو موضوع م ظاوت است، اما مادۀ 

توانرد برا   نامۀ انضباطی نداش ه باشد، نمری نامۀ انضباطی کرده است، حال اگر کارگاهی  یین یین
نامرۀ  انجام کار قصور کرده است، برخورد کند؟ اساسا  قصور چه ارتباطی به  یرین  کارگرر که در

نامرۀ  شود تا در رویۀ مراهع دادرسی کار قصور و نقض  یینانضباطی دارد؟ این تعریف سبب می
بررار اخرراج بره دلیرگ      27انضباطی به هم پیوند بخورند و مراهع همان شرطی را که در مرادۀ  

باطی در نیر گرف ه شده است برار اخراج به دلیگ قصور نیز در نیر بگیرنرد.  نامۀ انضنقض  یین
نامرۀ انضرباطی، شررط    برار اخرراج بره دلیرگ نقرض  یرین      27الزم به توضیح است که در مادۀ 

که این شرط برار اخراج کارگر بره دلیرگ   تذکرات ک بی قبلی در نیر گرف ه شده است، درحالی
 انجام قصور الزم نیرت.  

قانون کار وهود دارد، این است کره تقصریر سرنگین را از     27ل مهم دومی که در مادۀ اشکا
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« قانون قرارداد کرار » 39سبک هدا نکرده است. در قوانین بریارر از کشورها، از همله در مادۀ 
دهرد،  چین، بین تقصیر سبک و سنگین تظاوت وهود دارد و  نچه مجوز اخراج را به کارفرما مری 

، اوال ، معلوم نیرت که اگرر کرارگر در   27(. اما در مادۀ Xie, 2015: 91-92است )تقصیر سنگین 
بار، قصور سبکی کند،  یا کارفرما حرق اخرراج ور را دارد؟ در پاسرخ بایرد     انجام کار، برار اولین
دهد و این موضوع محگ اشرکال اسرت.   ار را میبه کارفرما چنین اهازه 27گظت که اطفا مادۀ 

، هریچ تظراوتی   27مادۀ  2نامۀ تبصرۀ طور که گظ ه شد، برخف  این اطفا، در  یینالب ه همان
نامۀ انضباطی کارگاه گذاش ه نشده اسرت و از  نجرا کره بره     بین قصور در انجام کار و نقض  یین

نامۀ انضباطی، اخراج کررد کره   توان کارگر را به دلیگ نقض  یین، در صورتی می27موهب مادۀ 
 2نامرۀ تبصررۀ   ار، قبف ، تذکر ک بی گرف ه باشد، بنابراین در هر حال براساس  یینکم، دو بدست
کم بررار دو برار قصرور یرا     توان کارگر را اخراج کرد که دستقانون کار، در صورتی می 27مادۀ 
قانون کرار، مشرخص نشرده     27هار انضباطی کارگاه را نقض کرده باشد.  انیا ، در مادۀ نامه یین

نامۀ انضباطی کارگراه انجرام   اگر کارگر در همان بار اول، نقض سنگینی از مقررات  ییناست که 
دهد، کارفرما حق دارد ور را از کار اخراج کند و بلکه ح ی اشاره شده است که در هر حال باید 

شردت دسرت کرارگران را بررار انجرام      کارگر قبف  دو بار تذکر ک بی گرف ه باشد. این مرئله بره 
ت شدید و سنگین باز و مدیریت کارفرما را برار اخراج کارگرر که تقصیر سنگین کررده  تقصیرا

 کند.  رو میاست، با مشکگ روبه
 

 . اخراج به دلیل ناتوانی کارگر برای انجام کار2. 1
دس ۀ دوم از اخراج به دالیگ موهه، اخراج به دلیگ ناتوانی کارگر برار انجام کار است. ایرن نروع   

قانون مزبرور،   165بینی نشده است، بلکه از اطفا مادۀ وهه، در قانون کار ایران پیشاز اخراج م
توان به وهود  ن پی برد. شایان یاد ورر است که ناتوانی کارگر برار انجام کار از بیمارر یرا  می

که حاد ه یا بیمارر موهب ازکاراف رادگی کلری کرارگر شرود،     شود. اما درصورتیحاد ه ناشی می
ر ازکاراف ادۀ کلی محروب و قرارداد کار در ا ر ازکاراف ادگی کلی به اسر ناد بنرد )ج( مرادۀ    کارگ
شود. اما اگر بیمرارر یرا   شود و درن یجه بحث اخراج کارگر، مطرح نمیقانون کار منظرخ می 21

 حاد ه موهب ازکاراف ادگی کلی کارگر نشود، بحث اخراج کارگر به دلیگ ناتوانی برار انجام کرار 
 مده، ناشری از کرار کرارگر باشرد،     وهودشود که باید گظت چنانچه بیمارر یا حاد ۀ بهمطرح می
تواند کارگر را اخراج کند، اما چنانچه بیمارر یا حاد ه به دلیگ کار کرارگر نباشرد و   کارفرما نمی

ی خود را پنهان موهب ناتوانی کارگر برار انجام کار شود، یا چنانچه کارگر از اب دا ناتوان و ناتوان
کرده باشد یا بعدا  مشخص شود که کارگر از اب دا ناتوان بوده است، بدون  نکره نراتوانی خرود را    

بینی اخرراج بره دلیرگ    تواند، کارگر را اخراج کند. در هر حال این عدم پیشبپوشاند، کارفرما می
شرود و درن یجره   یران مری  ناتوانی کارگر برار انجام کار، در قانون کار، موهب نارضرای ی کارفرما 



 1397بهار ، 1، شمارۀ 48فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    78

چون سفیق شخصی اعضار مراهع حگ اخ ف  کار، در پذیرف ن یا نپذیرف ن اخراج کرارگر بره   
بینری ایرن نروع از اخرراج موهره از سرور       دلیگ ناتوانی ور برار انجام کار، هایگزین عدم پیش

ع کارفرما باشرد،  شود، در مواردر ممکن است،  را به نظع کارگر و در مواردر به نظگذار میقانون
 شود.مندر کارفرمایان، یعنی کارایی، نقض میبنابراین رضایت

 

 های کارگاه. اخراج به دلیل ضرورت3. 1
هار کارگاه است که این نوع از اخرراج  دس ۀ سوم اخراج به دالیگ موهه، اخراج به دلیگ ضرورت

رر  ن، باید به همان اطرفا  بینی نشده بود و برار پذیایران پیش 1369نیز در قانون کار سال 
شد. اما در اصرفحات هزمری بعردر قرانون مزبرور و در بنرد )ح(       قانون کار اس ناد می 165مادۀ 

پرذیر و  قانون رفع موانع تولید رقابرت  41مادۀ  4قانون کار که به موهب بند  21الحاقی به مادۀ 
ار الحاا شده اسرت، اخرراج   قانون ک 21، به مادۀ 01/02/1394نیام مالی کشور، مصوب ارتقار 

صراحت از اخرراج بره دلیرگ    بینی شده است. اما این بند نیز بههار کارگاه پیشبه دلیگ ضرورت
قرانون تنیریم   » 9کند، بلکه اخراج به دلیگ مزبرور را بره مرادۀ    هار کارگاه صحبت نمیضرورت

رنامۀ سروم توسرعۀ   قانون ب 113بخشی از مقررات ترهیگ و نوسازر صنایع کشور و اصفح مادۀ 
دهرد.  حوالت مری  26/05/1382مصوب « اق صادر، اه ماعی و فرهنگی همهورر اسفمی ایران

هیئت وزیرران، اخرراج بره     09/01/1383نامۀ اهرایی  ن، مصوب مزبور و  یین 9به موهب مادۀ 
کگ گیرد. در مرحلۀ اول، چنانچه کارفرما و تشهار کارگاه در دو مرحله صورت میدلیگ ضرورت

کننرد و کارفرمرا   کارگرر موهود در کارگاه با هم به توافق برسند، کارگران مازاد را مشخص مری 
کنرد.  بینی شده است، اقدام مینربت به اخراج  نان، الب ه با پرداخت خرارت اخراهی که پیش

کارفرما و تشکگ کرارگرر موهرود در کارگراه، در ایرن صرورت کارفرمرا        نکردندر صورت توافق
اند، تعیین تکلیف درخصوص کارگران مازاد را به کارگروه اس ان که از چهرار نظرر مقامرات    تومی

هار کارفرمایی اس ان عفوه یک نظر از تشکگ کارگرر اس ان و یک نظر از تشکگدول ی اس ان به
کره  کند و درصرورتی اند، ارهاع دهد. کارگروه اس ان با اکثریت  را اتخاک تصمیم میتشکیگ شده

گ کارفرما را صحیح تشخیص دهد، به کارفرما اهرازۀ اخرراج کرارگران مرازاد را خواهرد داد.      دالی
الب ه دیگر به این کارگران مازاد، خرارت اخراهی هز همان حق سنوات مقرر در قانون کار کره  

 سالی یک ماه براساس  خرین حقوا کارگر است، تعلق نخواهد گرفت.  
 قانون کار وهود دارد: 21به مادۀ  سه اشکال در تقنین بند )ح( الحاقی

بند مزبور در بیان تشریظات اخراج و حوالت تشریظات مزبور به مادۀ  نبودناشکال اول: شظا 
قانون تنییم بخشی از مقررات ترهیگ و نوسازر صنایع کشرور اسرت کره ایرن مررئله خرود        9

 کارفرمایان و نقض کارایی خواهد بود.   موهب نارضای ی
قانون تنییم بخشی از مقرررات تررهیگ و نوسرازر صرنایع کشرور و       9ر مادۀ اشکال دوم: د
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شروند و  بینی نشده است که کارگران مازاد با چه معیارهایی تعیین مینامۀ اهرایی  ن پیش یین
معیارهایی چون سن، سابقه، تأهگ یا تجرد، دارابودن عاملۀ تحت تکظگ یا دارانبودن عاملرۀ تحرت   

اوضاع و احوال کارگران در تعیین کرارگران مرازاد در نیرر گرف ره نشرده       تکظگ و سایر شرایط و
تر، قربانی شوند یا کارفرمرا  تر در مقابگ کارگران قوراست. درن یجه امکان دارد، کارگران ضعیف

کرانی را که سابقۀ بیش رر دارند، هزو نیرور مرازاد قررار دهرد و افرراد دیگررر را کره سرابقۀ        
چنین معیارهرایی برا امنیرت شرغلی کرارگرانی کره هرزو         نکردند. تعیینکم رر دارند، نگه دار

 شوند و توزیع عادالنۀ امنیت شغلی در تضاد است.کارگران مازاد ان خاب می
قانون تنییم بخشی از مقررات ترهیگ و نوسازر صنایع کشرور یرک    9اشکال سوم: در مادۀ 

  کار برار تشخیص کرارگران مرازاد   نهاد دیگر، یعنی کارگروه اس ان به هار مراهع حگ اخ ف
هرار تشرخیص و حرگ اخر ف ، دیگرر بره       رسرد برا وهرود هیئرت    تعیین شده است. به نیر می

 گیرر درخصوص اخراج کارگران مازاد، نیازر نباشد.بینی نهاد دیگرر برار تصمیمپیش
 

 اخراج غیرموجه .2
 شود.اج بدون دلیگ تقریم میاخراج غیرموهه به دو دس ه، اخراج به دالیگ غیرقانونی و اخر

 

 اخراج به دالیل غیرقانونی .1. 2
تواند، اخراج براساس هنریت، نژاد، مذهب و مواردر از این قبیرگ  اخراج به دالیگ غیرقانونی می

 سال انگلر ان مصوب «اس خدامی حقوا قانون» در همله باشد که در قوانین بیش ر کشورها از
 قرانون  106 و 99 مرواد  موهرب  به است. شده گ غیرقانونی، اشارهبا دالی اخراج موارد ، به1996
 دالیرگ  مرادربودن،  زایمران،   برر نی،  برار اخراج کارگر، شامگ غیرقانونی دالیگ از برخی مزبور،
در حقروا ایراالت م حردۀ     ،(. همچنرین Bowers, 2001: 1,2,39شرود ) مری  غیره و اف ادهپاپیش

مله قانون ملی روابط کرار ایراالت م حردۀ امریکرا، مروارد      امریکا و به موهب قوانین خاصی از ه
اخراج با دالیگ غیرقانونی اعفم و ممنوع شده است. از همله  نکه همین قانون، اخرراج کرارگران   

عفوه کند. شده، ]نییر اع صاب[، ممنوع میرا به دلیگ درگیرشدن در اقدامات هماهنگ حمایت
خراج کارگران را به دلیگ نژادر، رنگ، هنس، عقیده یا منشرأ  بر این، عنوان هظ م قانون مزبور، ا

(. امرا در قرانون کرار سرال     Cihon & Castagnera, 2008: 2-3کنرد ) ار ممنوع مری قبیله-قومی
یک از موارد اخراج بره دالیرگ غیرقرانونی نیرز     ایران، به همۀ موارد اخراج موهه و به هیچ 1369
 165بودن دلیگ اخرراج بره اسر ناد مرادۀ     یص غیرقانونیار نشده است و به طور کلی تشخاشاره

گویی و اطرفا برا توهره بره تظاسریر      قانون کار، بر عهدۀ مراهع حگ اخ ف  کار است. این کلی
منردر کارفرمایران و کرارگران را    توانرد، رضرایت  ار دادرسان مراهع حگ اخ ف  کار مری سلیقه
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، کما اینکه در برخی مواقع مراهع دادرسری  مخدور و بر ضد کارایی و عدالت توزیعی عمگ کند
 کنند.می ار به تأیید اخراج کارگران مبادرتاف ادهپاکار، با اس ناد به دالیگ پیش

 

 اخراج بدون دلیل. 2. 2
نوع دوم اخراج غیرموهه، اخراج بدون دلیگ اسرت. در حقروا کرار ایرران، اخرراج بردون دلیرگ،        

پذیرف ه نشده است، بنرابراین چنانچره    1369ن کار سال ، در قانو1337برخف  قانون کار سال 
تواند، ح ی با پرداخت خررارت اخرراج، ور را اخرراج کنرد.     کارفرمایی، کارگرر را نخواهد، نمی

شود تا کارفرمایان از اسر خدام  نپذیرف ن اخراج بدون دلیگ در نیام حقوا کار ایران، موهب می
دار مندر کارفرمایران را در امرر تولیرد خدشره    ضایتکارگران هراس داش ه باشند و همین امر ر

حلری بررار فررار از ایرن     زند، ضمن  نکه کارفرمایان بره دنبرال راه  کند و به کارایی ضربه میمی
رسرد ترا هرر    موضوع خواهند بود و در اینجا نیز انعقاد قرارداد کار مدت موقت بره داد  نران مری   

ید قرارداد کار کارگر خوددارر کنند، بردون  نکره   موقعی که بخواهند، ح ی بدون دلیگ، از تجد
گرذار در  گیررر قرانون  ملزم باشند، خرارت اخراهی به کارگر پرداخت کننرد. بنرابراین، سرخت   

نپذیرف ن اخراج بدون دلیگ، به ضرر کارگران تمام شده و نقض کارایی درنهایت به نقض عردالت  
 توزیعی انجامیده است.

 

 گیرینتیجه
ترین موارد حاکم بر پایان قررارداد کرار و در   ط بین عدالت توزیعی و کارایی با مهمبا بررسی ارتبا

هرار  شرود کره وضرعیت نیریره    پاسخ به سؤالی که در مقدمه بیان کردیم این سؤال مطرح مری 
ترین موارد حاکم بر پایان قرارداد کار، یعنی عدالت توزیعی و کارایی در تدوین نیام حقوقی مهم

شردن  خراج، در حقوا کار ایرران چگونره اسرت؟ فرضریۀ مرا مبنری برر مخردور        پایان مدت و ا
تررین  ها، در تدوین نیام حقروقی حراکم برر مهرم    تعادل بین  ن نکردنهار مزبور و ایجادنیریه

رفرت  حگ برونشود که راهشود. بنابراین، این سؤال مطرح میموارد پایان قرارداد کار، تثبیت می
ها، در نیام حقوا کار ض کارایی و عدالت توزیعی و ایجاد تعادل بین  ناز مشکفت مربوط به نق

ایرران   1369ایران چیرت؟ در پاسخ باید گظت، الزم اسرت ترا اصرفحاتی در قرانون کرار سرال       
ترین اصفحی که در قانون مزبور باید انجرام شرود ترا توزیرع عادالنرۀ امنیرت       صورت گیرد. مهم

حدودیت برار انعقاد قراردادهار کرار مردت موقرت اسرت. بردون      شغلی را بر ورده کند، ایجاد م
دهی قراردادهار مزبور پرداخت. اما این فقرط ایجراد   توان به سامانایجاد چنین محدودی ی نمی

گرذار باشرد، بلکره    محدودیت برار قراردادهار کار مدت موقت نیررت کره بایرد مردنیر قرانون     
تجدیدنیرر اساسی انجام دهرد. اولرین اصرفحی     گذار درخصوص تشریظات اخراج نیز بایدقانون
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گرذار بایرد   که باید در قانون کار درخصوص تشریظات اخراج، صورت گیرد، این اسرت کره قرانون   
ترین اصرفحاتی  موارد اخراج موهه و تشریظات  ن را به صورت صریح و شظا  بیان کند. از مهم

ورت گیررد، تجدیردنیر در تشرریظات    که باید در زمینۀ تشریظات اخراج موهه در قانون کرار صر  
قرانون کرار اصرفح شرود و حرق وترور        27اخراج کارگر مقصر است. به عبارت دیگر، باید مادۀ 

نامرۀ  تشکگ کارگرر کارگاه از بین برود. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اه ماعی بایرد  یرین  
نامۀ مزبور، تقصیر  ن در  یینرا در زمینۀ تعریف قصور اصفح کند و عفوه بر  27مادۀ  2تبصرۀ 

تروان  سنگین و سربک تبیرین و در  ن، برین  ن دو تظکیرک قامرگ شرود، زیررا در صرورتی مری         
تررر کرارگر   قراردادهار کار مدت موقت را محدود کرد که کارفرمایان ب وانند با تشریظات سرهگ 

گیرد، درخصروص  مقصر را اخراج کنند. اصفح دیگرر که در زمینۀ تشریظات اخراج باید صورت 
گذار باید به طور صرریح دالیرگ غیرقرانونی اخرراج را هماننرد نیرام       اخراج غیرموهه است. قانون

حقوقی کشورهار دیگر، مثگ انگلر ان و ایراالت م حردۀ امریکرا در قرانون مشرخص کنرد، امرا        
 ترین اصفحی که باید در قانون کار صورت گیرد تا کرارایی را تضرمین کنرد و برین عردالت     مهم

توزیعی و کارایی تعادل ایجاد شود؛ پذیرر اخراج بدون دلیگ است. زیررا در مقابرگ محردودیت    
شدن برار انعقاد قرارداد کار مدت موقرت کره ام یراز مهمری اسرت کره بره کرارگران داده         قامگ
شود، باید ام یاز مهم دیگرر به کارفرمایان داد و  ن اهازۀ اخرراج بردون دلیرگ اسرت. الب ره      می

بودن قراردادهار کار و ایجراد محردودیت بررار    که اخراج بدون دلیگ، فلرظۀ اصگ داممیبرار  ن
هاست، شرایطی برار  ن در نیر گرفت، از هملره  قراردادهار کار مدت موقت را از بین نبرد، به

 نکه اخراج با اخطار قبلی باشد و با توهه به سن، سابقه، تأهگ یا تجرد، داش ن عاملۀ تحت تکظگ 
اش ن عاملۀ تحت تکظگ و سایر شرایط و اوضاع و احوالی که برار کارگر یا ح ری در کارگراه   یا ند

 وهود دارد، خرارت اخراهی را برار کارگر در نیر گرفت.
گرذار در تردوین نیرام حقروقی     در پایان سخن، شایر ه است، بگوییم که در هر حال قرانون 

قابگ قبولی بین کارایی و عدالت توزیعی ایجراد  حاکم بر پایان قرارداد کار، ن وانر ه است، تعادل 
کند، اما درنهایت کارفرمایان مریر خود را یاف ه و با انعقاد قراردادهار کار مردت موقرت، سرعی    

(، کارایی در قانون نقرض  1396اند. بنابراین، در وضعیت فعلی )سال در هبران نقص قانون کرده
هرا، در  موقت و نبودن محردودیت در انعقراد  ن  شده است، اما با گر رر قراردادهار کار مدت 

قانون و عمگ،  نچه بیش ر مورد خدشه قرار گرف ه است، عدالت توزیعی و امنیت شغلی کارگران 
کنندۀ کرارایی و  است. بنابراین، اگر اصفحاتی که در باال به  ن اشاره کردیم، انجام شود، تضمین

 ن دو خواهد بود.ویژه عدالت توزیعی و ایجاد تعادل بین ایبه
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