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  : مقدمه

  :معرفي موضوع

بـراي كشـورهاي جهـان سـوم و در حـال توسـعه جهـت         مطمـئن هـاي   يكي از راه حـل 

منـاطق آزاد طبـق    .منـاطق آزاد هسـتند   ،يآزمايش اقتصاد بـاز و پيوسـتن بـه تجـارت جهـان     

اطقي هستند كه سبب جذب سـرمايه، افـزايش اسـتخدام    ، منكار تعريف سازمان بين المللي

د، همانطوريكـه مالحظـه مـي شـود يكـي از      نشـو  مـي  يارزوافزايش صادرات و تبـادالت  

صـادرات  اشـتغال  اهداف كالن كشورهاي در حال توسعه در ايجـاد منـاطق آزاد، افـزايش    

در ضمن  ميليون فرصت شغلي ايجاد كند 30است كشوري همچون چين توانسته در مناطق 

يكــي از بزرگتــرين اهــداف ســرمايه گــذاران خــارجي در ســرمايه گــذاري در منــاطق آزاد 

استفاده از نيروي كار ارزان هست، به همين مناسـبت بايسـتي نظـام حقـوقي ايـن منـاطق بـه        

در نتيجـه بـراي بـر قـراري     . اي تدوين گردد كه مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود گونه

كار در مناطق آزاد مطرح مي گردد زيرا رسـالت حقـوق كـار     نظام حقوقي مناسب، حقوق

تنظيم رابطه حقوقي دو طرف رابطه كارگري و كارفرمايي هست به گونه اي كه مصـالح و  

  .منافع ضعيف ترين طرف رابطه كارگري و كارفرمايي حفظ شود

معموال برخي از كشورها نظام حقوق كاري سهل تري نسـبت بـه حقـوق كـار سـرزمين      

  .به موقع اجرا مي گذارند كه به تبع آن حقوق و مصالح كارگران از بين مي روداصلي 
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  انگيزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بر كسي پوشـيده  

نيست به واقع اين نهادهاي حقوقي و اقتصادي بـا ايجـاد تسـهيالتي كـه از طريـق حكومـت       

تي انعطاف پذيرتر از قواعد حاكم بر سرزمين اصـلي، محقـق مـي شـوند، در     قوانين و مقررا

سرمايه گـذاري در منطقـه   جهت داخلي يا خارجي  انصدد ايجاد انگيزه براي سرمايه گذار

  .و حوزه اي كه دولت مركزي خواهان آن است مي باشند

يري كـه  دولت در مقـام هـدايت سـرمايه در مسـ     ،سيس اين مناطق و اعطاء تسهيالتأبا ت

بديهي است كه اعطاي ايـن تسـهيالت   . حداكثر منافع را براي جامعه داشته باشد بر مي آيد

نيز با تصويب مقررات و قوانين خاص براي اين مناطق عملي مي شود، يكي از دغدغه هاي 

اصلي صاحبان سرمايه مولد در هر جايي نحوه تنظيم رابطه خود با نيروي كار مـي باشـد بـه    

ما يكي از موانع يا موجبات رشد سرمايه گذاري خارجي در جوامع در حـال  نحوي كه عمو

گر و كارفرمـا عنـوان مـي شـود، لـذا در تصـويب ايـن        ررشد قانون كار حاكم بر روابط كا

مقررات مقنن بايد با بينش و بصيرت عالمانه اي، اقدام به قانونگـذاري كنـد، دررسـيدن بـه     

مـد   ،مورد لحاظ وي واقع شـود، اولـين ضـرورت    اين بينش عالمانه دو ضرورت عمده بايد

نظر قرار دادن منافع كار فرمايان كه صاحبان سرمايه هستند مـي باشـد، اگـر منـافع اينـان در      

تصويب مقررات مذكور از نگاه مقنن پوشيده بماند، طبيعـي اسـت، كـه سـرمايه در عرصـه      

ر اقتصاد كشور قابـل انكـار   هاي غير مولد و غير اشتغال زا انباشته خواهد شد كه مضار آن ب
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نمي باشد، از طرف ديگر نيروي كار نيز يكي از عوامل توليد است، لذا مقنن موظف اسـت  

كه از نيروي كار جامعه خود نيز به نحو شايسته اي حمايت كند و اين ركن توليـد را فـداي   

جهـت   منافع سرمايه و سرمايه دار نسازد، اين خود دومـين ضـرورت نيـل بـه بيـنش عالمانـه      

  .تقنين در حوزه حقوق كار مي باشد

دو، تبعـات منفــي   تخطـي از دو ضــرورت فـوق و عــدم ايجـاد تعــادل و سـازش بــين آن    

گسترده اي براي نظام اقتصادي در بر خواهد داشـت، قانونگـذاري بـراي روابـط كـارگر و      

زه نيـز  كارفرما در مناطق آزاد تجاري نيز از همين ظرافت برخور دار است، يعني در اين حو

مقنن بايد همان ضرورت هاي فوق الذكر را البته با دقت نظر و نكته سـنجي بيشـتري لحـاظ    

سيس منطقه آزاد است نايل خواهـد شـد،   أنمايد، كه در غير اين صورت به آنچه هدف از ت

چون اگر در حمايت از نيروي كـار راه افـراط بپيمايـد، سـرمايه گـذاري در ايـن منـاطق بـا         

هد شد و در مقابل اگر در حمايت از سرمايه مرز اعتدال را رعايت نكنـد،  بحران مواجه خوا

نيروي كار به استثمار خواهد رفت كه هر دو در تحليل نهايي از موجبات كاهش بهره دهي 

قانونگذار ايراني با وجود ضرورت و اهميـت تصـويب مقرراتـي    . مي باشند بهينه اين مناطق

داليلي از اين امر خود  به ما در مناطق آزاد تجاري بناجامع در حوزه روابط كارگر و كارفر

داري كرده است، و آنچه نيز در اين رابطه در حقوق ايران به تصويب رسيده است در حـد  

  .مي باشد يدستورالعمل ناقص
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ايــن در حاليســت كــه مقننــين كشــورهايي كــه در تاســيس و اداره منــاطق آزاد تجــاري  

آمد و مفيد در حوزه حقوق كار مناطق آزاد تجـاري بـه   تجارب موفقي دارند مقرراتي كار 

انگيزه انتخاب موضـوع تحقيـق حاضـر را نيـز در واقـع همـين نقـايص         ،تصويب رسانده اند

تـا بـا مطالعـه     دهـد  يل مـ ي، تشـك در اين رابطه ايجاد كرده اسـت كه حقوق موضوعه ايران 

ارآمـديهاي حقـوق   تطبيقي موضوع در نظام هاي حقوقي خـارجي عـالوه بـر شناسـايي ناك    

داخلي، تجربيات اين نظام ها در تنظيم و تنسيق مناسب روابط كـارگر و كارفرمـا درمنـاطق    

آزاد تجاري به عنوان پينشهاداتي جهت رفع اين خالء ها و نقص ها در اختيار مقـنن ايرانـي   

رگر قرار بگيرد، تا بلكه بتواند با بينش و بصيرتي علمي ضرورت فوق الذكر را در رابطه كـا 

  .به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد) كار و سرمايه(و كارفرما 

  

  :سوال و فرضيه تحقيق

مسئله اصلي تحقيق نيز در بطن تفاصيل فوق نهفته است، در ايـن تحقيـق در مقـام يـافتن     

پاسخي بدين سواليم كه آيا مقررات موضوعه كنوني ايراني در ارتباط با حقوق كار منـاطق  

حمايت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد كار يعني كارگر و كارفرما آزاد تجاري 

  به عمل مي آورد يا خير؟

ويي به سوال فوق نيز فرضيه تحقيق كـه در مقـام اثبـات آن بـوديم و بـا      گدر مقام پاسخ 

توجه به تفاصيل مذكور در متن تحقيق نيز آنـرا اثبـات كـرديم ايـن اسـت كـه در رويكـرد        
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يرانـي در تنظـيم مقـررات حـاكم بـر روابـط كـارگر و كارفرمـا در منـاطق آزاد          قانونگذار ا

تجاري عمدتا حمايت از منافع كارفرما بـوده و در ايـن رابطـه از مـرز اعتـدال خـارج شـده        

  . است

  :روش تحقيق

در راستاي جستجو براي يافتن مطالب مورد نياز جهت اثبات فرضـيه فـوق هماننـد سـاير     

از روش تحقيق كتابخانه اي استفاده شده است بدين صورت كـه بـا    رشته هاي علوم انساني

مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقيق، مطالـب مـرتبط فـيش بـرداري شـده و در      

جهت شكل دادن به تحقيق و اثبات فرضيه مورد استفاده قرار گرفته انـد عـالوه بـر ايـن بـه      

از مطالب موجود در سايت هـاي اينترنتـي    دليل ضعف منابع كتابخانه اي موجود در كشور،

  .مرتبط به صورت قابل مالحظه اي استفاده شده است

  :پيشينه تحقيق

مـي   "حقوق كـار در منـاطق آزاد تجـاري   "در رابطه با موضوع مستقيم تحقيق كه همان 

نظـام حقـوقي   "باشد، كتاب يا مقاله خاصي در ادبيات حقوقي ايران مالحظه نشده هر چنـد  

به صورت عام موضوع يك پايان نامـه كارشناسـي ارشـد در دانشـگاه      "اد تجاريمناطق آز

  .تربيت مدرس مي باشد

  :مشكالت و موانع تحقيق
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مهم ترين مانعي كه در تدوين و نگارش مطالب پايـان نامـه بـا آن مواجـه بـوديم فقـدان       

يـق نيـز در   منابع خارجي مرتبط با موضـوع تحق . منابع داخلي در رابطه با موضوع تحقيق بود

ابخانه هاي داخل يافت نمي شد، لذا با مشكالت فراوان از طريق سايت هاي اينترنتـي بـه   تك

  .ع محدودي دست يافتيم كه به آنها در متن تحقيق ارجاع شده استبمنا
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تعريف، انواع، داليل ايجاد و حمايت هاي : فصل اول

 موجود در مناطق آزاد

  

  1تعريف منطقه آزاد: مبحث  اول

امـا  . از منطقة آزاد تعاريف گوناگوني ارائه شده كه برخي از آن هـا را اشـاره مـي كنـيم    

قبل از اينكه به تعريف منطقه آزاد بپردازيم با يستي اين نكته را متذكر شويم، مفاهيمي كـه  

كسـان  طي زمان و بوسيلة كشورهاي مختلف براي مناطق آزاد به كارگرفته شده اند لزوما ي

بـه همـين دليـل اصـطالحات گونـاگوني در      . نبوده و يك مقصود خاصي را بيان نمي كننـد 

مركـز شـركت هـاي فـرا مليتـي      . كشورهاي مختلف براي مفهوم منطقه آزاد بيان شده است

ولـي  . اصطالح متفاوت براي منطقةآزاد فهرست كـرده اسـت   23سازمان ملل در اين رابطه 

حات در مجـامع و سـازمان هـاي بـين المللـي و نشـريات       اصطالحي كه بيش از ساير اصطال

اسـت فلسـفة رواج ايـن    2»منطقة پردازش صـادرات «معتبر علمي جهاني به كار مي رود واژة 

اصطالح را بايد ناشي از تغيير در استراتژي توسـعة صـنعتي در كشـورهاي در حـال توسـعه      

  3.وسعه صادرات دانستطي سه دهة اخير از استراتژي جايگزين واردات به استراتژي ت

                                         

1. Free Zone. 

2. Export Processing Zones. 
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سـازمان  . سازمان هاي گوناگون بين المللي، نظرات متفاوتي در مورد مناطق آزاد دارنـد 

مناطق صنعتي با انگيزه هاي خـاص  «بين المللي كار منطقة آزاد را چنين تعريف كرده است 

كه جهت جذب سرمايه گذاران خارجي راه اندازي مي شوند كه در اين منـاطق مـواد وارد   

  ».1ه قبل از اينكه باز صادر شوند تا حدي پردازش مي شوندشد

منـاطق آزاد را بـه عنـوان محركـه اي بـراي      )  UNIDO(سازمان توسعة صنعتي ملل متحـد  

  . 2تشويق توسعة با هدف صدور كاالهاي صنعتي مي داند

منطقه آزاد تجاري، قلمرو معيني است كـه غالبـا   «: در اين باره معتقد است3بانك جهاني 

در داخل يا در مجاورت يك بندر واقع گرديده اسـت و در آن تجـارت آزاد كـه بـا سـاير      

   4.»نقاط جهان مجاز شناخته مي شود

منطقـة آزاد، ناحيـه اي از   : در مجموع مي تـوان منطقـة آزاد را ايـن گونـه تعريـف كـرد      

ر قلمرو كشور است كه خارج از محدودة قانوني، اداري و فيزيكي تاسيسـات گمركـي قـرا   

دارد، ورود و خروج سرمايه و سود به آن و جابه جايي نيروي كار متخصـص در منطقـه بـه    

سهولت صورت مي گيرد، كاالها و موادي كه منع قانوني نداشته باشـد را مـي تـوان بـدون     

هرگونه مانع گمركي، ترانزيت و يا در انبارهاي آن نگهـداري و يـا در كارخانـه مسـتقر در     

                                         

1. ILO, GOverning Body, committee on Employment and Social Policy, Employment and social policy in respect of 

export processing Zones, p.1. (GB.286 / Eps/3 / March 2003)  

انتشارات وزارت ( ،  بازرگاني آن –اي درباره مناطق آزاد و اثرات اقتصادي  مطالعهمحمدي الموتي، مسعود،  ـ۱

  ۱، چاب اول ، ص )۱۳۷۴امور خارجه ، 

٣. IBRD. 

  . ١ص  ،همان ـ۳
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اين گونه توليدات بيشتر جهت گيـري  . به كاالهاي ديگر تبديل نمودآن تغيير شكل داده و 

صادراتي دارد و در صورتي كه بـه كشـور ميزبـان وارد شـوند، مشـمول مقـررات و قـوانين        

   1.گمركي آن خواهد شد

نكته اي كه بايد به آن توجه نمود اين اسـت كـه اوال بايـد بـه طـور دقيـق روشـن شـود،         

نظر از كدام نوع مناطق آزاد است، ثانيـا كـدامين ماليـات هـا و      منطقه يا سرزمين آزاد مورد

و به طور كلي مزاياي مترتب بر اين منطقه ها . مقررات در منطقه، تعديل يا آزاد خواهد شد

  . در چه حد و براي چه مدتي برقرار خواهد بود

  

  انواع مناطق آزاد : مبحث  دوم

د كه شامل منـاطق آزاد تجـاري، و منـاطق    امروزه انواع مختلفي از مناطق آزاد وجود دار

و انبار محصور گمركي، بنـادر آزاد، منـاطق آزاد   ) مناطق پردازش صادرات(اقتصادي ويژه 

  . ها يا كاروپيشه  و مناطق گمركي مي شود شركت

مناطق مذكور از حالت مونتاژ ابتدائي و فعاليت هاي پـردازش سـاده بيـرون آمـده و فـن      

اي علمــي، منــاطق مـالي، مراكــز تهيــه و توزيــع و حتــي مراكــز  آوري پيشـرفته و پــارك هــ 

  . توريستي را در بر مي گيرد

                                         

دانشـگاه  . پايان نامـة كارشناسـي ارشـد   . شيوه هاي حقوقي حمايت از سرمايه گذاري خارجيحدادي مهدي،  -۴

  . ١٣٠صفحه  ، ٧٥-٧٦تهران سال تحصيلي 
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، شامل منـاطق تـك صـنعتي    ) جزيره(شكل ظاهري اين مناطق عالوه بر نواحي محصور 

، منـاطق تـك محصـولي    ) مثل منطقه جواهرات در تايلند يا منطقة چـرم سـازي در تركيـه   (

يـا  ) مثل واحدهاي جهت دار صادراتي در هند(خانه اي و تك كار) مانند چاي در زيمباوه(

از 1.را در بر مي گيـرد ) همانند چيزي كه در جمهوري دومينكن هست(مناطق تك شركتي 

بين انواع مختلفي كه در فوق ذكـر شـد بـه توضـيح منطقـه آزاد تجـاري، منـاطق پـردازش         

  . صادرات و مناطق آزاد شركت ها يا كار و پيشه مي پردازيم

  :2منطقه آزاد تجاري: ر اولگفتا

منطقة آزاد تجاري اساسا بخش محصور از سـرزمين كشـوري اسـت كـه بوسـيلة پلـيس       

گمركات حفاظت مي شود، محلي در يـك بنـدر يـا نقطـه اي در درون كشـور كـه از نظـر        

در منطقـه آزاد  . مقررات عمومي، بويژه حقوق گمركي از ساير مناطق كشور متمـايز اسـت  

از هر مبدا مـي توانـد بـدون انجـام تشـريفات       -جز كاالهاي ممنوعه–الها تجاري، انواع كا

گمركي تحويل انبارها شده و در آنها نگهداري شود، اين كاالها عمدتا بـه منظـور صـدور    

  . مجدد در اين انبارها نگهداري مي شوند و بعضا ممكن است بسته بندي و دسته بندي شود

و عوارض گمركـي و ماليـات هـاي مربـوط بـه      منطقه آزاد تجاري فقط از لحاظ حقوق 

واردات آزاد است، به عالوه كنترل هاي مربوط به واردات كاال در اين منـاطق انجـام نمـي    

  . مناطق آزاد تجاري از قديمي ترين انواع مناطق آزاد محسوب مي شوند 1پذيرد

                                         
1. Ilo, Governing Body , op ,cit, pp. 1 and 2.  

٢. Free Trade Zones. 
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مـروزه در  ابتدايي ترين، كارآفرين، معمول ترين نوع در اين گـروه از منـاطق آزاد كـه ا   

كليه كشورهاي پيشرفته در مبادي ورودي و گمركي خود از آن بهـره مـي جوينـد و جـزء     

جدانشدني بازرگاني آن ها مي باشد ، همان انبارهاي آزاد گمركي هستند كـه بـه صـورت    

بنـابراين  . و انبارهاي خصوصي مورد استفاده قرار مي گيرنـد ) دولتي(انبارهاي آزاد عمومي 

  . ي ، چيزي جدا از مفهوم تحول يافته تعريف قديمي بندر آزاد نيستمنطقه آزاد تجار

ماننـد ناحيـه   (» ناحيـه آزاد تجـاري  «بايد توجه داشت كه دو مفهوم منطقه آزاد تجـاري و 

اغلب مواقع به اشتباه به جاي يكديگر به كار برده مـي شـوند،   ) آزاد تجاري امريكاي التين

ود دارد، ناحيـه آزاد تجـاري ، ناحيـه محـدودي     اما تفاوت مشخصي بين اين دو مفهوم وجـ 

است كه طبق موافقت نامه چند جانبه بين اعضا شكل مـي گيـرد تـا بطـور متقابـل حقـوق و       

  . د2عوارض گمركي در تجارت بين اعضا محدود يا منع شو

  : منطقه پردازش صادرات: گفتار دوم

 -آزاد تجـاري از ميان تعـاريفي كـه در خصـوص منـاطق پـردازش صـادرات يـا منـاطق         

صنعتي ارائه شده، تعريف بانك جهاني هم جامع تر و هم بين مناطق آزاد تجاري و منـاطق  

قلمـرو  » منطقه آزاد تجـاري «: پردازش صادرات قائل به تفكيك شده است، آورده مي شود

معيني است كه غالبا در داخل يا در مجاورت يك بندر واقع گرديده و در آن تجارت آزاد 

                                                                                                                     

در ضمن كليه قوانين جزايي ومدني جاري در كشور ميزبان مي تواند دربارة آن ها اعمال شود، بـه ويـژه قـوانين     -۱

 . كه مربوط به امنيت عمومي، سالمت و بهداشت و قانون كار است

  ۱۳۲و  ۱۳۱حدادي ، مهدي ، پيشين ، صص  ـ۲
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كاالهـا را مـي تـوان بـدون پرداخـت حقـوق و       . اط جهان مجاز شناخته مـي شـود  با ساير نق

امـا كاالهـايي كـه از    . عوارض گمركي از اين مناطق، خارج و يـا بـه آن منـاطق وارد كـرد    

ــوند،         ــي شـ ــان وارد مـ ــور ميزبـ ــي كشـ ــاي داخلـ ــش هـ ــه بخـ ــاري آزاد بـ ــاطق تجـ   منـ

  

ي آن هـا در انبارهـاي   حقوق و عوارض گمركي مقرر را مي پردازند ذخيـره سـازي قبلـ   

منطقة تجاري آزاد، تحويل سريع سفارشات را، امكان پـذير مـي سـازد و همزمـان در بهـرة      

منـاطق پـردازش صـادرات    . مربوط به حقوق و عوارض گمركي صـرفه جـويي مـي گـردد    

عالوه بر تسهيالت فوق، ابنيه و خدمات مورد نياز جهت توليد را با هدف صدور آن ها و يا 

زارهاي داخلي، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمركـي معمـول ،   فروش در با

فراهم مي سازند بدين ترتيب منطقـة آزاد پـردازش صـادرات، ناحيـه اي اسـت كـه از نظـر        

فيزيكي و يا اداري در خارج از مرزهاي گمركي كشور قـرار گرفتـه و فـرض بـر آن اسـت      

باشـد، عـالوه بـر ايـن هـا در ايـن منـاطق        كه توليداتش به منظور صادرات ، مورد توجه مي 

برخي مشوق هاي ديگر به منظور جلـب نظـر سـرمايه گـذاران خـارجي و در زمينـه سـازي        

   1.»جهت ورود سرمايه هاي آنان به كار گرفته مي شود

                                         

  .٢و ١محمدي الموتي ، مسعود ، پيشين ، صص  -١
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واقع در ايرلنـد شـمالي   1اين گروه از مناطق آزاد در مجموع با الهام از منطقة آزاد شانون

امروزه بسياري از دولت هاي حـاكم بـر   . اد شده، تاسيس گرديده اند ايج 1958كه در سال 

كشورهاي در حال توسعه به منظور ترويج صنايع ناظر بر صادرات، اقدام به تاسـيس منـاطق   

اين مناطق بـا عنـاوين ديگـري چـون منـاطق آزاد اقتصـادي ،       . پردازش صادرات مي نمايند

  . ز خوانده مي شودمناطق اقتصادي ويژه و مناطق آزاد صنعتي ني

هدف بلند مدت هر منطقه پردازش صادرات بطور كلي اين است كه به منظـور افـزايش   

قدرت رقابت توليدات داخلي، پيوندهايي بين اقتصاد داخلي و بازارهاي خـارجي و جهـاني   

  . 2برقرار نمايد

                                         

١. Shannon.  

  ,۱۳۳و۱۳۲حدادي، مهدي، پيشين، صص  -٣
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  :1مناطق آزاد شركت ها يا كار و پيشه: گفتار سوم

ر و پيشه با مناطق پردازش صادرات، ايـن تفـاوت را دارنـد    مناطق شركت ها يا مناطق كا

كه هدف اصلي آن ها ايجاد كار و مقابله بـا بيكـاري اسـت، و گـاهي نيـز بـراي عمرانـي و        

مناطق شركت ها در داخل هر كشـور،  . آباداني مناطق محروم و عقب مانده، ايجاد مي شود

ن آن كليه فعاليت هاي شركت هـا  بخش جغرافيايي ويژه اي را در بر مي گيرند كه در درو

از برتري گوناگون ماليـاتي برخـوردار مـي شـوند و مقـررات مـالي و اداري حـاكم بـر آن         

برتـري ماليـاتي كـه ايـن     . پيچيده نيستند، بويژه آنكه از كمك هاي مالي ويژه برخوردارنـد 

ساز و نيـز  معافيت ده ساله بر زمين آماده ساخت و : شركت ها را شامل مي شود عبارتند از 

ماليات هاي گوناگون محلي نظير ماليات مشاغل، ماليات بر امـالك صـنعتي و بازرگـاني و    

 . 2همچنين ماليات بر سرمايه گذاري هاي ساختماني

  

  داليل و هدف هاي ايجاد و توسعة مناطق آزاد : مبحث  سوم

ر هر يك از كشورهاي ايجاد كننده مناطق آزاد بر حسب شـرايط و ويژگـي هـاي كشـو    

خود اولويت را به دليلي از داليل زير مي دهند بعنوان مثال كشور چين از آنجائيكه نيـروي  

كار زياد دارد اولويت اول را به اشتغال داده و داليـل بعـدي در رده هـاي بعـدي قـرار مـي       

  . گيرند

                                         
4. Enterprise Zone 

 .١٣٣ ص همان، ـ۱
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  سازمان بين المللي كار اهداف كشورهاي تاسيس كننده را چنين بيان مي نمايد

ن مناطق را تاسيس مي كنند با اين اميد كه جذب سـرمايه گـذاري كننـد،    كشورها،  اي« 

   1».استخدام را افزايش دهند، صادرات را بيشتر كرده و تبادالت ارزي ايجاد كنند

بنابراين از ديدگاه سازمان بين المللي كار اين چهار هـدف بعنـوان داليـل اصـلي ايجـاد      

ت، اما داليل ديگري نيز ذكر شده كه مـا  مناطق آزاد از جانب كشورهاي صاحب منطقه اس

  . در ادامة بحث به آن اشاره مي كنيم

  اشتغال: گفتار اول

بر اسـاس  . يكي از اهداف عمدة كشورها از ايجاد مناطق آزاد ، افزايش اشتغال مي باشد

استخدام در مناطق پردازش صادرات در برخي از كشـورها  «گزارش سازمان بين المللي كار

ميليون استخدام در مناطق اقتصادي  30چين فقط  2002تا سال . يش يافته استبه شدت افزا

رقـم كلـي اسـتخدام    . ويژه، مناطق توسعه اقتصادي و تكنولوژي و مناطق مرزي داشته است

چهارو نيم ميليون نفر بـود كـه ايـن رقـم بـا تخمـين        1997در مناطق ديگر كشورها در سال 

) كشور كه داده هايشان در دسـترس اسـت   108در مورد ( 2002هاي محتاطانه تا پايان سال 

بـه   1990استخدام در مناطق پردازش صـادرات از نيمـة دهـة   . ميليون مي رسد 13حداقل به 

به عنوان مثال در فيليپين رقـم اسـتخدام در منـاطق    . طور قابل مالحظه اي افزايش يافته است

  . 2»رسيد 716990ه ب 229650از  2001تا  1994پردازش صادرات بين سال هاي 

                                         
1. Ilo , Governing Body , op , cit. p , 2.  

2. Ibid., p 6 
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در مقابل اين افزايش معموال كشورها در اين مناطق مقررات سهل تري را به موقـع اجـرا   

مي گذارند موضوعي كه مورد توجه سازمان بين المللي كار قرار گرفته اسـت مسـائلي كـه    

  : در مناطق آزاد ناديده گرفته شده اند عبارتند از 

  1اديه هاي كارگريعدم توجه به تشكيل و ايجاد اتح) الف

نبود پيمان هاي دسته جمعي و محتـرم نشـمردن ايـن حـق كـارگران، حقـي كـه راه        ) ب

  2.بهبود شرايط كار و مناسبات استخدامي است

  3.عدم رعايت مقررات بهداشتي و امنيتي كارگران بويژه راجع به زنان) ج

  : ازنظام اشتغال در مناطق آزاد داراي ويژگي هاي چندي است كه عبارتند 

هـيچ كشـور در حـال    «اول اينكه بيشتر كارگران مناطق آزاد را زنان تشكيل مي دهنـد و  

توسعه اي نيست كه صادرات اجناس توليدي بيشـترين منـابع شـغلي را بـراي كـارگران زن      

بـا  فراهم نكرده باشد اين مناطق براي زنان جوان اين امكان را فراهم كـرده انـد كـه بتواننـد     

زنان اكثريت كارگران را در بيشتر . ورزي و خدمات داخلي وارد اقتصاد رسمي شوندحقوق بهتر از كشا

  4.»درصد مي رسد 90اين مناطق تشكيل مي دهند، به طوري كه حتي در بعضي به 

ناديده  كه در باال اشاره شد برخي از حقوق كارگران زن در چنين مناطقي اما همانگونه

ن مي دهد مشكالت مربوط به ساعتهاي كاري، اطالعات موجود نشا«. انگاشته مي شود

                                         
1. Ibid., PP. 7and 8.  

2. I bid., pp,7and 8 

3. Ibid., p.6.  

4. Ibid.,p. 9.  
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اضافه كاري و حقوق، امنيت و بهداشت شغلي، مرخصي، تامين غذا و حمل ونقل شبانه، 

   1.»تامين اجتماعي و نيازهاي ويژه كارگران زن هنوز پابرجا هستند

ميــزان «. دومــين ويژگــي اشــتغال منــاطق آزاد دامنــة زيــاد تغييــرات نيــروي كــار اســت  

كارگران مناطق خيلي باالست به طوري كه ميـزان كـار متوسـط هـر كـارگر بـه       جايگزيني 

عـواملي چـون طبيعـت متمركـز توليـد، عوامـل فرهنگـي ،        . ندرت باالتر از پنج سـال اسـت  

استفاده از قرار دادهاي كار با مدت مشخص، نبـود سياسـت هـاي توسـعه نيـروي انسـاني و       

هاي اين منـاطق ، در ايـن جـايگزيني سـهيم      اعمال روابط كاري رشد نيافته در بعضي بنگاه

  2.»هستند

سومين ويژگي نظام اشتغال مناطق آزاد نبود ارتباط بين كارگران و كافرمايان و بنگاه ها 

از ويژگـي هـاي منـاطق پـردازش     «هست در اين رابطه سازمان بين المللي كار اعـالم كـرده  

ينـدگان كـارگران كـه برخـي     صادرات اغلب عدم گفتمان اجتماعي بـين كارفرمايـان و نما  

با نبود مكانيسـم هـا و   . مهاجر و برخي ديگر براي اولين بار در صنعت كار مي كنند ، هست

روش هاي مناسب براي تبادل اطالعات ، مشاوره، بحث و بررسي و حل و فصل اختالفـات  

 ايـن مسـاله  . ، در نتيجه پرداختن به اختالفات و كانـاليزه كـردن آنهـا، كـاري مشـكل اسـت      

معموال توسط مديريت خارجي بيشتر بنگاه هاي اين مناطق كه با كشور صاحب منطقه آشنا 

اما در سطح مناطق در جاهايي كه گفتمان اجتمـاعي تحـت فشـار    . نيستند، شديدتر مي شود

                                         
1. Ibid ., p. 10 .  

2. Ibid. , p7.  
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اتحاديه ها يا با ابتكار دولت يا كارفرما صورت گرفته است چنين بر مي آيد كه اين منـاطق  

مقامات برخي منـاطق آزاد  . رامي صنعتي و جايگزيني كار سود برده انداز سطوح كمتر نا آ

  1. چون سنگاپور و فيليپين اتحاديه هاي كارگري را در هيات مديره خود گنجانده اند

  توسعه صادرات : گفتار دوم 

هدف مهم ديگري كه از سوي كشورهاي صاحب منطقه از ايجاد مناطق آزاد دنبال مـي  

مي باشد، در خصوص اهميت هدف فوق بايد گفت كه منـاطق آزاد  شود، توسعة صادرات 

بيشتر به نام مناطق پردازش صـادرات موسـوم هسـت و يكـي از مشخصـه هـاي اصـلي ايـن         

  . مناطق ، جهت گيري صادرات آنها مي باشد

براي بسياري از كشورها صادرات انجام شده از جانب مناطق پردازش صادرات، بخـش  «

درصد صادرات كاال  80صادراتشان را تشكيل مي دهد كه اغلب تا  قابل توجهي از درآمد

... مي رسد كشورهايي چون فليپين ، چين، جمهوري چك، مجارستان مكزيك و تونس و 

  . به اين هدف رسيده اند

كاركرد ديگر مناطق پردازش صـادرات در زمينـه صـادرات، ايـن اسـت كـه بـه اقتصـاد         

فاصله بگيرند بعنـوان مثـال سـريالنكا از    ) سابق(نتي كشور كمك كرده اند تا از صادرات س

استراتژي مناطق آزاد بـراي تغييـر صـادرات از السـتيك و چـاي بـه پوشـاك اسـتفاده مـي          

مناطق آزاد از دو جهـت ، يعنـي بطـور مسـتقيم و غيـر مسـتقيم در توسـعة صـادرات         2».كند

                                         
1. Ibid.,p.11. 

2. Ibid., pp.2 and 3.  
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تـاثير غيـر مسـتقيم    كشور صاحب منطقه موثر مي باشند تاثير مستقيم كه مشخص اسـت امـا   

بـدين صــورت اســت كــه صــنايع مســتقر در منطقـه آزاد جهــت تــامين مــواد اوليــه خــود از   

بـه خصـوص اينكـه برخـي از     . بازارهاي داخلي كشور صـاحب منطقـه اسـتفاده مـي نماينـد     

. كشورها بنگاه ها را ملزم مي كنند حداقل بخشي از مواد اوليه خود را از داخل تامين كننـد 

جب رشد صادرات مواد خام يـا نيمـه سـاخته قلمـرو گمركـي كشـور صـاحب        و اين امر مو

با توجه بـه داده هـاي سـازمان تجـارت جهـاني امكـان مشـخص كـردن         «. 1منطقه مي گردد

كشورهايي كه از مناطق پردازش صادرات ، صادرات قابل تـوجهي داشـته انـد ممكـن مـي      

صـادرات هسـت ارزش   الكترونيك و پوشـاك صـادرات اصـلي از منـاطق پـردازش      . باشد

به بيلون دالر آمريكا افزايش يافت در مـالزي   1999متوسط صادرات پوشاك چين در سال 

بيليـون دالر آمريكـا يعنـي     3/2به اوج خود رسيد كـه معـادل    1995مونتاژ تلويزيون در 
10

1 

  2».صادرات جهان بود

منطقـه شـود مگـر اينكـه حقـوق       محصوالت توليد شده، نمي تواند وارد كشور صـاحب 

ــد كــه      ــي كن ــه  ســعي م ــردازد و كشــور صــاحب منطق ــور را بپ گمركــي محصــوالت مزب

محصوالت، وارد كشور نشود و بنگاه ها را تشويق مي كند كـه محصـوالت توليـدي را بـه     

  . كشورهاي ديگر صادر كنند

                                         

نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت  ، پايان حقوق مرتبط با مناطق آزاد تجاري ـ صنعتيشم آبادي ، حسن ،  ـ٢

  .۶۸و  ۶۷، صص  ۷۳مدرس ، سال تحصيلي 
2. Ilo, Governing Body , op , cit ., p. 3.  



 ٢١ 

  انتقال تكنولوژي : گفتار سوم

ده مناطق آزاد برخـورداري از تكنولـوژي   يكي از مهمترين اهداف كشورهاي ايجاد كنن

پيشرفته شركت هاي بزرگ و صنايع كشـورهاي توسـعه يافتـه صـنعتي اسـت، اهميـت ايـن        

هدف چنان است كه  اكثر قوانين راجع به مناطق آزاد در ماده نخست از قانون يا مقدمة آن 

  . نمايندبه صراحت اين امر را، دست كم يكي از اهداف ايجاد مناطق آزاد اعالم مي 

انتقــال : توليـد تكنولـوژي ، دوم  : راههـاي دسـت يــابي بـه تكنولـوژي دو راه اســت، اول    

تكنولوژي ، كشورهاي در حال توسعه براي دسـتيابي بـه تكنولـوژي، معمـوال از روش دوم     

استفاده مي كنند زيرا اوال روش نخست احتياج به مراكز مجهز و متخصصـين كـار آزمـوده    

  . 1سريعتر است و ثالثا خطر پذيري كمتري دارد دارد و ثانيا روش دوم

  كسب درآمد ارزي: گفتار چهارم

كشورهاي در حال توسعه، همواره از نظر ذخيره ارزي خارجي در تنگنا هسـتند و بـراي   

تامين نيازهاي ارزي خارجي خود به اقدامات متعـددي از قبيـل كنتـرل هـاي شـديد ارزي،      

يز اقدام به انجام انـواع مختلـف تجـارت متقابـل دسـت      مكانيزم عدم قابليت تسعير ارزي و ن

ــد  ــز، كســب درآمــد ارزي مــي باشــد ،   . يازيــده ان ــاطق آزاد ني يكــي از اهــداف ايجــاد من

كشورهاي صاحب منطقه براي اينكه بتوانند از ايجاد و فعاليـت منـاطق آزاد كسـب درآمـد     

اند از جمله ايـن پـيش    ارزي قابل مالحظه اي بنمايد پيش بيني هاي متعددي به عمل آورده

                                         

نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، سال تحصيلي  ، پايانتوسعه اقتصادي نقش مناطق آزاد درزاغيان، محمد،  ـ١

 . ۱۲۲، ص ۷۰-۶۹
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بيني ها ، وضع مقرراتي راجع به لزوم انجام معامالت و پرداخت در منطقـه بـه ارز خـارجي    

است، اين ترتيب موجب مي شود كه سرمايه گذاران خـارجي بهـاي مـواد اوليـه وارداتـي،      

بهاي خدمات اعطايي، اجاره بهاي محل مورد اجاره و كليه پرداخت هاي خـود را الزامـا بـا    

ارز خارجي انجام دهند اين خود موجب مي شود كه بـراي كشـور صـاحب منطقـه درآمـد      

ارزي حاصل شود، البته موارد استثنايي كه پرداخت الزاما بايد با پول ملـي باشـد، نيـز پـيش     

يكي ديگر از روش هاي كسـب درآمـد ارزي ايـن اسـت كـه كشـورها در       . بيني مي گردد

دارند كليه سرمايه هاي خارجي، بايد بـا ارز قابـل    خصوص انتقال سرمايه خارجي مقرر مي

و اين امر باعث مي شود كه سرمايه هاي ثابت سرمايه گذاران در واقع . تسعير خارجي باشد

  . به عنوان يك درآمد ارزي براي كشور صاحب منطقه جلوه نمايد

ز آنجـا  بعالوه كشورها بسته به مورد، ماليات بر كاالهاي صادراتي وضـع مـي نماينـد و ا   

   1.كه اين ماليات به ارز خارجي دريافت مي شود موجب كسب درآمد ارزي خواهد شد

  ورود به بازارهاي جهاني: گفتار پنجم

به طور كلي هدف بسياري از كشورها امكان رسيدن بـه وضـعيتي اسـت كـه بتواننـد در      

تجـارت آزاد   آدام اسميت معتقد بود كـه . نظام اقتصاد جهاني و تجارت آزاد فعاليت نمايند

دارنـد و در  » مزيـت مطلـق  «موجب مشخص شدن كشورها در صنعتي مي شـود كـه در آن   

مجموع موجب اقتصادي تر شدن توليد در سطح جهاني خواهد گرديد؛ امـا كشـورهاي در   

                                         

  . ۶۷تا  ۶۵آبادي، حسن، پيشين، صص  شم ـ۱
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حال توسعه به دليل اينكه صنايع قابل رقابتي در اين خصـوص ندارنـد، در صـورتيكه بـدون     

زار آزاد جهاني وارد شـوند ايـن امـر در واقـع باعـث زيـان هـاي        طي يك دوره انتقالي به با

اقتصادي فراوان خواهد شد؛ عالوه بر اينكه نظام اداري و مديريتي و بازرگاني اين كشورها 

آمادگي فعاليت در جهان تجارت آزاد را ندارنـد؛ از طـرف ديگـر ايـن گونـه كشـورها بـه        

تصادي متمركـز را حفـظ نمايـد؛ لـذا بـا      مصلحت هم نمي بينند كه به طور هميشگي نظام اق

اقدام به تاسيس مناطق آزاد و تجربة اقتصاد آزاد در اين منـاطق و نيـز حفـظ اقتصـاد سـنتي      

خود در بقيه قلمرو كشور يك دورة موقت انتقالي را طي مي كننـد و پـس از فـراهم شـدن     

اين كشورها در شرايط و آمادگي هاي الزم به اقتصاد و تجارت آزاد روي مي آورند براي 

   1.واقع منطقة آزاد حكم آزمايشگاه نظام اقتصاد و تجارت آزاد را دارد

  جذب سرمايه : گفتار ششم

سرمايه گذاري بخش خصوصي در مناطق آزاد، يكي از مهم تـرين اهـداف كشـورهاي    

صاحب منطقه از ايجاد مناطق آزاد مي باشد، به نحوي كـه برخـي از نويسـندگان اصـطالح     

   3.را مترادف با منطقه آزاد به كار مي برند2»سعه سرمايه گذاريمنطقه تو«

                                         

 .۷۰-۶۹همان ، صص  ـ۱

٢. Investment Promotion Zone.  

ر مسـتقيم  سرمايه گذاري خارجي معموال در دو قالب سرمايه گـذاري مسـتقيم خـارجي و سـرمايه گـذاري غيـ       -۳

خريد اوراق قرضه و سهام شـركت هـا در معـامالت    : سرمايه گذاري غير مستقيم خارجي: خارجي صورت مي گيرد

  . بورس و قبوض سپرده در بانك هاي خارجي از انواع سرمايه گذاري غير مستقيم مي باشد
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اهميت هدف مذكور به حدي اسـت كـه برخـي معتقدنـد، كشـورها بايـد هـدف انتقـال         

تكنولوژي و برخي اهداف بلند پروازانة ديگر را به كنـاري نهـاده و هـدف جـذب سـرمايه      

ز اهـداف ديگـر از قبيـل    خارجي را كه واقع بينانه و در ضـمن خـود باعـث تحقـق برخـي ا     

، هر چند جذب سرمايه گذاران غير 1اشتغال و صادرات مي باشد، در مركز توجه قرار دهند

تبعة كشور صاحب منطقه نيز اهميت فراواني دارد، اما در خصوص برخي كشـورها، هـدف   

اصلي جذب سرمايه گذاران تبعـة كشـور صـاحب منطقـه كـه در كشـورهاي ديگـر، مقـيم         

درصـد سـرمايه گـذاري     50ور سرمايه گذاري در منطقة آزاد، مي باشد، مثال هستند، به منظ

  . در مناطق آزاد چين بوسيلة چيني هاي مقيم خارج بعمل آمده است

در هر صورت براي توفيق جذب سرمايه خارجي، كشورهاي مختلف تمهيـدات حقـوق   

  .چندي مقرر داشته اند كه در قسمت بعدي به آن خواهيم پرداخت

قابل توجه اين است كه كشورها از طرفي به داليل مختلف در خصوص سـرمايه  مطلب  

درصد خارجي بدبين هستند و از طرفي هم مايل نيستند كه صنايع مناطق آزاد  100گذاري 

درصد داخلي باشد، لذا در موضوع حداكثر يا حداقل سهم مجاز خارجيـان   100با مالكيت 

ارند، برخي از كشورها به داليل روشني، حـداكثر  در بنگاه هاي منطقه، وحدت رويه اي ند

و برخـي كشـورها نـه تنهـا ،     ) درصـد  49مثال (در خصوص سهام اتباع خارجي قائل هستند 

                                                                                                                     

ر خود، دارائي هـايش  زماني است كه يك شخصيت حقيقي يا حقوقي خارج از وطن و كشو: سرمايه گذاري مستقيم

از بررسـي رابطـة توسـعه سياسـي و     به نقل . ( مثل تجهيزات فيزيكي توليد را براي توليد و سوددهي به كا اندازد

 .  )٩٤خليل، پايان نامة كارشناسي ارشد دانشگاه تهران صفحه  -، حسين زادهاقتصادي با امنيت و بيكاري در ايران

  ۱۱۲زاغيان، محمد ، پيشين ، ص  ـ۴
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درصد سرمايه خارجي را مجاز مـي داننـد، بلكـه بـرعكس در      100امكان فعاليت بنگاهها با 

ند، مثال بر طبق خصوص سهم اتباع داخلي در شركت هاي منطقه ، محدوديت قائل مي شو

درصد سرمايه خارجي مجاز بـه فعاليـت    100قوانين پاكستان عالوه بر اينكه شركت هاي با 

درصـد   40مي باشند ، در سرمايه گذاري مشترك اتباع پاكستاني مقيم پاكستان حداكثر تـا  

  . 1مجاز به داشتن سهم هستند

  : مبحث چهارم

مايه گذاري هاي امتيازات و حمايت هاي حقوقي در زمينه جذب سر

  خارجي در منطقه آزاد

كشورها به منظور دستيابي به هدف جذب سـرمايه هـاي خـارجي اقـدامات متعـددي در      

اين زمينه انجام مي دهند، اين اقدامات نسبت به شرايط اجتماعي و اقتصـادي كشـور ايجـاد    

كـي از  كنندة منطقة آزاد، بعضا متفاوت است اما اعمال تسـهيالت و مؤلفـه هـاي حقـوقي ي    

  . مهمترين اقدامات كشورها مي باشد كه به طور مختصر ذيال شرح داده مي شود

   2انگيزه ها و معافيت هاي موجود در مناطق آزاد: گفتار اول

در مناطق آزاد، خصوصا كشورهاي در حال توسعه ، معافيت هـا و انگيـزه هـاي خاصـي     

  رتند از در ارتباط با سرمايه گذاران خارجي اعمال مي شود كه عبا

                                         

 .٦٥تا  ٦٢آبادي ، حسن ، پيشين ، صص  شم ـ۱

  . ۱۳۴حدادي ، مهدي ،پيشين ، ص  ـ۲
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  اصل مجاز بودن سرمايه گذاري خارجي : بند اول

بديهي است كه مجاز دانستن سرمايه گذاري براي خارجيان در كشـورها و منـاطق آزاد   

لزوم امكان سرمايه گذاري امري بديهي . آنها ضروري ترين شرط سرمايه گذاري مي باشد

رها موجـب ترديـدهايي   اما مجاز بودن سرمايه گـذاري خـارجي در برخـي از كشـو    . است 

گرديده است و بعضي از نيروهاي فشار در كشورهاي متمايل به اقتصاد دولتـي بـا آن از در   

  . مخالفت در آمده اند

موضوع در خصوص ايران نيز همواره با ترديد هايي مواجه بوده است و منشا اين ترديـد  

كيل شـركت هـا و   دادن امتيـاز تشـ  «: قـانون اساسـي كـه مقـرر مـي دارد      81ها وجود اصـل  

موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشـاورزي و معـادن و خـدمات بـه خارجيـان مطلقـا       

  . »ممنوع است

اشكاالت اجرائي پديد آمده از اصل هشتاد و يك قـانون اساسـي، بـه خـاطر عـدم ثبـت       

بـر آن داشـت كـه     1360شعب شركت هاي خارجي در ثبت شركت ها، دولت را در سـال  

  : رح در نزد شوراي نگهبان مطرح نمايدسوالي را بدين ش

آيا شركت هاي خارجي طرف قرارداد با دستگاه هاي دولتي ايران كه در كشـور خـود   «

به ثبت رسيده و فعاليت دارند مي توانند جهت انجام امور قـانوني و فعاليـت هـاي خـود در     

عاليـت نماينـد   حدود قرار دادهاي منعقد با دولت جمهوري اسالمي ايران به ثبت رسيده و ف

  » يا خير؟
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  : در پاسخ به نامه مذكور ، نظر شورا بدين شرح اعالم گرديد

شركت هاي خارجي كه با دستگاه هاي دولتي ايران قرارداد قـانوني منعقـد نمـوده انـد     «

مي توانند جهت انجام امور قانوني و فعاليت هاي خود در حدود قراردادهاي منعقـد ، طبـق   

ها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امـر بـا اصـل     قانون ثبت شركت 3ماده 

  . »قانون اساسي مغايرت ندارد 81

بدين ترتيب ، مالحظه مي شود كه شوراي نگهبان قرادادهاي شـركت هـاي خـارجي بـا     

فلـذا،  . دولت را قانوني قلمداد نموده و آن ها را مغاير با اصل هشـتاد و يكـم ندانسـته اسـت    

» امتيـاز «مي شود كـه شـوراي نگهبـان قراردادهـاي منعقـده را، چـون عنـوان         چنين استنباط

   1.نداشته قانوني و معتبر دانسته است

مقـررات سـرمايه گـذاري در     5اما در خصوص مناطق آزاد بحث فوق با توجه بـه مـادة   

صنعتي جمهوري اسالمي ايران، به نظر مي رسد بحثي پايان يافته تلقي  -مناطق آزاد تجاري

  : اين ماده اشعار مي دارد. دشو

سرمايه گـذاران خـارجي مـي تواننـد در فعاليـت هـاي اقتصـادي منطقـه بـه هـر نسـبتي            «

  » مشاركت نمايند

  : مقررات فوق الذكر مقرر مي دارد 2و مادة 
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كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات اعـم از ايرانـي و خـارجي و سـازمان هـاي      « 

توانندمستقال و يا با مشاركت سازمان و شـركت هـاي تـابع    بين المللي طبق اين مقررات مي 

آن يا با مشاركت يكديگر در مناطق آزاد سـرمايه گـذاري نماينـد و سـرمايه پذيرفتـه شـده       

  . »آنان مشمول اين مقررات مي شوند

در راستاي تفسير نظر شوراي نگهبان بوده و با هدف تاسـيس منـاطق آزاد    1دو ماده فوق

اركت بين سرمايه گذاران خارجي و داخلي مورد تاكيد ايـن مقـررات   همخواني دارد و مش

  . گرفته است

  كاهش تشريفات و سهولت امور اداري : بند دوم

از ديگر مشوق هاي سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد، تسريع تشريفات مربوط بـه  

داليـل   آن مي باشد سرمايه گذاري در سرزمين اصلي كشـور ايجـاد كننـدة منطقـة آزاد بـه     

زيادي با تشريفات فراوان مواجه است سرمايه گذاري در سرزمين اصلي هميشه موكـول بـه   

گذشتن از موانع بسيار متنوع و مختلفي است كـه در پـيچ و خـم ادارات و وزارتخانـه هـاي      

متعددي وجود دارد از طرفي قوانين راجع به سـرمايه گـذاري، بسـيار پيچيـده و متـورم مـي       

اومت و بازدارندگي نيروهاي فشار و نهادهاي صاحب نفوذ در طبقة ديوان باشد به عالوه مق

همة عوامل فوق الذكر باعث مي شود كـه سـرمايه   . ساالر كشور را نبايد از نظر دور داشت 

  . گذاران تمايل چنداني به سرمايه گذاري در چنين كشورهايي نداشته باشند
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نـد، بـراي تشـويق سـرمايه گـذاران      كشورهايي كه اقـدام بـه ايجـاد منـاطق آزاد مـي كن     

خارجي تشريفات سرمايه گذاري در مناطق آزاد را به حداقل رسـانيده انـد معمـوال در ايـن     

كشورها زماني كه قانون براي بوجود آوردن مناطق آزاد از سـوي قـوة مقننـه تصـويب مـي      

 شود قانون مكمل ديگري نيز همراه بـا آن بـه تصـويب مـي رسـد كـه بـر طبـق آن سـازمان         

مستقلي بوجود مي آيد كه ادارة مناطق آزاد را بر عهده مـي گيـرد و بـدين ترتيـب ارتبـاط      

سرمايه گذاران با سـرزمين اصـلي و تشـكيالت اداري مسـتقر در مركـز بـه حـداقل ممكـن         

زيرا كليه اختيارات و وظايف وزارت خانه ها به اين سـازمان تفـويض مـي    . كاهش مي يابد

  . 1ازمان منطقه آزاد انجام مي دهدو همة اين وظايف را س. شود

  معافيت هاي گمركي و مالياتي : بند سوم

در مناطق آزاد بر حسب نـوع آن، ورود و خـروج كـاال و نيـز وارد كـردن مـواد خـام و        

صادر كردن فراورده هاي توليد شده از پرداخـت عـوارض گمركـي و نيـز ماليـات، معـاف       

اطق چـه مقـدار طالـب جـذب سـرمايه گـذاري       هستند البته بسته به اينكه كشـور دارنـدة منـ   

خارجي باشد ارائه اين تسهيالت از كشوري به كشور ديگر متفـاوت مـي باشـد بـراي مثـال      

مواد خام الزم براي توليد اقالم صادراتي را مي توان بدون پرداخت عوارض گمركي  قطع 

درات كرد و هاي كلي موجود در اقتصاد داخلي، وارد منطقه پردازش صا نظر از محدوديت

توان بدون  پرداخت ماليات صادرات، عـوارض فـروش و    هاي توليد شده را نيز مي فراورده
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غيره صادر نمود حتي شركت هاي فعال در منطقة پردازش صـادرات غالبـا در خريـد مـواد     

خام و كاالهاي واسطه اي از عرضه كنندگان بومي، از تسـهيالت يارانـه اي برخـوردار مـي     

شي است براي تشويق پيوند هاي اين شركت ها با اقتصـاد كشـور ميزبـان از    شوند و اين تال

طرف ديگر شركت هاي فعال در منطقه پردازش صادرات غالبا براي سه تـا ده سـال از قيـد    

مقررات پرداخت ماليات عادي بر درآمد معاف هسـتند ايـن شـركت هـا اغلـب موفـق مـي        

ديگراين دوره معافيت مالياتي را افزايش شدند با مذاكره و تهديد به عزيمت به يك كشور 

دهند در يك جمع بندي مي توان اظهار داشت كه سرمايه گذاران خارجي در منـاطق آزاد  

از طيف وسيعي از امتيـازات و مشـوق هـايي كـه در اقتصـاد داخلـي قابـل دسترسـي نيسـت          

  . برخوردارند

  تضمينات : گفتار دوم 

بحـث سـرمايه گـذاري خـارجي، موضـوع       يكي از مهمترين مباحـث و شـايد مهمتـرين   

تضمينات اعطايي به سرمايه گذاران خارجي است سـرمايه گـذار قبـل از اقـدام بـه سـرمايه       

گذاري بايد مطمئن باشد كه سرمايه او همچنين منافع وي در امنيت كامـل قـرار دارد و نيـز    

ر طــي بايــد مطمــئن شــود كــه ابزارهــاي حقــوقي و اداري بــه منظــور حفاظــت از ســرمايه د

  . تحوالت مختلف سياسي و اجتماعي به نحو مطلوبي قابل دستيابي مي باشد
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كشورهاي متمايل به سرمايه گذاري خارجي با توجه به مقتضـيات حقـوقي و اجتمـاعي    

كشور خود روش هاي مختلفي براي حمايت و در نتيجه جـذب سـرمايه هـاي خـارجي بـه      

  1. مناطق آزاد در پيش گرفته اند

  ين عدم ملي كردن يا جبران خسارت عادالنه تضم: بند اول

يكي از تهديدهاي كـه متوجـه سـرمايه خـارجي اسـت و موجـب عـدم اشـتياق سـرمايه          

گذاري خارجي مي گردد خطر سلب مالكيت و ملي كردن دارائي خارجي مي باشد برخي 

 از قوانين به منظور تشويق سرمايه گذاري خارجي، اصوال حق ملي كردن سرمايه خارجيـان 

  . را از خود سلب نموده اند

برخي از كشورها، هر چند اصل امكان ملي كردن  دارائي خارجيان را در راستاي منـاقع  

در ايـران در  . عمومي محفوظ داشته اند اما پرداخت غرامـت مربـوط را تضـمين كـرده انـد     

قـانون   43چنانكـه مـي دانـيم در اصـل     . خصوص موضوع روش مشابهي اتخاذ شـده اسـت  

ظام اقتصادي كشور به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصـي تقسـيم شـده اسـت و     اساسي ن

بخش خصوصي فقط تا جايي مورد حمايت قانونگـذار اعـالم شـده اسـت كـه معـارض بـا        

منافع عمومي نباشد بنابراين در ايران نمي توان روش عدم ملي كردن مطلق را اتخـاذ نمـود،   

است و حتي بوسيله قانون عادي نيز نمـي   در واقع حق ملي كردن دارائي حق اساسي دولت

بنابراين تنها روشي كه باقي مي ماند، امكـان پرداخـت خسـارت بـه     . توان از آن عدول كرد
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صاحب سرمايه مي باشد اين امر دربارة مقـررات سـرمايه گـذاري منـاطق آزاد مـورد پـيش       

  . 1بيني قرار گرفته است

جـايي پـيش مـي رونـد كـه سـود       بعضي از كشور ها، خصوصا كشـورهاي آسـيايي، تـا    

عادالنه سرمايه گذاريهاي خارجي را عالوه بر اصـل سـرمايه تضـمين مـي نماينـد ايـن امـر        

باعث مي گردد كه بسياري از سرمايه گذاريها بدون ترس از حوادثي كـه ممكـن اسـت بـه     

زيان و موجب از دست رفتن سرمايه آنها در مناطق آزاد منجـر گـردد، امكانـات و سـرمايه     

ليكن عده اي را عقيده بر اين است كه وقتي بر حسب مزيـت  . ي خود را به منطقه آورندها

هاي نسبي هزينه هاي سرمايه گذاري براي اين نـوع واحـدها را پـايين مـي آوريـم و انـواع       

معافيت هاي مالياتي و گمركي را براي آنها فراهم مي كنيم، مشـكل ملـي كـردن يـا سـلب      

ت براي سرمايه گذار برطرف مي كنيم ديگر لزومي به تضمين مالكيت را هم با تضمين دول

  . 2سود سرمايه گذاريها نيست

  : تضمين انتقال سرمايه و سود: بند دوم

هدف سـرمايه گـذار خـارجي از سـرمايه گـذاري در منـاطق آزاد، مانـدن و بقـاء ابـدي          

فعاليـت   سرمايه در منطقة آزاد نيست، بديهي است كه سـرمايه گـذار در صـورتي مايـل بـه     

خواهد بود كه در صورت لزوم بتواند سرمايه خـود را از منـاطق آزادخـارج كنـد و بـه هـر       

محل كه مايل است منتقل نمايد اين مسـاله در مـورد سـود حاصـل از سـرمايه گـذاري نيـز        
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صادق است زيرا زماني كه سرمايه گـذار نتوانـد از سـود حاصـل از فعاليـت خـود بـه طـور         

. مسلما هيچگاه اقدام به ريسك انجـام سـرمايه گـذاري نخواهـد كـرد     دلخواه استفاده نمايد 

امكان خروج سرمايه به اضافة سودهاي متعلق به آن از مشوق هاي مهم سرمايه گـذاري در  

منطقه آزاد مي باشد چرا كه عدم امكان خروج سرمايه از مناطق آزاد بـه معنـي محـدوديت    

  . 1ايه خارجي مي باشداختيار سرمايه گذار بوده و مانعي در جذب سرم

  : حل و فصل اختالفات: گفتار سوم

يكي از بحث انگيزترين موضوعات در منـاطق آزاد و اصـوال سـرمايه گـذاري خـارجي      

موضوع چگونگي حل و فصل اختالفـات حاصـل بـين سـرمايه گـذاران بـا يكـديگر و نيـز         

كننـدة منـاطق آزاد   اختالفات آنان با سازمان ها و نهادهاي دولتي و به خصـوص نهـاد اداره   

روشن است كه سرمايه گذار خارجي به طور معمول به نهادهـاي قضـايي كشـور    . مي باشد

محل سرمايه گذاري نمي تواند اعتماد كامل داشـته باشـد و قـوانين مـاهوي مـورد اجـرا در       

كشور محل سرمايه گذاري را ممكن است منافي منافع خود بداند، سرمايه گذاران خارجي 

د قبل از هر گونه سرمايه گذاري در كشور محل سرمايه گذاري، موضوع فـوق  در اين مور

الذكر را با مديران و مقامات كشور محل سرمايه گذاري مطرح نموده در خصـوص آن بـه   

چانه زني مي پردازند از طرفي مي دانيم كه اعمال حاكميت قانون و صالحيت هاي قضايي 

ه حاكميت يـك كشـور بـر سـرزمين آن مـي      كشور محل سرمايه گذاري از اصول مربوط ب
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باشد و بدين سان عدول از اجراي اين حاكميت در مـوارد اسـتثنايي ممكـن اسـت پذيرفتـه      

شود اما كشورهاي متقاضي سرمايه گذاري خارجي بسته به درجه شدت نيازشان به سـرمايه  

سرمايه گـذار  خارجي، در اين مورد مهم، قائل به امتياز مي شوند و از طرفي ضمن توافق با 

به قوانيني غير از قوانين كشور خود جهت حكومت برقرار داد رضايت مي دهند و از طرف 

ديگر صالحيت قضايي رسيدگي و اجراي قوانين مورد توافق را نيـز از دادگاههـاي كشـور    

  1.سلب و معموال به داوري مورد توافق واگذار مي نمايد
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  ن و اماراتمعرفي مناطق آزاد ايران ، چي: فصل دوم 

  تاريخچة مناطق آزاد ايران : مبحث اول

در . شـكل گرفـت   1330انديشه تاسيس و راه اندازي مناطق آزاد ايران در سالهاي اوليـه  

آن سالها با بوجود آمدن مشكالت ناشي از فقدان تسهيالت بندري و تاسيسـات مـورد نيـاز    

همچـون  (ي بـزرگ جنـوب   براي نگهداري كاالهاي وارده بـه كشـور، در بنـادر و بازرگـان    

در همـان زمـان نيـز    . ضرورت چنين كاري احساس مي شـد ) خرمشهر، بوشهرو بندر عباس

اين فكر از سوي طرفداران تجارت و بازرگاني آزاد، مورد توجه قرار گرفت و مطرح شـد،  

با اين حال، مطالعات مربوط بـه تاسـيس   . كه مورد تصويب مقامات مركزي نيز واقع گرديد

محول شـد در اثـر   » كامپسالكسي«، از سوي سازمان برنامه به مشاوران دانماركي اين مناطق

اما سابقة تاسـيس  . 1نتايج اين مطالعات ، تنها يك انبار نگهداري كاال در خرمشهر ايجاد شد

در آن سال، حكومت وقت با هدف افزايش درآمـد  . بر مي گردد 1349مناطق آزاد به سال 

سـياحتي بـراي جلـب سـرمايه داران كشـورهاي       -فريحـي ارزي، قصد داشت يك منطقـة ت 

حوزة خليج فارس ايجاد كند، پس از بررسي كارشناسان ايراني و آمريكائي، جزيرة كـيش  

تجـاري انتخـاب    –به سبب موقعيت جغرافيايي خاص، به عنوان مركز بين المللي توريسـتي  

اري از مجتمـع هـاي   در دهة پنجاه بعد از به ثبـت رسـيدن سـازمان عمـران كـيش، بسـي      . شد

تجـاري   -اقامتي، شبكه هاي آب و برق و ديگر امكانات رفاهي به منظور كاربري توريستي

                                         

  ٧١تي ، مسعود ، پيشين ، ص محمدي المو ـ۱
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هدف اصلي، جـذب سـرمايه گـذاران بـراي سـرمايه گـذاري و يـا        . در اين منطقه ايجاد شد

مشاركت در صنعت توريسم بود و مسايلي نظير توليد، اشتغال و صادرات به عنوان اهـداف  

ر بودند اگر چه اهداف اصلي كه در كشـورهاي در حـال توسـعه از ايجـاد ايـن      فرعي مدنظ

مناطق دنبال مي شد، جـذب سـرمايه گـذاري هـاي خـارجي، افـزايش صـادرات كاالهـاي         

ايـن منـاطق نقـش     1357تـا سـال   1.صنعتي و در نتيجه، افزايش درآمـد ارزي كشـورها بـود   

اي توسـط   با تصويب مـاده واحـده   1358جهانگردي خود را حفظ كرده بودند، اما در سال 

شوراي انقالب، منطقة كيش از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و حق انحصـار و ثبـت   

به اين ترتيب جهـانگردي آن بـه تـدريج كـم     . سفارش در مورد كاالهاي وارده، معاف شد

  . رنگ گرديد

تصـادي  قانون نخسـتين برنامـه پـنج سـاله در توسـعة اق      19بر اساس تبصرة  1368در سال 

اجتماعي و فرهنگي كشور، به دولت اجـازه داده شـده كـه در سـه نقطـه مركـزي اقـدام بـه         

در همين راستا گمرك ايـران و سـازمان بنـادر و    . صنعتي كند -تاسيس مناطق آزاد تجاري

كشتيراني مكلف شدند تا ظرف شش ماه از تاريخ تصويب قانون برنامـه اول، منـاطق ويـژه    

ادي ورودي يـا گمركـات اصــلي، احـداث كننـد تــا بـه منظــور      حراسـت شـده اي را در مبــ  

نگهداري اماني مواد اوليه و قطعات، ابزار و مواد توليدي كـه بـدون انتقـال ارز وارد كشـور     

  . مي گرديد مورد استفاده قرار گيرند

                                         

 ٥٤، ص )١٣٨٠فروردين (، ٢٦، شماره اقتصاد ايرانمناطق غم انگيز ايران ،  ـ۲
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صـنعتي جمهـوري اسـالمي     –در همين راستا اليحه چگونگي ادارة مناطق آزاد تجـاري  

متن اليحه نهايي كه پس از اصالحات درخواست . شوراي اسالمي شدايران تقديم مجلس 

شده، از سوي شـوراي نگهبـان، در مـورد اليحـه، مـورد تصـويب مجـدد مجلـس شـوراي          

اسالمي قرار گرفت شامل سه قسمت اساسي اسـت كـه اهـداف، تعـاريف و اركـان منـاطق       

  . 1آزاد را مورد توجه قرار مي دهد

م و  چابهار را به عنـوان منـاطق آزاد ايـران معـين شـد و      و بدين ترتيب مناطق كيش، قش

  .2بنابر آشنايي دربارة مناطق آزاد ايران از توضيح اضافي خودداري مي كنيم

                                         

 ۷۲محمدي الموتي ف مسعود ، پيشين ، ص  ـ۱

 . هنچنين منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي جلفا اخيراً بعنوان منطقه آزاد شناخته شده است ـ۲
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  :معرفي مناطق اقتصادي ويژة چين: فصل دوم

چين گفته بود ، چين الگوي دستيابي بـه توسـعه بـراي     1978رابينسون قبل از اصالحات 

  . تكشورهاي جهان سوم اس

  پنجره ها را باز كنيم، مگس ها مي آيند «

  ببنديم، نفس هايمان تنگ مي شود 

  توري بگذاريد 

 »جيانگ زمين»                                       «پنجره ها را باز كنيد

               

  مقدمه : گفتار اول

ي تجربـة چـين   در بيست سال اخير چيني ها معجزه كرده اند و عموم كساني كه به بررس

پرداخته اند بداليل متفاوت، اسير نوعي حيرت شده اند، استيلگيتز معاون بانك جهاني، اين 

  : چنين تجربة چين را توصيف مي كند

. اسـت 1گستره و موفقيت اقتصاد چين در دو دهة گذشـته معمـايي بـراي نظريـة مرسـوم     «

نـاب نمـوده انـد، بلكـه     سياست گذاران چيني نه تنها از راهبرد خصوصي سـازي كـامال اجت  

با اين وجود تجربة اخير چين يكي از . را نيز پذيرفته اند 2بسياري از اصول اجماع واشنگتني

استان چين را كشـورهايي مسـتقل    30اگر . موفق ترين داستان هاي اقتصادي درتاريخ است

                                         

١. Standard Theory.  

٢. Washington Consensus.  
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 20. در نظر بگيريم، كه جمعيت بسياري از آنها بيش از ساير كشورهاي كـم درآمـد اسـت   

داشـته انـد همگـي بـه      1995تـا   1978كشوري كه بيشترين رشد اقتصادي را در طول دورة 

  »1استان هاي چين تعلق دارند

منظور استيگليتز از اجماع واشنگتي مجموعـه سياسـت هـايي اسـت كـه از سـوي بانـك        

جهاني، صندوق بين المللي و خزانه داري آمريكا در كشـورهاي آمريكـاي التـين و سـپس     

شرقي، روسيه و آسياي ميانه به اجرا درآمد تقريبـا همـان مجموعـه سياسـتي كـه در      اروپاي 

امروزه ديگر بانك جهـاني از تجـويز   . ايران به عنوان سياست هاي تعديل شناخته شده است

اصول اجماع واشنگتني دست كشيده است و سياست هايي را پيشنهاد مـي كنـد كـه بـه آن     

  . مي گويند2اجماع فرا واشنگتني

ين تحول، تحولي بزرگ در عرصه سياست گذاري و انديشـه اقتصـادي اسـت، و چـين     ا

يكي از عـواملي بـود كـه انديشـمندان و سياسـت گـذاران را وادار بـه تجديـد نظـر و روي          

در واقـع آنچـه موجـب حيـرت اسـتيگليتز و ديگـر       . آوردن به اجمـاع فـرا واشـنگتني كـرد    

ت پـا زدن بـه شـماري از اصـول اجمـاع      اقتصاددانان شده اين اسـت كـه چـين عليـرغم پشـ     

                                         

، موسسه كار و تأمين  علل موفقيت چين در ايجاد اشتغال با تأكيد بر بنگاههاي شهر و روستاـميدري ، احمد ، ۳

 .۱، ص ۱۳۷۷اجتماعي، سال 

٢. Post- Washington Consensus.  
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واشنگتني مانند خصوصـي سـازي، آزاد سـازي مـالي، آزاد سـازي نـرخ ارز و آزاد سـازي        

  . 1بازار، عوامل توليد توانسته است موفقيتي اين چنين بدست آورد

موفقيت چين حاصل شيوه خاص ورود به نظام بازار و نهادسـازي بـومي چينـي هـا بـوده      

هاي اصالح گران اقتصادي در چين ايجاد منـاطق آزاد اقتصـادي در    يكي از سياست. است

سطح كشور بود قابل ذكر است كه اصـطالحي كـه در چـين بـراي منـاطق آزادش در نظـر       

  .بود» مناطق اقتصادي ويژه«گرفته شد،  اصطالح 

: پــس ازشــروع اصــالحات اقتصــادي، اســتراتژي توســعه بــر دوپايــه اساســي اســتوار شــد

  ة صنعتي استراتژي توسع

  استراتژي توسعة منطقه اي

اما اينكه اين استراتژي ها و ساختار توزيع منطقه اي، چگونه انجام گيرد و به آن هـا چـه   

شد  منابعي اختصاص بيايد، مساله اي بوده است كه مي بايست برايش چاره اي انديشيده مي

منـاطق، بـه سـرعت    بايـد اجـازه داد بعضـي از    : در اين ارتباط دنگ شيانو پينگ مـي گويـد  

توسعه يابند تا بتوانند به توسعه ديگر مناطق كمك نمايند و اين خط مشي اصلي و ميـان بـر   

  . در توسعه ديگر مناطق و دستيابي به موفقيت است

عالوه بر آن، با توجه به سياست هاي اعالم شده از سوي مقامات چينـي مبنـي بـر ايجـاد     

علمـي و فنـي بـا كشـورهاي جهـان بـر اسـاس         روابط و همكاري هاي اقتصادي؛ بازرگـاني 

                                         

 ٢ميدري ، احمد ، پيشين ، ص ـ٥
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برابري و منافع متقابل و همچنين در پيش گرفتن سياست هاي درهاي بـاز و نيـز زمـاني كـه     

بحث نزديك شدن چين به هنگ كنگ و ماكائو و استفاده از امتيـازات ايـن    1979در سال 

در همـين  . ردمناطق مطرح بود، دنگ شيائو پينگ ايجاد مناطق اقتصادي ويـژه را مطـرح كـ   

كميته مركزي حزب كمونيست و شوراي دولتي چين ايجاد مناطق  1979راستا، در جوالي 

ايـن منـاطق بـه     1980ويژه شـن ژن، شـانتو، ژوهـاي و زيـامن را تصـويب كـرده و در اوت       

  . 1صورت مناطق اقتصادي ويژه در آمدند

صـله از اجـراي   با جمع بندي از نتـايج حا  1984كميته مركزي حزب كمونيست در سال 

كـه كـامال موفقيـت آميـز و     (اصالحات، سياست درهاي باز و ايجاد مناطق اقتصـادي ويـژه   

منطقـة سـاحلي و شـهرهاي بنـدري از جملـه       14تصميم گرفـت كـه   ) سازنده ارزيابي نمود

و سـپس بـراي    2را به عنوان شهرهاي باز اعـالم كنـد  ... شانگهاي، كانتون، تيان جين، داليانو

گذاري خارجي، سياست هـاي ويـژه اي را در ايـن منـاطق اعمـال كـرد كـه        جذب سرمايه 

امتيازات و تسهيالت اعطاء شده در ايـن منـاطق برابـر و يـا بيشـتر از منـاطق اقتصـادي ويـژه         

  . هستند

منطقـة ژجيانـگ و    1988منطقه اقتصادي ويژة جيانـگ سـو و در سـال     1987و در سال 

قرار گرفت و به دنبال آن شوراي عالي دولتي، خاينان مورد تصويب كنگره ملي خلق چين 

مناطق ديگري مانند لي يودونگ و جي دونگ را باز اعالم كـرد و كمربنـد بـاز سـاحلي را     

                                         

 . ١٩، ص  ) ٨٠مهر (، ٦٩، شماره مناطق آزادآشنايي با مناطق آزاد چين ،  ـ١
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بـود كـه    1990آخرين تصميم دولـت چـين در مـورد منـاطق آزاد در سـال      . به وجود آورد

  . منطقة جديد پودونگ در شرق شانگهاي را به وجود آورد

و در واقـع  . ويژه از اهميت خاصي در توسعة اقتصادي چين برخوردارند مناطق اقتصادي

جيانـگ   1ميدان آزمايش و تجربه چين در جهت تغيير ساختار اقتصادي ايـن كشـور هسـتند   

پنج منطقة اقتصادي ويژه و منطقة جديد پودونگ بايـد  : زمين رئيس جمهور چين مي گويد

منـاطق بـه انضـمام شـهرهاي بـاز و همچنـين       به صورت بهتري به كارشان ادامه دهند و ايـن  

مناطق باز بايستي نقش كامل خود را در ترقي و پيشرفت اصالحات و توسعه اين كشور ايفا 

مناطق اقتصادي ويـژه بايـد بـراي    : لي پنگ نخست وزير چين نيز اشاره مي كند كه. 2نمايند

اطق و شـهرهاي سـاحلي بـاز    دستيابي به نتايج هر چه بيشتر و بهتر توسعه يابند و همه اين منـ 

بايد فعاالنه در همكاري هاي اقتصادي بين المللي وارد شـوند و خـدمات الزم را بـه منـاطق     

در اين راسـتا چـين بـازار داخلـي خـود را بـر       . اطراف خود و ديگر مناطق كشور ارائه دهند

بـه   اساس نيازهاي اصالحات و توسعه بـه ويـژه در زمينـه هـاي مـالي، بازرگـاني و توريسـم       

  . تدريج باز خواهد كرد

اي  مناطق اقتصادي ويژه در واقع ميدان آزمايش براي اصالح ساختار اقتصـادي و پنجـره  

ــاء     ــدات، ارتق ــه ســازي تولي ــق، بهين ــدين ســان اصــالحات عمي ــان اســت ب ــه روي خارجي ب

                                         
1. Ilo, Governing Body , op , cit , p2.  
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تكنولوژي، بهبود اجـراي امـور اقتصـادي حضـور در رقابـت هـاي بـين المللـي و مبـادالت          

  . تجاري از مواردي است كه توسط اين مناطق دنبال شده است بازرگاني و

دولت مركزي براي روند توسعه مناطق اقتصادي ويژه سه مرحله را در نظر گرفتـه اسـت   

  : كه عبارتند از

  . دورة ابتدائي از زمان بنيان گذاري و تاسيس تا ساخت امور زير بنايي -1

 ) . 1990تا سال ( مرحله توسعه و ساختن يك اقتصاد متكي بر صادرات -2

 . 20001تا  1990مرحلة افزايش توسعه مناطق از سال  -3

  : در ادامة بحث، مناطق اقتصادي ويژه چين به طور مختصر معرفي مي شود 

  ) Zhuhai: (منطقة ويژة ژوهاي: گفتار دوم 

منطقة آزاد ژوهاي در حوزة رود مرواريد و در منطقه اي پشت شهر ماكـائو قـرار گرفتـه    

كيلومتر  16/15كيلومتر مربع مساحت دارد و وسعت منطقة آزاد آن  654ر ژوهاي شه. است

  . مربع است

تاسيسات صنعتي موجود شامل تاسيسات مربوط بـه كـاال هـاي الكترونيكـي، منسـوجات      

محصوالت شيميايي، صنايع غذائي، ماشـين آالت و ابـزار مهندسـي و مـواد پتروشـيمي مـي       

، كارخانجات آلومينيـوم و چينـي داراي اولويـت ويـژه اي     در زمينه تاسيسات صنعتي. گردد

صـادرات ايـن منطقـه بيشـتر     . هستند و تاكيد خاصي بر فعاليت هاي جهانگردي وجـود دارد 
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كميتة  1984در ژوئن . شامل محصوالت كشاورزي، ماهي، و كاالهاي كنسرو شده مي شود

رة مقـدار سـرمايه   حزب كمونيسـت در منطقـه آزاد ژوهـاي سياسـت هـاي جديـدي را دربـا       

گذاريهاي مشترك مجاز، خريد توليدات از بنگاه ها و شركتهاي فعال در منطقة آزاد توسط 

بر اساس اين سياستها بـه تاسيسـات صـنعتي در منطقـة آزاد، اجـازه      . بازار داخلي، اتخاذ كرد

عرضـه  درصد باالي هزينة تمام شده، به بـازار داخلـي    30داده شد تا توليداتشان را به قيمت 

اين سياسـتها  . كنند؛ همچنين اجازه يافتند مازاد بر نياز داخلي را به طرفهاي خارجي بفروشند

توجه بيشتري به نقش تجاري اين منطقه آزاد در تسريع رشد اقتصادي جمهوري خلـق چـين   

  . 1داشت

  )  Shantou(منطقه اقتصادي ويژة شانتو: گفتار سوم

، 1983نوب چين قـرار گرفتـه اسـت، پـس از سـال      در ج» جيوجيوند«اين منطقه در استان 

محلي براي روابط تجـاري بـين آمريكـا و كشـورهاي اروپـايي بـا چـين        » شانتو«شهر بندري 

گرديد و انتخاب شانتو به عنوان منطقه آزاد به دليل سابقه ايـن بنـدر در فعاليتهـاي تجـاري و     

صـنايع  . مربـع بـوده اسـت   كيلـومتر   6/52مساحت منطقة مـذكور  . بازرگاني سنتي بوده است

صـنايع تركيـب مـواد، الكترونيـك، ارتبـاط از راه دور،      : فعال در اقتصاد ايـن منطقـه، شـامل   

  . محصوالت كنسرو شده، پالستيك و صنايع دستي مي باشد

                                         

 .  ٣١و  ٣٠محمدي الموتي ، مسعود پيشين ، صص  ـ٢



 ٤٥ 

ميــوه، ســبزيجات، محصــوالت : ايــن منــاطق در زمينــه كشــاورزي در محصــوالتي چــون

  . دريايي، و حيوانات اهلي فعال مي باشد

توسعه جهانگردي و پـردازش صـادرات محصـوالت    » شانتو«در طرح اوليه تاسيس منطقة 

كه در وهلة اول تاكيد بـر صـنايع كـاربر و در مرحلـه دوم     . كارخانه اي سبك مطرح گرديد

تصميم گرفته شد، كه چهار شـركت پيشـرفته،    1981در سال . تاكيد بر صنايع سرمايه بر بود

اني، يك شركت جهـانگردي يـك شـركت خـدماتي،     شامل يك شركت كشاورزي بازرگ

طـرح مـورد مطالعـه     23يك شركت پيشرفته مديريت در اين منطقه تاسيس شـود، همچنـين   

قرار گرفت كه بيست طرح مربوط به كارخانـه هـاي صـنعتي، دو طـرح بـراي فعاليـت هـاي        

  . 1دامداري و يك طرح براي رستوران هاي سلف سرويس بود

  ) ShanZhen: شن ژن(تصادي ويژة منطقة اق: گفتار چهارم

به عنوان منطقة اقتصادي ويژه اعـالم شـد، كـه توسـعه      1980منطقة سن ژن در اوت سال 

كيلومتر مربـع   2020شن ژن . 2يافته ترين منطقة آزاد در بين مناطق اقتصادي ويژه چين است

ايـن شـهر   . دكيلومتر مربع را با پوشش مي ده 327وسعت دارد كه منطقة اقتصادي ويژه آن  

فعاليت هاي صنعتي در ايـن منطقـه شـامل ؛    . در استان گواندونگ و در جنوب آن قرار دارد

  . صنايع الكترونيك، ارتباط از راه دور، نفت، پتروشيمي و صنايع حمل و نقل است

                                         

 .  ٣٢و ٣١همان، صص  ـ١

 . ۳۵همان، ص  ـ٢



 ٤٦ 

اول، زيـر  : در ابتدا سرمايه گذاري در منطقه آزاد شن ژن به سه نـوع تفكيـك شـده بـود     

ايـن منطقـه بـر اسـاس برنامـه دولـت       . وم جهانگردي، و سوم صنايع مـدرن  بناي اجتماعي، د

مركزي، پايگاهي براي ورود و انتقال تكنولوژي پيشرفته از طريق تاسـيس صـنايع جديـد بـه     

  .حساب مي آيد

معـدن   12معـدن سـنگ آهـن و     15كيلومتر ساحل دارد در اين منطقـه   9/229اين منطقه 

 8نطقه داراي راه آهن، بزرگراهها، فرودگـاه بـين المللـي و    اين م. غير فلزي مهم وجود دارد

خط كشتيراني بوده و در زمينـه هـاي تجـارت بـين المللـي و مـالي و ارتباطـات و         30بندر و 

  . مخابرات، مستغالت و توريسم توانمند است

ارگان مالي از جملـه بانـك و موسسـات مـالي و اعتبـاري در سـطح شـهرها         1168تعداد 

موسسه مالي، خارجي هستند كه شعبه و يا  دفتر نمايندگي  52د كه از اين تعداد فعاليت دارن

 34و ) داخلـي ( Aسـهام   127شـركت از جملـه    135دارند بازار بورس سهام اين شهر با ثبت 

در ) ميليـارد دالر  3/3حـدود  (ميليارد يـوان   7/26با كل سرمايه اي معادل ) خارجي( Bسهام 

  . حال فعاليت است

با هنگ كنگ موجـب شـده كـه بسـياري از چينـي هـاي       ) هم مرزي(اين منطقه  نزديكي

ماوراء بحار كه پيوندهاي خانوادگي گسترده اي با چيني هاي داخلي دارنـد، در ايـن منطقـه    

  . سرمايه گذاري كنند



 ٤٧ 

 165توليـدات ناخـالص داخلـي خـود را بـه      ) 96 -2000(شن ژن تا پايان برنامه پنج سال 

رساند و همچنـين توليـدات   % 13بار شد متوسط ساالنه ) ميليارد دالر 20ود حد(ميليارد يوان 

  . افزايش داد% 14ميليارد يوان بار شد متوسط ساالنه  175ناخالص صنعتي خود را به 

رسـيد و   2000ميليارد دالر در سال  28به  درصد، 5/6صادرات اين منطقه بارشد متوسط 

  . 1ميليارد يوان بالغ شد 180به % 9متوسط ساالنه  سرمايه گذاري در سرمايه ثابت، با رشد

در منطقة آزاد شن ژن از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت،  ) Shekou(بخش صنعتي شكو 

كه ابتدا با وسعت يك كيلومتر مربع در قسمت جنوب منطقه مـذكور قـرار گرفـت و تحـت     

شركت هاي چينـي   بود ، شكو داراي)CMSN(مديريت مستقيم وزارت ارتباطات و كشتيراني

در ايـن منطقـه شـروع     1979با سرمايه گذاري مشترك طرف هاي خارجي است كه از سال 

بيش از يكصد كيلومتر مربع از زمين هاي ايـن بخـش، بـراي     1983در پايان . به كاركرده اند

كارگران ساخته شد و ساير خدمات از جمله هتل و رسـتوران نيـز مهيـا گرديـد، و دانشـگاه      

  2. انتقال يافت» شيكو«ميالدي به  1984از سال » ژنشن «جديد 

طرحهاي با تكنولوژي پيشرفته و سرمايه بر، همراه با طرح هـاي بـا تكنولـوژي    » شكو«در 

  . كاربر، مدنظر قرار گرفته است

   )Xiamenزيامن (منطقه اقتصادي ويژة : گفتار پنجم

                                         

 .٢١، پيشين ، ص مناطق آزادآشنايي با مناطق آزاد چين ،  ـ١

 . ۳۵، ص  عود ، پيشينمحمدي الموتي ، مس ـ۲



 ٤٨ 

و در سواحل مركزي چين با ) Fajian(» فوجيان«بر خالف مناطق ديگر، در استان » زيامن«

اقتصاد سنتي اين منطقـه بـر مـاهيگيري و    . كيلومتر مربع واقع شده است 131مساحتي برابر با 

تجارت با مناطق داخلي چين متمركز بوده است امروزه روابـط گسـترده تجـاري بـا بـيش از      

اسـتان  شصت كشور خارجي، اين منطقه را يكي از مهمترين بنادر چين كـرده اسـت ارتبـاط    

با فيليپين، سنگاپور، اندونزي، ژاپـن و ايـاالت متحـده آمريكـا از طريـق ايـن بنـدر        » فوجيان«

  . برقرار مي گردد

طـرح توسـعه ايـن منطقـه بـا سـرمايه       . مـيالدي تاسـيس شـد    1981در اكتبر » زيامن«بندر 

منطقـة مـذكور   . آغـاز شـد  ) Huli(گذاري در صنايع سبك ساختمان سازي در منطقه هيـولي  

و ) Dougdu(» دوگ دو«دود هفت كيلومتر از مركـز شـهر و سـه كيلـومتر از بنـدر بـزرگ       ح

  . كيلومتر از فرودگاه زيامن فاصله دارد 5/2

براي جذب سرمايه گذاري، جهت مدرنيزاسـيون صـنعتي تاسـيس شـده و     » هيولي«منطقة 

ا نيـز بـر   عالوه بر آن وظايف توليد محصوالت اساسي و فروش آنهـا بـه بازارهـاي داخلـي ر    

صنايع توليد نيرو، الكترونيك، ماشـين  : شامل» زيامن«صنايع فعال در منطقه آزاد . عهده دارد

ابزار، صنايع شيميايي ارتبـاط از راه دور، صـنايع غـذايي، پالسـيتك و چـرم مـي گردنـد در        

  . بخش كشاورزي، محصوالت برنج، نيشكر، بادام زميني، چاي و ميوه مد نظر هستند

نطقة اقتصادي ويژه مشوق هـايي در نظـر گرفتـه شـده كـه بـراي سـاير منـاطق         براي اين م

درصد  100تا حداكثر  25مدنظر نبوده از جمله، اينكه سهم خارجيان از سرمايه گذاري، بين 



 ٤٩ 

درصـد   15در نظر گرفته شده است ماليات بر سـود در مـورد صـنايع كارخانـه اي بـه ميـزان       

ور متوسط بيست تا شصت سال اسـت، كـه پـس از    وضع شده است ، مدت اجارة زمين به ط

براي هر متر مربـع،  ) Rmb(نرخ اجاره يك تا سه يوان . استفاده بايد به دولت انتقال داده شود

يوان براي هزينه هاي تسـطيح و آمـاده سـازي زمـين اسـت و ايـن مشـوقها         50 -60به عالوه 

  . ته اندداش» زيامن«نقش مفيدي در رونق فعاليت هاي اقتصادي منطقه 

با توجه به جاذبه هاي ايجاد شده در اين بندر و گسترش سرمايه گذاري هاي خارجي در 

نقش با اهميت و ويـژه اي در جـذب سـرمايه    » زيامن«آن ، شايد بتوان گفت كه منطقه آزاد 

بـدين ترتيـب ايـن منطقـه بـه سـمت يـك پايگـاه بـزرگ          . هاي خارجي به چين داشته است

رود و ارتبـاط   ايع سـبك و واردات كاالهـاي اساسـي پـيش مـي     جهانگردي و صـادرات صـن  

  . 1تجاري گسترده اي بين چين و كشورهاي جهاني برقرار مي كند

  شهر آزاد شانگهاي : گفتار ششم

تحوالت سريع و شگرف اقتصادي و صـنعتي طـي سـالهاي گذشـته در چـين و بـويژه در       

ب گشـته اسـت كـه ايـن منطقـه      شانگهاي بعنوان قطب اقتصادي و بازرگاني اين كشور موج

شهر شانگهاي با جمعيتي بـيش  . بعنوان كانون پويا ترين اقتصاد جهاني مورد توجه قرار گيرد

ميليون نفر، بزرگترين شهر و مركز صنعتي ، تجارت و امـور مـالي چـين و همچنـين      5/13از 

انگهاي شـ . از لحاظ ظرفيت بندري اسـت  –داراي رتبه چهارم جهاني  -بزرگترين بندر چين

                                         

 ۳۴و  ۳۳محمدي الموتي ، مسعود ، پيشين ، صص  ـ١



 ٥٠ 

بعنوان سر اژدهاي چين با تحوالت فزاينده اقتصـادي، تجـاري و صـنعتي خـود را در جهـت      

سـرعت تحـوالت و حجـم فعاليـت     . سبقت گرفتن از هنگ كنگ و تايوان به پيش مـي رود 

هاي اقتصادي و صنعتي در اين شهر به نحوي است كه تصور تبديل شدن شانگهاي به قطب 

  . 1يا در دهة اول قرن آتي را تقويت مي نمايدبزرگ اقتصادي جنوب و شرق آس

از سويي ظرفيـت عظـيم اقتصـادي و صـنعتي ايـن شـهر كـه در سـايه اجـراي سياسـتهاي           

اصالحات و درهاي باز اقتصادي بوجود آمده، خيل سرمايه و تكنولوژي شركتهاي خارجي 

 را به سمت خود جـذب كـرده و از سـوي ديگـر بـازار مصـرف عظـيم آن كـه بـا احتسـاب          

انبـوه كاالهـاي مصـرفي را از    . ميليون نفري را تشكيل مـي دهـد   250استانهاي اطراف، بازار 

  . ديگر كشورها به اين شهر سرازير نموده است

بزرگ ترين مجتمع هاي فوالد، پتروشيمي . شانگهاي بزرگترين پايگاه صنعتي چين است

در ايـن شـهر مسـتقر مـي     .. .و بزرگترين كارخانه اتومبيل سازي، هواپيما سـازي كـامپيوترو   

از دو بـازار سـهام موجـود در    . و اين شهر بزرگترين منبع مـالي در سـطح چـين اسـت    . باشند

  . چين، بزرگترين بازار بورس، در شانگهاي قرار دارد

هزار  10هزار بنگاه صنعتي در اين شهر وجود دارد كه بيش از  30در حال حاضر بيش از 

نوع صنعت موجود در شـانگهاي،   400ت مي باشنددر بين آن در حومه شهري در حال فعالي

                                         

 .۱۳۸، ص  ۸۵، شماره  مناطق آزاداژدهاي چين از شانگهاي سربرآورده است،  ـ۱



 ٥١ 

صنايع متالوژي، شيميايي،ساخت ماشين آالت، كشتي سازي، الكترونيـك، منسـوجات،ابزار   

  . 1اندازه گيري، دارو سازي و صنايع سبك از عمده ترين صنايع مي باشد

  منطقة اقتصادي ويژة پودونگ : گفتار هفتم

راي تسـريع رونـد توسـعه و تحـوالت اقتصـادي و      بـ  1990دولت مركـزي چـين در سـال    

همچنين جذب بيشتر سرمايه هاي خارجي، قسمت شرقي شانگهاي يعني پودونگ را بعنـوان  

  . منطقه اقتصادي ويژه اعالم نمود

 110مـي باشـد،   » يانـگ تسـه  «كه يك رودخانه فرعي از رودخانـه  »خوانگ پو«رودخانه 

سط شهر شانگهاي مي گـذرد و شـهر را بـه دو بخـش     اين رودخانه از و. كيلومتر امتداد دارد

بدين ترتيب منطقة پودونگ بخشـي از  . »پوشي«و » پودونگ«: تقسيم مي كند كه عبارتند از 

كيلـومتر   522از . كيلـومتر وسـعت دارد   522شهرستان شانگهاي مي باشـد منطقـة پودونـگ    

ورد اسـتفاده صـنعتي و   كيلومتر مربـع مـ   1/26درصد يا  5مربع زمين منطقه پودونگ بيش از 

  . مالي و بقيه كشاورزي، روستا و شهر مي باشد

صنايع اصلي اين منطقه شامل پتروشيمي، كشتي سازي، آهن و فوالد، مصالح ساختماني، 

در منطقه پودونگ در ساحل شـرقي رودخانـه خوانـگ پـو     . صنايع سبك و منسوجات است

 10اي كشتي هاي با ظرفيت حـداكثر  اسكله بر 32اسكله وجود دارد كه  78در حال حاضر، 

تونل زير آبـي منطقـه پودونـگ را بـه      3در حال حاضر . گيرد هزار تن مورد استفاده قرار مي

                                         

 ۱۴۰همان، ص  -٢



 ٥٢ 

معبـر مسـافربري بـا قايقهـاي      16عالوه آن دو پـل معلـق و همچنـين    . شانگهاي متصل ميكند

ميليـون نفـر    1/1معبر براي حمل وسايل نقليه وجود دارد كه روزانه در حدود  4مسافربري و 

  . هزار  وسيلة نقليه موتوري در آن تردد دارند 17و 

هدف اصلي از اعالم پودونگ به عنوان منطقة اقتصادي ويژه، ساختن يك منطقه شـهري  

در سطح جهاني، ايجاد بزرگترين مركز فعاليت هاي تجاري چين، منطقة تجاري آزاد وسـيع  

پردازش  صادرات، كشاورزي مدرن در حومه آن  و باز، صنايع با تكنولوژي پيشرفته، پايگاه

در ايـن راسـتا بسـياري از پـروژه هـاي زيـر بنـائي بـا سـرمايه          . و منازل مسكوني مدرن اسـت 

افـزايش راههـاي تـردد بـين شـانگهاي و پودونـگ،       . گذاري داخلي و خارجي انجام گرفت

برابر فرودگـاه   8كه  -متر، احداث فرودگاه بين المللي 468ساخت برج تلويزيوني به ارتفاع 

، ايجـاد سيسـتم مخـابراتي و ارتبـاطي مـدرن، ايجـاد مراكـز تجـاري،         -فعلي شانگهاي است

ها از  هزينه هاي اين پرژه. ادواري، بازرگاني و مالي، از جمله اقدامات دولت محلي مي باشد

طريق فروش سـهام، اجـارة زمـين، وامهـاي بانـك جهـاني، بانـك توسـعه آسـيايي، سـرمايه           

  . ي ديگر استانها و خارجي ها ووامهاي دولت مركزي تامين شده استگذار

با ورود شركت هاي چند مليتي به منطقه پودونـگ، رقابـت بـين آنـان ايجـاد شـده و هـر        

كدام  بنحوي سعي داشتند با افزايش ميزان سرمايه گذاري خود در پروژه هاي مهـم معرفـي   

در حال حاضر تعداد شركت هاي چند . دشده از سوي دولت شانگهاي فعاالنه شركت نماين



 ٥٣ 

 16شركت مي رسد كه  60مليتي معروف دنيا كه در اين منطقة سرمايه گذاري نموده اند به 

  . 1شركت آن آمريكائي و ژاپني مي باشند

  مناطق آزاد امارات : مبحث سوم

امارات نخستين كشور خاورميانه اسـت كـه منطقـه آزاد تاسـيس نمـود و ايـن فدراسـيون        

كل از ابوظبي، دوبي، شارجه، ام القوين، عجمان، رأس الخيمه، فجيره و مساحت آن در متش

  . مايل مربع است 41000حدود 

با صدور حكمي، بندر جبل علي را منطقه آزاد اعـالم نمـود، از    1985فوريه  9امارات در 

ر تاسيس تاكنون هر ساله منطقه جديدي را بعنوان منطقه آزاد در اين كشو 1990اواسط دهة 

  . شركت تاسيس شده است 3000در مناطق آزاد اين كشور حدود  2000مي نمايد و تا سال 

در همـة آنهـا امكـان     . انگيزه هاي كلي در مناطق آزاد امارات متحده عربي فـراوان اسـت  

مالكيت صد در صدي شركت هاي خارجي، معافيت كامل از گمرك،ماليات و تعرفه هـاي  

در همـة آنهـا نيـز    . يه و سود و اجاره هاي بلند مـدت وجـود دارد  تجاري، خروج كامل سرما

كاغذ بازي به حداقل رسيده و مجوزهاي جديد به سرعت صـادر مـي گـرددو تنهـا تفـاوت      

 25منطقه آزاد شارجه مدت اجاره هاي سرمايه گـذاري   2مثال در . آنها در جزئيات آنهاست

در حالي كه در شـهر اينترنتـي دوبـي    سال ديگر تمديد كرد  25سال است كه مي توان براي 

                                         

 .۱۴۲و ۱۴۱همان، صص ـ١



 ٥٤ 

ــاله اســـت 50اجـــاره هـــاي ســـرمايه گـــذاري   ــارات متحـــده  .سـ ــامي منـــاطق آزاد امـ   تمـ

  

عربي با استفاده از جذابيت هاي محلي و اسـتراتژيك و حصـول اطمينـان از دسترسـي بـه      

بهترين نوع ارتباطات مانند بنادر و فرودگاه هـا بـراي خـود بازاريـابي مـي كننـد، آن منـاطق        

آزادي كه خارج از دوبي هستند نيز به تبليغ هزينه هاي كمتر خـود در اجـاره و هزينـه هـاي     

   1.كلي زندگي، مي پردازند

  منطقة آزاد جبل علي : گفتاراول

علي قديمي ترين منطقة آزاد امارات متحـده عربـي و بزرگتـرين آن نيـز      منطقه آزاد جبل

ل علي در حد فاصل شرق و غـرب واقـع   منطقه آزاد جب. هست، كه در دوبي واقع شده است

شده است اين منطقه در پايين منطقه خليج عربي قرار گرفتـه اسـت، ايـن منطقـه آزاد محلـي      

است كه به طور طبيعي توسط راههاي ارتباطي، ايـن نقطـة صـادراتي را بـه بازارهـاي خلـيج       

  . فارس ارتباط مي دهد

پـذيرايي از هـر نـوع كشـتي بـا هـر        در داخل منطقه آزاد، بندري وجود دارد كه قـادر بـه  

كيلـومتر طـول و يـك     11لنگرگـاه كشـتي بـا بـيش از      67در ايـن منطقـه   . ظرفيتي مي باشد

  . ترمينال كانتينر با مدرن ترين وسايل تخليه و بارگيري وجود دارد

                                         

  . ٥٧، ص  ٨٨، شماره هاي اقتصاد تازهمناطق آزاد تجاري در كشورهاي خاورميانه ، ـ ۱



 ٥٥ 

دوبي در پيروي از يـك سيسـتم صـنعتي صـحيح در طـرح هـاي ماننـد آلـومينيم سـازي،          

كارخانه مس و كابل هاي آلومينيومي و همچنين امكانات مونتاژ فلزات فيروزه، گاز طبيعي، 

و غيره سرمايه گذاري كرده است كه اكثريت ايـن طرحهـاي صـنعتي در منطقـه جبـل علـي       

سال زودتر از ديگر رقبا شروع به كار  10منطقه آزاد جبل علي به خاطر اينكه  1اند  واقع شده

تـا   . كيلومتر مربعي خـود، جـذب كننـد    100ه محدوده كرده قادر شده تا مشتريان مهمي را ب

هـزار نفـر را در    50شركت در اين منطقه ثبت شده بودند كه حدود  1650، تعداد2000سال 

كشور مختلف در اين منطقه جمع شده اند از نظـر ملـي    90اين شركت ها از . اشتغال داشتند

بي است و پس از آن به ترتيـب   شركت متعلق به امارات متحده عر 285بزرگترين گروه آنها 

شركت و ژاپـن و آلمـان    130شركت، آمريكا با  190شركت، هندوستان با  200انگلستان با 

   2.شركت قرار دارند 60با 

ميليارد نفري كشورهاي آسـياي ميانـه،    5/1منطقه آزاد جبل علي با هدف قرار دادن بازار 

اي طراحي شده كـه سـرمايه هـايي از     كشورهاي حاشيه خليج فارس و شمال آفريقا به گونه

  . 3سراسر جهان را به خود جذب كرده است

  منطقه آزاد حمريه : گفتار دوم 

                                         

 . ٢٢و  ٢١صص )٨٠بهمن ( ٧٣، شماره  مناطق آزادعلي ،  ايي با منطقه آزاد جبلآشنـ٢

  . ٥٧، پيشين ، ص هاي اقتصاد تازهناطق آزاد تجاري در كشورهاي خاورميانه ، ـ ۱

، ص )٧٧اسفند (، ١٧٨، شماره صنعت حمل و نقلبازار يك و نيم ميليارد نفري ، : علي ، هدف  ـ در آزاد جبل٢

١٠١ 



 ٥٦ 

توسط حكم امير ايجـاد شـد، منطقـه اي بـه وسـعت       1995منطقة آزاد حمريه كه در سال 

اكنون اين منطقه داراي بندري . ميليون متر مربع از مناطق ساحلي شارجه مي باشد 10حدود 

انبـار و   92اسـكلة كـاال عمـومي،     2متر آب عميق با دو اسكله مواد پتروشـيمي و   14عمق  با

كارمند  2400متر مربعي و منطقة مسكوني براي  614و  416دفتر پيش ساخته در اندازه هاي 

  . است

تاكنون بزرگترين سرمايه گذار، شركت پااليش نفت شارجه است كـه عمليـات تاسـيس    

جـذب بيشـتر صـنايع سـنگين بـه داخـل       . اين منطقه شروع كـرده اسـت  يك پااليشگاه را در 

درصـد كـل زمـين هـاي      45منطقه از مهم ترين اهداف اين منطقه آزاد است كه مي خواهد 

از ميان پروژه هاي آتـي مـي تـوان از كارخانجـات نسـاجي،      . منطقه را به آن اختصاص دهد

هزار متر مربـع   350زميني به وسعت . ترمينال سيمان و يك مجتمع روغن گيري سويا نام برد

هزار متر مكعـب و نيـز توزيـع و فـرآوري آن      865نيز براي انبار محصوالت نفتي به ظرفيت 

  . اختصاص يافته است

منطقه آزاد حمريه عالوه بر انگيزه هاي سرمايه گذاري به تبليغ محل و هزينه ها خود نيـز  

ت متحده عربي و نيز به  فرودگاه بين المللي مي پردازد اين منطقه به بنادر غرب و شرق امارا

  . شارجه دسترسي دارد

  ) Saifسيف (منطقه آزاد فرودگاه بين المللي شارجه : گفتار سوم



 ٥٧ 

منطقه آزاد سيف نيز مانند منطقه آزاد حمريه تحت پوشش اداره مناطق آزاد شارجه قرار 

زاد اسـت هـر چنـد كـه     قوانين و مقـررات آن درسـت ماننـد مقـررات همـان منطقـه آ      . دارد 

مخاطبين آن متفاوت است زيرا بيشتر صـنايع متوسـط و سـبك را مـد نظـر دارد كـه بتواننـد        

  . بيشترين استفاده را از ترمينال حمل كاال در همسايگي اين منطقه بنمايند

شـركت   281شركت در منطقه سيف مستقر شده اند از ميان اين شـركت هـا   382تاكنون 

شركت در بخـش صـنعت فعاليـت مـي      47ت در بخش خدمات، شرك 95در بخش تجاري، 

كنند و فعاليت هاي آنها گستره اي از توليدات مختلف از جواهرات و منسوجات گرفتـه تـا   

ميليون دالر در توسعه زير  200دولت شارجه حدود . فرآوري مواد غذايي را در بر مي گيرد

  . ساخت هاي اين منطقه سرمايه گذاري كرده است

قه جذب شركت هاي صنعتي مخصوصا از شبه قاره هند است بـازار يـابي ايـن    هدف منط

باشد و ادعا مي كننـد كـه    منطقه بر اساس كيفيت ارتباطات و مخابرات ارزان تر از دوبي مي

سـاعت مجوزهـا را صـادر     24هيچ منطقه آزاد ديگري قادر نيست مانند اين منطقه در مـدت  

  . 1كند

  مان منطقه آزاد عج: گفتار چهارم

برخالف ويژگي هاي تخصصي ديگر مناطق، عجمان حاضر است تا شركت هايي از هـر  

  . اندازه و هر فعاليتي را بپذيرد

                                         

 ٥٨، پيشين ، ص  هاي اقتصاد تازهآزاد تجاري در كشورهاي خاورميانه،  مناطق ـ١



 ٥٨ 

انگيزه هاي ارايه شده توسط عجمان مشابه ديگـر منـاطق اسـت هماننـد مالكيـت صـد در       

سـاله ماليـات و گمـرك و نبـود      20صدي توسط خارجيان، خروج سرمايه و سود، معافيـت  

منطقه آزاد تجاري عجمان در تالش هاي بازار يابي . ماليات شركتي يا ماليات بردرآمدهيچ 

 4المللـي و   خود بر مركزيت جغرافيايي خود در اين فدراسيون و نزديكي آن به فرودگاه بين

اجـاره  . هاي آن اسـت  با اين حال بزرگترين مزيت اين منطقه آزاد در هزينه. بندر تاكيد دارد

و دفتر تقريبا نصف قيمت ديگر مناطق آزاد هسـت بـه عـالوه هزينـه زنـدگي در      زمين، انبار 

  . 1عجمان بسيار پايين تر از هزينه زندگي در امارت هاي همسايه است

  

  منطقة آزاد فجيره : گفتار پنجم

شركت را  120فجيره تنها منطقه آزاد در ساحل شرقي امارات متحده عربي است تاكنون 

آن شـركت هـاي توليـدي و بقيـه در بخـش مونتـاژ، تجـارت و         درصـد  30جذب كرده كه 

ميليـون دالر در سـال    354جمع تجارت از طريق اين منطقـه د حـال حاضـر    . خدمات هستند

  . ميليون دالر برآورد مي گردد 218است و سرمايه گذاري كل نيز 

به نظر مي رسد كه بـا در نظـر گـرفتن شـركت هـاي توليـدي كـه در آينـده وارد منطقـه          

خواهد شد، برنامه اين منطقه براي جذب تجـارت هـاي كوچـك تـا متوسـط ادامـه خواهـد        

ميليون دالر، واحد توليـد پـودر    5/1اين صنايع شامل مجتمع خوراك ماهي به ارزش . يافت

                                         

  ,۵۸ـ همان، ص ۱



 ٥٩ 

 2ميكروني به ارزش يـك ميليـون دالر و نيـز تجهيـزات فـرآوري صـنايع غـذايي بـه ارزش         

  . 1ميليون دالر است

كر است كه بين تمام مناطق آزاد، فقـط منطقـه جبـل علـي قـوانين و مقـررات       البته قابل ذ

  . مجزايي دارد به همين دليل تنها به بررسي مقررات كار منطقه جبل علي پرداخته مي شود

  

                                         

 .٥٩و  ٥٨همان، صص ـ ۲



 ٦٠ 

  

  

  

  بخش دوم 

  قرارداد كار

  

  

  

  

  



 ٦١ 

  1 اقسام قرار دادكار: فصل اول

مقررات مناطق آزاد ايران، چـين  تفاوت و اختالف عمده اي كه در زمينة قرارداد كار در 

و امارات وجود دارد، تقسيم بندي قرار داد كار از حيث زماني به انواع مختلف در مقـررات  

بدين معني كه قراردادهاي كار در مناطق آزاد ايران از لحاظ زمـاني  . مناطق آزاد ايران است

قـرداد كـار و اقسـام آن     ثر از تقسيم بنديأبه سه دسته تقسيم مي شود كه اين تقسيم بندي مت

در قانون كار جمهوري اسالمي ايران  است، در حالي كـه چنـين تقسـيم بنـدي در مقـررات      

اين تقسيم بندي آثـاري نيـز   . مناطق اقتصادي ويژة چين و منطقه آزاد جبل علي وجود ندارد

  . به دنبال دارد كه با يكديگر متفاوت هست كه در سطور ذيل به بررسي آن مي پردازيم

  

  اقسام قرارداد كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران : مبحث اول

تقسيم بندي قرارداد كار به قرارداد كاربا مدت معين، با مـدت  : گفتار اول

   نا معين و براي انجام كار معين

از لحاظ مدت قرارداد كار، سه نوع قرارداد كـار پـيش    2آن، 3و تبصرة  7با توجه به مادة 

قرارداد كـار بـراي انجـام كـار     ) قرارداد كار براي مدت معين، ب) الف: شامل بيني شده كه

  . قرارداد كار براي مدت نامعين) معين ، ج

                                         

١-Labour contract. 

صـنعتي ، انتشـارات    -، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجـاري صنعتي -قانون و مقررات مناطق آزاد تجاريـ ۲

 .٧٦و  ٧٥، صفحه ١٣٨٣عيالم، 



 ٦٢ 

  : بند اول قرارداد براي مدت معين

در مقررات مناطق آزاد ايران تعريف روشني از اين نوع قرارداد كـار نشـده اسـت امـا بـه      

راي مواردي به كار مي رود كـه طبيعـت كـار جنبـة     نظر مي رسد كه اين دسته از قراردادها ب

ماهيت اسـتمراري كـار در دايمـي    «مقررات مذكور مقرر نموده  8البته مادة . غير مستمر دارد

كه با عنايت به اين ماده به نظـر مـي   » بودن قراردادهايي كه مدت معين دارد، موثر نمي باشد

ــ     ــراي كاره ــوان ب ــي ت ــار را م ــرارداد ك ــوع ق ــن ن ــه اي ــد ك ــتمراري  رس ــت اس ــه ماهي  ايي ك

 

دارند، منعقد كرد كه اين موضوع قابل انتقاد به نظـر مـي رسـد زيـرا اصـوال بـراي انجـام        

كارهايي كه ماهيت استمراري دارند قرارداد كار بايستي براي مدت نامعين بـا دائمـي منعقـد    

هيـت  بـه كـارگرفتن كـارگران را بـراي كارهـايي كـه ما       8نمود و اين در حاليست كه مـادة  

مستمر دارند به صورت موقت مجاز دانسته است در نتيجه كارفرمايان براي فرار از خسـارت  

اخراج و حق سنوات كه از آثار قرارداد كار دايمي هست، با اسـتفاده از قـرارداد كـار بـراي     

  . مدت معين، شانه خالي مي كنند

  : قرارداد كار براي انجام كار معين: بند دوم

امـا  . د كار هم تعريفي در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران وجود ندارداز اين نوع قراردا

هرگاه بـراي  «: تعريف قرارداد كار معين اين چنين آمده بود 1369در پيش نويس قانون كار 

انجام كار معيني كه آغاز و پايان آن بـه طـور تقريبـي مشـخص اسـت ماننـد احـداث راه بـه         



 ٦٣ 

ماشين آالت و غيره قراردادي به منظـور اشـتغال    مسافت معين، ساختن بناي مشخص، نصب

   1.كارگر منعقد گردد قرارداد كار براي كار معين ناميده مي شود

ــا قــرارداد پيمانكــاري در ايــن اســت كــه در قــرار داد     ــوع قــرارداد كــار ب تفــاوت ايــن ن

ه پيمانكاري، پيمانكار از مقاطعه دهنده يا صاحب كار تبعيت نمي نمايد و كار خـويش را كـ  

از سوي صاحبكار به او محول شده است مستقال انجام مي دهـد، امـا در قـرارداد كـار بـراي      

انجام كار معين هر چند كاري كه كارگر بايد انجام دهـد معـين و مشـخص اسـت و بعـد از      

انجام آن كار قرارداد نيز خاتمه مي يابد و از اين جهت شـبيه قـرارداد پيمانكـاري اسـت امـا      

  2.مانكار در انجام كار مورد نظر از كارفرما تبعيت مي كندكارگر بر خالف پي

  :قرارداد كار براي مدت نا معين : بند سوم 

در مــورد مــدت در ايــن هسـتند  هـاي دســته ســوم اصـلي تــرين قراردادهــاي كــار   ددارقرا

يكي اين كه مدت در اين قراردادها نامعلوم و نا معين اسـت  : قراردادها دو نظريه وجود دارد

ر دوم اين است كه اين قراردادها نيز مدت دار بوده و مدت در آنها نامعين نيست بلكـه  اما نظ

غير موقت است به اين معني كه نهايت آن مـدت، بازنشسـتگي، فـوت، از كارافتـادگي و يـا      

   3.استعفاست

                                         

) سـمت (تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (، جلد اول،  حقوق كارزت اله، عراقي، ع -۱

 . ٢١٦چاپ دوم، صفحه)  ١٣٨٢، 

 . ٧٦، چاپ پنجم، صفحه )١٣٨٢تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، (، حقوق كاررنجبري، ابولفضل،  -۲

 .٧٦صحفه ، همان -١



 ٦٤ 

  آثار مترتب براي اقسام قراردادهاي كار : گفتار دوم

  :انجام كار معين آثار قراردادهاي كار با مدت معين و  )الف

در مورد قراردادهاي با مـدت موقـت يـا كـار معـين، هـيچ يـك از        « 7مادة  3برابر تبصرة 

مگـر در مـوارد پـيش    (طرفين مجاز نيست به طور يك جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماينـد  

در صورت فسخ يكجانبـه قـرارداد از سـوي هـر يـك از طـرفين،       ) بيني شده در قرارداد كار

  . »تواند از طريق مرجع حل اختالف مطالبه خسارت نمايد مي طرف ديگر

از اين ماده مي شود نتيجه گرفت كه رابطة قراردادي طرفين، رابطـه اي محكـم و اسـتوار    

است و هر يك از دو طرف مي تواند، در صورتي كه حق فسخ در قرارداد پيش بينـي نشـده   

چنانچـه بـدون   . طة قـراردادي اميـدوار باشـد   باشد، با اطمينان خاطر تا پايان مدت به ادامة راب

داشتن حق فسخ، پيش از پايان مدت يا انجام كار مـورد نظـر قـرارداد فسـخ شـود، پرداخـت       

  . خسارت مي تواند تضمين كنندة حقوق طرفي باشد كه قرارداد به زيان او پايان يافته است

ذبور تضـمين الزم را  ولي بر خالف اين ظاهر موجه قانوني، به داليل زيـر قراردادهـاي مـ   

  : براي كارگران ايجاد نمي كند

 -نخست، قرارداد هاي با مدت معين اختصاص به موارد خاصي ندارد و براي هر نوع كار

  ممكن است چنين قراردادي منعقد شود؛  -از جمله كارهاي دائمي و فعاليت اصلي كارگاه

  نظر گرفته نشده است؛ دوم، براي اين گونه قراردادها حداقل يا حد اكثر مدتي در 



 ٦٥ 

سوم،انعقاد اين دسته از قراردادها به صورت مكرر ممنوع نيست و تكرار آنها هـيچ حقـي   

  1.براي كارگران ايجاد نمي كند

مگـر اينكـه قـرارداد كـار بـراي      . چهارم، حق سنوات به چنين كارگراني تعلق نمي گيـرد 

كار را به طور يكجانبه فسخ كـرده  مدتي بيشتر از يكسال منعقد شده باشد و كارفرما قرارداد 

  . باشد بدون اينكه كارگر تقصيري داشته باشد

  اثر قرارداد كار براي مدت نامعين  )ب

برخالف قراردادهـاي كـار بـا مـدت معـين و قراردادهـاي كـار بـراي انجـام كـار معـين،            

رفرمـا  قراردادهاي كار با مدت نا معين را مي شود بدون ذكر حق فسخ نيز برهم زد يعنـي كا 

و كارگر هر يك مي توانند قرارداد كار را بطور يكجا فسخ نمايندالبته شايسته بود كه مهلتي 

براي چنين كاري در نظر گرفته مي شد اما چنين مهلتي در مقررات منـاطق آزاد پـيش بينـي    

در هر صورت اگر كارفرما قرارداد كار براي مدت نـامعين را بـه طـور يكجانبـه     . نشده است

يد، تعبير به اخراج مي شود كه به دو صورت مي تواند باشد اخراج موجـه و اخـراج   فسخ نما

  . و اگر فسخ قرارداد كار از طرف كارگر باشد تعبير به استعفا مي شود. نا موجه

كارگري كـه قـرارداد كـارش از    «مقررات مناطق آزاد ايران  34و 33، 32با توجه به مادة 

روز به هيات مراجعه و تقاضاي رسيدگي ) 15(ظرف  سوي كارفرما فسخ مي شود مي تواند

هرگاه اخراج كـارگر از سـوي هيـات رسـيدگي موجـه تشـخيص داده شـود، هيـات،         . نمايد

                                         

 .٢٠٨، پيشين، صفحه) متس(عراقي ، عزت اهللا، جلد اول  ـ٢



 ٦٦ 

اخراج وي را تاييد نموده و كارفرما را ملزم خواهد سـاخت كـه در قبـال هـر سـال خـدمت،       

  . »روز كارگر را به وي بپردازد) 15(حقوق 

وي هيات رسـيدگي موجـه شـناخته نشـود، كارفرمـا را مخيـر       هرگاه اخراج كارگر از س«

خواهد كرد تا كارگر را به كار برگردانده و حقوق ايام بالتكليفي وي را بپردازد و يـا آنكـه   

بررسـي   .»روز وي را به عنوان خسارت اخـراج بپـردازد  ) 45(در قبال هر سال خدمت حقوق 

  . موارد فوق در بحث اخراج به تفصيل آمده است

  قرارداد كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين  :حث دوممب

همانگونه كه در صحفات پيشـين آمـد تنهـا يـك نـوع قـرارداد كـار در مقـررات منـاطق          

مقـررات كليـه منـاطق چـين در مـاده هـايي كـه        . اقتصادي ويژة چين پيش بيني  شـده اسـت  

مدت قرارداد كـار ذكـر كـرده    مربوط به مفاد قرارداد كار است يكي از مفاد قرارداد كار را 

 9در مـادة  » ژجيانگ«بعنوان مثال مقررات  1.كه بايستي در قرارداد كار معين و مشخص شود

بنگـاه متناسـب بـا نيـاز     . كارگران بنگاه از نظام قرارداد كار تبعيت خواهند كرد«: مقرر كرده

قـرارداد  . هنـد كـرد  توليدي ، قرارداد استخدام يا قرارداد كار با مدت هاي مختلف امضا خوا

  : بايستي مطابق مقررات و قوانين كشور باشد و مفادش شامل

  . »...دورة آزمايشي و مدت قرارداد كار  -2... «

                                         

١. I.P.L.M.E.F.I, Article10- R.M.L.W.P.F.F.E.SH,Article11,Item2-R.L.M.X.S.E.Z.,Article5-L.R.G.S.E.Z.G.P,Article11, Item2-

R.Z.P.M.L.P.A.S.F.J.V,Article9,Item2-R.L.M.F.I.E.J.P,Article7.   



 ٦٧ 

از مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت فقط يك نوع قرارداد كار در مقـررات چـين پـيش    

ران اسـت بـا ايـن    بيني شده است و تا حدودي مشابه قرارداد كار با مدت معين در مقررات اي

تفاوت كه به تمام كارگران مناطق چين حق سنوات و خسارت اخراج تعلق مي گيـرد حتـي   

اگر استعفا دهد، متناسب با سال هاي خدمت كارگر به او حق سنوات پرداخت مي شـود در  

  . حاليكه حق سنوات به كارگر ايراني كه قرارداد كارش مدت معيني است تعلق نمي گيرد

قرارداد كاري كه در مناطق اقتصادي ويژة چين منعقد مي شود شبيه قرارداد به طور كلي 

كار با مدت نامعين در مقررات ايران است يعني همان آثاري كه برقرارداد كـار بـا مـدت نـا     

  . معين مترتب است بر قراداد كار مناطق اقتصادي ويژة چين نيز مترتب است

  ) امارت(زاد جبل علي قرارداد كار در مقررات منطقه آ: مبحث سوم

در مقررات منطقة آزاد جبل علي دربارة مدت قرارداد كار مطلبي ذكر نشـده اسـت و بـه    

اصطالح مسكوت است اما در نمونه قرارداد كاري در سايت منطقـه آزاد جبـل علـي آمـده،     

حداكثر مدتي براي قرارداد كار معين شده كه براساس آن حـداكثر مـدت قـرارداد كـار دو     

ش بيني شده است كه به كارگران با رعايت شرايطي حق سنواتي معادل حقوق هفت سال پي

روز در نظر گرفته شده حتي كارگري كه به صورت ناموجه اخراج مـي شـود نيـز خسـارت     

  . اخراج پيش بيني شده كه در بحث اخراج به طور مفصل بررسي شده است

ارداد كـار بـا مـدت معـين در     قرارداد كار منطقه آزاد جبل علـي از حيـث زمـان شـبيه قـر     

قـرارداد  . مقررات مناطق آزاد ايران و از لحاظ آثار شبيه قرارداد كار با مدت نـا معـين اسـت   



 ٦٨ 

فقـط در  . كار منطقة آزاد جبل علي همانند قرارداد كـار منـاطق اقتصـادي ويـژة چـين اسـت      

ده اسـت  مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين قرارداد كار محدوديتي از حيث سال، معين نشـ 

در حاليكه در مقررات منطقه آزاد جبل علي حداكثري براي قرار داد كـار معـين شـده و آن    

دو سال است و هر كارگر به مدت دو سال مي تواند با بنگاه قرارداد كار منعقـد كنـد و بعـد    

  . از آن مي توانند قرارداد كار را تمديد نمايند



 ٦٩ 

  شرايط شكلي قرارداد كار: فصل دوم

شرايط شكلي قـرارداد كـار در مقـررات اشـتغال منـاطق آزاد       :مبحث اول

  ايران 

   شرط كتبي بودن قرارداد كار

كه انعقـاد آن تنهـا بـا توافـق دو طـرف صـورت مـي        1قرارداد كار يك عقد رضايي است

پذيرد و تحقق آن نيازمند تشريفات خاصي نيست حتي كتبي و شـفاهي بـودن قـرارداد كـار     

مي دهـد و قـرارداد كـار كتبـي و شـفاهي هـر دو اعتبـار يكسـان         هم تغييري در ماهيت آن ن

   2.دارد

زمـان بـروز    ،قرارداد كار كتبي در مقايسه با قرارداد كار شفاهي مزيتي دارد و مزيـت آن 

اختالف بين كارگر و كارفرما و مراجعه به هيات حـل اخـتالف آشـكار مـي شـود، زيـرا در       

ادي بين كارگر و كارفرما به آساني قابل اثبـات  صورت كتبي بودن قرارداد كار، رابطة قرارد

اثبات رابطة قراردادي بـين كـارگر    ،كه در صورت شفاهي بودن قرارداد كار است در حالي

مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران ضـمن   7در همين راستا مادة . و كارفرما بسيار دشوار است

  : ر نموده استتعريف قرارداد كار، شرط كتبي بودن قرارداد كار را مقر

                                         

ت مي گيرد و بدون حاجت به لفظ خاص يـا تنظـيم   عقد رضايي عقدي است كه به صرف تراصي عاقدين صور -١

دكتـر  (سند و يا اقباض معقود عليه چنانكه در عقود عيني معمول است و در برابر عقود تشريفي استعمال مـي شـود   

، چـاپ اول ،  )  ١٣٧٨انتشارات گنج دانش ( ، ٤، جمبسوط در ترمينولوژي حقوقجعفري لتگرودي، محمد جعفر، 

 .  ٢٥٨٠، صفحه ٩٦١٥شماره 

 .١٥٧ -١٥٦ ، ص٨٧، پيشين، شماره ) سمت(عراقي ، عزت اهللا، جلد اول  - ٢



 ٧٠ 

قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت مـزد  «

  . »معين، كاري را براي مدت معين يا نامعين براي كارفرما انجام مي دهد

در نتيجه اگر ايجاد رابطة كاري براساس قرارداد شفاهي مي باشـد اخـتالف حاصـله بـين     

قابل طرح نيست زيرا هيات دولت در مقررات اشتغال مناطق آزاد طرفين در هيات رسيدگي 

ايران اين نوع قرارداد را به رسميت نشناخته است و اينكه كارگر معترض در چنـين مـواردي   

به چه جائي مي تواند رجوع نمايد، مشـخص نشـده اسـت و از طرفـي مجـازات يـا ضـمانت        

در منــاطق آزاد توســط  7يــت مــادة اجرايــي بــراي انعقــاد قــرارداد شــفاهي كــار و عــدم رعا

  1.كارفرما، پيش بيني نشده است

نمونه قراردادهاي كار توسط سازمان منطقه به دو زبان كه يكي از آنهـا بـه زبـان فارسـي     

و قـرارداد كـار در سـه نسـخه     2است تهيه و در اختيار كارگران و كارفرمايان قرار مـي گيـرد  

ك نسخه آن نـزد كارفرمـا و يـك نسـخه در     تنظيم مي شود كه يك نسخة آن نزد كارگر، ي

  3.اختيار سازمان منطقه قرار مي گيرد

                                         

بررسي تطبيقي مواد مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمة تامين اجتماعي در مناطق آزاد اقبالي، ابراهيم، ـ ۱

 .  ١٣٧٧ -٧٨، پايان نامة كارشناسي ارشد، سال تحصيلي صنعتي با قانون كار جمهوري اسالمي ايران -تجاري

 . ١٠ماده ٢تبصره -۲

 . ١٠مادة  ١تبصره  - ٣



 ٧١ 

شرايط شكلي قرارداد كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة : مبحث دوم

  چين 

در مقررات خود، فقـط  » خاينان«مقررات كليه مناطق اقتصادي ويژة چين به غير از منطقة 

را مفادي كه بايد در قـرارداد كـار ذكـر شـود در     قرارداد كار كتبي را پيش بيني كرده اند زي

مقـررات كـار منطقـة     5بعنـوان مثـال مـادة    . مقررات كليه مناطق چين پيش بيني شـده اسـت  

بنگاههـاي منطقـة اقتصـادي ويـژه،     «:در همين راستا اعالم كرده است» زيامن«اقتصادي ويژة 

قـرارداد كـار   . مـي كننـد   قراردادهايي را با كارگران و كاركنان جهت استخدامشـان، منعقـد  

استخدام، اخراج، استعفاي كارگران و كاركنان، مـدت قـرارداد،   : شامل مفاد زير خواهد بود

مسئوليت هاي شغلي در توليد و كارهـاي ديگـر، دسـتمزدها،پاداش هـا و تنبيهـات، سـاعات       

قراردادهاي كـار جهـت   . كاري و تعطيالت، بيمه و رفاه كارگر، حمايت و انضباط كارگري

  » .ثبت بايستي به ادارة كار شهر زيامن گزارش شود

بيني نمـوده   عالوه بر قرارداد كار كتبي، قرارداد كار شفاهي را نيز پيش» خاينان«اما منطقه 

مقررات اين منطقه درباره قرارداد كار مقرر گرديـده كـه پـاراگراف اول ايـن      10است ماده 

  . وم، مربوط به قرارداد كار شفاهي استماده مربوط به قرارداد كار كتبي و پاراگراف د

اگـر مـدت اسـتخدام    «پاراگراف دوم مادة مزبور، شرطي را مطرح نموده كه بر اساس آن 

طبـق مـاده فـوق    » بايستي قراردادهاي كار به صورت كتبي منعقد شـود » بيشتر از يكماه باشد

د شود و قراردادهاي اگر قرارداد كار براي كمتر از يكماه باشد بايستي به صورت كتبي منعق



 ٧٢ 

كار بايستي جهت ثبت به ادارة كار محلي ارسال و در ضمن يك نسخه از قراردادها بايسـتي  

  . به اتحاديه هاي كارگري فرستاده شود

در زمينة زبان قرارداد كار، مقـررات منـاطق بـه جـز مقـررات شـانگهاي مسـكوت اسـت         

ار به زبان چيني نوشته خواهـد شـد و   قرارداد ك« مقررات شانگهاي در اين زمينه مقرر نموده 

مي تواند به زبانهاي خارجي نيز نوشته شـود در صـورتيكه تعارضـاتي بـين دو نسـخه وجـود       

   1.»داشته باشد، نسخه چيني حاكم خواهد بود

شرايط شكلي قرارداد كار در مقررات منطقـة آزاد جبـل علـي    : مبحث سوم

  ) امارات(

قرارداد كتبي را پيش بيني نمـوده اسـت در همـين     مقررات منطقه آزاد جبل علي نيز فقط

همة كارگران مورد حمايـت، يـك قـرارداد اسـتخدامي كـه      «: مقرر نموده 9. 5. 6راستا مادة 

بوسيلة ادارة منطقه آزاد تعيين شده است را امضاء مـي كننـد كـه ايـن قـرارداد بايـد حـداقل        

فراهم كردن شرايط بهتـر در صـورت    بنگاه ها براي. شرايط قابل قبول استخدام را ارئه نمايد

با توجه به اينكه نمونه قرارداد كار در مقـررات منطقـه آزاد جبـل علـي     . »تمايل مجاز هستند

رسد فقط قرارداد كتبـي مـدنظر قانونگـذار منطقـه آزاد جبـل       بوده پيش بيني شده به نظر مي

ازمان منطقـه آزاد  ان در قرارداد كار نمونـه اي كـه از طـرف سـ    بعلي بوده است و از حيث ز

                                         

١ R.M.L.W.P.F.F.E.SH,Articele11.  



 ٧٣ 

جبل علي تهيه گرديده، هردو زبان وجود دارد و قرارداد كار بـه دو زبـان انگليسـي و عربـي     

  . تدوين شده است اين نمونه قرارداد كار در پيوست پايان نامه آورده شده است

  1دورة آزمايشي: فصل سوم

   دورة آزمايشي در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران: مبحث اول

  شــود در  وريكـه در اسـتخدام دولتــي دوره اي بنـام دورة آزمايشـي پــيش بينـي مـي      همانط

بينـي چنـين دوره اي آن    بيني كرد فايـده پـيش   اي را پيش توان چنين دوره قرارداد كار نيز مي

است كه طي آن كارفرما مي تواند صالحيت و توانايي هاي كارگر را براي انجام كار مـورد  

مـي توانـد از نزديـك شـرايط و ويژگيهـاي مؤسسـة محـل كـار          كـارگر نيـز  . نظر احرا كنـد 

خودواقف شود و بر اساس آن، هر يك نسبت به ادامة رابطة قراردادي تصميم بگيرد، بر اين 

كارفرمـا مـي   «پـيش بينـي كـرده اسـت      11اساس، مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران در مادة 

از آن جا كه تعيين دورة آزمايشي بـا  » ...يدتواند مدتي را به نام دورة آزمايشي كار تعيين نما

وجـود دورة  ) 1وجود جنبه هاي مثبتي كه دارد، مي تواند مـورد سـوء اسـتفاده قـرار گيـرد،      

و بنابراين، كسي كه بـه اسـتناد پـيش بينـي      -آزمايشي اصل نيست و استثنا محسوب مي شود

) 2ايـد آن را اثبـات كنـدو    دورة آزمايشي در قرارداد كار ، به اين رابطه خاتمـه مـي دهـد، ب   

                                         

١. Probationary Peroid.  



 ٧٤ 

هيات دولت برخالف قوانين برخي كشورها حداكثر مـدت دورة آزمايشـي را تعيـين كـرده     

  1.است

در خالل اين دوره هر يك از طرفين مي تواند بـدون اخطـار قبلـي و بـي     ... «از آنجائيكه 

، براي آنكـه  )11مادة(» ...آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد

طرفين قرارداد به اين بهانه از تكاليف قانوني خود در مورد استعفا يا اخراج شانه خالي نكنند 

و بويژه از آن جهت كه كارفرما نتواند با عنوان دورة آزمايشي مدتي طـوالني كـارگر را بـه    

قـرر  م 11خدمت گيرد و سرانجام هم او را بدون رعايت مقـررات اخـراج كنـد، ادامـة مـادة      

مدت دورة آزمايشي با توافق دو طرف تعيين و در قرارداد كـار ذكـر ذكـر مـي     «:ميدارد كه 

شود ولي در مورد كارگران نيمه ماهر و ساده بيش از يكماه و كارگران ماهر بيش از سه ماه 

  . »نخواهد بود

اثر مهم پيش بيني دورة آزمايشي در قرار داد كار آن است كه هر يك از طـرفين ظـرف    

اين مدت مي تواند به آساني و بدون الزام به جبران خسارت، به رابطة خود بـا طـرف مقابـل    

در واقع مي توان پيش بينـي ايـن دوره را بـه منزلـة اختيـار فسـخ قـرارداد در نظـر         . پايان دهد

گرفت، ولي به جز اين اختيار ، بقية تكاليف و تعهدهاي قانوني و قراردادي طرفين بـه قـوت   

بنابراين همة مقررات مربوط به ساعات كـار،مزد، حفاظـت فنـي، بهداشـت     . ست خود باقي ا

  . كار و غيره در اين دوره نيز بر روابط طرفين حاكم است

                                         

 .١٩٤و  ١٩٣صفحه  ١١٣، پيشين، شمارة )سمت(عراقي، عزت اهللا، جلد اول ـ ۲



 ٧٥ 

يادآوري مي شود كه هر چند به ظاهر اختيار هر يك از طرفين در قطع رابطة كار ظـرف  

ري بايـد بـه شـكل    مدت دورة آزمايشي مطلق است، استفاده از اين حق مانند هـر حـق ديگـ   

بـه ديگـر سـخن،    . مقبول و منطقي باشد وگرنه، مصـداق سـوء اسـتفاده از حـق خواهـد بـود      

كارفرمايي كه در حين دورة آزمايشي به خدمت كارگر خاتمه مي دهد، تصميمش بايـد بـه   

   1.سبب احراز ناتواني كارگر باشد نه بر اساس امور نامربوط با كار

  ررات مناطق اقتصادي ويژة چين دورة آزمايش در مق: مبحث دوم 

برخالف مقررات مناطق آزاد ايران، مقررات مناطق اقتصادي ويـژه چـين دورة آزمايشـي    

ده، بلكه دورة آزمايشي را بعنوان يكي از مفاد قرارداد كررا بعنوان موضوعي توافقي مطرح ن

Ĥيـد بايسـتي   كار مطرح كرده كه هر كارگري كه براي اولين بار بـه اسـتخدام بنگـاهي در مي   

در نتيجه دورة آزمايشي براي تمام كارگران پـيش بينـي شـده و    . دورة آزمايشي را طي كند

البته اين دوره فقط يكبار براي كارگري كه به استخدام بنگـاه  . شامل تمام كارگران مي شود

كـار   در مي آيد امكان دارد و زمانيكه قرارداد كار كارگر با بنگاه به پايان رسيد اگر قرارداد

جديدي با بنگاه منعقد نمايد ديگـر دورة آزمايشـي جديـدي بـراي چنـين كـارگري وجـود        

و بخاطر اينكه كار فرمايان و بنگاهها با طوالني كردن دورة آزمايشي از كارگر سـوء  . ندارد

استفاده نكنند و از پرداخت حقوق و مزاياي سابقه خدمت شانه خالي نكنند، مقررات منـاطق  

                                         

 .١٩٥ -١٩٤ص   ،همان -۱



 ٧٦ 

چين حداقل و حداكثري براي دورة آزمايشـي در نظـر گرفتـه حـداقل مـدت      اقتصادي ويژة 

   1.اين دوره سه ماه، و حداكثر آن شش ماه پيش بيني شده است

در ضمن مقررات مزبور مقرر نموده اند كه اگر كارگر در خالل دورة آزمايشـي و يـا در   

رمـا مـي توانـد بـه     پايان آن معيارها و صالحيت هاي شغل مورد نظـر را بدسـت نيـاورد كارف   

اســتخدام او بــدون الــزام بــه جبــران خســارت پايــان دهــد و يــا اگــر كــارگر در خــالل دورة 

آزمايشي يا پايان آن نسبت به تصدي شغل مورد نظر بي ميل و ناراضي باشد مي تواند بدون 

  . اخطار پيشين به استخدام خود پايان دهد

  ) امارات(جبل علي دورة آزمايشي در مقررات منطقه آزاد : مبحث سوم 

مقررات منطقه آزاد جبل علي دربارة دورة آزمايشي مسكوت است اما در نمونـه قـرارداد   

كاري كه در سايت منطقه آزاد جبل علي آمده، اولـين شـرط از شـروط قـرارداد كـار پـيش       

  . بيني دورة آزمايشي براي تمام كارگران است

شي تلقي مي شود كه طي اين دوره طبق شرط مذكور شش ماه اول استخدام، دورة آزماي

. هر يك از طرفين قـرارداد مـي تواننـد بـدون اخطـار پيشـين بـه قـرارداد كـار خاتمـه دهنـد           

همانطوريكه مالحظه مي شود در مقررات منطقه آزاد جبل علي نيـز دورة آزمايشـي هماننـد    

د كـار  مقررات مناطق اقتصادي ويژه چنـين بعنـوان يكـي از مفـاد و مـوارد ضـروري قـرار دا       

معرفي شده است در حاليكـه در مقـررات منـاطق آزاد ايـران ايـن دوره بصـورت تـوافقي و        

                                         

١. L.R.G.S.E.Z.G.P,Article22-R.M.L.W.P.F.F.E.SH,Article10-R.Z.P.M.L.P.A.S.F.J.V,Article8-R.L.M.X.S.E.Z,Article3-I.P.H.P.L.M.E.F.I,Article9. 
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اختياري مطرح شده است به عالوه مقررات منطقه آزاد جبل علي هيچ تفـاوتي بـين كـارگر    

. ساده و ماهر قائل نشده و براي تمام كارگران دورة آزمايشي شش ماهه در نظر گرفته اسـت 

قه مزبور درباره دورة آزمايشـي در صـورت تجديـد و تمديـد قـرارداد      همچنين مقررات منط

كار مسكوت است بدين معني كه معين نكرده كه در صورت تمديد قرارداد كار آيا نيـازي  

  دوباره به دورة آزمايشي هست يا نه؟ 



 ٧٨ 

  قرارداد كار 1تعليق: فصل چهارم 

  كليات : مبحث اول

  تعريف تعليق قرارداد كار : گفتار اول

تعليق قرارداد به عنوان يك نظرية حقوقي منسجم در حقوق كار، مفهومي نو و تازه است 

ا تعطيلي موقت كار به سبب مشكالت فني كارگـاه يـا مـوارد    يحوادثي مانند بيماري كارگر 

ديگر از اين دست كه در اجراي تعهد يكي از دو طرف به طور موقـت وقفـه اي ايجـاد مـي     

، نمونه هايي از حوادث پيش بيني ناپـذير و جلـوگيري نـا پـذير     كند از ديد قراردادي محض

از ايـن ديـدگاه،   . تلقي مي شدند و مجوزي بـراي فسـخ قـرارداد كـار بـه شـمار مـي آمدنـد        

بـا ارده و اختيـار از انجـام تعهـد      -براي نمونه كارگر -هنگامي كه يكي از دو طرف قرارداد

ــويش ــار -خـــ ــي كـــ ــان ا   -يعنـــ ــه جريـــ ــرد و بـــ ــي كـــ ــودداري مـــ ــاب خـــ   عتصـــ

  . مي پيوست، به طريق اولي طرف مقابل حق داشت قرارداد را فسخ كند

به تدريج كه حقوق كار به شكل يك حقوق حمايتي درآمد و با ايـن مشخصـه در ميـان    

ديگر رشته هاي حقوق جايي يافت، اين گونـه راه حلهـا بـا حـق اشـتغال كـارگر و امنيـت و        

همـين رو، در برخـي كشـورها، دادگاههـا از      ثبات شـغلي او ناسـازگار بـه نظـر مـي رسـد از      

ديدگاه امنيت شغلي راه حلهايي ارائه كردند كه با آنچه امروزه به عنوان آثار تعليـق شـمرده   

دانشمندان حقوق كار با الهام از راه حلهاي ارائـه شـدة دادگاههـا، بـه     . مي شود، مشابه است

  .تدريج نظرية كلي تعليق قرارداد كار را مطرح كردند
                                         

1. Suspension. 



 ٧٩ 

نابراين تعليق يك وضعيت حقوقي است كه بقاي قرارداد كار را تضمين مي كند و عدم ب

  1.اجراي تعهدهاي مورد تعليق را مشروع مي داند

  شرايط تعليق قرارداد كار : گفتار دوم

براي اينكه قرارداد كار به مفهوم حقوقي كلمه بـه حـال تعليـق در آيـد، تحقـق دو شـرط       

  : الزم است

نظر به تنوع موارد و هدف از تعليق كه حفظ . راه اجراي تعهد ايجاد شودمانعي در ) الف

رابطة قراردادي است، در مورد امري كه مانع انجام تعهدها شده اسـت، تنهـا بـه مصـداقهاي     

قوة قاهره بسنده نمي شود و بويژه در فرضي كه مانع مربوط به كارگر است، با ديدي وسـيع  

مين رو، در پاره اي از كشورها كه كارگران زن مي توانند از ه. به موضوع نگريسته مي شود

پـس از پايــان دورة مرخصـي اســتحقاقي زايمــان، مـدت ديگــري نيــز بـه شــكل اختيــاري از     

در واقـع، در  . مرخصي استفاده كنند، اين مرخصي اختياري را جزو موارد تعليق مي شـمارند 

از همين قبيل اسـت عـرف   . رار مي دهندرا براي تعليق مبنا ق» انگيزه مشروع«اين قبيل موارد، 

كه گاه در پيمانهاي جمعي هم تاييد شده است كه برابر آن غيبتهاي كوتاه بـه سـبب   (شغلي 

ازدواج كارگر، بيماري سخت يا فوت همسر يا پدر يا مادر يا فرزند را جزو موارد تعليق مي 

ظ احترام بـه ايـن اصـل كـه     از آن مهم تر، اعتصاب را با آنكه اختياري است، به لحا. شمارند

                                         

 .٢٣٥ -٢٣٢، پيشين،  صفحه )سمت(عراقي، عزت اهللا، جلد اول  ـ٢
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اعتصاب يكي از حقوق بنيادين كارگران يا دست كم يكي از آزاديهـاي عمـومي اسـت، از    

  .  موجبات تعليق به حساب مي آورند

دومين شرط براي تعليق قرارداد آن اسـت كـه عـدم اجـراي تعهـد يكـي از طـرفين،        ) ب

اسـت مثـل مرخصـي     موقت باشد در پاره اي مـوارد مـدت مزبـور در قـانون مشـخص شـده      

  1.تحصيلي و در موارد ديگر بايد با توجه به عرف آن را معين كرد

  آثار تعليق : گفتار سوم

سـيرهاي  فهر چند اصطالح تعليق قـرارداد روشـن بـه نظـر مـي رسـد، مـي توانـد مـورد ت         

ممكن است از واژة تعليق چنين برداشت شـود كـه طـي مـدت تعليـق،      . گوناگون قرار گيرد

ابط طرفين به طور كامل متوقف مي شود و پـس از رفـع حالـت تعليـق، حيـاتي      قرارداد و رو

چنين تفسيري با طبيعت اين نهاد حقوقي هماهنگي كامـل نـدارد و بـا جنبـه هـاي      . نومي يابد

  . اجتماعي آن سازگار نيست

آنچه به حال تعليق در مي آيد، اجراي تعهد است بي آنكه تعلق كارگر به كارگاه مـورد  

پس از رفع حالت تعلق كارگر اصـوالٌ حـق دارد بـه كـار پيشـين خـود بـاز        . قع شودترديد وا

  : هاي قابل توجه در مورد آثار تعليق عبارتند از گردد نكته

  وضع فرد در مدت تعليق -1
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يعنـي    -در اين مورد بايد گفت كه به مقتضاي قاعده حاكم بر عقود معوض و دو تعهدي

آنجا كه كار انجام نمي شود، مزدي نيز نبايـد   ـو معوضرابطة عليت و همبستگي ميان عوض 

پرداخت شود با اين وصف ممكن است در برخي موارد كـارگر تمـام يـا بخشـي از درآمـد      

بـراي مثـال، سـازمان    (ناشي از مزد را به شكل ديگري از كارفرما يا نهادهاي بيرون كارگـاه  

   1.دريافت كند) تامين اجتماعي

  دت تعليق جزو پيشينة خدمت كارگراحتساب عدم احتساب م -2

مدتي كه قرارداد كار طي آن به حالت تعليق در مي آيد در برخـي مـوارد ممكـن اسـت     

جزو سابقة خدمت كارگر محسوب شود و در برخي موارد نيز ممكـن اسـت محاسـبه نشـود     

دربارة مورد اول مي توان به مواردي اشاره كرد كه مربوط به كارفرماسـت بـدين معنـي كـه     

ارفرما سبب تعليق قرارداد كار مي شـود مثـل مشـكل ايمنـي و بهداشـتي كـه خطـرات آن         ك

سالمتي كارگران را مورد تهديد قرار مي دهد و دولت بالفاصـله پـس از آگـاهي، كارفرمـا     

و مـوردي كـه طـي آن دورة    . ملزم به اصالح و انطباق با مقررات ايمني و بهداشتي مي كنـد 

  . شود مانند مرخصي هاي بدون حقوق تعليق جزو سابقة محسوب نمي

  پيشينة پيش از حالت تعليق -3

با توجه به فلسفة تعليق قرارداد كار، كه جلوگيري از قطـع رابطـة كـار و نيـز حفـظ شـغل       

كارگر براي وي پس از رفع موانع تعليق است، طبيعي اسـت كـه حتـي در مـواردي كـه هـم       
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شينة خدمت كار پـس از وقـوع امـري    مدت تعليق جزو پيشينة خدمت محسوب نمي شود، پي

   1.كه منجر به تعليق شده است محفوظ بماند

قبل از اينكه درباره تعليق قرارداد كار در مقررات كـار منـاطق آزاد ايـران، چـين امـارت      

شروع به بحث نمائيم ذكر اين نكته ضروري بـه نظـر مـي رسـد كـه تعليـق قـرارداد كـار در         

ش بيني نشده اسـت امـا در مقابـل برخـي مـواد مقـررات       مقررات مناطق ايران به صراحت پي

ــرار     ــورد بررســي ق ــه اســت كــه هــر يــك را م ــق را در نظــر گرفت ــاطق چــين بحــث تعلي    من

  .ميده يم

  تعليق قرارداد كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران : مبحث دوم

ه اسـت و حتـي   در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران واژة تعليق به هيچ عنوان به كار نرفتـ 

كه بـه   ياستعالج يمان و مرخصيزا يا مرخصيكارگر و  يماريقرداد كار مثل بموارد تعليق 

زيـرا براسـاس تعريـف    . براي كارگران اتفاق بيافتـد، ذكـر نشـده اسـت     تواند طور طبيعي مي

تعليق قرارداد كار، يكي از طرفين قرارداد كار، در تعليق،  بطور موقت نمي تواند تعهد خود 

ا انجام دهد و پس از رفع مانع كارگر مي تواند دوباره  به كار خود برگشته و انجـام وظيفـه   ر

اما همان طوريكه گفتـه شـد قابـل تصـور نمـي باشـد كـه در منـاطق آزاد ايـران هـيچ           . نمايد

كارگري به بيماري يا حوادث پيش بينـي ناپـذير دچـار نشـود كـه در نتيجـه چنـدين روز يـا         

ن پزشكي باشد و نتواند طبق قرارداد تعهدات خويش را انجـام دهـد و   چندين ماه تحت درما
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و در صـورت بـروز چنـين حالتهـايي وضـعيت كـارگر و       . قرارداد كار به حالت تعليق درآيد

  . كارفرما چگونه خواهد بود و اين سكوت قانون چگونه توجيه خواهد شد

  بلكـه گـاهي عللـي اتفـاق      اما علل تعليق قرارداد كار همواره محدود بـه كـارگران نبـوده   

مي افتد كه منسوب به كارفرما و منجر به تعليق قرارداد كار مي شـود عللـي همچـون سـيل،     

 ياز طرفـ چـون   د ووشـ كارگاه براي مـدتي تعطيـل    كه زلزله يا جنگ و غيره سبب مي شود

رف و از طد نتعهد كارگر انجام كار و توليد است و كارگران هم آمادة انجام وظيفه مي باش

ن امر يااين كارفرما است كه نمي تواند زمينة انجام وظيفة كارگران را فراهم نمايد كه گر يد

عـدم رعايـت   ق قـرارداد كـار   يتعلمنجر به تعليق قرارداد كار مي شود و از موارد ديگر  نهايتاً

مقــررات بهداشــت و ايمنــي در كارگاههــاي توليــدي اســت كــه در صــورت وجــود چنــين  

توقف و كارفرما ملزم به تهيـه و اصـالح شـرايط تهديـد كننـدة بهداشـت و       توليد م ،شرايطي

  .سالمتي كارگر مي شود

تصويب نامة مزبور هيچ يك از موارد فوق كه منجـر بـه تعليـق قراردادكـار مـي شـود را       

به كار رفتـه كـه   » بال تكليفي«واژة  34پيش بيني نكرده است در مقررات مزبور فقط در مادة 

با مصاديق تعليق انطباق داشته باشد زيرا ظـاهرا مـاده مـذكور نسـخه بـرداري      به نظر مي رسد 

: مـادة مزبـور مقـرر دارد   . قانون كار جمهـوري اسـالمي ايـران باشـد     18و  17ناقصي از مواد 

هرگاه اخراج كارگر از سوي هيات رسيدگي موجه شناخته نشود، كارفرما را مخير خواهـد  «

ده و حقوق ايام بالتكليفي وي را بپردازد و يا آنكه در قبـال  كرد تا كارگر را به كار برگردان
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امـا هيـات دولـت     1.»روز وي را به عنوان خسارت اخراج بپردازد 45هر سال خدمت حقوق 

استفاده كرده است البته اين تعمد به شكلي قابـل  » بالتكليفي«تعمدا بجاي واژة تعليق از واژة 

مي كرد بـه  نواژة تعليق در تدوين اين ماده استفاده  زيرا اگر هيات دولت از. توجيه مي باشد

تبع آن بايستي آثار تعليق را نيز برآن حمل مي كرد بدين معنـي بعـد از رفـع حالـت تعليـق و      

بعد از رفع مانع انجام وظيفة قراردادي، تبعا وضعيت كارگر به حالـت اوليـه بـر مـي گـردد و      

ز به حيات خود ادامه دهد در حاليكـه تصـويب   كارگر بايستي به كار ادامه دهد و قرار داد ني

نامه در مادة مزبور كارفرما را بين برگردان و اخراج كارگر آزاد گذاشـته كـه ايـن موضـوع     

كامال با فلسفه و هدف تعليق قرارداد كار در تقابل و مغاير با آن است به همين جهت هيـات  

ي كه در مبحث اخراج خواهـد آمـد   استفاده نموده است؛ به ترتيب» بالتكليفي«دولت از واژة 

اين موضوع و تسامح باعث به رسميت شـناختن اخـراج ناموجـه شـده و در نتيجـه حقـوق و       

  . مصالح كارگر از اين طريق نقض مي شود

در نتيجه مواقعي كه كارگران به بيماري يا حادثه اي دچار مي شوند خواه ناشي از كار و 

خ دهد كه در نتيجه آن، كارگاه بصورت موقت تعطيل خواه غير مرتبط با كار و يا عواملي ر

شود، حقوق و تكاليف كارگران و كارفرمايان از لحاظ حقوق و دستمزد و احتسـاب سـابقة   

خدمت چنين كارگراني تعريف و پيش بينـي نشـده اسـت كـه در مجمـوع مغـاير بـا روح و        

  . فلسفه حقوق كار به نظر مي رسد
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  مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين  در تعليق قرارداد كار: مبحث سوم

در برخي موارد پيش بيني شده است مقررات مزبور فقـط  » تعليق«در مقررات مناطق چين 

را بـه صـراحت آورده اسـت و در امـور مربـوط بـه       » تعليـق «در امور مربوط به كار فرما واژة 

بـا تعريـف تعليـق     كارگر كه سبب تعليق قرارداد كار مي شود از واژة تعليق استفاده نشده اما

كه بر اساس آن تعهد يكي از طرفين بنا به داليل موجه بطور موقت قابل اجرا نيست، انطبـاق  

دارد كه ابتدائا امور مربوط به كارگر و سپس امور مربوط به كار فرما را مـورد بررسـي قـرار    

  . مي دهيم

  امور مربوط به كارگر : گفتار اول

   1يماري غير مرتبط شغليدورة درمان حوادث و ب:  بند اول 

در مواردي كه كارگر به بيماري يا حوادث غير مـرتبط شـغلي دچـار مـي شـود و تحـت       

درمان پزشكي قرار مي گيرد در طي اين دوره قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد و ايـن  

دوره با توجه به سنوات خدمت بين سه ماه تا يكسال است البته صراحتي راجـع بـه حقـوق و    

ستمزد اين دورة درمـان پزشـكي و احتسـاب ايـن دوران جـزء سـابقه خـدمت در مقـررات         د

اما به نظر مي رسد حقوق و دستمزد اين دوران توسط سـازمانهاي بيمـه   . مذكور وجود ندارد

هاي اجتماعي كار يا سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود و اما مقررات مزبور صـراحتا  
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ي تواند قرارداد كار را تا پايـان دورة درمـاني مـذكور و برگشـتن     ذكر نموده اند كه بنگاه نم

   1.كارگر به كار، فسخ نمايد، و كارگررا به بهانة عدم توانايي وي اخراج نمايد

   2دورة درمان حوادث و بيماري ناشي از كار: بند دوم 

اگر كارگري هنگام انجام وظايف به حوادث و بيماري هايي دچار شود و تحـت درمـان   

پزشكي قرار گيرد، قرارداد كار در مدت مزبور تا بهبودي كامل كارگر بـه حالـت تعليـق در    

مي آيد زيرا كارگر نمي تواند به تعهد خويش عمل نمايد و بنگـاه در دورة مـذكور مكلـف    

به پرداخت هزينه هاي پزشكي ومخارج زندگي و غرامت به كارگر مي باشد و همانند مورد 

جع به احتساب اين دورة درماني جزو سـابقه خـدمت مسـكوت مـي     قبل، مقررات مذكور را

اما مقررات مذكور صراحتا متذكر شده انـد كـه قـرارداد كـار چنـين كـارگراني نمـي        . باشد

تواند فسخ شود تا اينكه كارگر بهبودي يا بد و به كار برگردد و يـا اينكـه حادثـه و بيمـاري     

در اين صورت آثار آن متفاوت مي باشـد كـه   ناشي از كار منجر به از كار افتادگي شود كه 

   3.در بحث از كارافتادگي راجع به آن بحث مي شود

   4مرخصي زايمان: بند سوم 

                                         

١. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article13, Item4 andArticle28, Item2-R.Z.P.M.L.P.A.S.F.J.V.Article12,Item2andArticle14andArticle27- 

R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article13,Item2andArticle15Item1andItem2andArticle27- R.L.M.X.S.E.Z.Article14,Item1andItem2-

I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article12,Item2andArticle14,Item1andItem2andArticle23-R.L.M.F.F.E.Article12,Item1andArticle13-R.L.M.F.I.E.J.P.Article8.  
٢. Work-related injury or occupational disease. 

٣. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article28,Item1-R.Z.P.M.L.A.S.F.J.V.Article14,Item1-R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article15, tem2-R.L.M.X.S.E.Z.Arttcle14,Item2-

I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article14,Item2-R.L.M.F.F.E.Article13.  

٤. Pregnant or on maternity leave.  
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با توجه به اينكـه بيشـتر كـارگران منـاطق آزاد را زنـان تشـكيل مـي دهنـد، تمـام منـاطق           

ن در اقتصادي ويژة چين نيز در مقررات خود، مرخصـي زايمـان را بـراي كـارگران چينـي ز     

نظر گرفته اند و كارگران زن در طي اين مرخصي، قرارداد كارشان به حالـت تعليـق در مـي    

ذكـر كـرده    2روز 90و حداكثر آن را  1روز 56مقررات مذكور حداقل اين مرخصي را . آيد

اند و همانطوريكه در صفحات پيشين ذكر شد اين مرخصي با وجود اينكه براي زنـان پـيش   

ن كارگران نمي توانند بطور موقت تعهدات خويش را براساس قرارداد و در طي آ هبيني شد

كار انجام دهند وبه همين خاطر قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد و كـارگران زن بعـد   

از اتمام اين مرخصي به كار خود برگشته و انجام وظيفه مي نمايندو ظاهرا طي اين مدت بـه  

لق مي گيرد اما تصريحي راجـع بـه احتسـاب ايـن دوره     كارگران زن حقوق و دستمزد نيز تع

البته قابل ذكر است كه ايـن مرخصـي بـا توجـه بـه       3مرخصي جزو سابقه خدمت نشده است

  . برنامه كنترل جمعيت چين فقط براي يك فرزند اعطا مي شود

   4مرخصي استعالجي  :بند چهارم

ب مي آيد مرخصي استعالجي از جمله مواردي كه جزء موارد تعليق قرارداد كار به حسا

 1روز 17و بـراي زنـان حـداكثر     5روز 13است كه مقررات مناطق چين براي مردان حداكثر 

                                         

١. R.L.M.X.S.E.Z.Article12. 

٢. I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article22.   

٣. L.R.G.S.E.Z.G,P,Article28,Item3andArticle35,Item4-R.Z.P.M.L.P.A.S.F.J.V.Article14,Item3-

R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article15,Item3andArticle36-R.L.M.X.S.E.Z.Article14,Item3-I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article14,Item3-R.L.M.F.F.E.Article13.  

٤. Sick Leave. 

٥. R.L.M.X.S.E.Z.Article12-I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article22.  



 ٨٨ 

در سال پيش بيني كرده اند كه در طي آن حقوق كامل به كارگران پرداخت و جـزو سـابقه   

خدمت محسوب مي شود و براي بيشتر از آن ترتيبات ديگري هست كه در بحث مرخصـي  

  .  ن اشاره مي شودها به آ

  موارد مربوط به كارفرما : گفتار دوم

اموري كه سبب تعليق قـرارداد كـار از جانـب كارفرمـا يـا منسـوب بـه كارفرماسـت، در         

پـيش  » قانون سـرمايه گـذاري تمامـا خـارجي    «و » جيانگ دانگ«و » خاينان«مقررات مناطق 

جانـب كارفرمـا و سـپس مقـرري     بيني شده است كه ابتدا علل دوگانة تعليق قرارداد كـار از  

  . دورة تعليق را مورد بحث قرار مي دهيم

  علل تعليق قرارداد از جانب كارفرما :  بند اول 

اگر به سبب قوة قهريه، توليد و كار بنگاه براي مـدت يكمـاه تعطيـل يـا متوقـف شـود       -1

نند سيل يا زلزله اگر بنگاه به علل و اتفاقات طبيعي ما. قراردادكار به حالت تعليق در مي آيد

و طوفان و امور ديگري مثل جنگ و غيـره، توليـد وكـارش متوقـف شـود قـرارداد كـار بـه         

حالت تعليق در مي آيد و اين نوع تعليق منسـوب بـه كارفرمـا اسـت زيـرا مهـم تـرين تعهـد         

كارگر انجام كار است كه ممكن است بر اثر وقوع حوادث فوق امكـان نداشـته باشـد ولـي     

هد منسوب به كارگر نيست زيرا او آمادة انجام تعهد خويش است امـا ايـن كـار    انجام اين تع

                                                                                                                     

١. I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article12,Item4.  



 ٨٩ 

و مقـررات مزبـور تصـريح    . فرماست كه نمي تواند زمينة انجام تعهد كارگر را فـراهم نمايـد  

  . كرده اند كه اگر اين مدت براي بيشتر از يكماه ادامه يابد، قرارداد كار فسخ خواهد شد

ي و بهداشت كارگران را رعايت نمي كند، به چنين بنگـاهي  بنگاهي كه مقررات ايمن -2

دستور توقف تخلف داده مي شود، يا براي بررسي دقيق، دستور توقف و تعليق توليـد، داده  

   1.مي شود و در صورت لزوم مطابق مقررات جريمه مي شود

عدم رعايت مقررات ايمني و بهداشت منجر به حوادث خطرناكي مي شـود كـه سـالمتي    

رگر را مورد تهديد قرار ميدهد و حتي ممكن است زندگي آنها را در معرض خطـر قـرار   كا

دهد از اين رو اگر در بنگاهي عدم رعايت مقررات بهداشتي و ايمني مشاهده شود بالفاصله 

دستور توفق و تعليق توليد صادر مي شود و با توجه به وخامـت اوضـاع عـالوه بـر توقـف و      

قدي نيز براي چنين بگاههايي وضع مـي شـود و تـا زمـاني كـه بنگـاه       تعليق و توليد، جرايم ن

نقايص موجود در ايمني وبهداشت را برطرف كند و احتمال بـروز خطـرات را از بـين ببـرد،     

  . قرارداد كار نيز به حالت تعليق در مي آيد

  مقرري تعليق توليد و قرار داد كار از جانب كارفرما : بند دوم

و » خانيـان «ما سبب تعليق قرارداد كار شده است، مقـررات منـاطق   در مواردي كه كار فر

كـه بايسـتي بـه كـارگر پرداخـت شـود كـه         2مقرري را پيش بيني كرده انـد » جيانگ دانگ«

درصد ميـانگين حقـوق ماهانـة كـارگر در      70حداقل اين مقرري را » خاينان«مقررات منطقة 

                                         

١. R.L.M.F.F.E.Article 31. 

٢. I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article21-L.R.G.S.E.Z.G.P.Article41. 



 ٩٠ 

ول و عادالنـه بـه نظـر مـي رسـد زيـرا       نظر گرفته است و پيش بيني چنين مقرري، كامال معقـ 

همانگونه كه ذكر شد، اين كار فرماست كه نمي تواند زمينـة انجـام تعهـد كـارگر را فـراهم      

نمايد و نتيجتا بايستي در چنين شرايطي كارفرما به كارگر حقـوق و دسـتمزدش را پرداخـت    

مقـررات مـذكور نيـز     نمايد، اما از آنجائيكه كارگر نيز در ايام توليد كاري انجام نمـي دهـد  

حقوق و دستمزد كمتري را نسبت به ماههاي عادي كه كارگر انجـام وظيفـه مـي نمايـد، در     

  . نظر گرفته است

و به نظر مي رسد دوره هاي تعليق قرارداد كار كه منسوب به كارفرما است به دليل اينكه 

 . اين مانع از سوي كارگر نيست، جزو سابقة خدمت كارگران محسوب شود

 

  

تعليـق قـرارداد كـار در مقـررات منطقـة آزاد جبـل علـي        : مبحث چهـارم 

  ) امارات(

بحث تعليق در مقررات منطقة آزاد جبل علي پيش بيني نشده اسـت، بـدين معنـي كـه بـه      

صراحت از چنين عنواني استفاده نشده است و مثل مقررات ايران حتي مـوارد تعليـق نيـز در    

ها موردي كه مي توان بعنوان مصـداق تعليـق از آن نـام    فقط تن. آن در نظر گرفته نشده است

برد مساله حوادث و بيماري ناشي از كار است كه بعد از بروز چنين حوادثي كـارگر تحـت   

درمان پزشكي قرار مي گيرد كه در اين دورة درمان پزشكي قرارداد كار كـارگر بـه حالـت    

راي سه ماه و براي دوره اي بيشتر از تعليق در مي آيد كه مقررات مزبور تمام حقوق پايه را ب



 ٩١ 

و از لحـاظ احتسـاب ايـن دورة     1مدت مذكور، نصف دستمزد پايه را مشخص نمـوده اسـت  

  . درمان پزشكي جزو سابقه خدمت، مقررات مزبور مسكوت مي باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

١ Jafza rules, Aytlcle 9.13.4. 
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يا پايان رابطة كارگري و  1انحالل قرارداد كار: فصل  پنجم

  كارفرمايي

  دمه مق: مبحث اول

عوامل متعددي موجب خاتمه و پايان قرارداد كـار مـي شـود كـه برخـي از اينهـا عوامـل        

قهري مانند فوت، از كار افتادگي كلي كـارگر و يـا بـاز نشسـتگي كـارگر هسـتند و برخـي        

  . ديگر ارادي هستند مانند استعفا و اخراج

ايـران، چـين و   در بررسي مقـررات پايـان رابطـة كـارگري و كارفرمـائي در منـاطق آزاد       

امارات به تفاوتهاي مي رسيم كه ناشي از تقسيم بندي قرارداد هاي كار به قرارداد كار براي 

توضـيح  2.ا قرارداد كار براي انجام كار معين در مقـررات ايـران اسـت   يمدت معين يا نامعين 

جه به اينكه در مقررات چين چنين تقسيم بندي براي قراردادهاي كار وجود ندارد بلكه با تو

مقررات مناطق آزاد چين تنها يك نوع قرارداد كار پيش بيني شده است و آن قـرارداد كـار   

براي مدت معين اسـت زيـرا در مقـررات چـين، تعيـين دوره و مـدت قـرارداد كـار يكـي از          

شروط مندرج در قرارداد كار ذكر شده است يعني اينكه در هر قرارداد كـاري بايـد دوره و   

  .ذكر و مورد توافق واقع شودمدت قرارداد كار 

                                         

١. Dissaolution of labour contract.  

 . ٧٦و  ٧٥، صفحه  ٣و تبصرة ٧صنعتي، مادة  -قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري -۲



 ٩٣ 

در مقررات منطقه آزاد جبل علي بحثي از اين مساله نشده است به عبارت ديگر مقـررات  

منطقه آزاد جبل علي پيش بيني خاصي در مورد قرارداد كار از لحاظ زماني نكرده است امـا  

قـرارداد   در نمونه قرارداد كار منطقه آزاد جبل علي يكي از بندهاي موجود در مـورد مـدت  

با ايـن توضـيحات ،    1.كار است كه حداكثر مدت قرارداد كار، دو سال پيش بيني شده است

  . به نظر مي رسد كه دورة قرارداد كار در امارات نيز معين و مشخص باشد

تقسيم بندي قرارداد كار از لحاظ مدت به قرارداد كار براي مدت نا معـين، قـرارداد كـار    

ي انجام كار معين در مقررات اشتغال مناطق آزاد جمهوري اسالمي براي مدت معين و يا برا

امـا در  . ايران، آثار متفاوتي را به دنبال خواهد داشت كه در جاي خود از آن بحـث نمـوديم  

چين و امارات يك نوع قرارداد كار وجـود دارد و آن هـم قـرارداد كـار بـراي مـدت معـين        

  رفرمــــايي نيــــز بــــر آن حمــــل اســــت و تمــــام آثــــار پايــــان رابطــــة كــــارگري و كا 

رابطه با انحـالل  را در  يدر حاليكه در ايران هر كدام از قراردادهاي كار آثار خاص. مي شود

  . كه ذيال به طور مختصر مورد بررسي قرار مي گيرد. پي دارندقرارداد كار در 

  

انحالل قرارداد كار در قراردادهاي كاربا مدت معين يا براي : گفتار اول 

  ار معين انجام ك

                                         

 .نمونه قرارداد كار مذكور در پيوست پايان نامه موجود است - ۳



 ٩٤ 

در اين نوع قراردادهاي كار، مقررات مربوط به پايـان قـرارداد تفـاوتي بـا مقـررات كلـي       

بـه ايـن معنـا كـه پـيش از پايـان مـدت قـرارداد در         . مربوط به عقـود در قـانون مـدني نـدارد    

قراردادهاي كار با مدت موقت يا پيش از پايان كار در قراردادهايي كه مربوط به انجام كـار  

و در صـورت فسـخ   . ت هيچ يك از طرفين قرارداد به تنهايي حق فسخ آن را نـدارد معين اس

 7مـادة   3ايـن موضـوع در تبصـرة    . يك طرف، طرف ديگر مي تواند مطالبة خسـارت كنـد   

مقررات اشتغال در مناطق آزاد جمهوري اسالمي ايران هم تاييـد و تاكيـد شـده بنـابراين در     

  قرارداد وجود دارد؛ اين قراردادها سه راه براي پايان 

انقضاء مدت در قرارداد هاي كار با مدت موقت و پايان كار در قراردادهايي كه مربـوط   -1

  . به كار معين است

يعني توافق طرفين براي خاتمة قرارداد پيش از موعد پايان آن يا پيش از اتمام كار  -اقاله -2

 . هر دو يا وجود توافق براي چنين حقي در متن قرارداد براي طرفين يا

غيـر از  1موارد قهري يعني فوت، از كارافتادگي كلي كارگر، بازنشستگي و قـوة قهريـه،   -3

اين سه عنوان قانوني هيچ راه ديگري براي خاتمة قراردادهـاي كـار مـدت موقـت يـا كـار       

 . معين وجود ندارد بنابراين كارگر نمي تواند استعفا كند

ــامــا مــوردي كــه بايــد مــورد بحــث و مدا  ــوع  ه قــراق ر گيــرد، اخــراج كــارگر در ايــن ن

ش اساسي در اينجاست كـه چنانچـه كـارگر در انجـام وظـايف محولـه       رسقراردادهاست و پ

                                         

 . ٩٢رنجبر، ابوالفضل، پيشين،  صفحه  -١



 ٩٥ 

قصور ورزد و يا آيين نامه هاي انضباطي كارگاه را نقض نمايد و كارفرما بخواهد با رعايـت  

  بود يا خير؟  مغاير خواهد 7مادة  3تبصرة با ضوابط، كارگر را اخراج كند آيا اين اقدام 

به نظر مي رسد كه با وجود تبعيض آميز بودن حقوق كار به نفع كارگر و بـا وجـود ايـن    

در مورد قراردادهاي با مدت موقت و يا كار معين، هيچ يـك  «گويد  مي 7مادة 3كه  تبصرة 

مگـر در مـوارد پـيش    (از طرفين مجاز نيست به طور يكجا نبه مبادرت به فسخ قرارداد نمايد 

در صورت فسخ يك جانبه قرارداد از سـوي هـر يـك از طـرفين،     ) شده در قرارداد كار بيني

اخــراج » .طـرف ديگــر مـي توانــد از طريـق مرجــع حـل اختالفــات، مطالبـة خســارت نمايـد      

ضور يا تخلف از آئين انظباطي شده است حتي در قراردادهاي مدت قكارگري كه مرتكب 

 -يكجانبـة قراردادهـاي مـذكور نيسـت زيـرا اوال     موقت و قراردادهاي انجام كار معين فسـخ  

د نصور نقش مهمي در پايان يافتن قرارداد به ضرر خود ايفا مي كقكارگر با انجام تخلف يا 

حمايت از كارگر موجب آن نيست  –و اقدام كارفرما فسخ يكجانبه محسوب نمي شود ثانيا 

و كارفرما مجبور به تحمل  قراردادش پايدار بماند ،كه حتي در صورت تخلف و كوتاهي او

  1. كارگر بي انضباط يا مقصر باشد

  

  : انحالل قرارداد كار در قراردادهاي با مدت نامعين: گفتار دوم

                                         

 .۹۳همان ، صفحه  ـ۱
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در قراردادهاي كار دايمي پايان قرارداد يا در نتيجة امور قهري است مثـل فـوت، از كـار    

ل اسـتعفاي كـارگر يـا فسـخ     افتادگي كلي، بازنشستگي و قوة قهريه و يا جنبة آزادي دارد مث

  . قراردادكار بوسيلة كارفرما

اما همانگونه كه در سطور پيشين اشاره شد تنهـا يـك نـوع قـرارداد كـار در منـاطق آزاد       

چين و امارات وجود دارد و آن قرارداد كار براي مدت معين است و تمام اموري كه در سه 

مي شـود در منـاطق آزاد ايـن كشـورها     نوع قرارداد كار در ايران موجب خاتمة قرارداد كار 

موجب خاتمة قرارداد براي مدت معين مي شود به عبارت ديگر امـور و مـواردي كـه سـبب     

براي مـدت معـين مـي شـود مـي تـوان بـه طـور         ن و امارت يكار در مناطق چخاتمة قرارداد 

  : خالصه موارد زير را احصاء كرد

  . انقضاء و پايان قرارداد كار -

  .اقاله و تفاسخ -

 ... امور قهري مثل فوت، از كارافتادگي كلي كارگر، بازنشستگي و قوة قهريه و  -

 . استعفا -

 . اخراج -

چون از موارد باال مقررات كار مناطق آزاد ايران، چين و امارات فقـط بـه مـوارد اخـراج     

استعفا و از كارافتادگي به طور مفصـل اشـاره كـرده، مـا نيـز بـه توضـيح مـوارد مزبـور مـي           

  .پردازيم
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   1اخراج: مبحث دوم

مصـوب   158يعني مقاوله نامة شماره  -از آنجا كه مهم ترين سند بين المللي در اين زمينه

در قـوانين شـماري از كشـورهاي عضـو ايـن سـازمان تـاثير         -سازمان بين المللي كـار  1982

 بسزايي داشته است ، برخي از مهم ترين نكته هاي آن را يادآور مي شـويم و سـپس، مـوارد   

  . اخراج در مقررات كار مناطق آزاد ايران، چين و امارات را بررسي مي كنيم

   158خطوط كلي مقاوله نامة شمارة : گفتار اول 

كـه خـود نتيجـة بـيش از سـه دهـه مطالعـه و بررسـي          158محور اصلي مقاوله نامة شمارة 

يـك دليـل   جـزدر صـورت وجـود    «سازمان بين المللي كار در اين زمينه است، اين است كه 

از نظر اين مقاوله نامه، داليل موجه داليلي هستند ) . 4مادة (» موجه كارگر نبايد اخراج شود

كه يا به رفتار كارگر مربوط مي شوند يا به مهارتهـا و تواناييهـاي او يـا از ضـرورتهاي ادارة     

د در مـور ) . 5مـادة (برخي امور هم مانع اخراج محسوب مي گردنـد  . كارگاه ناشي ي شوند

  . 2آيين رسيدگي به  دعواي اخراج هم، مقاوله نامه رهنمودهايي ارئه كرده است

  داليل توجيه كنندة اخراج : بند اول 

  امور مربوط به رفتار كارگر   )الف 

                                         
1. Dismissal. 

 .۲۶۵، پيشين، ص )سمت(حقوق کارـ عراقي، عزت اهللا، ۱
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البتـه  .رفتار كارگر در صورتي مجوز اخراج محسوب مي شود كه عنوان تقصير پيدا كنـد 

رفتار تقصيرآميز . لي كشورهاي عضو تبيين گرددمفهوم تقصير بايد در قانون و مقررات داخ

  : را به طور كلي مي توان به دو دسته تقسيم كرد

  هنگامي كه كارگر وظيفه اي را كه بر عهده دارد، بد اجرا كند؛ـ 1

مواردي كه رفتار كارگر موجب به هم ريختن نظم محل كـار؛ يـا اخـتالل در اجـراي     ـ 2

 . وظايف ديگران شود

  شامل  -يعني تقصير ناشي از اجراي نادرست وظايف قرارداديـ نخسترفتارهاي دستة 

  سهل انگاري در انجام كارها  -

 تخلف از آيين نامة كارگاه  -

 . اجرا نكردن دستورهاي قانوني كار فرما يا مقام مافوق -

 و غيبت ناموجه، مي شوند  -

  : دستة دوم يا رفتار سرزنش پذير در محيط كار نيز شامل

  بي انظباطي  -

 ال خشونت اعم -

 ناسزا گوئي  -

 اخالل در آرامش محيط كار  -



 ٩٩ 

حضور در محـل كـار در حـال مسـتي يـا پـس از اسـتعمال مـواد مخـدر و نوشـيدن            -

 . مشروبات الكلي يا استعمال مواد مخدر در محل كار مي گردند

در موارد تقصـير مهـم   . افزون بر آن، ميان تقصير مهم و غيرمهم نيز فرق گذارده مي شود

ر قانون تعريف شود، اخراج فوري را مجاز مي شمارد؛ در صـورتي كـه در مـوارد    كه بايد د

تقصير غير مهم اخراج زماني موجه است كه عمل پـس از يـك يـا چنـد بـار اخطـار تكـرار        

  .و اخراج نيز همواره با اخطار پيشين باشد. 1شود

  

  موارد مربوط به ترديد در صالحيت ها يا كاهش توانايي هاي كارگر ) ب

برخي موارد، اخراج به دليل نقص يا كاهشي اسـت كـه در تواناييهـاي كـارگر وجـود       در

از جملة اين موارد، نداشتن مهارت يا توانايي مناسب براي كـاري  . داشته يا پديد آمده است

است كه كارگر براي انجام آن استخدام شده اسـت، از دسـت دادن توانـايي انجـام كـار بـه       

در ايـن مـوارد هـم، هماننـد رفتـار      . ز در ايـن دسـته قـرار مـي گيـرد     دنبال حادثه يا بيماري ني

البتـه، مقـررات حمـايتي    . تقصيرآميز كارگر، با شرايط خاصي مي توان به كار او خاتمـه داد 

براي نمونـه، در  . ويژه اي در اين حالت براي تضمين حقوق كارگر در نظر گرفته شده است

ينكـه كـارگر مهـارت الزم و يـا توانـايي كـافي را       يعني ادعاي كارفرما مبنـي برا  ـمورد نخست

بايد به كارگر امكان داده شود كه پيش از اخـراج بتوانـد   ؛ نداردرا براي انجام كار مورد نظر 

                                         

 ۲۶۶همان ، ص  ـ ١



 ١٠٠ 

يعنـي از   ـ  در مـورد دوم . خالف ادعاي مذكور را ثابت كرده از اخراج شـدن مصـون بمانـد   

اخراج بـه آسـاني مجـاز شـمرده نمـي      ؛ دست دادن توانايي انجام كار در پي بيماري يا حادثه

البتـه،  . شود و مقرراتي را براي حفظ شغل كـارگر، ظـرف مـدت معـين در نظـر مـي گيرنـد       

چنانچه بيماري يا حادثه، بيماري شغلي يا حادثه ناشي از كار باشد، طبيعي است كه مقررات 

   1.كار به شكل مؤثرتري از كارگر بيمار يا حادثة ديده حمايت مي كنند

  

  ضرورت هاي كارگاه ) ج

اين موارد ارتباطي با رفتار يا وضع كارگر نداشـته و شـامل مشـكالت اقتصـادي، فنـي يـا       

در اين حالت، بيشـتر كشـورها آيـين نامـه     . ساختاري كارگاه و موسسة محل كار او مي شود

هاي مفصـلي را پـيش بينـي كـرده انـد كـه مسـتلزم جلـب موافقـت نماينـدگان كـارگران و            

اخـراج بـه سـبب    . اسـت ) وزارت كار و ديگر وزارت خانـه هـاي مربـوط   (مي مقامهاي عمو

گـاه نيـز شـامل همـة     . ضرورتهاي كارگر در بيشتر موارد شامل شماري از كارگران مي شود

  .كارگران شده و به تعطيلي كارگاه منجر مي شود

   

  مواردي كه اخراج منع شده است : بند دوم 

                                         

 . ٢٦٧ -٢٦٦صفحه  همان، -٢
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ستند كه نمي توانند دليل موجـه بـراي اخـراج بـه شـمار      مقاوله نامه، اموري ه 5برابر مادة 

آيند و در واقع، زماني كه دليل اخراج به دليل عضويت در سازمانهاي كارگري يا مشاركت 

در فعاليت هاي اين سازمانها، نامزد شدن براي نمايندگي كارگران، يا انتخاب شدن به عنوان 

در طرح دعـوا عليـه او بـه اسـتناد تخلـف      نمايندة كارگران، شكايت از كارفرما يا مشاركت 

  . كارفرما از اجراي مقررات كار

مسـوليت  )تاهل يا تجـرد (همچنين، اخراج بر پاية نژاد، رنگ، جنس، وضعيت خانوادگي 

هاي خانوادگي، آبستني، ديـن و مـذهب، عقايـد سياسـي، مليـت، اجـداد و منشـا اجتمـاعي         

براي اخراج به حساب آينـد غيبـت كـارگر     ممنوع بوده و اين امور نمي توانند دليل موجهي

البته به نظر مـي  1.در دوران مرخصي بارداري و زايمان نيز نمي تواند مجوز اخراج تلقي شود

رسد در موارد تعليق قراردادكار نيز با توجه به مدت مذكور در قانون يـا بـا توجـه بـه عـرف      

  . نمي توان كارگر را در مدت تعليق اخراج كرد

  

  ين هاي رسيدگي به دعاوي مربوط به اخراج آي: بند سوم

در بخش دوم مقاوله نامه، طي چنـد مـاده بـر حـق كـارگر بـراي اقامـة دعـوا در صـورت          

تاكيد شـده  ) دادگاه يا كميسيون داوري و مانند آن(اخراج نا موجه در يك مرجع بي طرف 

  . است

                                         

 .٢٦٧ -٢٦٨صفحه ـ همان، ۱
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ش كـارگر قـرار نگيـرد،    براي آنكه بار اثبات ناموجه بودن اخراج و اقامة دليل تنهـا بـردو  

  : مقاوله نامه دو راه حل پيش بيني مي كند

كارفرما مكلف باشد موجه بودن تصميم خود را ثابـت كنـد و بـه ديگـر سـخن، اخـراج       ـ 1

  . اصوالً موجه شمرده نمي شود مگر آنكه كارفرما بتواند اين امر را ثابت كند

شدة طرفين صالحيت داشته باشد  هيات رسيدگي كننده به شكايت، برمبناي داليل ارائهـ 2

به عبارت ديگر، هر چنـد  . خود را دربارة موجه يا ناموجه بودن اخراج اعالم كند» باور«كه 

روشهاي اعمال اين اصل مي تواند بر مبنـاي قـوانين و رويـة كشـورها متفـاوت باشـد، نظـر        

است مـالك  مرجع رسيدگي كننده و آنچه از رهگذر داليل ارائه شدة طرفين بدان رسيده 

 . موجه بودن يا نبودن شمرده مي شود

در موارد ديگر، مقاوله نامه، همچنين بر ضرورت رعايت مهلت پيشين براي اعالم تصميم 

و پرداخت خسارت اخراج تاكيد شده است؛ مگر آنكه اخـراج  ) ظرف مدتي معقول(اخراج 

نامـه مـي گويـد كـه      در تعريف تقصير مهم هم، مقاولـه . كارگر به سبب تقصير مهم او باشد

از كارفرمـا خواسـت   » منطقـا «تقصيري مهم به شمار مي آيد كه در صورت وجود آن نتـوان  

  . كه كارگر را در مدت اخطار در كارگاه نگه دارد

افزون بر خسارت اخراج، خسارت پايان كار و ديگـر  ) به جز تقصير مهم(در موارد ديگر 

بهـاي تـامين    -بيمة بيكاري يا ديگـر، مسـتمر   مانند(حمايتهاي مربوط به حفظ درآمد كارگر 



 ١٠٣ 

با توجه به مطالب گفته شده، به بررسي مقـررات اخـراج   1.اجتماعي، نيز پيش بيني شده است

  . در مناطق آزاد ايران، چين و امارات مي پردازيم

  اخراج در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران : گفتار دوم

اطق آزاد ايران ، تحت عنوان خاتمة قرارداد كار مقررات نيروي اشتغال انساني من 12مادة 

چند مورد را ذكر، ولي در ميان آنها به اخراج به عنوان يكي از راههاي پايان قـرارداد اشـاره   

كه اين  مـواد  . تصويب نامه واژة اخراج بكار رفته است 34و  33، 13اما در مواد . نشده است

ه هاي قابل انتقاد مقـررات مزبـور را بيـان مـي     را به ترتيب مورد بررسي قرارداده و سپس نكت

هرگاه «تصويب نامه به داليل توجيه كنندة اخراج پرداخته و مقرر مي دارد كه 13مادة. كنيم

اخراج كارگر به دليل عدم رعايت آيين نامه انضباطي كـار باشـد مـي توانـد بـه مرجـع حـل        

مرجـع مـذكور بـر اسـاس ايـن      . اختالفات پيش بيني شده در اين تصويب نامه مراجعه نمايـد 

تصويب نامه و آيين نامه هاي انضباطي مـورد عمـل كارگـاه تصـميم الزم را اتخـاذ خواهـد       

   2.»كرد

با آنكه اخراج به عنوان يكي از طرق پايان قرارداد در تصويب نامه پيش بيني نشده اسـت  

نمـوده و بـراي    اخراج را به موجه و ناموجـه تقسـيم   34و  33اما هيات دولت ناگزير در مواد 

  : در رابطه با اخراج موجه مقرر مي دارد 33هركدام احكام جداگانه آورده است مادة 

                                         

 .  ٢٦٩ -٢٦٨صفحه ، همان -١

  . ٧٨صنعتي، صفحه  -قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري -۱



 ١٠٤ 

هرگاه اخراج كارگر از سوي هيات رسيدگي موجه تشخيص داده شود، هيـات، اخـراج   «

وي را تاييد نموده و كارفرما را ملزم خواهد ساخت كـه در قبـال هـر سـال خـدمت، حقـوق       

   1.»به وي بپردازدروز كارگر را ) 15(

تصويب نامه به بيان اخراج ناموجه پرداختـه و هيـات دولـت، بـا ايـن مـاده بـراي         34مادة 

كارفرما حق اخراج را به رسميت شناخته و تمام دستاوردهاي حقوق كار را ناديـده گرفتـه و   

امنيت شغلي و وضعيت اقتصادي آسيب پذير كارگر را به نفـع كارفرمـا نقـض نمـوده اسـت      

هرگاه اخراج كارگر از سوي هيات رسيدگي موجه شـناخته نشـود،   «: مقرر مي دارد 34 مادة

كارفرما را مخير خواهد كرد تا كارگر را به كار برگردانده و حقـوق ايـام بالتكليفـي وي را    

روز وي را به عنوان خسـارت اخـراج   ) 45(بپردازد و يا آنكه در قبال هر سال خدمت حقوق 

  . »بپردازد

  : قابل انتقاد مقررات اخراج مناطق آزاد عبارتند از نكته هاي 

از داليل توجيه كننده اخراج تنها به اموري اشاره نموده كه مربوط به رفتار كارگر است -1

اشـاره  » عدم رعايت انضباط كـاري «تنها به  13ماده . و البته آن هم به صورت نارسا و ناقص

داليل كه مربوط به رفتار كارگر مي شـود را   البته با كمي تسامح مي توان تمام. كرده است

اما اين ماده و ديگر مواد دربـارة دو دليـل   . تحت عنوان نقض آيين نامة انضباطي گرد آورد

ديگر موجه اخراج يعني ترديد در صالحيت هاي كارگر و كـاهش توانـايي هـاي او و نيـز     

                                         

 . ٨٢همان، صفحه  -۲
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آمدنشـان در هـر    بوجـود  مكـان ايـم مسـايلي كـه ا    ضرورتهاي كارگاه مطـالبي ذكـر نكـرده   

كارگاهي براي هر كارگري محتمل است و معلوم نيست در صورت بروز چنـين حالتهـايي   

چگونه به چنين مسائلي رسيدگي خواهد شد تـا در نتيجـه حقـوق كـارگر از نقـض مصـون       

  . بماند

موارد و مصداق هايي از اخراج ناموجه را بيان نكرده و تنها بـه بيـان حكـم آن پرداختـه      -2

مسئوليت تشخيص موجه بودن يا نبودن آنرا نيز بر عهـده هيـات رسـيدگي گذاشـته     است و 

 .كه تركيب اعضاء خود اين هيات نيز قابل انتقاد است

 : هياتي را به عنوان هيات رسيدگي معرفي مي نمايد كه مركب است از 30مادة  -3

  كارفرماي ذي ربط يا نمايندة تام االختيار وي  -

 دة تام االختيار وي كارگر ذي ربط يا نماين -

 . نماينده سازمان منطقه -

اين هيات به عنوان تنها مرجع رسيدگي به دعاوي كـار معرفـي مـي شـده كـه بـا توجـه بـه         

تركيب و صالحيت آن، عادالنه بودن راي آن مورد ترديد اسـت؛ زيـرا در تركيـب هيـات     

كـار و منـافع    مزبور نمايندگاني از تشكل هاي كارگري و كارفرما ئي كه آشـنا بـه حقـوق   

كارگران  و كارفرمايان هستند، وجود نـدارد و عـالوه بـر ايـن، رسـيدگي هيـات نيـز يـك         

باشـد كـه در بخـش     درجه اي است و آرايي صادره از اين هيأت نيز قطعي  الزم االجرا مي

  .حل اختالفات كاري مفصال بحث خواهد شد 



 ١٠٦ 

در تقصـير غيـر مهـم اخـراج     همانگونه كه در مورد تقصير مهم و غير مهـم گفتـه شـد،     -4

زماني موجه است كه عمل پس از يك يا چند بار اخطار تكرار شده و اخراج نيز همواره با 

  . اين مساله در مقررات اشتغال مناطق آزاد پيش بيني نشده است. اخطار پيشين باشد

مهمترين انتقادي كـه مـي تـوان نسـبت بـه مقـررات اخـراج منـاطق آزاد ايـراد كـرد بـه             -5

ميت شناختن اخراج ناموجه كارگران و به تبع آن از بين رفـتن امنيـت شـغلي كـارگران     رس

 .  است

ي محض به حمايتي به نفـع كـارگران و جلـوگيري از    ددارتحول تاريخي حقوق كار از قرا

تصميم هاي يكجانه و خود سرانة كارفرما كه در اكثر قوانين كار كشورهاي جهان شـناخته  

مناطق آزاد جمهوري اسالمي ايـران كـامال رنـگ باختـه اسـت بـه        شده در مقررات اشتغال

كـارگران را از   يو فقط با پرداخـت وجهـ  تواند بدون دليل موجه  گونه اي كه كارفرما مي

كار اخراج كند و از حيث دادخواهي كارگر و رسيدگي به شكايت او نيز تنها يك مرجـع  

ــي      ــده و راي آن قطع ــي ش ــيش بين ــيدگي پ ــات رس ــوان هي ــا عن ــت و   ب ــرا اس و الزم االج

همانطوريكه گفته شد اين هيات رسيدگي از لحاظ تركيـب و صـالحيت داراي اشـكاالتي    

  . است

به نظر مي رسد كـه  . نتيجتا كارگر هيچ نوع تضمين امنيت شغلي در مناطق آزاد ايران ندارد

هيات دولت، بجاي سرمايه گذاري زير بنائي براي جـذب سـرمايه گـذاران خـارجي و نيـز      



 ١٠٧ 

تدوين برنامه اقتصادي مناسب و كنترل تورم، از طريق به رسميت شـناختن اخـراج ناموجـه    

  . خواسته امتيازي براي جلب و جذب سرمايه گذاران خارجي ارائه دهد ،كارگران

  

  مقررات اخراج در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين : گفتار سوم

جـامع بـه مسـالة اخـراج پرداختـه      ا حدود زيـادي  تمقررات مناطق آزاد چين بطور مفصل و 

قـرارداد كـار آورده كـه مـا ذيـال بـه بررسـي و        انحالل است و مسالة اخراج را تحت عنوان 

  : تحليل آن مي پردازيم



 ١٠٨ 

  اخراج موجه : بند اول 

  امور مربوط به رفتار كارگر ) الف

تكـب  در هر يك موارد زير اگر كارگر بعد از دريافت اخطار و مجازات اداري بـاز هـم مر  

اعمال زير شود، كارفرما مي تواند كارگر را اخراج كند البته همانطوريكه در تقسيم تقصير 

به مهم و غيرمهم گفتيم در تقصير غير مهم كارفرما بايد به كارگر اخطار دهد و بعـد از آن  

  . او را اخراج كند كه در قوانين و مقررات چين رعايت شده است

كاري را نقض يا توليـد و تشـريفات و مراحـل كـاري را      اگر كارگر بطور جدي انضباط -1

   1تحت تاثير قرار دهد؛

اگر كارگر مقررات اجرايي را نقض، و به وسايل و ابزار آالت صدمه، و مواد خام يا  -2

  2.انرژي را ضايع و يا مسبب خسارت مالي بنگاه شود

كارهـايي انجـام دهـد     اگر كارگر وضعيت نامطلوبي را در مقابل مشتريان نشان دهـد يـا   -3

  3.كه باعث تضعيف عاليق مشتريان شود

اگر كارگر مرتكب اعمال غيـر قـانوني چـون ارتشـا، دزدي، قمـار بـازي، پـارتي بـازي          -4

  .4باشد، البته در مواردي كه براي پيگرد مسئوليت جزائي تحقيق الزم و ضروري نيست

                                         

١. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article24,Item1-R.Z.P.M.L.P.A.S.F.J.V.Article12,Item3-R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article13,Item3-R.L.M.F.F.E.Article11,Item2.  

٢. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article24,Item2.  

٣. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article24,Item3.  

4. R.M.L.W.P.F.F.SH.Article24,Item4-L.R.G.S.E.Z.G.P.Article24,Item4. 



 ١٠٩ 

يا اينكه نظم اجتماعي را بطـور   اگر كارگر بدون دليل باعث اغتشاش يا زدو خورد شود -5

 . 1اساسي تحت تاثير قرار دهد؛ يا در ديگر تخلفات جدي و مهم مقصر باشد

در اين بندهاي پنج گانه براحتي مي توان اموري را كـه مربـوط بـه رفتـار كـارگرو منجربـه       

مواردي را كه ناشي از اجراي نادرست وظايف قراردادي . اخراج  مي شود را مالحظه كرد

  . اموري كه سرزنش پذير و موجب اخالل در نظم كارگاه و اغتشاش مي شود يا

  امور مربوط به ترديد در صالحيت ها يا كاهش توانايي كارگر  )ب

در اين مورد ترديد در صالحيت و شايستگي كارگر، در صـورتي اخـراج مجـاز شـمرده     

ايستگي هـا و شـرايط   مي شود كه كارگر پس از اتمام دورة آزمايشي نتواند صالحيت ها، ش

البتـه   2.در اين صورت است كه كارفرما مي تواند او را اخراج كند. استخدام را بدست آورد

كارگر هم مي تواند مورد را طي مراحل رسيدگي به اختالفات كارگري، مطرح كند و اگـر  

ر د. بدين وسيله نتواند به حق خود برسد حتي مي تواند در دادگاه عمومي اقامة دعـوي كنـد  

مورد ادعاي كارفرما دربارة كاهش توانائي هاي كارگري كه به حادثه يا بيماري غير شـغلي  

در صورتي مي تواند مجوز اخـراج كـارگر شـود كـه بـا وجـود گذرانـدن دورة         ه،دچار شد

درمان پزشكي و برگشتن به كار و حتي تغيير شغل متناسب با توانائي او، باز هـم نتوانـد كـار    

در اين صورت اسـت كـه كارفرمـا مـي توانـد كـارگر را اخـراج نمايـد         . دعادي را انجام ده

همانطوريكه مالحظه مي شود مدت معيني براي چنين كارگراني كه دچار بيماري يا حادثـة  
                                         

١. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article24,Item5.  

٢. R.L.M.F.F.E.Article11,Item2-L.R.G.S.E.Z.G.P.Article13,Item3-R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article13,Item1-R.Z.P.M.L.P.A.S.F.J.V.Article12,Item1-

I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article12,Item1.   



 ١١٠ 

غير شغلي شده اند در نظر گرفته مي شود و حتي در صورت امكان شغلي متناسب با توانـائي  

امنيت شـغلي او حفـظ و موقعيـت آسـيب پـذير او      هاي كارگر به او ارجاع مي شود تا اينكه 

  .دستخوش تغيير نشود

  

    :ضرورت هاي كارگاه) ج

همانگونه كه اشاره شـد ضـرورتهاي كارگـاه هـيچ ارتبـاطي بارفتـار كـارگران نداشـته و         

در مقـررات منـاطق   . مربوط به مشكالت اقتصادي، فني يا ساختاري كارگاه و بنگاه مي شود

  . هاي بنگاه نيز در نظر گرفته شده استآزاد چين مساله ضرورت

در صورتي كارفرما مي تواند كارگر را اخراج كند كـه بنگـاه نزديـك بـه ورشكسـتگي      

و بـه تبـع آن كـاهش تعـداد      1است و براي نجات از ورشكستگي نيازمنـد بـه اصـالح اداري   

خ مـي  كارگران   مي باشد و اگر بنگاه ورشكسته ياكارش تعطيل شـد نيـز قـرارداد كـار فسـ     

   2.شود

يا به علت تغييراتي كه در توليد، بازرگاني يـا شـرايط فنـي رخ داده، تعـدادي از كـارگران      

مازاد شده اند البته مشروط بر اينكه ادارة كار تاييد كند كه هيچ راهي بـراي توزيـع مجـدد    

كـار   و يا اگر به سبب قوه قاهره، بيشتر از يكماه همه يا قسـمتي از  3.نيروي كار وجود ندارد

                                         

١. Period of official rectification.  

٢. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article13,Item5.  

٣. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article13,Item6-R.L.M.F.F.E.Article13,Item3-R.Z.P.M.L.P.A.S.A.S.F.J.V.Article12,Item4-I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article12,Item3.  



 ١١١ 

در اين رابطه هم مالحظه مي شود كـه مقـررات چگونـه و بـا      1.تعطيل يا توليد متوقف شود

كارفرمـا نمـي توانـد    . چه تدبيري به امنيت شغلي كارگران بها داده و آنرا تضمين نموده اند

ديگر به بهانه تغييرات فني يا بازرگاني و غيـره عـده اي از كـارگران را اخـراج نمايـد بايـد       

  . ب مجوز اخراج، تغييرات مزبور مورد تاييد ادارة كار قرار گيردبراي كس

  اخراج ناموجه : بند دوم 

  :  كارفرما در هر يك از موارد زير نمي تواند كارگر را اخراج نمايد

   2.اگر كارگر به بيماري شغلي يا حادثة ناشي از كار دچار شده باشد -1

شكي بيماري يا حادثة غير شغلي تا سـقف  اگر كارگر در حال گذراندن دورة درمان پز -2

 . يكسال باشد

 . كارگر زني كه حامله يا در دورة زايمان يا دوران شيردهي هست -3

اگر كارگر در طي دورة تعطيلي معـين در حـال ديـدار از خويشـان و بسـتگان خـود در        -4

 . هنگ كنگ ، تايوان، ماكائو يا خارج از كشور باشد

  3.وانين و تصويب نامه ها تصريح شده اندموارد ديگري كه در ق -5

موارد اخراج ناموجه نيز تا حدودي متناسب با موازين بين المللي است و تـا حـدود زيـادي    

  .امنيت شغلي كارگر را تضمين مي كند

                                         

١. I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article12,Item4.  

٢. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article28,Item1-R.L.M.F.F.E.Article13-R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article15,Item2-R.Z.P.M.L.P.A.S.F.J.V.Article14,Item1-

R.L.M.X.S.E.Z.Article14-I.P.H.P.LM.E.F.I.Article14,Item2-R.L.M.F.I.E.J.P.Article8.  

٣. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article15,Item5-I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article12,Item9.  



 ١١٢ 

   

  اخطار و مهلت پيشين اخراج : بند سوم

منــاطق بــراي حمايــت از حقــوق كــارگران چينــي در مقابــل اخــراج ناموجــه كارفرمايــان،  

پردازش صادرات چين تدابيري را اتخاذ كرده اند كه حقوق و مصالح كارگر بويژه امنيـت  

شغلي او در مقابل تصميمات خودسرانه و يكجانبة كارفرما و با سوء اسـتفادة او از موقعيـت   

برخـي از منـاطق پـردازش صـادرات چـين اخطـار       . اقتصادي خود، مورد تهديد واقع نشـود 

خراج بر كارفرما تكليـف نمـوده انـد و برخـي ديگـر مثـل شـانگهاي بـين         پيشين را قبل از ا

و براي تقصير مهم انجام تشريفات قبـل از اخـراج را    هتقصير مهم و غير مهم تمايز قائل شد

   1.براي كارفرما الزامي قلمداد كرده اند

   2:تشريفات مزبور عبارتند از

تحاديه كارگري را در اين زمينـه كسـب   كارفرما بايد قبل از اخراج كارگر، ابتدا نظر ا -1

نمايند؛ كسب نظر اتحاديه كـارگري كـه نماينـدگي كـارگران را بـر عهـده دارد و حـافظ و        

  . مدافع منافع كارگران است نظارتي بر تصميمات خود سرانه كارفرما است

به عبارت ديگر اولين ناظر بر تصميمات كارفرما راجـع بـه موضـوعات و مسـائل كـارگران      

  . اتحاديه كارگري است كه نهادي شناخته شده در قوانين ومقررات چين است همين

                                         

١. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article17.  

٢. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article17-R.L.M.F.F.E.Article12-R.L.M.X.S.E.Z.Article14-R.Z.P.M.L.P.A.S.F.J.V.Article25 andArticle16-

I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article15-L.R.G.S.E.Z.G.P.Article29-R.L.M.F.I.E.J.P.Article8.  



 ١١٣ 

د يكماه قبل به او اطـالع دهـد كـه    يبا ،كارفرمائي كه تصميم به اخراج كارگري گرفته -2

اين مساله تدبيري است تا كارگر هم بتواند مورد و مسـاله خـود را در مراجـع حـل اخـتالف      

م كارفرما دفاع كند و نيز فرصتي اسـت كـه كـارگر در    مطرح و از حق خود در مقابل تصمي

تدارك كار ديگري باشد، در غير اين صورت زنـدگي و معيشـت كـارگر يكبـاره در تنگنـا      

  . قرار مي گيرد

  تشريفات و آيين رسيدگي به دعاوي اخراج : بند چهارم

تشريفات و آيين خاصي بـراي رسـيدگي بـه دعـاوي اخـراج در مقـررات منـاطق پـردازش         

ادرات چين پيش بيني نشده است به نظر مي رسد كه همان آيـين و مراحـل رسـيدگي بـه     ص

  .  اختالفات كارگري در مورد دعاوي اخراج قابل اعمال و اجرباشد

در مقررات مناطق پردازش صادرات چين چنـدين مرحلـه بـراي حـل اختالفـات كـارگري       

مـورد نظـر، در مرجـع     پيش بيني شده كه در صورت شكست هر يـك از آنهـا  در اخـتالف   

باالتر مطرح مي شود كه نهايتا در صورت عدم پذيرش راي آخـرين مرجـع داوري، هـر دو    

توانند  روز از تاريخ دريافت راي كميته كميتة داوري ادارة كار مي 15طرف اختالف ظرف 

در دادگاه عمومي اقامه دعوي كنند و بعـد از تـاريخ مـذكور رأي كميتـه داوري اداره كـار      

 .ي و الزم االجرا مي شود قطع

 

 



 ١١٤ 

  1حق سنوات و خسارت اخراج موجه : بند پنجم 

براي كارگراني كه به دليل و علل موجه مصرح در مقررات مناطق اقتصادي ويژه اخـراج  

مي شود حق سنوات پرداخت مي شود؛ بدين صورت كه بر هر سال خدمت كارگر مقـرري  

و در برخـي منـاطق   (آخـر خـدمت كـارگر     معادل يك ماه حقوق بر اساس ميانگين سه ماهة

 يتعلـق مـ  اين مقرري براي كـارگراني  .  2پرداخت مي شود) شش ماهة آخر خدمت كارگر

يا  كه يازده سال يكارگرانسابقة خدمت دارند، اما براي  ،كه از يكسال تا ده سال تمام رديگ

ميـانگين حقـوق   ) يك و ماه نيم(درصد  150بيشتر سابقه خدمت دارند، اين مقرري به ميزان 

برخي از قوانين سقف ايـن مقـرري را حـداكثر، دوازده مـاه تعيـين      . ماهانه پرداخت مي شود

  . 3كرده اند

اما كارگراني كه كمتر از يك سال و بيشتر از شش مـاه سـابقه خـدمت دارنـد بـراي ايـن       

مقرري سابقه شان يك سال محسـوب مـي شـود و حـق سنواتشـان بـه ميـزان يكمـاه حقـوق          

 50كمتر از شش ماه باشد نصف اين مقرري يعنـي   ،اما اگر سابقه خدمت. ت مي شودپرداخ

  . درصد حقوق يكماه بعنوان حق سنوات به كارگر پرداخت خواهد شد

دچـار و بعـد از گذرانـدن دوره درمـان،     اما كارگراني كه به بيماري يا حادثه غيـر شـغلي   

راج مـي شـوند كمـك هزينـه درمـاني      اخل ين دليدهند و به هم يخود را از دست م ييتوانا

اختصـاص ايـن   . دريافت مي كنند ميزان اين كمك هزينة درماني از سه ماه تا شش ماه است

                                         
1. Compensation or allowance.  

2. R.L.M.X.S.E.Z.Article 14 .  

3. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article18.  



 ١١٥ 

كمك هزينه به كارگراني كه كمتر از پنج سال سابقه خدمت دارند به اندازة حقوق سـه مـاه   

ه ميزان شش است، و آنهايي كه بيشتر از پنج سال سابقة خدمت دارند كمك هزينة درماني ب

   1.ماه حقوق دريافت مي كنند

يكي از مناطق اقتصادي ويژه، خسارت اخراجي را پيش بيني نموده است و اين خسارت 

اخراج به كارگراني تعلق مي گيرد كه بنگاه به علت تغييرات فني در توليد، كارگر را مازاد 

زماني ه كار منطقه برسد و نيز اعالم مي كند و البته اين ادعاي مازاد بودن بايد به تاييد ادار

ميزان اين غرامت معادل سه تا . كه بنگاه به توليد و كارش در منطقة مزبور پايان مي دهد

  2. شش ماه حقوق واقعي كارگر به او پرداخت خواهد شد

  

  مسئوليت اخراج ناموجه: بند ششم 

موجه و غير مقررات برخي از مناطق اقتصادي ويژة چين، كارفرماياني كه از طريق نا

قانوني، كارگران را اخراج مي كنند، مسئول شناخته و براي كارفرمايان خاطي ابتدا اخطار 

و توبيخ و در مراحل بعد با توجه به شدت و وخامت مساله و مورد، تنبيه و مجازات اداري 

اگر عمل كارفا مصداق جرم نيز داشته باشد مورد پيگرد جزايي قرار مي . در نظر گرفته اند

  3.گيرد

                                         

١. R.L.M.F.I.E.J.P.Article8-R.L.M.X.S.E.Z.Article14-R.Z.P.M.L.P.A.S.F.J.V.Article17-I.P.H.P.L.M.E.F,I.Article16-L.R.G.S.E.Z.G.P.Article26-

RL.M.F.F.E.Article19,20and21.  

2. R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 17.  

3.  L.R.G.S.E.Z.G.p.Articlcle __ I.p.H.p.L.M.E.F.I.Article 34.  



 ١١٦ 

بنابراين با توجه به مطالب گفته شده به نظر مي رسد كه مقررات چين راجع به اخراج تا 

حدود زيادي كامل و مطابق موازين بين المللي كار تدوين شده است به طوري كه در 

لواي اين مقررات كارگر با وضعيت آسيب پذيرش بدون دغدغة اخراج و از دست دادن 

چرا كه . تكاليف شغلي و توليدي خود را در كارگاه انجام دهدشغل، مي تواند وظايف و 

مقررات كار مناطق مزبور جنبة حمايت از كارگر را كامالً ملحوظ داشته و كارگر از 

برخوردار است و در مقابل تصميمات يك جانبه و خودسرانة  يداريوضعيت نسبتاً پا

  .ت شغلي او حفظ مي شودكارفرما مصون مي باشد و بدين ترتيب امنيت خاطر و امني

   

  ) امارت(بررسي مقررات اخراج در منطقة آزاد جبل علي : گفتار چهارم

قبل از شروع به بحث راجع به مقررات اخراج در منطقة آزاد جبل علي تذكر اين نكته 

الزم است كه در اين منطقه، اداره منطقه آزاد جبل علي به عنوان حمايت كنندة كارگران 

ني اين ادارة مكلف به حمايت قانوني از كارگران هست كه ذيالً به عمل مي كند يع

  . بررسي مقررات اخراج اين منطقه آزاد مي پردازيم

  داليل موجه اخراج : بند اول

  امور مربوط به رفتار كارگر ) الف

   1:اگر كارگر مرتكب هر يك از اعمال زير شود، موجب اخراج او مي شود

  . ي بوده و در انجام وظايفش كوتاهي مي كندكارگري كه ناقض انضباط كار )1

                                         
1. jafza rules.Article  9.9.6. 



 ١١٧ 

 . هر گاه كارگر هنگام كار به صورت مست يا تحت تاثير مواد مخدر مشاهده شود )2

زماني كه كارگر بدون دليل موجه و معتبر پيش از هفت روز پياپي در سال، از كار  )3

 . غيبت كند

ده اي را مورد هر گاه كارگر هنگام كار، كارفرما، متصدي، همكار يا بازديد كنن )4

 . ضرب و و جرح قرار دهد

 . هر گاه عمل كارگر منجر به خسارت اساسي به شركت شود )5

وقتي كه كارگر از رعايت مقررات و دستورات بهداشتي و ايمني كوتاهي كند  )6

مشروط بر اينكه چنين مقرراتي آشكارا به صورت مكتوب به آنها نشان داده شده باشد و 

 . شفاهاً به آنها توضيح داده شده باشد در صورت بي سوادي كارگر،

  .   اگر كارگر جزئيات هويت و شناسايي خود را جعل و مخدوش كند )7

موارد مذكور در فوق به عنوان تقصير مهم تلقي شده و  9-9-6با توجه به صدر مادة 

كارفرما مي تواند بدون اعالم و اخطار قبلي با رعايت شرايطي كارگر را اخراج كند عالوه 

كه اخراج را با اخطار كتبي پيش بيني نموده » س«بند  9-9-1اين با عنايت به مادة  بر

  .مشخص مي شود كه موارد فوق جزء تقصير مهم تلقي شده است

   

  موارد مربوط به ترديد در صالحيت ها و كاهش توانايي كارگر ) ب



 ١١٨ 

دورة آزمايشي و فسخ قرارداد كار با اخطار قبلي بعد از » س«و » ب«بند  9-9-1در مادة 

بدون اخطار در دورة آزمايشي پيش بيني شده است كه مي تواند يكي از داليل اين نوع 

اخراج عدم شايستگي و صالحيت كارگر براي ارجاع كار مربوطه باشد به ويژه در دورة 

آزمايشي كه فلسفة آن همين است كه مشخص شود كارگر واجد صالحيت كار مربوطه 

  . هست يا نه

كاهش توانايي كلي را مطرح كرده كه در صورت بروز چنين  9-9-2مادة » ب«بند 

حالتي براي كارگر، كارفرما مي تواند كارگر را با پرداخت خسارت اخراج كند البته اين 

شايان ذكر است كه در اين موارد بايد يك گزارش . خسارت عالوه بر حق سنوات است

افتادگي كلي كارگر صادر گردد تا براساس آن پزشكي معتبر از مقام صالح دال بر از كار 

  . كارفرما بتواند به كار كارگر پايان دهد

مقررات منطقه آزاد جبل علي دربارة اخراج به خاطر ضرورتها و الزامات كارگاه، 

يعني هيچ مقرره اي براي وضعيت كارگران هنگام ور . اند قواعدي پيش بيني ننموده

يا بازرگاني بنگاه وجود ندارد و مشخص نيست زماني كه شكستگي بنگاه يا تغييرات فني 

  . ت كارگران چگونه خواهد بوديط فوق قرار مي گيرد وضعيبنگاه در شرا

  

   1اخراج ناموجه: بند دوم

                                         

1. Arbitrary  dismissal 



 ١١٩ 

را به عنوان اخراج خود سرانه  9-9-6اخراج به هر دليلي غير موارد مادة  9-9-9مادة 

رما چنين اخراجي را انجام دهد كارگر را ناموجه تلقي كرده است و در صورتي كه كارف

مستحق دريافت خسارت اخراج عالوه بر حق سنوات معين شده در قرارداد كار دانسته 

  . است

به نظر مي رسد كه مقررات اخراج ناموجه منطقة آزاد جبل علي در راستاي تضمين 

قرار داده امنيت شغلي كارگر نيست زيرا ضمانت اجراي ماده را پرداخت خسارت اخراج 

به عبارت ديگر ضمانت اجراي اخراج ناموجه شديد نيست تا اينكه كارفرما نتواند به . است

لذا مقررات اخراج . هر بهانه اي كارگر را اخراج و امنيت شغلي او را خدشه دار كند

  . ناموجه منطقة آزاد جبل علي از اين حيث قابل انتقاد به نظر مي رسد

  

   1شينمهلت اخطار پي: بند سوم

 9-9-6در اين زمينه همانطوريكه اشاره شد در موارد اخراج موجه مذكور در مادة 

كارفرما بدون اخطار و اعالم قبلي قرارداد كار را فسخ و كارگر را اخراج مي كند و در 

- 1مادة » س«بند  2.روزه شده است 30غير اين موارد كارفرما مكلف به دادن اخطار قبلي 

را به ) روزه يس(كارفرما مكلف شده كه حقوق كامل دوره اخطار  و در مواد ديگر 9-9

اخطار (كارگر بپردازد به عبارت ديگر اوالً كارگر مستحق دريافت دورة اخطار كامل 

                                         
1. Notice in advance 

2. jafza rules , Article 9.9 1, Item 3.  



 ١٢٠ 

ثانياً در دورة مزبور نيز كارگر مستحق دريافت حقوق كامل . مي باشد) پيشين سي روزه

كارش را انجام دهد كارگر ملزم به  اگر در دورة اخطار، كارفرما بخواهد كارگر. است

  انجام كار است و اگر كارفرما تمايلي به كار كارگر نداشته باشد 

ن يمي تواند از او بخواهد كه كارش را انجام ندهد ولي در هر صورت بايد حقوق كامل ا

كمتر از سي (و نيز اگر كارفرما دورة اخطار را كاهش دهد  1.دوره را به او پرداخت نمايد

  در اين فرض هم كارگر مستحق حقوق كامل سي روزه اخطار ) زرو

  .2مي باشد

  

  آيين هاي رسيدگي به دعاوي مربوط به اخراج : بند چهارم

كارفرمايان قبل از اينكه كارگران را اخراج كنند و به تبع آن قرارداد شان فسخ شود 

ة منطقة آزاد  بر اخراج بايستي موافقت اداره منطقة آزاد را كسب كنند به عبارت ديگر ادار

شود مگر آنكه اداره منطقه آزاد با  و فسخ قرارداد نظارت كامل دارد و قراردادي فسخ نمي

آن موافق باشد اداره منطقه آزاد ظاهراً به عنوان هيات رسيدگي كننده است كه اخراج و 

جه نباشد اگر داليل ارائه شدة كارفرما را بررسي مي كند تا اينكه اخراج مزبور اخراج نامو

كند؛ به نظر مي رسد بدين  يداليل ارائه شده ناموجه باشد با اخراج كارگر موافقت نم

  . ترتيب تا حدودي حقوق كارگر حفظ مي شود

                                         
1. jafza rules , Article 9.9.3. 

2. jafza rules , Article 9.9.4. 



 ١٢١ 

مقررات اشتغال منطقة آزاد جبل علي، هر گونه اخراج و  9-9-8چون با عنايت به مادة 

 .زاد جبل علي استفسخ قراردادي منوط به توافق و موافقت ادارة منطقه آ

   

  حق سنوات و خسارات اخراج : بند پنجم

   حق سنوات  )الف

مقررات اشتغال منطقة آزاد جبل علي براي استحقاق حق سنوات شروطي را ذكر كرده 

  : كه عبارتند از

   1.سابقة خدمت كارگر بيشتر از يك سال باشد )1

 . اخراج نشده باشد 9-9-6كارگر مطابق بندهاي مادة  )2

  2.ل از اتمام يك سال استعفا نداده باشدكارگر قب )3

مقررات مزبور ميزان اين حق سنوات را حقوق پاية هفت روز براي هر سال پيش بيني 

كرده است، و در عين حال كارفرمايان و كارگران مي توانند به بيشتر از اين ميزان نيز در 

از حقوق پاية هفت قرار داد كار توافق كنند اما در هر صورت حداقل اين مقرري كمتر 

  3.روز نخواهد بود

                                         

1. jafza rules , Article 9.9.13  and  Article  9.9.15 

2.  jafza rules , Article  9.9.13. 

3. jafza rules , Article  9.9.16. 



 ١٢٢ 

ضمناً در صورت مرگ كارگر در طول خدمت، حق سنواتش به عنوان بخشي از 

  . ماترك وي به وراث او الزم التاديه است

  : به نظر مي رسد نكته هاي زير دربارة حق سنوات منطقة آزاد جبل علي قابل انتقاد باشد

جه، نبايد خدمات كارگر كه در كارگاه اوالً، در صورت اخراج كارگر به داليل مو

قبل از اخراج صرف كرده، ناديده گرفته شده و حقش ضايع شود زيرا ارائه داليل موجه 

تنها نشان دهندة اين امر است كه رفتار كارگر به گونه اي است كه ادامة كار او در كارگاه 

تة او و زماني كه در با موازين نظم و انضباط الزم، هماهنگي ندارد و گرنه، زحمات گذش

كارگاه صرف كرده است، نبايد به فراموشي سپرده شود و حقش در اين زمينه نبايد ناديده 

  . گرفته شود

ثانياً، حق سنوات براي كمتر از يك سال سابقة خدمت پيش بيني نشده است كه در اين 

دت صورت نيز زحمات و خدمات كارگر در جهت توليد و تامين منافع كارفرما در م

  . كمتر از يكسال، ناديده انگاشته مي شود

ثالثاً، ميزان حق سنوات بر اساس حقوق پايه و به ميزان هفت روز براي هر سال، به نظر 

  . مبلغ ناچيزي مي رسد كه با فلسفة حق سنوات خوانايي و هماهنگي ندارد

از نتيجتاً حق سنوات پيش بيني شده در مقررات جبل علي ناقص و در جهت حمايت 

  . كارگر نيست

  



 ١٢٣ 

  خسارت اخراج ناموجه  )ب

اگر كارفرمايي، كارگري را بدون دليل موجه اخراج كند، كارفرما عالوه بر حق 

 1سنوات مقرر در قرارداد كار بايد خسارت اخراج نيز به چنين كارگري پرداخت نمايد،

ار آن كه ميزان اين خسارت توسط اداره منطقة آزاد جبل علي محاسبه مي شود و مقد

   2.نبايستي از سه برابر حقوق پاية ماهانه تجاوز كند

به نظر مي رسد كه مقررات منطقة آزاد جبل علي دربارة اخراج ناموجه و خسارت 

اخراج ناموجه در راستاي حمايت از كارگر نيست زيرا كارفرما با مبلغي بسيار ناچيز مي 

اهانه به عنوان خسارت اخراج تواند كارگر را اخراج كند چون سه برابر حقوق پاية م

ناموجه با توجه به توان و تمكن مالي كارفرما ضمانت اجراي بسيار ضعيفي است كه نمي 

تواند به عنوان عامل بازدارنده اي عمل كند در نتيجه كار فرما مي تواند با خيالي آسوده و 

  . به راحتي با پرداخت مبلغ ناچيز به خدمت و كار كارگر پايان بدهد

  

  

   3استعفا: بحث سومم

                                         

1. jafza rules ,Article 9.9.9. 

2. jafza rules ,Article 9.9.10. 

3. Resignation. 



 ١٢٤ 

كه اين امر مي تواند . پايان دادن به قرارداد كار از سوي كارگر استعفا ناميده مي شود

اين داليل يا شخصي است از قبيل اينكه كار بهتري پيدا كرده . داليل مختلفي داشته باشد

 باشد يا به داليل شغلي مانند اينكه از محيط كار خود ناراضي باشد كه در اين صورت

. براساس اصل آزادي كار مي تواند قرارداد خود را فسخ كند يا به تعبير ديگر استعفا دهد

مقدمه نباشد و خللي در توليد و كار كارگاه  ولي براي آنكه استعفاي كارگر ناگهاني و بي

ايجاد نكند معموالً قوانين كار كشورها تشريفاتي را براي استعفا در نظر مي گيرند 

تسليم كتبي استعفا به كارفرما و اطالع دادن به نهادهاي كارگري  تشريفاتي همچون

موجود در كارگاه و سپري شدن يك دورة معيني از تاريخ تسليم استعفا براي استعفا پيش 

   1.بيني مي شود

البته در وراي هر يك از اين تشريفات اهدافي دنبال مي شود، اطـالع دادن بـه نهادهـاي    

كه داليل ارائه شده از طرف كارگر براي استعفا موجه است يا كارگري به خاطر اين است 

نه، و يا اگر حل اختالف يا مساله پيش آمده بين كارگر و كارفرما ممكن باشد، اين كار را 

نكه كارگر پس از تسليم استعفا دوره معيني به كـارش ادامـه دهـد    يانجام دهد و پيش بيني ا

پشيمان شده و به كار برگردد و يا فرصـتي ايجـاد    براي اين است كه كارگر شايد از استعفا

  . شود تا كار فرما در مساله، مورد اختالف تجديد نظر يا با كارگر به توافق برسد

                                         

  ۲۸۲، پيشين، ص)سمت(اهللا ، جلد اول عراقي، عزت -۲



 ١٢٥ 

در كل به نظر مي رسد كه تشريفات مذكور براي استعفا مثل ارائة داليل موجه براي 

رة كار و رعايت ادامة استعفا از سوي كارگر و اطالع دادن به نهادهاي كارگري و حتي ادا

كار در دورة معين بعد از تسليم استعفا براي تضمين حقوق كارگر و كارفرما ضروري 

  . باشد

اكنون به ترتيب مقررات استعفا در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران، چين و امارات به 

  . ترتيب مورد بررسي قرار مي گيرد

  ران مقررات استعفا در مناطق آزاد اي: گفتار اول

مقررات اشتغال نيروي انساني در مناطق آزاد جمهوري اسالمي ايران  12بند چ مادة 

مقررات مذكور . استعفا را به عنوان يكي از راههاي خاتمة قرارداد معرفي كرده است

تشريفات استعفا و همچنين داليل موجه براي استعفاي كارگر را پيش بيني نكرده است و 

فا يكي از طرق خاتمة قرارداد كار است اكتفا نموده در حاليكه پيش تنها به ذكر اينكه استع

بيني تشريفاتي برا ي استعفا و پيش بيني داليل موجهي براي استعفا جهت تضمين حقوق 

كارگر وكارفرما ضروري به نظر مي رسد و سكوت مقررات مذكور دربارة تشريفات 

زيرا در اين صورت كارگر مي . ي رسداستعفا و داليل موجه استعفا قابل توجيه به نظر نم

توند با داليل ظاهراً موجه و يا هر دليلي از كار استعفا دهد و عدم پيش بيني فرصتي بعد از 

تسليم استعفا سبب مي شود تا توليد و كار كارگاه مختل شود و كارگر بالفاصله پس از 

  تسليم استعفا مي تواند، كارش را رها كند كه اين امر 
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كار توليد و روند كار كارفرما را مختل نمايد و يا عدم پيش بيني نهاد كارگري  مي تواند

يا اطالع دادن به نهاد مزبور سبب مي شود كارفرما با سخت گيري و يا اعمال فشار، 

كارگر را مجبور به استعفا نمايد و هيچ نهاد كارگري وجود ندارد تا مساله را مورد بررسي 

وري كه گفته شد سكوت مقررات مذكور دربارة تشريفات و قرار دهد در مجموع همانط

 .داليل موجه استعفا قابل توجيه به نظر نمي رسد

هر چند در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران استعفاي كارگر به صراحت، ويژه نوع 

شناخته نشده است، با توجه )  با مدت معين، نامعين و كار معين(خاصي از قراردادهاي كار 

در قراردادهاي با مدت موقت و يا «: مقررات مزبور كه مقرر مي دارد 7مادة  3صرة به تب

كار معين، هيچ يك از طرفين مجاز نيست به طور يك جانبه مبادرت به قسخ قرارداد نمايد 

در صورت فسخ يك جانبة قرارداد از ) مگر در موارد پيش بيني شده در قرارداد كار(

گر مي تواند از طريق مرجع حل اختالف مطالبة خسارت سوي هر يك از طرفين، طرف دي

و با عنايت به اينكه در اين دو نوع قرارداد، مدت تعهدي كارگر به زمان مشخص » نمايد

يا انجام كار معين، محدود است و اين نوع تعهد محدوديت جدي براي اصل آزاد كار به 

ردادهاي كار با مدت نامعين شمار نمي آيد، مي توان نتيجه گرفت كه استعفا مخصوص قرا

  . است

اما به نظر مي رسد با توجه به اشكاالت هيات و مرجع حل اختالف و نيز عدم پيش بيني 

تشريفاتي براي استعفا، كارفرما بتواند از طرق مختلف كارگر را مجبور به استعفا نمايد تا 
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) نا به داليليدر صورت اخراج ناموجه كارگر ب(از پرداخت خسارت اخراج و حق سنوات 

  . شانه خالي نمايد

نكتة قابل تامل ديگر دربارة حق سنوات يا پاداش پايان خدمت در مقررات اشتغال 

مقررات مزبور به صراحت براي كارگر مستعفي حق سنوات پيش . مناطق آزاد ايران است

ت حق سنوا 33در مادة . بيان گرديده است 34و  33حق سنوات در مواد . بيني نكرده است

روز براي هر ) 15(براي كارگري كه به داليل موجه اخراج شده است، به ميزان پانزده 

نيز حق سنوات و خسارت اخراج ناموجه به  34سال خدمت در نظر گرفته شده و در مادة 

و همانطوريكه گفته شد حق . روز براي هر سال خدمت پيش بيني شده است 45ميزان 

اما از . عفي در مقررات مزبور شناخته شده استسنوات به صراحت براي كارگر مست

آنجائيكه براي كارگر مقصر كه اخراجش موجه تلقي شده حق سنوات در نظر گرفته شده 

به نظر مي رسد به طريق اولي به كارگر مستعقي نيز اين حق سنوات تعلق گيرد اما . 

ق آزاد ايران اشكاالت ذيل به طور مختصر دربارة بحث استعفاي مقررات اشتغال مناط

  : مطرح است

  . تشريفات معيني براي استعفا در نظر گرفته نشده است )1

 . داليل و موارد موجه در مقررات مزبور تعريف و مشخص نشده است )2

حق سنوات كه شامل خدمات گذشتة كارگر در كارگاه مي شود به صراحت پيش  )3

 . بيني نشده است



 ١٢٨ 

  ويژة چين  مقررات استعفا در مناطق اقتصادي: گفتار دوم

مناطق اقتصادي ويژة چين مقررات نسبتاً جامعي دربارة استعفاي كارگران تدوين نموده 

اند مقررات مزبور شامل داليل مهم و موجه استعفاي كارگران براي پذيرش استعفا و 

تشريفات تقديم و پذيرش استعفا و نيز شامل پرداخت حق سنوات براي كارگران مستعفي 

  . مي شود

قبل از . اليل و موارد موجه استعفاي كارگران را مورد بررسي قرار مي دهيمابتدا د

شروع به بحث دربارة داليل و موارد موجه استعفا الزم است اين نكته را يادآوري كنيم 

كه در بين داليل و موارد مصرح در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين چهار مورد اول 

اما بقية داليل و موارد شامل تمام مناطق نمي شود  1مشترك در بين تمام اين مناطق هست

  .و بر حسب مورد به منطقة آن نيز اشاره خواهد شد

   

  داليل و موارد موجه استعفا : بند اول 

اگر حقوق قانوني و مصالح كارگران از طريق عدم اجراي قرارداد كار يا نقض  )1

  . قوانين و مقررات كشور مورد تعدي و تجاوز قرار بگيرد

ر شرايط ايمني كار و بهداشتي بنگاه نامطلوب باشد و خطر جدي براي سالمتي اگ )2

كارگران ايجاد كند همان شرايطي كه توسط سازمانهاي مربوطة كشور تعريف و مشخص 

 . شده است

                                         
1. I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 12 C R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 15 C L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 25 C R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 16.  
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اگر بنگاه از طريق غيرقانوني، تهديد، حبس يا ديگر طرق مخل آزادي فردي،  )3

 . كارگري را وادار به كار كند

 . مزد كارگر طبق قرارداد در زمان مقرر به او پرداخت نشوداگر دست )4

اگر كارگر در امتحان ورودي مدارس در سطح دبيرستان پذيرفته شود يا وارد  )5

  1.نيروي ارتش شود

اگر كارگران براي اقامت به مناطق هنگ كنگ، ماكائو، تايوان و كشورهاي  )6

  2.خارجي بروند

گر نتواند از مهارت هاي فني ويژه اگر شغل محول شده مناسب نباشد و كار )7

  3.استفاده كند

  4.اگر به حيثيت و اصالت اخالقي كارگر توسط طرف مسئول كارفرما توهين شود )8

اگر كارگر هنوز در دورة استخدام آزمايشي است و اين دوره را به پايان نبرده  )9

  5.است

  6.م استعفا را توجيه كنديكارگر دليل تقد )10

موارد چهارگانة اولي شامل تمام مناطق مي شود و موارد شش همانطوريكه اشاره شد 

گانه بعدي شامل يك يا دو منطقه مي شود و در مجموع به نظر مي رسد كه داليل ارائه 

                                         
1. I.P.H.P.M.E.F.I.Article 12 , Item 7 C L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 25,Item6. 

2. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 25 ,Item 7 C I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 12, Item 8. 

3.  L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 25 ,Item 1. 

4. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 25 ,Item 2 C R.L.M.F.F.E.Article 11, Item 3. 

5. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 16, Item 1. 

 

6. R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 15, Item 4. 



 ١٣٠ 

مواردي كه در آن حقوق قانوني، سالمت و . شده توسط مقررات مناطق جامع باشد

حدود زيادي حفظ شده  بهداشت كارگر و همچنين مصالح كارگر در نظر گرفته شده و تا

  . است

و كارگران چيني مي توانند به استناد هر يك از داليل فوق البته با توجه به منطقه 

 .اقتصادي ويژه، استعفا دهند

   

  تشريفات استعفا در مناطق اقتصادي ويژة چين : بند دوم

تشريفات استعفا در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين جامع به نظر مي رسد و اگر 

كارگر در وضعيتي قرار بگيرد كه داليل و موارد مصرح در مقررات مناطق محقق شود مي 

  . تواند استعفا دهد و استعفاي او نيز موجه و وجة قانوني دارد

  : تشريفات استعفاي اين مناطق عبارتند از

اگر داليل موجه استعفا مانند نقض حقوق قانوني و يا نقض شروط قراردادي كار  :الف

ه توسط كارفرما محقق شود كارگر بايستي استعفاي خود را به صورت مكتوب يك و غير

ماه قبل تسليم كارفرما نمايد و بعد از سپري شدن يك ماه در صورت عدم اصالح وضعيت 

   1.و نقايص، كارگر مستعفي شناخته مي شود

                                         
1. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 29  C R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 16 C R.L.M.X.S.E.Z.Article 15 C I .P.H.P.L.M.E.F.I.Article 15 C 

R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 17 C R.L.M.F.I.E.j.P. Article 9. 



 ١٣١ 

ه در موارد مقررات كار شانگهاي حتي پا را فراتر از اين نهاده و به كارگر اجازه داده ك

   1:ذيل، اخطار پيشين و مهلت يكماهه را رعايت نكند و قرارداد كا را فسخ نمايد

  . اگر كارگر هنوز در دورة استخدام آزمايشي است )1

اگر بنگاه به كارگران دستمزشان يا حقوقشان را پرداخت نمي كند و شرايط كاري  )2

 . مصرح در قرارداد كار را فراهم نمي كند

يق خشونت، رفتار يا محدوديت هاي مخل و ناقض آزادي فردي، اگر بنگاه از طر )3

 . كارگر را وادار به كار كند

در چنين شرايطي بنگاه بايستي غرامتي نيز به كارگر پرداخت نمايد در همين راستا ادامة 

در صورتي كه طرفي، قرارداد كار را نقض كند، طرف مزبور «: مادة مزبور مقرر مي دارد

البته به . »رداد كار و مسئوليت پرداخت غرامت را بر عهده خواهد گرفتمسئوليت نقض قرا

نظر مي رسد كه اين نقض قرارداد و به تبع آن مسئوليت و پرداخت غرامت به كارگر و 

  . استعفاي كارگر شامل موارد دوم و سوم باشد

  . اطالع دادن به اتحاديه هاي كارگري و اخذ نظر آن -ب

به صراحت مساله اطالع دادن به اتحاديه » شانگهاي«و  2»نانيخا«مناطق اقتصادي ويژة 

كارگري و اخذ نظر اتحاديه كارگري در مقررات خود پيش بيني نموده اند، اما با توجه به 

كه اتحاديه  كارگري را به » قانون اتحاديه  كارگري جمهوري خلق چين« 17و  16،  6مواد 

                                         
1. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article  16.  

2. I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 12 , Item 9 C R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 17. 



 ١٣٢ 

 مصالح كارگران معرفي  عنوان حامي و تضمين كنندة حقوق قانوني و

مقررات تفصيلي اجراي قانون شركتهاي كه تماماً توسط « 68و  67مي كند و نيز مواد 

كه اتحاديه كارگري را نمايندة حقوق قانوني و مصالح » خارجيان سزمايه گذاري شده

كارگران و ناظر اجراي قرارداد كار كارگران معرفي نموده، و با عنايت به تكليف تشكيل 

اديه كارگري در مقررات تمام مناطق، به نظر مي رسد كه اتحاديه كارگري به عنوان اتح

ناظر و نمايندة حقوق و مصالح كارگر، حق دارد كه در جريان استعفاي كارگر قرار بگيرد 

و در صورت امكان از كارفرما بخواهد تا وضعيت نامطلوب و نقايص در شرايط كار را 

الف بين كارگر و كارفرما و احقاق حقوق كارگر را فراهم اصالح نمايد و زمينة حل اخت

آورد يا اينكه در جريان استعفا مراقب باشد تا به طرف ضعيف قرارداد كار يعني كارگر 

 .اجحاف نشود و حقوق قانوني اش نقض نشود

   

  حق سنوات يا مقرري امرار معاش كارگر مستعفي : بند سوم

ن براي كارگراني كه به داليل موجه استعفا مي كليه مقررات مناطق اقتصادي ويژة چي

  . دهند حق سنوات يا مقرري امرار معاش پيش بيني كرده اند

مقررات مزبور براي هر سال خدمت كارگر حق سنواتي معادل حقوق يك ماه كارگر 

پيش بيني كرده  كه ماخذ آن ميانگين حقوق سه ماهه آخر خدمت است و اگر خدمت 

ماه و كمتر از يكسال باشد خدمتش يكسال در نظر گرفته مي شود و كارگر بيشتر از شش 



 ١٣٣ 

حقوق يك ماه به عنوان حق سنوات و با كمك هزينة امرار معاش، پرداخت مي شود و اما 

اگر كارگري كمتر از شش ماه سابقه داشته باشد، نصف حقوق ماهانه اش به او به عنوان 

   1.حق سنوات تعلق مي گيرد

ان براي كارگراني كه بيش از ده سال سابقه دارند حق سنواتي مقررات منطقه خاين

درصد ميانگين حقوق ماهانه بر ماخذ سه ماهة آخر خدمت، پيش بيني كرده  150معادل 

ماه پيش بيني كرده است،  12در مقابل مقررات شانگهاي سقف اين مقرري را براي . است

به عنوان حق سنوات يا كمك هزينة ماه حقوق  12يعني كارگر حداكثر مي تواند به ميزان 

  . امرار معاش دريافت كند

مسئوليت كارگري كه به هزينة بنگاه آموزش ديده و بعد از : بند چهارم

  : آموزش خواستار استعفاست

) 4و ژجيانگ 3، زيامن2جيانگ سو(مقررات كار سه منطقه از مناطق اقتصادي ويژه 

موزشهايي براي كار مورد نظر ديده اند و براي كارگراني كه به حساب و هزينة بنگاه آ

هزينة اين آموزشها را بنگاه پرداخت نموده، تصريح كرده اند كه چنين كارگراني اگر 

بالفاصله يا مدت كوتاهي بعد از دورة آموزش بخواهند استعفا دهند، بايد مقدار معيني از 

                                         
1. L.P.G.S.E.Z.G.P.Artricle 26 C R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 17 C R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 18.  

I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 16 C R.L.M.F.F.E. Articl 20.  

2. R.L.M.F.I.E.j.P.Article 9. 

3. R.L.M.X.S.E.Z.Article 15. 

4. R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 18.  
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اخت نمايد و مقدار مذكور ها را هنگام استعفا و فسخ قرارداد كار به بنگاه پرد اين هزينه

  . مي تواند در قرارداد كار ذكر شود

مدتي كه كارگر بعد از آموزش بايستي كار كنند در اين مناطق سه گانه متفاوت است 

اين مدت شامل تمام دورة قرارداد مي شود يعني كارگر به » جيانگ سو«مثالً در منطقة 

كرده بايد كار كند وگرنه هنگام استعفا  ميزان مدتي كه با كارفرما در قرارداد كار توافق

اين » زيامن«و در منطقة . بايد قسمتي از هزينه هاي آموزشي را به بنگاه پرداخت نمايد

مدت، دو سال پيش بيني شده است بدين معني كه كارگر بعد از آموزش بايد حداقل دو 

ي هزينه هاي آموزشي سال كار كند و اال اگر كمتر از دو سال كار كند و استعفا دهد بايست

  . را كه بنگاه پرداخت كرده به بنگاه پرداخت نمايد

  

  ) امارات(مقررات استعفا در منطقة آزاد جبل علي : گفتار سوم

در مقررات منطقة آزاد جبل علي موارد و داليل موجه استعفا، تشريفات و مطالبات و 

  . حق سنوات پايان قرارداد كار پيش بيني شده است

ترتيب ابتدا داليل و موارد موجه استعفا بعد تشريفات استعفا و در نهايت حق  ما نيز به

سنوات و مطالبات خاتمة قرارداد كار كه در مقررات مزبور پيش بيني شده است را مورد 

  .بررسي قرار مي دهيم

  



 ١٣٥ 

   

  داليل و وموارد موجه استعفا : بنداول 

راري استعفا را از هم منفك مقررات منطقة آزاد جبل علي وضعيت هاي عادي و اضط

بدين معني . نموده است موضوعي كه در مقررات شانگهاي چين نيز پيش بيني شده است

كه مقررات مزبور مواردي كه حقوق قانوني و مصالح كارگر در معرض خطر جدي است 

و رعايت مهلت و اخطار پيشين ممكن است تهديد جدي بر منافع و مصالح كارگر باشد را 

دي كه كارگر طبق روال عادي با رعايت تشريفات، استعفا مي دهد جدا و متفاوت با موار

  . در نظر گرفته است

مي تواند طي دوره آزمايشي يا در  9-9-1مادة » ب«قابل ذكراست كه كارگر طبق بند 

به قرارداد كار ) يا بدون دادن اخطار سي روزه(پايان آن بدون انجام تشريفات استعفا 

  . خاتمه دهد

اما موردي كه كارگر براي استعفا دادن بايستي تشريفات استعفا را رعايت كند در بند 

طبق بند مذكور اگر كارگر بعد از دورة آزمايشي بخواهد . آمده است 9-9-1مادة » س«

البته با عنايت به مواد ) نيشيپ اخطار(استعفا دهد بايد سي روز قبل به كارفرما اطالع دهد 

نظر مي رسد كه اين مهلت يك ماهه حق كارگر بوده و كارگر مي به  9-9-5و  3-9-9

اگر كارفرما او را . تواند در اين دوره كار نكند مگر اينكه كار فرما او را ملزم به كار نمايد

ملزم به كار ننمايد كارگر مي تواند كار نكند و ظاهراً حقوق و دستمزد مهلت يكماهه نيز 



 ١٣٦ 

در صورتي كه كارگر ميزان اين دوره را كاهش دهد و  به چنين كارگري تعلق مي گيرد و

ز او را ملزم به كار كند، كار فرما مي تواند نسبت به آن روزهايي كه كارگر كار يكارفرما ن

اخطار (نكرده دستمزد به او پرداخت ننمايد به عنوان مثال اگر كارگري ميزان اين مدت را 

ز او را به كار ملزم كند، دستمزد بيست به بيست روز كاهش دهد و كارفرما ني) يكماهه

  . روزه به خاطر كاهش اين دوره به او پرداخت مي شود

در ) اخطار يكماهه(اما موارد اضطراري استعفا كه نياز به رعايت تشريفات استعفا ندارد 

پيش بيني شده است البته بايد متذكر شد كه الغاي قرارداد كار در موارد  9-9-7مادة 

. عفا منوط به موافقت ادارة منطقة آزاد است و با نظارت آن پايان مي يابداضطراري است

  : موارد اضطراري مذكور در صورتي است كه

  . كارفرما از اجراي شروط قرارداد كوتاهي كند :الف

  . كارفرما يا نمايندة او كارگر را مورد ضرب و جرح قرار دهد :ب

اخطار پيشين سي (ايت تشريفات استعفا در موارد فوق الذكر كارگر مي تواند بدون رع

سوالي كه در اين باره مطرح مي شود اين است كه چنين . به قراردادش خاتمه دهد) روزه

كارگري كه بدون رعايت مهلت سي روزه البته با موافقت و نظارت سازمان اداره منطقة 

تعلق مي گيرد يا آيا حقوق و دستمزد دورة اخطار به او . آزاد به قراردادش خاتمه مي دهد

  نه؟ 
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همانگونه كه در « :كه مقرر مي دارد 9-9-3در پاسخ به اين سوال با توجه به مادة 

قرارداد كار ذكر مي شود، كارگر حق يك دوره اخطار قبل از پايان كار دارد، چنين 

  . »...كارگري مستحق حقوق كامل در خالل دورة اخطار تعيين شده خواهد بود

كارگري كه حقوق و منافعش به خاطر داليل فوق الذكر در معرض مي توان گفت چنين 

تهديد و خطر قرار گرفته و بدون رعايت تشريفات به كار خود پايان مي دهد، ذي حق 

  . دستمزد دورة اخطار خواهد بود

  

  تشريفات استعفا : بند دوم 

ستعفاي دربارة تشريفات استغفا در منطقة آزاد جبل علي، مقررات اين منطقه براي ا

عادي مهلت اخطار سي روزه در نظر گرفته است و بايستي به صورت مكتوب تسليم 

همانطوريكه ذكر شد اين دوره حق كارگر تلقي شده و حقوق و دستمزد . كارفرما شود

يك ماهه به كارگري كه اين مهلت را رعايت كند، پيش بيني نموده است؛ و اين در 

م الزام به انجام كار توسط كارفرما، مي تواند حاليست كه چنين كارگري در صورت عد

  . در دورة اخطار، كار خويش را انجام ندهد

اما مقررات اين منطقه دربارة تشريفات استعفاي اضطراري تنها موافقت و نظارت 

 .1سازمان ادارة منطقة آزاد را مقرر نموده و تشريفات ديگري پيش بيني نكرده است

   

                                         
1. jafza rules , Article 9.9.8. 
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  لبات كارگر مستعفي حق سنوات و مطا: بند سوم

حق سنوات يا پاداش پايان خدمت به كارگران منطقة آزاد جبل علي در نظر گرفته شده 

است مشروط به اينكه كارگر حداقل يكسال سابقه خدمت داشته باشد و به كارگري كه 

 كمتر از يك سال سابقه داشته باشد اين پاداش يا حق سنوات تعلق 

اقل هفت روز حقوق پايه اي است كه در قرارداد كار نمي گيرد ميزان اين مقرري حد

مورد توافق قرار گرفته است و كارفرمايان براي تشويق كارگران مي توانند ميزان اين 

اما آنچه مسلم است حداقل اين حق سنوات نبايد كمتر از ميزان  1مقرري را افزايش دهند

ري كه سابقة خدمتش از و كارگ. هفت روز دستمزد پاية مصرح در قرارداد كار باشد

حق سنوات يا . يكسال تجاوز ميكند مابقي مدت متناسب با همان ميزان محاسبه خواهد شد

پاداش خدمت مذكور در صورتي كه كارگر قبل از يكسال خدمت، استعفا دهد به او تعلق 

  . نمي گيرد

ي كه به عالوه مقررات منطقة جبل علي كارفرمايان را مكلف نموده تا براي كارگران

قرارداد خود را به اتمام رسانده يا توسط كارفرما قبل از اتمام قرارداد كار، فسخ شده بليط 

د؛ البته يه نمايهوائي به مقصد نزديكترين فرودگاه بين المللي به محل سكونت كارگر ته

كه كارگر پيش از پايان قرارداد كار استعفا دهد به او تعلق  يدر صورت ييط هواين بليا

   2.د گرفتنخواه

                                         
1. jafza rules , Article 9.9.13. 

2. jafza rules ,Article 9.9.17. 
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در مورد كارگري كه قراردادش تمديد شده و بالطبع قرارداد اوليه اش را به طور كامل 

به اتمام رسانده و در خالل قرارداد بعدي مي خواهد استعفا دهد با توجه به اينكه يك 

قرارداد اتمام يافتة كاملي دارد، حق بليط هوائي را خواهد داشت حتي اگر چنين كارگري 

   1.رارداد بعدي اخراج يا استعفا دهددر خالل ق

در نتيجه كارگري كه در منطقه آزاد جبل علي در صورتي كه بيش از يكسال سابقه 

داشته باشد و قراردادش را به اتمام رساند، هم حق سنوات يا پاداش پايان خدمت به او 

حل سكونت تعلق مي گيرد و هم بليط هوائي به مقصد نزديكترين فرودگاه بين المللي به م

  . كارگر

  : دربارة مقررات استعفاي منطقة آزاد جبل علي نكات زير قابل تامل به نظر مي رسد

از آنجاييكه اتحاديه كارگري در اين منطقه پيش بيني نشده است به جايش سازمان  )1

ادارة منطقة آزاد به عنوان حامي و حافظ منافع و حقوق كارگران عمل مي كند و الغاي 

وقعيت استعفاي اضطراري كه نيازي به انجام تشريفات استعفا ندارد منوط به قرارداد در م

موافقت سازمان ادارة منطقة آزاد شده است، به بيان ديگر الغاي قرارداد كار چنين 

  . كارگري با نظارت سازمان ادارة منطقة آزاد جبل علي خواهد بود

تا حدودي ناعادالنه ميزان حداقل حق سنوات پيش بيني شده در مقررات مذكور،  )2

زيرا اوالً به كارگري كه كمتر از يكسال كار كرده اصالً حق سنوات يا . به نظر مي رسد

                                         
1. jafza rules ,Article 9.9.18. 
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پاداش پايان خدمت تعلق نمي گيرد و زحمات گذشتة او ناديده انگاشته مي شود ثانياً 

 ميزان هفت روز دستمزد پايه به عنوان حداقل پيش بيني شده، مبلغ ناچيزي به نظر مي رسد

اما در مقابل تهيه بليط هوائي به عنوان يكي از مطالبات پايان خدمت قابل توجه به نظر مي 

 . رسد

  1از كار افتادگي كلي: مبحث چهارم

از كار افتادگي كلي نيز از مواردي است كه مقررات مناطق آزاد ايران، چين و امارات 

  . آنرا جزء موارد پايان قرارداد كار ذكر كرده است

سوانحي كه در طي انجام وظيفه يا به مناسبت آن كارگر دچار آن مي شود يا  حوادث و

بيماري صعب العالجي كه كارگر به خاطر كارش به آن گرفتار مي شود و يا آن حوادث و 

بيماري هايي كه ارتباطي با كار و حوادث شغلي ندارد مي تواند سبب از كار افتادگي شود 

يان يابد البته قوانين و مقررات كشورها از كار افتادگي كلي و به همين خاطر قرارداد كار پا

تعريف خاصي دارند كه در صورت انطباق شرايط كارگر با آن تعريف به عنوان از كار 

افتادة كلي شناخته مي شود به عنوان مثال از لحاظ قانون تامين اجتماعي ايران، بيمه شده اي 

در قانون مزبور، درجة كاهش قدرت كارش كه طبق نظر كميسيون پزشكي پيش بيني شده 

در ضمن از آنجا  2»شصت و شش درصد يا بيشتر باشد از كار افتادة كلي شناخته ميشود«

                                         

١.Total Incapacity   

 قانون تأمين اجتماعي ۷۰بند الف ماده  -۲
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طبيعي است  -يعني قائم به شخص اوست -كه تعهد كارگر در قرارداد جنبة شخصي دارد

  . هنگامي كه به دليلي، ديگر نتواند كار كند، قرارداد كار خاتمه مي يابد

البته از كار افتادگي به دو قسم كلي و جزئي تقسيم مي شود و هر يك از اين قسمها مي 

 يدر صورت. تواند ناشي از كار باشد و يا نباشد كه هر يك آثار مخصوص به خود را دارد

كه از كار افتادگي ناشي از كار باشد بالطبع تكاليف و تعهدات كارفرما بيشتر از كار 

ذيالً به بررسي از كار افتادگي كلي به عنوان يكي از . ا كار خواهد بودافتادگي غير مرتبط ب

  .راههاي خاتمة قرارداد در مقررات مناطق آزاد ايران، چين و امارات مي پردازيم

   

مقررات از كار افتادگي كلي در مقررات اشتغال مناطق آزاد : گفتار اول

  ايران 

زاد ايران به سه دسته تقسيم مي شود ممكن از آنجائيكه قرارداد كار در مقررات مناطق آ

است ارتباط از كار افتادگي با اين سه نوع قرارداد مورد سوال واقع شود به بيان ديگر مي 

توان سوال كرد كه آيا آثار از كار افتادگي كلي در سه نوع قرارداد كار يكسان است يا 

بايستي به اين نكته توجه نمود  براي پاسخ به اين سوال. مثل مباحث اخراج و استعفا متفاوت

كه در قرارداد كار شخص كارگر متعهد مي شود و تعهد هاي او كامالً جنبة شخصي دارد 

و نمي تواند به شخص ثالثي منتقل شود و هر جا حادثه يا اتفاقي رخ دهد كه سبب از بين 

جام دهد، قسمتي اعظمي از توانايي كارگر شود و كارگر ديگر نتواند تعهدات خود را ان



 ١٤٢ 

قرارداد كار خاتمه مي يابد،  در نتيجه تفاوتي ندارد كه قرارداد كه از كدام نوع قرارداد 

  . كار باشد

از كار افتادگي كلي را به عنوان  12مادة » ب«مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران در بند 

يات اين يكي از طرق خاتمة قرارداد معرفي كرده است ولي متاسفانه مثل بحث استعفا جزئ

 13موضوع را بيان نكرده و صرفاً به ذكر عنوان اكتفا نموده اما قانون تامين اجتماعي در بند 

  : از كار افتادگي كلي را چنين تعريف نموده است 7و بند الف مادة  2مادة 

كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با «از كار افتادگي كلي عبارت است از 

ابق يا كار ديگري بيش از يك سوم درآمد خود را به دست آورد، در اشتغال به كار س

 66چنين موردي به تشخيص كميسيون پزشكي بايد درجه كاهش قدرت كار بيمه شده 

   1.درصد يا بيشتر باشد

مقررات مناطق آزاد ايران دربارة تكليف كارفرما در صورت بروز حوادث و بيماريهاي 

رگر مي شود از لحاظ پرداخت هزينه هاي درماني و نيز كه منجر به از كار افتادگي كا

پرداخت غرامت يا حق سنوات و غيره، مسكوت است ودر نتيجه به نظر مي رسد حقوق و 

تكاليف كارگر و كارفرما در اين زمينه مبهم باشد البته همانطوريكه در بحث استعفا ذكر 

تعفي و از كار افتاده پيش شد مقررات مزبور حق سنوات را به صراحت براي كارگران مس

بيني نكرده است ولي از آنجائيكه حق سنوات براي كارگر اخراجي به داليل موجه پيش 

                                         

   ۲۳۶چاپ اول، ص ) ۱۳۸۱تهران، انتشارات فكرسازان ، (، حقوق كارموحديان، غالمرضا،  -۱
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بيني شده است به طريق اولي مي تواند بر كارگران مستعفي و از كار افتاده نيز قابل 

پرداخت باشد كه در اين صورت ميزان آن دستمزد پانزده روز براي هر سال خدمت 

در ضمن قابل ذكر است كه خسارت و غرامت نيز به كارگري كه به حادثه يا . بودخواهد 

بيماري ناشي از كار دچار شده عقالٌ بايستي  پرداخت شود اما در مقررات مزبور چنين 

  .غرامتي نيز پيش بيني نشده است

    

  از كار افتادگي كلي مناطق اقتصادي ويژة چين : گفتار دوم

ررات مزبور به دو بخش تقسيم مي شود از كار افتادگي يا بيماري از كار افتادگي در مق

اين مقررات تقسيم بندي از كار . ناشي از كار و از كار افتادگي يا بيماري غير مرتبط با كار

افتادگي به دو قسم جزئي و كلي را به صراحت ندارد البته اين نوع تقسيم بندي به شكل 

د از گذراندن دورة درمان پزشكي كارگر نتواند ديگري مطرح شده است و آن اينكه بع

ا كارهاي ديگر ارجاع شده را انجام دهد كه در اين صورت به نظر مي رسد يكار نخستين 

  . مورد از نوع از كار افتادگي كلي باشد

براي هر يك از مقوله هاي فوق آثار خاصي از لحاظ استحقاق حق سنوات يا غرامت 

  . ررسي واقع مي شودمترتب است كه ذيالً مورد ب

ما سعي مي كنيم موضوع از كار افتادگي در مقررات مناطق چين از دو منظر از كار 

  : افتادگي ناشي از كار و از كار افتادگي غير مرتبط با كار بررسي كنيم
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   1)غير مرتبط با كار(بيماري يا حوادث غير ناشي از كار : بند اول 

مرتبط شغلي دچار شود مي تواند از يك دورة  كارگري كه به بيماري يا حادثة غير

حداكثر اين دوره را شش » خاينان«البته منطقة  2درماني بين سه ماه تا يك سال استفاده كند

  . ماه مقرر نموده است

در مورد چگونگي تعيين اين دورة درماني كه بين سه ماه تا يكسال متغير است مقررات 

سابقة خدمت كارگران را به » خاينان«؛ البته منطقة بيشتر مناطق مطلبي عنوان نكرده اند

پيش بيني نموده است مقررات منطقة  يعنوان ضابطه اي براي تعيين ميزان اين دورة درمان

توانند از دورة  يم مزبور مقرر نموده است كارگراني كه كمتر از سه سال سابقه دارند،

ه بيشتر از سه سال سابقة خدمت و براي كارگراني ك. درماني سه ماهه اي استفاده كنند

اما منطقة شانگهاي عالوه بر ضابطة سابقة  3دارند دورة درماني شش ماهه اي تعلق مي گيرد

مهم در  يخدمت، موفقيت كارگر در انجام وظايف و حسن سابقه وي را به عنوان عوامل

   4.ان كرده استيتعيين ميزان حداكثر اين دورة درماني ب

ندارد كارگراني را كه در حال گذراندن دورة درمان پزشكي يا  و هيچ كارفرمايي حق

دورة نقاهت هستند را اخراج نمايد و به قراردادشان خاتمه دهد و بايد دورة درماني معين 

                                         

1. NON - Occupational diseas or non work C related injury. 

2. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 27 C R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 27 C L.R.G.S.E.Z.G.P.Article  28 , Item 2. 

3. I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 23. 

4. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 27. 
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شده، به پايان برسد و قرارداد كار در اين شرايط به حالت تعليق در مي آيد و در صورتي 

خاتمه و قراردادش را فسخ نمايد كه كارگر  كارفرما مي تواند به خدمت چنين كارگري

پس از سپري نمودن طول و دورة درمان پزشكي و برگشتن به كار نتواند كار نخستين اش 

  . يا كارهاي ديگري كه توسط بنگاه يا كارفرما به او ارجاع مي شود را انجام دهد

مة قرارداد كار در البته خاتمه دادن به قرارداد چنين كارگراني تابع رعايت تشريفات خات

مناطق اقتصادي ويژة چين است بدين نحو كه كارفرما بايستي يكماه قبل به چنين 

كارگراني اخطار كتبي دهد و همانگونه كه گفته شد در برخي از مناطق مثل شانگهاي 

اطالع دادن به اتحاديه هاي كارگري نيز به صراحت پيش بيني شده است بدين نحو است 

واند با رعايت تشريفات و به دليل عدم توانايي كارگر براي انجام كار، كه كارفرما مي ت

  . قرارداد كار را فسخ نمايد

كارفرما مكلف است به كارگراني كه با چنين شرايطي قراردادشان فسخ شده، حق 

طريق محاسبة آن بدين ترتيب است كه . سنوات و كمك هزينة درماني پرداخت نمايد

در (ق خالص يكماه كه ميانگين حقوق سه ماهة آخر خدمت براي هر سال خدمت، حقو

است، براي كارگر به عنوان يكي از مطالبات خاتمة ) برخي از مقررات شش ماهة آخر

   1.قرارداد كار كارگر از كار افتاده پيش بيني شده است

                                         
1. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 18 C I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 23 C R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 17  and 27-R.L.M.F.F.E.Article 20 _ 
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كارگراني كه خدمتشان از شش ماه بيشتر و از يكسال كمتر است سابقة خدمتشان براي 

ب حق سنوات، يكسال در نظر گرفته مي شود و كارگراني كه كمتر از شش ماه احتسا

  . سابقه دارند نصف حقوق يكماه به آنها تعلق مي گيرد

كمك هزينة درماني كارگران مصدوم و بيمار به دليل حوادث غير شغلي، متناسب با 

ج سال سابقة خدمت كارگران محاسبه مي شود بدين نحو كه اگر كارگري كمتر از پن

سابقه در بنگاه داشته باشد كمك هزينة درماني اش به اندازة حقوق خالص سه ماه به عنوان 

اش بيشتر از پنج سال باشد  و اگر سابقه 1.كمك هزينة درماني به او پرداخت مي شود

  . شود حقوق خالص شش ماه به عنوان كمك هزينه درماني به او پرداخت مي

فوق در طول دوره درمان پزشكي مورد سوال واقع شايد دستمزد و حقوق كارگران 

كارگر در طول درمان پزشكي از كجا و  يشود بدين معني كه هزينه ها و مخارج زندگ

چگونه تامين مي شود زيرا از آنجائيكه قرارداد كار به حالت تعليق درآمده است و به تبع 

زندگي و پزشكي او  آن دستمزدي هم به كارگر پرداخت نمي شود چگونه هزينه و مخارج

  . تامين مي شود

در پاسخ با توجه به تكليف كارفرمايان جهت تدارك و تامين بيمه هاي اجتماعي براي 

كارگران، به نظر مي رسد دستمزد و حقوق و همچنين مخارج كارگر در طول درمان 

  .پزشكي بر عهدة سازمانهاي بيمه يا سازمانهاي بيمه يا سازمان تامين اجتماعي باشد

                                         
1. R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 17 C R.L.M.F.F.E.Article 19 and 20 C I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 23- R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 18 and 27. 
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   1بيماري يا حوادث ناشي از كار: بند دوم 

مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين درباره از كار افتادگي ناشي از كار به صورت 

  . ن كرديمختصر و مبهم بيان شده است به طوريكه نمي توان خطوط كلي مساله را تبي

شوند به  در مقررات مناطق چين براي كارگراني كه به دليل شغلي مصدوم يا بيمارمي

رسد از آنجائيكه براي  صراحت دوره درمان پزشكي پيش بيني نشده است اما به نظر مي

كارگراني كه به حوادث يا بيماري غير شغلي دچار شده اند، دورة درماني پزشكي پيش 

بيني شده ، در نتيجه براي كارگران مصدوم و بيمار به داليل شغلي كه بر اثر انجام وظايف 

شده اند نيز قابل اعمال باشد در مقابل، تمام مناطق به صراحت بيان نموده محوله مصدوم 

اند كه كارفرما نمي تواند چنين كارگراني را در طي درمان پزشكي و حتي دورة استراحت 

البته اين . پزشكي اخراج نمايند و اخراج به دليل مزبور را اخراج ناموجه تلقي نموده است

انايي انجام وظايف محوله، بايستي توسط مرجع صالح پزشكي نوع كار افتادگي يا عدم تو

  . تاييد و گواهي شود

. به كارگران مزبور، هم حق سنوات و هم غرامت از كار افتادگي پرداخت مي شود

  : دربارة پرداخت غرامت احكام متفاوتي در مقررات مناطق وجود دارد كه عبارتند از

                                         
1. work C related injury  or  occupational disease. 
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ا به كارگراني كه به داليل شغلي بيمار يا مقرر نموده كه كار فرم» خاينان«منطقة  )1

مصدوم شده اند عالوه بر پرداخت مخارج و هزينه هاي درماني و امرار معاش بايد غرامت 

   1.نيز پرداخت نمايد

مقررات شانگهاي پيش بيني نموده كه كارگراني كه كالً يا بيشتر توانايي شان را از  )2

ارفرما به توافق رسيده و قرارداد كار را فسخ دست داده اند مي توانند طي مذاكره اي با ك

نمايند وگرنه كارفرما نمي تواند صرفاً به دليل عدم توانايي چنين كارگراني ، آنها را 

البته به نظر مي رسد هدف از مذاكرة كارگر و كارفرما رسيدن به نتيجه براي . اخراج نمايد

  2.ميزان غرامت باشد

كه مبلغ كلي به  3رجي پيش بيني نموده استمقررات سرمايه گذاري تماماً خا )3

عنوان اينكه چنين كارگري نمي تواند دوباره استخدام شود، بايستي به كارگر پرداخت 

 . شود

و در نهايت مقررات تمام مناطق پيش بيني نموده اند كه اگر كارگري در حين انجام 

به موقع به ) كارفرما(گاه وظيفه به حادثه يا مسموميت دچار شود يا اينكه بميرد بايستي بن

ادارة كار مناطق گزارش دهد و نيز بازرسي و بررسي اين اداره دربارة كم و كيف حادثه را 

 . بپذيرد

  

                                         
1. I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 23. 

2. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 15. 

3. R.L.M.F.F.E.Article 13. 
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  ) امارات(از كار افتادگي كلي در منطقة آزاد جبل علي : گفتار سوم

 را به عنوان يكي از راههاي خاتمة مقررات منطقة آزاد جبل علي، از كار افتادگي كلي

قرارداد ذكر كرده اما اين موضوع را مشروط و منوط به بررسي و تاييد مرجع صالح 

   1.پزشكي نموده است

مواردي كه طي آن حادثه و يا سانحه اي براي كارگر اتفاق مي افتد و منجر به از كار 

افتادگي او مي شود شامل حوادثي است كه در طي مسافرت براي انجام وظايف، رفتن يا 

كار، كارگر به آن دچار مي شود به بيان ديگر حوادث و سوانح منجر به از آمدن از 

كارافتادگي تنها محدود به كارگاه نمي شود بلكه از محدودة كارگاه خارج و مواردي كه 

   2.به تبع و در نتيجة كار، باعث از بين رفتن سالمتي كارگر مي شود را نيز در بر مي گيرد

لف به جبران خسارت مالي كارگري نموده كه به از كار مقررات مزبور كارفرما را مك

افتادگي دچار شده است حتي كار فرما را مسئول پرداخت تمام هزينه هاي درماني مثل 

   3.هزينه هاي بيمارستاني مورد نياز كارگر مصدوم ناشي از كار، نموده است

  

  شروط استحقاق غرامت از كار افتادگي كلي : بند اول

رگري بتواند مشمول غرامت از كار افتادگي ناشي از كار شود بايستي براي اينكه كا

  : د و اثبات شود كه كارگر در نتيجةيتوسط مرجع صالحي تأي

                                         
1. jafza rules ,Article 9.9.2.Item 2. 

2. jafza rules ,Article 9.13.2. 

3. jafza rules ,Article 9.13.1.  and  9.13.3. 
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  بي احتياطي عمدي   -

 تخلف عمدي از مقررات ايمني   -

 تحت تاثير مواد مخدر يا الكل   -

  رفتار ناشايست عمدي   -

در اين صورت است كه . ته استنبوده و كارگر هيچ دخالتي در بروز حادثه نداش

كارگر استحقاق پرداخت هزينه هاي درماني يا پرداخت خسارت توسط كار فرما را دارا 

خواهد بود و اگر خالف اين ثابت شود، هيچ خسارتي به كارگر اعم از هزينه هاي درماني 

1.و غيره پرداخت نمي شود
 

  

  غرامت از كارافتادگي ناشي از كار : بند دوم

مكلف است به كارگري كه دچار سانحه يا حادثة ناشي از كار شده، تمام  كارفرما

عالوه بر هزينه هاي درماني، كارفرما . هزينه هاي درماني و بيمارستاني را پرداخت كند

مكلف است براي مدت سه ماه از تاريخ حادثه، به ميزان تمام دستمزد پايه كه در قرارداد 

كارگر پرداخت نمايد و براي بيشتر از سه ماه نصف پايه كار مورد توافق قرار گرفته، به 

   2.دستمزد ماهانه را به كارگر پرداخت خواهد كرد

                                         
1. jafza rules ,Article 9.13.5. 

2. jafza rules ,Article 9.13.4. 
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كارفرما را مكلف به پرداخت غرامت  9-13-7البته مقررات منطقه جبل علي در مادة 

كلي ديگري نموده كه اين غرامت را احاله به جدولي كرده كه اين جدول در سايت منطقة 

اما مي توان گفت غرامتي كه به ميزان تمام پاية دستمزد و يا نصف . يافت نشد جبل علي

آن مي باشد، به صورت موقتي بوده و تا تعيين غرامت اصلي و احتماالً مستمري بيمة 

اجتماعي ادامه دارد كه متأسفانه با توجه به جستجوهاي بنده در سايت منطقة جبل علي، 

  . طعي غرامت است يافت نشدجدولي كه تعيين كنندة ميزان ق

نكتة قابل تأمل دربارة مقررات از كارافتادگي منطقة جبل علي اين است كه مقررات 

مذكور تنها به از كارافتادگي كلي يا جزئي ناشي از كارافتادگي اشاره كرده و مقررات 

نتيجه در . مزبور دربارة ازكارافتادگي غير ناشي از كار يا غير مرتبط با كار، مسكوت است

حقوق و تكاليف كارگر و كارفرما در مواقعي كه به حادثة غير ناشي از كار يا غير مرتبط 

  . با كار دچار شده، مشخص و تعريف نشده است

موارد ديگر انحالل قرارداد كار يا پايان رابطة كارگري و : مبحث پنجم

   .كارفرمايي

داد كار ذكر شده است كه موارد ديگري در مقررات چين و امارات براي انحالل قرار

  .به ترتيب آنها را ذكر مي كنيم

  ديگر موارد انحالل قرارداد كار در مقررات چين 
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  1.در صورتي كه كارگر به محكوميت جزايي و كيفري محكوم شود -1

اگر به سبب قوة قهريه، بيشتر از يكماه همه يا قسمتي از كار تعطيل شـود يـا    -2

  2.توليد متوقف شود

3.حالل قرارداد كار در مقررات اماراتديگر موارد ان
 

اگر كارگري توسط دادگاه صالح به تخلـف مـدني يـا محكوميـت جزايـي       -1

  . محكوم شود

 . اگر كارگر هفت روز متوالي در سال غيبت كند -2

 

  تشريفات بعد از خاتمة قرارداد : مبحث ششم

ارگران كشورهاي چين و امارات تشريفات خاصي را با توجه به شرايط شان دربارة ك

هدف از اين تشريفات . بعد از خاتمة قرارداد پيش بيني نموده اند كه حائز اهميت مي باشد

در كشور امارات، حفظ و حمايت از حقوق و مصالح كارگر با توجه به قدرت اقتصادي و 

احتماالً نفوذ كارفرماست و در كشور چين نيز اين تشريفات بخاطر جمعيت قابل توجه اين 

 . تاي كنترل نيروي كار مي باشدكشور در راس

                                         
1. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 15 C R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 12 C R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 14 .Item1- R.L.M.F.F.E.Article 11, Item 2.  

 

2. I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 12 , Item 4.  

3. jafza  rules , Article  9.9.6. 
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اما مقررات اشتغال نيروي انساني مناطق آزاد ايران چنين تشريفاتي را در نظر نگرفته 

تشريفات مزبور در كشورهاي امارات . است و همانند موارد ديگر ناقص يا مسكوت است

 : و چين عبارتند از

  

ة آزاد جبل علي تشريفات بعد از خاتمة قرارداد كار در منطق: گفتار اول

  ) امارات(

جبل علي بنا به رسالتي كه دربارة حمايت از كارگران حمايتي دارد،  آزاد منطقة

تشرشفات خاصي را جهت  تضمين حقوق كارگران در زمان خاتمة قرارداد كار پيش بيني 

ادارة منطقة آزاد جبل علي  1اشاره مي شود يكرده است؛ همانگونه اي كه در مباحث بعد

از وظايف تشكلهاي كارگري را به شكل جدي تر، اساسي تر و عملي تري در برخي 

به گونه اي كه در برخي مواقع رأي آن قطعي و . حمايت از كارگر بر عهده گرفته است

تشريفات بعد از خاتمة . 2الزم االجرا و امضايش به جاي امضاي كارفرما تلقي شده است

منطقة آزاد از تنبيهات انضباظي صورت گرفته بر قرارداد كار عبارت است از اطالع ادارة 

عليه كارگران حمايتي و نيز محاسبه و بررسي مقرري هاي قطعي كه بر اساس قرارداد كار 

به كارگر پرداخت شود كه ما ذيالً موارد فوق را  يستيو مقررات منطقة آزاد جبل علي با

  . بطور مختصر بررسي مي كنيم

                                         

  رفصل سوم ، روابط جمعي كا -۱
2. Jafza rules, Article9.10.4.  
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ة آزاد از تنبيهات انضباطي صورت گرفته بر عليه اطالع ادارة منطق: بند اول 

  : كارگران حمايتي

ادارة منطقة آزاد كافرمايان را مكلف نموده است كه براي كارگراني كه بر عليه آنها 

روز ادارة منطقة آزاد را مّطلع گرداند راجع به اين  10تنبيه انضباطي اتّخاذ كرده در ظرف 

نبيهات را به صورت كلي بيان كرده است، اما با در نظر مسأله مادة مورد نظر تخّلفات و ت

و نيز تخّلفات مذكور ) تشريفات بعد از خاتمة قرارداد كار(گرفتن عنوان بحث در مقررات 

كه به كارفرما مجوز اخراج را داده، مي توان نتيجه گرفت منظور از تنبيه  9-9-6در مادة 

خاتمة قرارداد كار، مجازات اخراج موجه  انضباطي صورت گرفته بر عليه كارگران بعد از

به طور قانوني  9-9-6است كه كارگر در صورت ارتكاب تخلّفات معين شده در مادة 

  . اخراج مي شود، است

به صورت كلي بيان شده، مي تواند در ساير ) 9-10-1(البّته از آنجائيكه مادة مزبور 

عمال باشد بدين معني هرگاه كارفرمائي تنبيهات صورت گرفته بر عليه كارگران نيز قابل ا

  .  تنبيهي براي كارگر حمايتي اعمال مي كند، بايستي ادارة منطقة آزاد از آن مطلع شود

  . كارفرما بايستي اّطالعاتي دربارة موضوعات زير را به منطقة آزاد ارسال نمايد

 كارت اشتغال و كارت شناسايي كارگر در منطقة آزاد( CECنام و شماره   -

  ) جبل علي
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 تاريخ وقوع تخّلف   -

 تنبيه و مجازات اعمال شده   -

 نوع تخّلف   -

  امضاي مديران عامل  -

به نظر مي رسد تكليف اطالع دادن به ادارة منطقة آزاد و تعيين كم و كيف و تاريخ 

تخّلف و تنبيه سبب مي شود تا كارفرما به صورت خود سرانه حقوق بنيادين كارگر را 

البّته در . دارة منطقة آزاد بعنوان حامي بر اين امر و مسأله نظارت مي كندنقض نكند و ا

پايان بايستي اشاره كرد كه اين موضوع شامل كارگران حمايتي ادارة منطقة آزاد مي شود 

 . و بر آنها قابل اعمال مي باشد و به غير كارگران حمايتي قابل اعمال و اجرا نيست

  

رري هـاي قطعـي و مطالبـاتي كـه بـر اسـاس       محاسبه و بررسي مق: بند دوم

  : مقررات و قرارداد كار به كارگر بايستي پرداخت شود

ممكن است در مورد مقرري هاي قطعي و مطالبات كارگري كه قراردادش خاتمه مي 

قرارداد كار و يابد اجحاف شود و كارفرما مقرري هاي قطعي و مطالباتي كه بر اساس 

مقررات مزبور به كارگر تعّلق مي گيرد را به سبب نفوذ، توجيهات و ساير عوامل كاهش 

دهد يا كم در نظر گيرد و در نتيجه كارگر از اين باب متضرر شود، مقررات منطقة آزاد 
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جبل علي تشريفاتي را پيش بيني نموده كه كارگر از اين اجحاف ايمن باشد و مطالبات و 

  . هاي كارگر به طور كامل به او پرداخت شودمقرري 

البّته به نظر مي رسد منظور از مطالبات و مقرري هاي خاتمة قرارداد كار همان حق 

سنوات، خسارت اخراج كارگران اخراجي به داليل موجه و بليط هوائي و مطالباتي كه در 

  . قرارداد كار مورد توافق قرار گرفته است، باشد

و بررسي مقرري هاي قطعي و مطالبات كارگر هنگام خاتمـة قـرارداد    تشريفات محاسبه

   1:كار عبارتند از

بايستي اظهار نامه اي از مقرري هاي قطعي و نيز جزئيات ) يا كارفرما(بنگاه )1

  . كيفيت محاسبة مقرري هاي مزبور به ادارة منطقة آزاد ارسال كند

مي شود و يك نسخه به كارگر و  اين اظهار نامه توسط كارگر و كارفرما امضاء) 2

 . نسخة ديگري هم بعد از امضاي كارگر به ادارة منطقة آزاد، داده خواهد شد

بايستي يا مبلغي نقدي معادل كلّ مقرري هاي ) يا كارفرما(در همان زمان بنگاه ) 3

قطعي يا يك رسيد رسمي دال بر اينكه كارگر تمام مقرري هاي قطعي اش را 

 . ، نزد ادارة منطقة آزاد توديع كنددريافت كرده است

ادارة منطقة آزاد اين حق را دارد كه اين مقرري ها و مزاياي پايان خدمت را ) 4

و اينكه از كارفرما بخواهد كه پول نقد و بليط هوائي را . خودش دوباره محاسبه كند

                                         
1. jafza rules ,Articles 9.10.2  and  9.10.3.  
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يافته است، فراهم كند تا اينكه اين اداره آنها را بين كارگراني كه قراردادشان خاتمه 

در چنين مواردي امضاي اداره، جايگزين امضاي كارفرما تلّقي خواهد . تقسيم كند

 . شد

در همة مواردي كه كارگر حمايتي از شركت جدا شود، اين اداره به عنوان ) 5

 . حمايت كننده، لغو و ابطال مجوز اقامت كارگران را ترتيب خواهد داد

ز خاص كارگران حمايتي است و بدين ترتيب همانطوري كه ذكر شد اين تشريفات ني

مالحظه مي شود عالوه بر تنبيهات اعمال شده بر كارگر، مطالبات پايان كار و محاسبة 

مقررهاي قطعي اش نيز مورد حمايت ادارة منطقة آزاد بوده و تحت نظارت كامل اداره 

  . مزبور مي باشد

  

مناطق اقتصادي ويژة تشريفات بعد از خاتمة قرارداد كار در : گفتار دوم

  : چين

تشريفاتي كه در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين بيان شده، هدفش تنظيم و كنترل 

وضعيت اشتغال شهروندان مي باشد بطوريكه نيروي كار با توجه به جمعيت زياد چين سر 

تشريفات مزبور مي خواهد وضعيت اشتغال كارگراني كه قراردادشان خاتمه . و سامان يابد

افته را تنظيم كند و زمينة اشتغال دوبارة آنها را فراهم آورد و آنها را بعد از خاتمة ي

قراردادشان رها نكند، به همين لحاظ اين وظيفه را بر عهدة نهادهاي مختلف قرار داده 
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گاهي اين وظيفه را بر عهدة شريك چيني سرمايه گذاري مشترك قرار داده و . است

كاريابي واگذار كرده و در مواردي هم حكم به برگشت گاهي هم بر عهدة مؤسسات 

  . كارگران به منطقه و نهادهاي مبدأ و اصلي خودشان داده است

» خانيـان «و»شـانگهاي «،»ژجيانـگ «البته قابل ذكر است كه اين تشريفات در مقررات منـاطق 

  . پيش بيني شده است

  : اين تشريفات مشترك عبارتند از

عمومي استخدام شود بعد از خاتمة اگر كارگري از طريق آگهي  )1

قراردادش به عنوان بيكار در مؤسسات كاريابي ثبت نام خواهد شد و زمينة اشتغال 

   1.دوباره اش فراهم خواهد شد

كارگراني كه توسط شريك چيني به بنگاه سرمايه گذاري مشترك آورده  )2

شريك شده باشند، بعد از خاتمة قراردادش، وضعيت اشتغال دوباره اش توسط 

  2.چيني مزبور رفع و رجوع مي شود

كارگراني كه از نواحي روستايي يا شهرها و استانهاي ديگر استخدام شده  )3

  آمده باشند، به مناطق و ) مأموريت(باشند يا از بنگاه ديگر بصورت قرضي 

  3.بنگاه هاي اصلي و مبدأ برگشت داده مي شوند

                                         
1. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 20 , Item 1 C R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 19,Item 2 C I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 18 . Item 2.  

2. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 20 , Item 2 C R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 19 , Item 1 C I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 18 , Item 1.  

3. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 20 , Item 3 C R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 19 , Item 3 C I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 18 , Item 3  and  Item 4.  
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ي را بعد از خاتمة قرارداد پيش بيني كرده البته در كنار تشريفات مزبور، تشريفات ديگر

اند، همچون اطالع به اتحاديه هاي كارگري و نيز ارسال به ادارات كار مناطق جهت ثبت 

است كه به نظر مي رسد تشريفات مزبور در راستاي تضمين حقوق و مصالح كارگران مي 

  . باشد تا توسط كارفرما نقض نشود
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  :سومبخش 

 شرايط كار 
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  مدت كار: فصل  اول

كارگران در طول تاريخ و تا انقالب صنعتي مجبور بودند در طول سال و در تمام مدت 

روز كار كنند و هيچ قائده و قانوني در اين زمينه وجود نداشت مگر مواردي كه در اديان 

و مذاهب پيش بيني شده بود كه در آن روزها، كارگران براساس اعتقادات خود، از كار 

ردن خودداري مي كردند و به استراحت و پرداختن به مراسم خاص آن روز مشغول مي ك

اما بعد از انقالب صنعتي محدود ساختن ساعات كار و اختصاص دادن مرخصي ها . شدند

و تعطيالتي به كارگران بيش از پيش احساس شد زيرا كارگران در صنايع جديد، كارهاي 

م مي دادند و توجه به سالمتي و جبران قدرت تحليل يكنواخت را در محيطي محدود انجا

رفتة كارگر و عالقه مندي به فراغت پس از كار او، براي خودسازي روحي و معنوي و 

   1.رسيدگي به امور خانوادگي، داليل اصلي توجيه ضرورت تجديد ساعات كار بودند

مللي كار مطرح موضوع محدود ساختن ساعات كار از همان اوان پيدايش سازمان بين ال

عهدنامة صلح ورساي كه به منزله اولين متن اساسنامه  427در قسمتي از مادة . گرديد

ساعت در هفته  48ساعت كار در روز و  8سازمان تلقي مي شود تصويب مقرراتي مبني بر 

 1919مقررات مذكور در نخستين اجالس كنفراس بين المللي كار در . پيش بيني شده بود

ولين مقاوله نامة سازمان بين المللي كار به تصويب رسيد و مقاوله نامه شمارة كه بعنوان ا

اعالمية جهاني  24مادة . ساعت اعالم كرده است 40ساعات كار هفتگي را  1935 – 47

                                         

  ,۲۰۰و  ۱۹۹صص ) ۱۳۵۶انتشارات داشنگاه ملي ايران ، (جلد اول ، ، دوره حقوق كارعراقي، عزت اهللا ،  -۱
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ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز به  7حقوق بشر و مادة 

   1.بيعي هر انسان اشاره كرده استمحدوديت معقول ساعات كار بعنوان حق ط

سند استخدام و سياست اجتماعي « 25سازمان بين المللي كار در ضميمة دوم، شمارة 

قوانين مربوط به « :اين مسأله را مد نظر قرار داده و مقرر مي دارد» مناطق پردازش صادرات

ار بيش از از ساعات ك. ساعات كار بايد در مناطق پردازش صادرات محترم شمرده شوند

حد و اضافه كاري بايد جلوگيري كرد تا خطرات ايمني و بهداشتي، عدم كارآيي و نتايج 

كارگران كه تا ديروقت كار مي كنند، مخصوصاً زنان، در . منفي اجتماعي كاهش يابد

معرض خطر آزار و اذيت و خشونت قرار مي گيرند و بايد اقداماتي جهت تضمين حمل و 

   2.صورت گيردنقل مناسب و امنيت 

  

  مدت كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران : مبحث اول

   3ساعات كار: گفتار اول

معموالً در قوانين كار، ساعات كار روزانه و ساعات كار هفتگي كارگر تعريف و 

قانون كار جمهوري اسالمي ايران مقرر  51تحديد مي شود به عنوان مثال قسمت اخير مادة 

به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كارگران ... «: مي دارد

بدين ترتيب مشاهده مي شود كه ساعات كار » .ساعت تجاوز نمايد 8در شبانه روز نبايد از 

                                         

   ۱۲۸ – ۱۲۷رنجبري ، ابوالفضل ، پيشين ، صص  -۲
2. ILO, Governing Body.op.cit.p.p19. 

3. Work Hours 
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در مناطق آزاد كشور چين و امارات اين . روزانة كارگران محدود به هشت ساعت است

ب نامة مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران سقف هشت ساعت مشخص شده، اما در تصوي

اين سقف يا تعداد ساعات كاري كارگر در روز به طور صريح مشخص و معين نشده 

  . است

اما در كارهايي كه در برخي از ساعات روز فعال هستند مانند نانوايي ها و رستورانها و 

ران به كارفرمايان اجازه يا كارهايي كه در برخي از روزهاي هفته فعال هستند، قانون گذا

مي دهند كه با توافق كارگر در كارهايي كه در ساعتهايي از روز فعال هستند مثل 

رستورانها، كارگران ساعتهاي بيشتري را در  كارگاه باشند؛ و به نسبت آن روزهايي كه 

ساعات كار كم مي باشد، ساعت كاري كارگر كم شود و در روزهايي كه ساعات كاري 

مي باشد، ساعات كاري زيادي به چنين كارگراني ارجاع شود، اما بخاطر عدم سوء بيشتر 

استفاده از اين موضوع معموالً قانونگذاران سقف معيني را براي كار كارگر در طول يك 

هفته مشخص مي كنند، اين سقف همان ساعات كار هفتگي است كه بنا به طبيعت شغل 

ساعات كار هفتگي در كشورهاي . مي شود ساعات كاريش به صورت هفتگي محاسبه

  . ساعت در نوسان است 48تا  36جهان بين 

در تصويب نامة هيأت وزيران ساعات كاري عادي روزانه و نيز ساعات كاري هفتگي 

مقرر مي  16تصويب نامة مذكور در مادة . به طور صريح مشخص و تحديد نشده است
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ق دوطرف و به موجب قرارداد كار تعيين مدت كار روزانه كارگر براساس تواف« :دارد

  . »ساعت در چهار هفته متوالي تجاوز نخواهد كرد 176خواهد شد ولي در هر حال از 

همانطوريكه گفته شد در موارد استثنايي در كارهايي كه بخاطر طبيعتش نمي تواند به 

هايي سقف  طور مستمر ساعات كاري آن ادامه يابد معموالً قانونگذاران براي چنين كار

ساعات هفتگي را مشخص مي كنند اما اين تصويب نامه به نظر مي رسد همة كارهاي 

 ينيمنطقة آزاد ايران را استثناء محسوب كرده و ساعات كار روزانة متغير براي آنها پيش ب

كرده است تا اندازه اي كه از ساعات كار هفتگي نيز پارا فراتر نهاده و سقف ساعات كار 

متوالي را مقرر كرده است در حاليكه قانون كار جمهوري اسالمي ايران ابتدا  چهار هفتة

سقف ساعات كار روزانه سپس ساعات كار هفتگي و در نهايت ساعات كار چهار هفتة 

متوالي را مشخص كرده اما تصويب نامة مزبور فقط ساعات كار چهار هفتة متوالي را 

  . تعريف و تعيين كرده است

به نقش حمايتي حقوق كار به نظر مي رسد كه هيأت وزيران بايستي سقف  اما با توجه

ساعات كار روزانه و ساعات كار هفتگي را به طور صريح مشخص و روشن مي كرد تا 

بدين وسيله حقوق و مصالح كارگر حفظ مي شد؛ زيرا در اين صورت جزو قواعد آمره 

شت، در حاليكه تصويب نامه محسوب مي شد و نقض آن مسؤليت كارفرما را در پي دا

اين موضوع را به توافق كارگر و كارفرما در قرارداد كار ارجاع داده است كه با عنايت به 

  . فلسفه حقوق كار معقول به نظر نمي رسد



 ١٦٥ 

  : انواع مختلف كار از لحاظ زماني: گفتار دوم

يحي از كار تصويب نامة اشتغال نيروي انساني در مناطق آزاد ايران، تعريف روشن و صر

  . روز، كار شب، كار مختلط، كار متناوب و كار نوبتي ارائه داده است

  . است 22تا  6كار روز، كاري است كه زمان انجام آن از ساعت 

  . مي باشد 6تا  22كار شب، كاري است كه زمان انجام آن 

 كار مختلط، كاري است كه بخشي از سـاعات انجـام آن در روز و قسـمتي از آن در شـب    

   1.واقع مي شود

كار متناوب، كاري است كه نوعاً در ساعات متوالي انجام نمي يابد، بلكه در ساعات 

بهترين مثال براي اين نوع كارها، كار نانوايي ها و  2.معيني از شبانه روز انجام مي گيرد

اتي رستورانها است كه از صبح تا ظهر يا تمام روز را بطور پيوسته كار نمي كنند، بلكه ساع

تصويب نامة مزبور سقفي را براي چنين كارهايي . را در بامداد و ميان روز تعطيل مي كنند

مشخص نكرده در حاليكه قانون كار جمهوري اسالمي ايران حداكثر ساعاتي كه كارگر 

بايد در كارگاه باشد، چه ساعاتي كه مشغول به كار است و چه ساعاتي كه بنا به طبيعت 

و اين حداكثر و سقف در  3ساعت ذكر كرده است) 15(نيست، پانزده كار مشغول به كار 

  . تصويب نامه مسكوت مانده است

                                         

  . ۱۷ماده  -۱

  . ۱۸ماده  -۲

 . قانون كار جمهوري اسالمي ايران ۵۴تبصره ماده  -۳



 ١٦٦ 

كار نوبتي، عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد به نحوي كه نوبت هاي 

   1.آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي شود

  : ليل عمده استفلسفة پيدايش نظام نوبتي براي كار در كارگاهها مبني بر دو د

لزوم حضور دائمي كارگران در كارهايي كه به خدمات عمومي ارتباط داشته و  ييك

دليل ديگر عبارت است . امكان تعطيلي كارهاي مزبور وجود ندارد مثل حمل و نقل شهري

به اين معني كه كارفرمايان براي اينكه از دستگاهها و سرماية خود به . از انگيرة اقتصادي

استفاده نمايند كارگران را به دو يا سه دسته تقسيم مي كنند و هر دسته از آنها در  طور دائم

   2.كار مي كنند» شيفت«يك نوبت يا 

تصويب نامه، فوق العاده و مزاياي ويژه اي براي كار نوبتي و شب كاري در نظر گرفته 

گاه كرده است لذا و آنرا موكول به توافق در قرارداد كار و نيز شرايط و اوضاع احوال كار

هرگاه به موجب قرارداد منعقده، كار به «تصويب نامة مزبور مقرر نموده است؛  20در مادة 

صورت نوبتي و يا شب كاري انجام پذيرد، مزاياي پرداختي به اين قبيل كارها بر اساس 

قرارداد كار و توافق كارگر و كارفرما و شرايط و اوضاع و احوال كارگاه تعيين خواهد 

  . »شد

  

                                         

  . ۱۹ماده  -۴

  ۱۳۲ابوالفضل ، پيشين ، ص رنجبري ،  -۱



 ١٦٧ 

  : 1كار اضافي: گفتار سوم

كار اضافي به كاري گفته مي شود كه عالوه بر ساعات معمولي روزانه و هفتگي انجام 

از جمله : كار اضافي هم براي كارگر و هم براي كارفرما محاسن و معايبي دارد. مي گيرد

يد از اين كه كارگر مزد بيشتري مي گيرد و كار بدون نياز به استخدام كارگران جد

امكانات موجود در صنعت خود حداكثر بهره برداري را به عمل مي آورد و در نتيجه با 

توليد بيشتر محصولي ارزان تر بدست مي آورد اما شايد معايب كار اضافي بيشتر از 

از مضرات كار اضافي استهالك جسمي كارگر و از بين رفتن فرصتهاي . محاسنش باشد

   2.كار آنها را كارگران موجود در كارگاه انجام مي دهند شغلي افراد بيكاري است كه

هر گونه اضافه كار در چهار « :تصويب نامه دربارة كار اضافي مقرر مي دارد 25مادة 

اين تصويب نامه انجام يابد مستلزم  16ساعت مذكور در مادة  176هفته كه بيش از 

  . »شده است پرداخت مزايايي است كه قبالً در قرارداد كار پيش بيني

كار اضافي دو نوع مي . تصويب نامه دربارة انواع كار اضافي مطلبي ذكر نكرده است

باشد و هر يك از نوعها شرايطي دارند كه براي ارجاع كار اضافي به كارگر بايد چنين 

  . شرايطي محقق شود وگرنه كار اجباري تلّقي شده و موجب مسؤليت كار فرما مي شود

                                         

1. Over Time  

  ۱۳۴همان ، ص  -۳



 ١٦٨ 

كار اضافي در شرايط ) ب. كار اضافي در شرايط عادي) الف :انواع كار اضافي

   1.اضطراري

همچنين تصويب نامة مزبور سقف كار اضافي روزانه يا براي هر نوبت كاري و يا سقف 

كار اضافي در طول هفته را معين نكرده است و تكليف كارگر و كارفرما در اين زمينه 

را مشخص مي كنند و جزو قواعد آمره مشخص نيست؛ معموالً قوانين كار اين موضوع 

  . محسوب مي شود كه تخلف از آن موجب مسؤليت كارفرما مي شود

نكتة بعدي راجع به ميزان فوق العادة كار اضافي است كه اين موضوع نيز در تصويب 

نامه مسكوت مانده در حاليكه بهتر بود اين موضوع نيز به طور صريح و روشن معين مي 

اين موضوع را موكول به توافق كارگر و كارفرما در قرارداد كار نموده تصويب نامه . شد

است اما همانطوريكه مي دانيم حقوق كار حداقل ها را ذكر مي كند كه كارگر و كارفرما 

نمي توانند به كمتر از آن توافق كنند بدين ترتيب شايسته بود كه ميزان حداقل اين فوق 

  .شخص مي شدالعاده در تصويب نامه، معين و م

   

  مدت كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين : مبحث دوم

  ساعات كار : گفتار اول

                                         

   ۲۰۹و  ۲۰۸، جلد اول ، پيشين ، صص دوره حقوق كارعراقي ، عزت اهللا ،  -۱



 ١٦٩ 

مقررات كار مناطق اقتصادي ويژة چين ساعات كار روزانه و ساعات كار هفتگي 

كارگران را بطور صريح و روشن معين كرده، موضوعي كه در مقررات مناطق آزاد ايران 

ت مزبور حداكثر تعداد ساعات و تعداد روزهايي كه در يك پيش بيني نشده است، مقررا

ز براي يهفته كارگر بايستي كار كند را معين نموده و بنگاهها مي توانند كمتر از اين ميزان ن

كارگران در نظر بگيرند ولي به هيچ وجه نمي توانند به بيشتر از اين سقف با كارگران 

  . توافق كنند

چين، تعداد ساعات را هشت ساعت در روز و تعداد  مقررات مناطق اقتصادي ويژة

روزهاي كاري را شش روز در يك هفته مقرر كرده و بر محاسبة دقيق ساعات كاري 

ساعت در يك هفته معين  48كارگران تأكيد كرده و اين مقررات، ساعات هفتگي كار را 

   1.نموده است

نائاتي به شرح زير در بر اصل هشت ساعت كار در روز و شش روز در هر هفته استث

  : مقررات مناطق چين پيش بيني شده است

در كارهايي مثل آنهايي كه متضمن ارتباط با سموم و ديگر شرايط  )1

اين مورد  2.خطرناك هستند، تعداد ساعات كار روزانه مطابق با آن كاهش مي يابد

ساعات به كارهاي سخت و زيان آور اشاره دارد كه براي اين كارها بايستي تعداد 

  . كار روزانه كاهش يابد

                                         
1. I.R.G.S.E.Z.G.P.Article 30 C I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 20 C R.L.M.X.S.E.Z.Article 11 C R.L.M.F.I.E.j.P.Article 13.  

2. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 30.  



 ١٧٠ 

اگر وظايف كارگر منحصر به ساعات خاصي نباشد، اصل هشت ساعت  )2

  1.ساعت در هفته، اعمال نخواهد شد 48كار در روز و 

اگر كارگري بر اساس سيستم نا منظم روزهاي كاري، كار مي كند باز هم  )3

در روزهايي از منظور از اين مورد كارهايي است كه . اصل فوق اعمال نخواهد شد

هفته فعال و در برخي از روزهاي هفته غير فعال هستند كه در اين صورت نيز باز 

 . ساعت در هفته اعمال نمي شود 48هم اصل هشت ساعت كار در روز و 

اگر به موارد دوم و سوم فوق توجه كنيم، مي بينيم كه مقررات مناطق چين به طور 

رار داده است و مقررات برخي مناطق نوبت كاري ضمني همان كار متناوب را مد نظر ق

شبانه را نيز به طور صريح مورد اشاره قرار داده و براي آن نيز فوق العادة نوبت كاري شبانه 

و در مجموع مي بينيم كه از انواع مختلف كار از لحاظ زماني به دو . در نظر گرفته است

ر متناوب هست يعني همان مواردي و كا 2مورد اشاره نموده كه شامل نوبت كاري شبانه

  . كه در مقررات مناطق آزاد ايران نيز پيش بيني شده بود

  

  كار اضافي : گفتار دوم

هر دو نوع كار اضافي يعني كار اضافي در شرايط عادي و كار اضافي در شرايط 

  . اضطراري در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين پيش بيني شده است

                                         
1. And  2.L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 30.  

2. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 33.  



 ١٧١ 

دربارة كار اضافي در شرايط عادي مطلب : اديكار اضافي در شرايط ع )1

زيادي در مقررات مناطق نيامده است فقط در مقررات شانگهاي مقرر گرديده كه 

به عبارت ديگر وقتي كه . كار اضافي دائمي فقط روزي يك ساعت امكان دارد

بنگاه كار اضافي مستمر و روزانه از كارگران بخواهد، اين نوع كار اضافي فقط 

  . و بيشتر از آن مجاز نمي باشد 1ت براي هر روز امكان دارديك ساع

بنگاهها مي توانند بنا به داليل زير يا هر  :كار اضافي در شرايط اضطراري )2

 : ا نوبت كاري هاي اضافي را سازماندهي كننديدليل معقول ديگر كار اضافي، 

  . اگر كارفرمايي نتواند فعاليت هاي توليدي را متوقف سازد) الف

  . اگر ضرورتاً بايستي تعميرات اضطراري و فوري روي دستگاهها انجام گيرد) ب

  . اگر كار توليدي فوري بايد انجام گيرد) ج

داليل فوق . كارفرمايان بنا به داليل فوق مي توانند كار اضافي بنگاه را سازماندهي كنند

ة مناطق داليل را و بقي 2فقط در مقررات يكي از مناطق بطور صريح و روشن مقرر گرديده

   3.بصورت كلي در نظر گرفته اند

البته برخي از مناطق موافقت اتحاديه هاي كارگري براي انجام كار اضافي را پيش بينـي  

  . نموده اند

                                         
1. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 35.  

2. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 31.  

3. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 35 C I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 20 C R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 34- R.L.M.F.I.E.j.P.Article 13. 

R.L.M.X.S.E.Z.Article 11. 



 ١٧٢ 

 اغلب مناطق دربارة ميزان حداكثر كار اضافي، مقرر نموده اند كه هيچ شخصي 

ساعت كار اضافي بعد  4يا بيشتر از ساعت اضافه كاري در يك ماه  48نمي تواند بيشتر از 

از هر نوبت كاري، كار كند در حاليكه منطقة شانگهاي پارافراتر از اين گذاشته و مقرر 

ساعت بعد از هر  3ساعت در يك ماه و  36نموده اند كه كار اضافي نمي تواند بيشتر از 

ان كار اضافي نوبت كاري، باشد و همچنين تأكيد نموده كه بايد سالمتي كارگر در جري

تضمين شود و در صورتي كه كار اضافي سالمتي كارگران را به خطر اندازد ادارة كار مي 

 .تواند بنگاه را از اين كار باز دارد

 

  دستمزد كار اضافي : گفتار سوم

دستمزد نوبت كارهاي اضافي يا ساعات كار اضافي كار بر اساس موازين زير به 

   1:كارگران پرداخت مي شود

ني كه كار اضافي يا نوبت كاري اضافي هنگام تعطيالت رسمي انجام زما )1

درصد ميانگين نرخ روزانه يا ساعتي دستمزد كارگر بعنوان فوق  200مي گيرد 

العادة كار اضافي به كارگران مربوطه پرداخت مي شود، همچنين اين ميزان براي 

بح انجام مي ص 6شب تا  10اضافي يا ساعات اضافي كه بين ساعت  ينوبت كار

  . شود، پرداخت مي شود

                                         
1. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 32 C I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 20 C R.L.M.X.S.E.Z.Article 11.  



 ١٧٣ 

براي نوبت كاري هاي اضافي و ساعتهاي اضافي كه در روزهاي معمولي و  )2

درصد ميانگين نرخ  150به غير از نوبت كاري شب فوق الذكر، انجام مي گيرد، 

 . روزانه يا ساعتي، مطابق دستمزد كارگر به كارگران مربوطه پرداخت مي شود

اگر بعد از نوبت كاري اضافي يا «:مقرر كرده» جيانگ دانگ«همچنين مقررات منطقة 

ساعات اضافي، كارگر مرخصي جبراني تقاضا كند، كارفرما مي تواند به كارگر اجازه 

دهد كه مرخصي معادل طول زمان كار انجام يافته به وي اختصاص يابد و در چنين 

  » .رداخت شودمواردي ضروري نخواهد بود كه دستمزد اضافه كاري به كارگر پ

اگر بنگاه بدون موافقت كارگران و اتحاديه هاي كارگري، كارگران را مكلف به كار 

اگر بنگاه چنين كاري را . اضافي نمايد، بنگاه فوراً كار مزبور را متوقف خواهد ساخت

متوقف نكند جريمه اي معادل پنج برابر ميانگين واقعي دستمزد ساعتي يا روزانه هر كارگر 

   1.ماه براي هر ساعت كار متجاوز از كل ساعات مقرر قانوني، وضع خواهد شد در همان

در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه مقررات برخي از مناطق چين 

كه يكي از مفاد اين گونه پيمانها، ساعات  2پيمانهاي دست جمعي را پيش بيني كرده اند

ي كارگري مي توانند ساعات كار و روزهاي كار و مزاياي آن مي باشد كه اتحاديه ها

كاري را به ميزان كمتر از ميزان معين شده در مقررات با مزاياي بيشتر از مزاياي مقرر در 

                                         
1. R.L.M.F.F.E.Article 29  

2. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 11.  



 ١٧٤ 

مقررات با كارفرمايان به توافق برسند كه تفصيل مطلب در روابط جمعي كار آورده شده 

 . است

  

  ) اراتام(مدت كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي: مبحث سوم

  ساعات كار : گفتار اول

ساعات كار روزانه و تعداد روزهاي كاري در مقررات منطقة آزاد جبل علي پيش بيني 

ساعت در  8ساعات كاري براي كارگران «:شده و مقررات مزبور در اين باره مقرر نموده

روز به اضافة يك ساعت استراحت غذايي خواهد بود همچنين ايام كاري در طول هفته 

   1».ش روز مي باشدش

پيش بيني يك ساعت استراحت غذايي در مقررات مزبور قابل توجه مي باشد اما اين 

و همچنين طبيعت كارهايي كه . مقررات سقف ساعات كار هفتگي را معين نكرده است

در ساعتهايي از روز فعال و در ساعتهاي ديگر غير فعال هستند يا كارهايي كه برخي از 

فعال و در ديگر روزها غير فعال هستند در نظر گرفته نشده است؛ به عبارت  روزهاي هفته

  . ديگر كار متناوب در اين مقررات مسكوت مانده است

اما نكتة قابل توجه ديگر، ساعات كاري در طول ماه مبارك رمضان است مقررات 

ان ساعت هاي در مدت ماه مبارك رمض«:منطقة آزاد جبل علي در اين باره پيش بيني كرده

ساعت در روز كاهش خواهد يافت و اين موضوع به  6ساعت كار روزانه به  8كاري از 

                                         
1. jafza rules ,Article 9.1.5. 



 ١٧٥ 

تمام كارگران بنگاههاي منطقة آزاد بدون توجه به دينشان اعمال خواهد شد همه ساعتهاي 

   1.»مستحق فوق العادة كار اضافي خواهد بود] عالوه بر شش ساعت[      اضافي كار

مد نظر قانونگذار قرار  يبت كاري در مقررات منطقة آزاد جبل علدر ضمن موضوع نو

گرفته، و مقرر گرديده كه تمام درخواست هاي نوبت كاري بنگاهها بايستي به ادارة منطقة 

آزاد فرستاده شود و ادارة منطقة آزاد نيز با توجه به شرايط و اوضاع احوال كارگاه دربارة 

يم گيري مي كند و حتي مي تواند درخواست هاي تعداد نوبت كاري و ساعات آن، تصم

   2.كارفرمايان را در اين زمينه به دليل مساعد نبودن شرايط كار، نپذيرد و مردود شمارد

  

  كار اضافي : گفتار دوم

مقررات مذكور دربارة انواع كار اضافي و شرايط آن مطلبي ذكر نكرده اند حتي دربارة 

ز ساكت مي باشد موضوعي كه به سالمتي جسمي و سقف و حداكثر ساعات كار اضافي ني

اين مقررات تنها به ذكر ميزان فوق العادة كار اضافي بسنده . رواني كارگر بستگي دارد

درصد دستمزد  125فوق العاده كار اضافي به ميزان «: كرده و در اين زمينه مقرر داشته

در روزهاي تعطيل به ساعتي حقوق پايه پرداخت خواهد شد و فوق العادة كار اضافي 

  3.»درصد دستمزد حقوق پايه پرداخت خواهد شد 150ميزان 

   

                                         
1 - jafza rules ,Article 9.1.6. 

2 - jafza rules ,Article 9.1.9. 
3 - jafza rules ,Article 9.1.7. 



 ١٧٦ 

  تعطيل هفتگي، تعطيالت رسمي و مرخصي ها : فصل  دوم

  

تعطيل هفتگي و رسمي و مرخصي ها در مقررات اشتغال مناطق : مبحث اول

  آزاد ايران 

  تعطيل هفتگي : گفتار اول

يم االيام و در اديان و كشورهاي مختلف تعطيلي يك روز در طول ايام هفته از قد

جريان داشته و بيشتر كشورها بر اساس اعتقاداتشان و رسومشان يك روز از ايام هفته را 

هر چند در گذشته تعطيل يك روز هفته داليل معنوي داشته، اما امروزه . تعطيل مي كردند

اد، تعطيل هفتگي به دليل فشارهاي ناشي از صنعت و تكنولوژي روي جسم و روان افر

حتي برخي از كشورهاي پيشرفته . داليل اجتماعي، بهداشتي، فرهنگي و اقتصادي دارد

پارافراتر از اين نهاده و تعطيل هفتگي را به دو روز افزايش داده اند كه عامل بسيار مهمي 

  . براي تمدد اعصاب و روان و تجديد قواي جسمي و فكري به شمار مي رود

، روز جمعه را  21مقررات اشتغال نيروي انساني در مناطق آزاد در مادة در همين راستا 

بر ) جمعه(استفاده از تعطيل هفتگي«:بعنوان تعطيل هفتگي معين كرده و مقرر مي دارد

  . »اساس توافق دو طرف خواهد بود

  



 ١٧٧ 

   1تعطيالت رسمي: گفتار دوم

و گاه بداليل ملي  در تاريخ و گذشتة كشورها روزهايي است كه گاه بداليل مذهبي

اهميت زيادي دارند و در نتيجه روزهاي مزبور را بعنوان تعطيل رسمي براي انجام 

مراسمات تعطيل اعالم مي كنند و به طور كلي شامل اعياد، مناسبتهاي مهم مذهبي و 

  . سالروز اقدامات و حوادث مهم سياسي و حكومتي مي شود

جمهوري اسالمي ايران از تعيين تعطيالت  تصويب نامة مزبور به پيروي از قانون كار

عالوه بر تعطيالت رسمي كشور، روز «:رسمي كشور امتناع كرده و اعالم داشته است

با  2.»نيز جزو تعطيالت رسمي كارگران به حساب مي آيد) بهشتيارد 11(جهاني كارگر

  : مرددر نظر گرفتن اين ماده مي توان تعطيالت رسمي كارگران را به اين ترتيب برش

اول تا چهارم فروردين، دوازدهم و سيزدهم فروردين، يازدهم : تعطيالت شمسي

  . ارديبهشت، چهاردهم و پانزدهم خرداد، بيست و دوم بهمن و بيست و نهم اسفند

نهم و دهم محرم، بيستم صفر، بيست و هشتم صفر، هفدهم ربيع االول، : تعطيالت قمري

دهم شعبان، بيست و يكم رمضان، اول شوال، سيزدهم رجب، بيست و هفتم رجب، پانز

  3.بيست و پنجم شوال، دهم ذي الحجه و هيجدهم ذي الحجه

 

   1مرخصي ها: گفتار سوم

                                         
1 . Public Holiidays. 

 ۲۲ماده  -۱

  ۱۳۹رنجبري، ابوالفضل ، پيشين ، ص  - ۲



 ١٧٨ 

تمامي علل و موجباتي كه در توجيه ضرورت تقليل ساعات كار و وجود تعطيالت بيان 

در تعيين  شد در مورد مرخصي نيز صادق است با اين امتياز كه در مرخصي، خود كارگر

در حالي كه تعطيالت در زمان مشخص و ثابتي مي باشند . زمان فراغت از كار نقش دارد

استفاده از مرخصي به ويژه مرخصي با استفاده از مزد، پديده اي جديد و از دستاوردهاي 

هر كارگر به دليل سابقه اي كه در اثر كار كردن در . نوين جوامع كارگري جهان است

دست مي آورد حق دارد كه چند روزي را هم به اعتبار روزهايي كه تالش يك كارگاه به 

  . كرده است استراحت كند و مزد هم بگيرد

سازمان بين المللي كار  1970ـ 132از لحاظ بين المللي، به موجب مقاوله نامة شمارة 

ر د 1973 _140حداقل مرخصي ساليانه كارگران سه هفته است همچنين مقاوله نامه شمارة 

جهت ترغيب آموزشهاي حرفه اي ضمن خدمت اعالم مي دارد كه مرخصي با استفاده از 

مزد براي هدفهاي آموزشي در مدت معين و طي ساعات كار با پرداخت مزاياي مناسب به 

   2.كارگر داده مي شود

مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران از ميان انواع مختلف مرخصي هاي موجود تنها به 

گوئي كه ساير موارد مرخصي ها در اين مناطق . حقاقي ساالنه پرداخته استمرخصي است

مرخصي استحقاقي ساالنه كارگران با «:مقرر مي داد 24الزم نيست اين مقررات در مادة 

احتساب روزهاي جمعه جمعاً بيست روز است، ساير روزهاي تعطيل جزو ايام مرخصي 

                                                                                                                     
1 . Leaves 

  ۱۴۰و  ۱۳۹همان ، ص  -۴



 ١٧٩ 

ل، مرخصي مزبور نسبت به كار انجام يافته براي كار كمتر از يك سا. محسوب نخواهد شد

  . »محاسبه مي شود

همانطوري كه مشخص است امكان بيماري براي هر كارگري وجود دارد و يا امكان 

دارد براي كارگري اتفاقات و پيشامدهاي ناگوار و خوشايندي پيش آيد در اين صورت 

ده و يا به بيماري تكليف كارگر چيست؟ كارگري كه يكي از عزيزان نزديكش فوت كر

سختي دچار شده چنين كارگري براي استفاده از مرخصي استعالجي و مرخصي مربوط به 

. حوادث زندگي خصوصي و مرخصيهاي ضروري ديگر، چه كاري بايد انجام دهد

مسكوت بودن مرخصي هاي فوق و ديگر مرخصي هاي معمول، در مقررات كار مناطق 

و حتي در مورد مرخصي استحقاقي نيز حق مطلب . مي رسدآزاد ايران قابل توجيه به نظر ن

بطور كامل ادا نشده است بطوريكه دربارة مرخصي استحقاقي كارهاي سخت و زيان آور 

دربارة مطالبات مرخصي استحقاقي مقررات مذكور . مقررات مذكور مسكوت مي باشد

است بدون اينكه به ساير قانون كار جمهوري اسالمي ايران را بيان كرده  71عيناً حكم مادة 

لذا . احكام مرخصي استحقاقي با توجه به قانون كار جمهوري اسالمي ايران پرداخته باشد

در صورت فسخ يا خاتمة قرارداد كار يا بازنشستگي «:تصويب نامه، مقرر مي دارد 23مادة 

و ازكارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي 

  . »حقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه اش پرداخت مي شوداست



 ١٨٠ 

نكتة قابل انتقاد ديگر، پيش بيني امكان عدم استفاده از تعطيالت هفتگي، تعطيالت 

رسمي و مرخصي استحقاقي ساالنه در تصويب نامة مزبور است با توجه به اين موضوع 

مرخصي ) جمعه(ده از تعطيل هفتگي استفا«: تصويب نامة مذكور مقرر داشته 21مادة 

استحقاقي ساالنه و تعطيالت رسمي بر اساس توافق دوطرف خواهد بود و هرگاه با موافقت 

كارگر اين مرخصي ها به روز ديگري منتقل شود و يا استفاده نشود، مزاياي پرداختي بر 

  . »اساس توافق طرفين كه قبالً اتخاذ شده باشد، خواهد بود

گفته شد كشورهاي پيشرفته حتي از مرز يك روز تعطيل هفتگي نيز همانطوري كه 

گذشته و زمينه اي فراهم آورده اند كه كارگران در طول هفته از دو روز تعطيل هفتگي 

اين امر متكي به داليل بهداشتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است زيرا : بهره مند شوند

ارگران ساعتهاي طوالني را براي انجام از سويي توسعه فن آوري صنايع، باعث شده ك

از سوي ديگر فشار زندگي ماشيني از جمله ترافيك و . كاري يكنواخت صرف كنند

مسائلي از اين دست، بهداشت جسمي، رواني كارگر را تحت تأثير قرار مي دهد، در نتيجة 

داليل فوق، سبب خستگي جسمي و رواني كارگر مي شود و كارگري كه از لحاظ 

يا رواني سالم نباشد قطعاً پيامدهاي نامطلوبي بر روي كار، رفتار اجتماعي و روابط  جسمي

خانوادگي اش خواهد داشت و از اينجاست كه استراحت يك روزه يا دو روزه اثرات 

در حاليكه اين موضوع در . مثبتي بر روي بهداشت جسمي و رواني كارگر خواهد گذاشت

گرفته شده به گونه اي كه كار فرما مي تواند با سوء  مقررات مناطق آزاد ايران ناديده



 ١٨١ 

ش را بر كارگر تحميل ياستفاده از نفوذ و توان مالي خود و ضعف مالي كارگر، خواسته ها

كند و از كارگر بخواهد كه حتي در روزهاي تعطيل هفتگي و يا تعطيالت رسمي در 

ه سالمتي كارگر به تدريج اين امر سبب مي شود ك. خدمت او باشد و انجام وظيفه نمايد

در معرض خطر قرار گيرد مسألة مزبور با عنايت به نقاط ضعفي كه در مقررات كار اضافي 

در اين تصويب نامه وجود دارد، تشديد مي شود زيرا سقف و حداكثر ساعات كار اضافي 

و . و همچنين ميزان دستمزد كار اضافي در مقررات مزبور تعريف و تحديد نشده است

  . ن وسيله دستمزد و زمان كار اضافي كارگر تحت سوء استفاده مضاعف قرار مي گيردبدي

در مجموع به نظر مي رسد كه تصويب نامه مزبور در زمينة تعطيالت هفتگي و 

تعطيالت رسمي، دستاوردهاي حقوق كار و نيز دستاوردهاي علمي و تجربي بشري را 

ز كارگر را باز گذاشته است زيرا تعطيالت ناديده گرفته، و راه سوء استفاده كارفرما ا

هفتگي و رسمي كه الزمة سالمت جسمي و بهداشت رواني كارگران است در نهايت 

ممكن است با توافق كارگر و كارفرما تبديل به مزاياي نقدي شود و اين امر دقيقاً در تقابل 

  .با فلسفه و هدف حقوق كار است

   

سمي و مرخصي ها در مقررات تعطيل هفتگي، تعطيالت ر: مبحث دوم

  مناطق اقتصادي ويژة چين 

  : تعطيل هفتگي و تعطيالت رسمي: گفتار اول



 ١٨٢ 

مناطق اقتصادي ويژة چين نيز همانند ديگر كشورها، يك روز تعطيلي براي يك هفته 

البته با توجه به اينكه كشور . تعيين كرده و تمام مناطق اين موضوع را پيش بيني كرده اند

جمعيت زيادي هست به همين دليل براي استفادة كامل از نيروي كار كشور  چين داراي

  . رسد ييك روز تعطيلي در مقررات مناطق اين كشور معقول به نظر م

عالوه بر تعطيل هفتگي، مناطق چين تعطيالت رسمي كارگران را در مقررات خود 

كرده اند كه  احصاء نموده اند مقررات مزبور كل تعطيالت رسمي را هفت روز ذكر

  : شامل

  يك روز براي سال جديد 

  سه روز براي جشنهاي بهاري 

  يك روز براي روز جهاني كارگر 

  1دو روز براي روز ملي چين

   

  مرخصي ها : گفتار دوم

  : مقررات مناطق چين مرخصي هاي زير را براي كارگران پيش بيني كرده اند

نگهاي به نظر مي رسد مرخصي ديدار از خانواده، با توجه به مقررات شا )1

  . منظور از خانواده، والدين و همسر باشد و افراد ديگر را شامل نمي شود

                                         
1. I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 22 C R.L.M.X.S.E.Z.Article 12 C R.L.M.F.F.E.Article 24 C R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 35 C R.L.M.F.I.E.j.P.Article 

16.  



 ١٨٣ 

 . مرخصي شركت در مراسم تدفين اعضاي نزديك خانواده )2

مرخصي ازدواج، مقررات مزبور سه روز مرخصي براي اين منظور در نظر  )3

  .گرفته اند

وانند از اين مرخصي مرخصي زايمان، ميزان روزهايي كه زنان كارگر مي ت )4

بعنوان مثال منطقه اقتصادي ويژه . استفاده كنند در مقررات مناطق چين متغير است

روز پيش بيني كرده در حاليكه منطقه اقتصادي  56ميزان اين مرخصي را » زيامن«

 .روز تعيين كرده است 90ميزان اين مرخصي را » خاينان«ويژه 

مقررات متفاوتي درباره » اينانخ«و » زيامن«مرخصي استعالجي، مناطق  )5

مرخصي استعالجي مقرر كرده اند، اما از آنجائيكه مقررات مرخصي استعالجي 

  1.جامع به نظر مي رسد، به بررسي آن مي پردازيم» زيامن«منطقه 

روز معين شـده ، امـا    12» زيامن«سقف و حداكثر مدت مرخصي استعالجي در مقررات 

  . روز تمديد شود 24ي تا اين مرخصي مي تواند تحت شرايط

روز مداوا شود و بر سر كارش برگردد ، حقوق و مزايـاي ايـن    12اگر كارگر در ظرف 

روز  12اما وقتي مدت ايـن مرخصـي از مـرز    . روز به طور كامل به او پرداخت مي شود 12

                                         

بين سقف مرخصي استعالجي مردان وزنان قائل به تفكيك شده و ايـن سـقف را   » خانيان«منطقة اقتصادي ويژه  -۱

) براي مـردان (روز  ۱۳ روز اعالم كرده است و مرخصي استعالجي كه به ميزان ۱۷روز و براي زنان  ۱۳براي مردان 

باشد در اين صورت حقوق به طور كامل به كارگران مربوطه پرداخت خواهـد شـد و وقتـي    ) براي زنان(روز  ۱۷و 

مي تواند در مـورد حقـوق كـارگر تصـميم     ) يا كارفرما(روز گذشت، ديگر خود بنگاه  ۱۷و  ۱۳اين مرخصي از مرز 

  . بگيرد



 ١٨٤ 

گذشت ديگر حقوق و مزايا به طور كامل به او تعلق نمي گيـرد، اگـر مرخصـي اسـتعالجي     

روز باشد حقوق و دستمزد با توجه به سـابقه خـدمت كـارگر بـه او پرداخـت       24تا  13بين 

درصـد حقـوق و بـه كـارگري      60سال سابقه خـدمت دارد   10به كارگري كه . خواهد شد

 15درصد حقوق و بـه كـارگري كـه بيشـتر از      70سال سابقه خدمت دارد  15تا  10كه بين 

  . پرداخت مي شود درصد حقوق به او 80سال سابقه خدمت دارد 

روز گذشـت، مقـررات مزبـور، معيـار و      24و اگر طـول مـدت مرخصـي اسـتعالجي از      

طريقه محاسبه حقوق كارگر را به بنگاه و كارفرما احاله داده است؛ به عبـارت ديگـر خـود    

  . بنگاه درباره حقوق وي تصميم مي گيرد

ني شده كه تفـاوت  يك نوع مرخصي استعالجي ديگري در مقررات مناطق چين پيش بي

آن با مرخصي استعالجي پيشين در اين است كـه مرخصـي اسـتعالجي پيشـين بـا پرداخـت       

حقوق مي باشد اما اين مرخصي بدون پرداخت حقوق و مدت آن با توجه به سابقة خدمت 

  . قابل تمديد مي باشد ك ساليكارگران تا 

قتصـادي ويـژه   مرخصي استحقاقي ساالنه، مدت اين مرخصي در مقـررات منـاطق ا   )6

چين بطور دقيق معين نشده است و مقررات فقـط عنـوان ايـن مرخصـي را ذكـر كـرده       

  1.اند

                                         
1. I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 22 C R.L.M.X.S.E.Z.Article 12 C R.L.M.F.F.E.Article 24 C L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 35.  



 ١٨٥ 

جيانگ دانـگ  « اين مرخصي فقط در مقررات استان : مرخصي انجام عمل ناباوري )7

1.پيش بيني شده است» 
 

 

تعطيل هفتگي، تعطيالت رسمي و مرخصـي هـا در مقـررات    : مبحث سوم

  :منطقه آزاد جبل علي

قــررات كــار منطقــه آزادجبــل علــي  دربــاره  تعطيــل هفتگــي ، تعطــيالت  رســمي و    م 

ايـن موضـوعات را بـه     9.  1.  8مرخصي هاي كارگران مسكوت است و با عنايت به مـاده   

تعطـيالت  « : در همـين راسـتا مـاده مزبـور مقـرر مـي دارد      . مقررات ديگر احالـه داده اسـت  

همان تعطيالت عمومي است كه توسط ] جبل علي[   عمومي كارگران بنگاههاي منطقه آزاد 

  . »دولت امارات براي كارگران بخش خصوصي اين كشور اعالم شده است

  

                                         
1. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 35.  



 ١٨٦ 

  1دستمزد: فصل  سوم

  ماهيت دستمزد : مبحث اول

در مورد ماهيت دستمزد نظرات و ديدگاههاي مختلفي از سوي صاحبنظران ارائـه شـده،   

بع قانون كلي قيمت ها مي دانند و جمعي ديگر مزد را و طبعاً تا» قيمت كار«گروهي مزد را 

يك نوع بهره مي دانند و باالخره دسته سومي مزد را همان اجاره بها يا مال االجـاره دانسـته   

اند كه هر يك از اينها مورد نقد و تحليل قرار گرفته اند كـه در اينجـا جهـت عـدم تطويـل      

ر مي شويم كه در تعيـين ماهيـت دسـتمزد،    و يادآو 2كالم از ذكر آنها خودداري مي كنيم 

عاملي كه بيش از همه اهميت دارد اين است كه كارگر يك انسان با تمام نيازهـا، خواسـته   

ها و افكارش و نيروي بازوي او تنها سرمايه اش و مزد نيز تنها ممـر درآمـد و يگانـه وسـيله     

مزايـا و معـايبش و لـذا نمـي      مسائل مزد، كامالً انساني است با تمام. امرار معاشش مي باشد

توان با فرمول هاي اقتصادي و حقوقي صرف به حل مشكل اقدام كرد بلكه اجتماع انسـاني  

بايد به قصد حمايت از ضعيف ترين طرف رابطه در موضوع مزبور مداخلـه نمايـد و همـين    

اسـت كـه بـه مـزد مـاهيتي غيـر از قيمـت و اجـرت و         ) يعني دولـت (مداخله نماينده جامعه 

نيمـه   _نيمـه خصوصـي   : نفعت مي بخشد و از لحـاظ حقـوق آنـرا واجـد مـاهيتي دوگانـه      م

  : عمومي مي سازد زيرا

                                         
1 .Wage. 

 . مراجعه شود ۱۰۸تا  ۱۰۲تاليف ابوالفضل رنجبري ص» حقوق كار«براي آگاهي بيشتر به  -۱



 ١٨٧ 

در تعيين ميزان مزد تراضي طرفين نقش مهمي ايفا مي كند اما قدرت عمومي نيـز   -الف

  . كه به كمتر از آن نمي توان تراضي كرد) حداقل دستمزد(حداقل  را تعيين مي كند 

، تخصص و ميزان كـار انجـام شـده از عوامـل تعيـين كننـده ميـزان مـزد         توان بدني -ب

هستند اما قانونگذار عوامل  ديگري مثل تعداد عائله، از كارافتادگي كلـي و جزئـي، سـابقه    

را ) به ويژه در پيمـان هـاي دسـته  جمعـي    (كار و حتي مزد تعيين شده براي كارگران مشابه 

  . مي كند نيز در محاسبه مزد به كارفرما تحميل

اصوالً وقتي كارگر كار نكند مزدي هم به او تعلق نمـي گيـرد امـا در برخـي مـوارد       -ج

كارگر كاري انجام نمي دهد اما مزد مي گيرد كه اين موارد نيز به وسيله قانون مقـرر شـده   

  . است مثل مرخصي هاي استحقاقي ساالنه

ه دارد اما با تهميداتي كـه  هر چند مزد هم مانند قيمت، اجرت و منفعت حالت روزمر -د

قانونگذار به كار بسته و تشكيالت و تداركاتي به نام تامين اجتماعي ، همين درآمد روزمره 

   1.تدريجاً به يك مستمري مادام العمري تبديل مي شود

  مقررات حمايتي درباره مزد  : مبحث دوم

نهاد و تصـويب مقاولـه   با توجه به اهميت مزد، سازمان بين المللي كار نيـز از طريـق پيشـ   

نامه ها، توصيه نامه هايي در زمينه تعيين حداقل دستمزد و حمايت از مزد كارگران پرداخته 

                                         

   ۱۰۶و  ۱۰۵رنجبري، ابوالفضل ، پيشين ، صص  -۲



 ١٨٨ 

مقـررات   1است، و كشورهايي هم كه اين مقاوله نامه ها و توصـيه نامـه هـا را پذيرفتـه انـد،     

از آنرا ذكـر   مذكور آنها را در قوانين كار خود وارد كرده و ما نيز متناسب با بحث مواردي

  .مي كنيم

  

  ممتاز بودن مزد و طلب هاي كارگر: گفتار اول

مطالبات كارگران جـزء ديـون ممتـاز بـوده و بايسـتي بـه كـارگران از امـوال كارفرمـاي          

و كارگران جزء بستانكاران ممتاز محسـوب مـي شـوند منظـور از     . ورشكسته پرداخت شود

لبكاران عادي داراي مزيتي هسـتند و سـهم   كساني هستند كه نسبت به ط« بستانكاران ممتاز 

   2.»آنان قبل از تقسيم اموال بين طلبكاران عادي پرداخت مي شود

  : مقرر داشته 11در ماده  95مقاوله نامه شماره 

در صورت ورشكستگي يا تسويه قضائي كارگاه، كارگراني كه در استخدام كارگاه  -1

نسـبت  : اران ممتاز محسـوب مـي شـوند   هستند به يكي از دو صورت زير در رديف طلب ك

                                         

در مـورد تعيـين    ۱۳۱مقاولـه نامـة شـماره    – ۱۹۲۸در مورد ساز و كار تعيين حداقل مزد،  ۲۶نامة شماره  مقاوله -۱

دربـارة   ۹۵مقاولـه نامـة شـماره     – ۱۹۷۰در مورد تعيـين حـداقل مـزد،     ۱۳۵توصيه نامة شماره  ۱۹۷۰حداقل مزد، 

دربـارة   ۱۷۳مقاولـه نامـة شـمارة     – ۱۹۴۹دربـارة حمايـت از مـزد،     ۸۵توصيه نامة شمارة  – ۱۹۴۹حمايت از مزد 

دربارة حمايت از طلـب   ۱۸۰و توصيه نامه شمارة  ۱۹۹۲كارفرماي آنان  اعسارحمايت از طلب كارگران در صورت 

دربـارة حمايـت از طلـب كـارگران در      ۱۸۰و توصيه نامـه شـمارة    ۱۹۹۲ار كارفرماي آنان سكارگران در صورت اع

 .۱۹۹۲صورت اعتبار كارفرماي آنان، 

  .۲۰، ص۱۳۷۹انتشارات دانشگاه تهران  ،حقوق تجارت ورشكستگي و تصفيه: قائم مقام فراهاني، محمد حسين -۲



 ١٨٩ 

به مزد خود از بابت خدمات انجام شـده در دوره هـاي قبـل از ورشكسـتگي يـا تسـويه كـه        

  .  كند يمدت آنرا قوانين و مقررات ملي مشخص م

مزدي كه جزو ديدن ممتاز مي باشد، بايد قبل از اينكه طلبكاران عادي سهم خـود را   -2

  . ددريافت دارند كالً پرداخت گرد

ترتيب تقدم مزدي كه جزو ديون ممتاز مي باشد نسبت به ساير ديون ممتـاز بايـد بـه     -3

   1.وسيله قوانين و مقررات ملي تعيين گردد

همانطوري كه مالحظه مي شود مطالبات كـارگران بـويژه دسـتمزد بايسـتي جـزو ديـون       

  .اخت شودممتاز محسوب و قبل از ساير طلبكاران از اموال كارفرماي ورشكسته پرد

   

  : پرداخت مزد در فواصل زماني معين: گفتار دوم

با توجه به وضعيت اقتصادي كـارگر و موقعيـت آسـيب پـذير اقتصـادي وي، اصـولي و       

منطقي به نظر مي رسد كـه دسـتمزدش در فواصـل زمـاني معـين بـه او پرداخـت شـود ايـن          

كه قوانين و مقـررات  ا طرق ديگري يفواصل زماني ممكن است روزانه، هفتگي و ماهانه و 

يا پيمان جمعي بيان مي كند، باشد در هر صورت بايد اين فواصـل زمـاني رعايـت شـود تـا      

ايـن   95مقاولـه نامـه شـماره     12وضعيت و موقعيت آسيب پذير كارگر متزلزل نشـود مـاده   

مـزد بايـد در فواصـل زمـاني معينـي پرداخـت گـردد، جـز در         «موضوع را بيان كرده اسـت  

                                         

 ، چاپ اول،۱۳۷۹ ،موسسه كار و تامين اجتماعي – )مقاوله نامه ها وتوصيه ها( شرايط كار  ،ثقفي ، مهري  -۱

  ۴۴ص 



 ١٩٠ 

ترتيب مناسب ديگري براي تامين پرداخت مزد در فواصل معين وجود دارد،  موردهايي كه

فواصل پرداخت مزد را قوانين و مقررات ملي يـا پيمـان هـاي دسـته جمعـي يـا راي داوري       

   1.». . . تعيين خواهد كرد

  

  : چگونگي پرداخت دستمزد: گفتار سوم

مزد مقرر مي دارد كـه مـزد   درباره چگونگي پرداخت دست 4و  3در مواد  95مقاوله نامه 

بايد بصورت پول رايج كشور پرداخت شود و پرداخت مـزد بـه صـورت سـفته و حوالـه را      

ممنوع اعالم نموده ولي پرداخت مزد از طريق چك بر عهدة بانك يا چك يا حواله پسـتي  

  . را مجاز شمرده است

مزاياي غيرنقدي همچنين كارفرما مي تواند با رعايت شرايط بخشي از مزد را به صورت 

  : پرداخت كند اين شرايط عبارتند از

اين مزايا مورد مصرف شخصي كارگر و خانواده او بوده و در جهـت منـافع آنهـا     -الف

  . باشد

  . ارزش تعيين شده براي اين مزايا، عادالنه و معقول باشد -ب

ر مضـر  همچنين مقاوله نامه مزبور پرداخت مزد به صورت مشروبات الكلي يا مواد مخـد 

  2.را ممنوع اعالم كرده است

                                         

   ۴۴همان ، ص  -۲

   ٤٣و  ٤٢همان ، صص  -۱



 ١٩١ 

پرداخت مزد به صورت غيرنقدي اين حسن را دارد كه در كشورهايي كه داراي اقتصاد 

بيمار بوده و ارزش پول، پيوسته سقوط مي كنـد دريافـت كـاال كـه روز بـه روز قيمـت آن       

افزايش مي يابـد تـا حـدودي جلـوي آثـار مخـرب و وخـيم تـورم را مـي گيـرد و نـاتواني            

تصادي كارگر را تا حدي التيام مي بخشد بويژه اگر اين كاالها به نرخ رسمي و ارزانتر از اق

  1.قيمت هاي آزاد عرضه شود

اما بخاطر جلوگيري از سوء استفاده، شروط مذكور در مـوارد فـوق و همچنـين احتيـاط     

  . هاي ديگر به نظر ضروري مي رسد

  

  :  كيفيت گرفتن دستمزد: گفتار چهارم

بيـان كـرده بايـد دسـتمزد در روزهـاي       13كـه در مـاده    95تكليف مقاوله نامـه  براساس 

ا نزديـك بـه آن تحويـل كـارگر شـود زيـرا روزهـاي تعطيـل و         يغيرتعطيل و در محل كار 

مرخصي ها مخصوص اسـتراحت و انجـام كارهـاي مـورد نظـر اسـت و نبايـد مـزد طـوري          

  .دتحويل داده شود كه در روز تعطيل و يا مكان دور باش

   

                                         

  ١١١ل ، پيشين، ص رنجبري ، ابوالفض -۲



 ١٩٢ 

  اصول اساسي دستمزد: مبحث سوم

  اصل عدم تبعيض در مزد: گفتار اول

يكي از انواع تبعيض، پرداخت مزدهاي نابرابري براي كار يكسان اسـت بـه همـين دليـل     

  . يكي از بزرگترين شعارهاي حقوق اساسي كار، اصل مزد مساوي براي كار مساوي است

هركس حـق دارد  « ين اصل اعالم مي دارد اعالميه جهاني حقوق بشر در تاييد ا 23ماده 

كار بكند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضـايت بخشـي بـراي كـار     

خود مطالبه كند و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد، همـه حـق دارنـد بـدون هـيچ      

رد مسـتحق  در برابـر كـار كـردن، فـ    . تبعيضي در قبال كـار اجـرت مسـاوي دريافـت دارنـد     

دريافتي مزد مي شود به نحوي كه زندگي خود و خانواده اش را موافق شؤون انساني تامين 

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگـي ايـن اصـل را     7همچنين ماده » كند

الف، مزد كه بايد براي كليه كـارگران حـداقل مـوارد زيـر را     « : اين گونه مقرر نموده است

دســتمزد منصــفانه و متســاوي در برابــر كــار مســاوي بــدون هــيچ تمــايزي   -1: نــدتــامين ك

خصوصاً زنان نبايد مجبور بـه انجـام كارهـايي پسـت تـر از مـردان گردنـد و بايـد دسـتمزد          

  1». . . برابري دريافت دارند 

  : البته در مورد اصل فوق ذكر دو نكته ضروري به نظر مي رسد

                                         

 ۱۳۷۹-۸۰، سال تحصيلي جزوه عدالت ، انصاف و مساوات از ديدگاه حقوق بشرهاشمي ، سيد محمد،  - ١

  . ۲۹و ۲۸صص 



 ١٩٣ 

د فقط در محدودة يك كارگاه الزامي اسـت منـوط بـه    منظور برابري در پرداخت مز -1

اينكه انجام كار مساوي ، در شرايط مساوي صورت گيرد نه اين كه تمام كارگراني كـه در  

كشور كاري مساوي انجام مي دهند مزدي برابر بگيرند زيرا اين انتظار عمالً دسـت نيـافتني   

  . است

ل در بخـش هـاي مختلـف و بـازار     دليل اين امر ، يكسـان نبـودن تعـداد كـارگران شـاغ     

  . متفاوت براي محصوالت صنايع و رقابت بين آنها مي باشد

3-
اين اصل مانع از تبعيض براسـاس مليـت نيسـت چـرا كـه در هـر كشـوري اولويـت          

اشتغال و برخورداري از شرايط كار بهتر با كـارگران همـان كشـور اسـت و قـوانين      

رايط خاصـي مقـرر ميدارنـد كـه     كار كشورها بـراي كـارگران مهـاجر و بيگانـه شـ     

   1.كارگران بيگانه در اولويت بعدي آنهاست

  

  

  : مصونيت مزد: گفتار دوم

مزد كارگر براي خود و خانواده اش جنبة حياتي دارد و امنيت و تضـمين آن بـه معنـاي    

تضمين گردش سالم چرخه زندگي اش مي باشد عالوه بر اين كارگر شرط تبعيـت را مـي   

ضرر يا ريسك را تحمل نكند لذا طبيعي است كه قانونگذار ترتيبي اتخـاذ   پذيرد تا احتمال

                                         

   ۱۱۴رنجبري ، ابوالفضل ، پيشين ، ص  - ۱



 ١٩٤ 

دربـارة مصـونيت مـزد مقاولـه     . كند تا حاصل دسترنج كارگر بدون تهديد به دستش برسـد 

ف و انتقـال  يـ ر قابـل توق ير قابل برداشت، غيمزد كارگر را غ 11و  8در مواد  95نامة شمارة 

  . را جزو ديون ممتاز محسوب كرده است مطالبات كارگر ير اعالم و حتيناپذ

دربـارة حمايـت از طلـب كـارگران در صـورت نـاتواني        1992مقاوله نامـة بـين المللـي    

   1.كارفرماي آنان در پرداخت بدهي، مقررات مبسوطي در زمينة تضمين كارگران دارد

توانـد از  بيان مي كند كه مطالبات كارگران از كارفرمـا مـي    9مقاوله نامة مزبور در مادة 

تضمين شود و دولتها را مكلـف نمـوده كـه مطالبـات كـارگران از حيـث        يطريق موسسه ا

  ) 8مادة  1بند( 2.تقدم و اولويت، باالتر از بقيه ديون و مطالبات ممتاز ديگر قرار دهند

  

  : 3حداقل مزد: گفتار سوم

ا دريافـت  فكر تعيين حداقل مزد، يعني دستمزدي كه هيچ كارگري نبايـد كمتـر از آن ر  

كند به تدريج در اوايل قرن بيستم ميالدي پيدا شد اين فكر از آنجا نشات گرفت كه دولت 

ها مشاهده كردند كه در شرايط بيكاري و به دليل ناآگاهي و عـدم همبسـتگي كـارگران و    

بلكه رقابت آنها با يكديگر بر سر مزد پايين تـر كارفرمايـان از ايـن موقعيـت سـوء اسـتفاده       

  . مزدي ناچيز به كارگران خود مي دهندكرده و 

                                         

  . ايران به اين مقاوله نامه ملحق نشده است -١

   .۵۴ثقفي، مهري، پيشين، ص  -٢
3 . Minimum Wage. 



 ١٩٥ 

روشهاي تعيين حـداقل  «در عرصة بين المللي نخستين جهد براي قانون گذاري در زمينة 

اين مقاولـه نامـه    2مادة . سازمان بين المللي كار مي باشد 1928 -26مقاوله نامة شمارة » مزد

هـاي كـارگران، ضـمن    دولتهاي عضو را راهنمايي مي كند كه پس از ارزيـابي حـداقل نياز  

  . مشورت با سازمانهاي كارگري و كارفرمايي به تعيين حداقل مزد مبادرت ورزند

كشورهايي كه بـه ايـن مقاولـه    :  1970 – 131براساس مواد اول ، دوم و سوم مقاوله نامه 

نامه ملحق مي شوند بايد نظامي براي حداقل مزد ايجاد كنند كه همة گروههاي مزدبگير را 

حداقل مزد اعتبار قانون را دارد و تنـزل  . ت هستند تحت حمايت قرار دهنديار حماكه سزاو

حـداقل مـزد بايـد    . از آن ممكن نيست و سرپيچي از آن مستوجب مجازات هاي الزم است

بگونه اي در نظر گرفته شود كه در آن نيازهاي كارگران و خانواده آنها با توجه بـه نوسـان   

   1.ن اجتماعي برآورده شودهزينه زندگي و مزاياي تامي

روشهاي تعيين حداقل مزد را مي توان بر حسـب موضـوع و مرجـع وضـع ، طبقـه بنـدي       

  : كرد

  : حداقل مزد براساس موضوع آن بر دو نوع است

  حداقل مزد براي نقاط مختلف كشور -1

  حداقل مزد براي صنايع مختلف  -2

  : و براساس مرجع تصويب حداقل مزد

                                         

   ۱۲۱و  ۱۲۰، ابوالفضل ، پيشين ، ص ي رنجبر -۱



 ١٩٦ 

  يا قانونگذاري كشوري  به وسيله دولت -1

  . براساس توافق سازمانهاي كارگري و كارفرمايي -2

از لحاظ موضوع، به دليل اين كه نـرخ كاالهـا و خـدمات و بـه طـور كلـي هزينـه هـاي         

زندگي در مناطق مختلف كشور يكسان نيست حداقل مزد در هـر منطقـه نيـز مـي توانـد بـا       

ب، ممكـن اسـت حـداقل دسـتمزد بوسـيله      از نظر مرجـع تصـوي  . مناطق ديگر متفاوت باشد

در كشورهايي كه سنديكاها قوي بوده و . دولت با توافق كارگران و كارفرمايان تعيين شود

دخالت دولت در اقتصاد كم است نمايندگان كارگران و كارفرمايان خود، حـداقل مـزد را   

ي، دولـت بـا   تعيين مي كنند اما در كشورهاي جهان سوم و كشورهاي داراي اقتصاد ارشاد

  1.معاضدت سازمانهاي كارگري و كارفرمائي نرخ حداقل مزبور را تعيين مي كند

  

  مقررات دستمزد در مناطق آزاد ايران : مبحث چهارم

بنا به اهميت مزد، هيات دولت بخاطر تضمين هرچه بيشتر جريان سالم پرداخت مـزد در  

حقوق ، مـزد و  « اد كار ذكر شود مقرر كرده كه يكي از مواردي كه بايد در قرارد 10مادة 

با توجه به مطالبي كه راجـع بـه مقـررات حمـايتي از دسـتمزد در صـفحات       . مي باشد» مزايا

ممتازه بـودن مـزد و طلـب هـاي     «پيشين گفته شد، مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران دربارة 

خـت  چگـونگي پردا «امـا دربـارة   . مسـكوت مـي باشـد   » كيفيت گرفتن دسـتمزد «و » كارگر

                                         

  ۱۲۱همان، ص  -۱



 ١٩٧ 

مطـالبي در مقـررات مـذكور پـيش بينـي شـده كـه ايـن مـاده عينـاً از قـانون كـار             » دستمزد

  1.جمهوري اسالمي ايران نقل شده است

همانطوريكه گفته شد مزد بايد به صورت پول نقد رايج كشور بوده و به صورت سفته و 

رت مزايـاي  حواله نباشد و كارفرما مي تواند با موافقـت كـارگر قسـمتي از مـزد را بـه صـو      

غيرنقدي پرداخت نمايد مشروط بر اينكه اين مزايا مورد مصرف شخصي كارگر و خانواده 

 28در همـين راسـتا مـادة    . او بوده و ارزش تعيين شده براي اين مزايا عادالنه و معقول باشـد 

در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد بـه صـورت   « : تصويب نامة مزبور اعالم داشته

قدي پرداخت مي شود، بايـد ارزش نقـدي تعيـين شـده بـراي ايـن گونـه پرداخـت هـا          غيرن

  . »منصفانه و معقول باشد

اما مقررات مزبور دربارة پرداخت نقدي دستمزدها مسكوت است در صـورتيكه دربـارة   

مزاياي غيرنقدي مادة فوق را پيش بيني نموده است كه در آن شروط زيـر بايسـتي رعايـت    

منصفانه و معقول  -ق كارگر و كارفرما براي پرداخت مزاياي غيرنقدي، بتواف -الف: شود

  . بودن ارزش نقدي اين مزايا

دربارة پرداخت مزد در فواصل زماني معين نيز مطلبي به صراحت پيش بيني نشده، اما به 

: را در اين زمينه مجـري دانسـت؛ ايـن مـاده مقـرر مـي دارد        14نظر مي رسد مي توان مادة 

ه تغيير در شرايط كار منوط به پيش بيني آن در قـرارداد كـار و شـرايط و اوضـاع و     هرگون«

                                         

  قانون كار جمهوري اسالمي ايران  ٤٠ماده  - ۲



 ١٩٨ 

احوال كارگاه خواهد بود هرگاه كارفرما بدون توجه به قرارداد كار و عدم جلـب موافقـت   

كارگر شرايط كار را تغيير دهد به نحوي كه از لحاظ ميزان مزد و يا حيثيـت بـه او لطمـه و    

مي تواند به مرجع حل اختالف شكايت كرده و تقاضاي خسـارت   زيان وارد سازد، كارگر

  . »نمايد

با توجه به مادة فوق اگر كارفرما دستمزد كارگر را در فواصل معيني كه در قرارداد كار 

ذكر شده پرداخت ننمايد، اين مساله موقعيت آسيب پذير كارگر را به خطر مـي انـدازد در   

  . ل اختالف مراجعه كرده و تقاضاي خسارت نمايداين صورت كارگر مي تواند به هيات ح

  

  اصول اساسي دستمزد در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران 

ايـن در  » مصـونيت دسـتمزد  «از مواردي كه در اصول اساسـي دسـتمزد ذكـر شـد، فقـط      

و » اصل عـدم تبعـيض در پرداخـت دسـتمزد    « نشده و موارد ديگر چون  ينيش بيمقررات پ

  . در اين مقررات پيش بيني شده است» حداقل دستمزد«

مقررات اشتغال مناطق آزاد ايـران اصـل عـدم تبعـيض در پرداخـت دسـتمزد را        27ماده 

بطور كامل بيان نموده است، براساس اين ماده بايستي براي كار مساوي در شـرايط مسـاوي   

ور در يك كارگاه براي زن و مرد حقوق و دستمزد مساوي پرداخت شود، حتـي مـاده مزبـ   

تبعيض در پرداخت دستمزد را براساس سن، نژاد ، جـنس و قوميـت و اعتقـادات سياسـي و     

  . مذهبي ممنوع اعالم نموده است



 ١٩٩ 

مقـرر مـي    26حداقل دستمزد نيز در مقررات مذكور پيش بيني شده و در اين زمينه مادة 

  » .د بودحداقل مزد پرداختي در مناطق ،كمتر از حداقل مزد قانوني كشور نخواه« : دارد

نكته قابل تامل در مورد اصل تعيين حداقل دستمزد در مناطق آزاد ايران ايـن اسـت كـه    

قيمت كاالها و خدمات و هزينه هاي زندگي در مناطق آزاد ايران، به نسبت، باالتر از سـاير  

نقاط كشور است و معيار قرار گرفتن حداقل مزد قانوني كشور در اين مناطق، بـا توجـه بـه    

دن هزينة كاالها و خدمات در مناطق آزاد ايران، معقول و قابـل توجيـه بـه نظـر نمـي      باال بو

رسد، در حاليكه بهتر بود حداقل مزد با توجه به شرايط مناطق و قيمت كاالها و خـدمات و  

هزينه هاي زندگي در مناطق آزاد، توسط خود سازمان منطقه و متناسب با قيمـت كاالهـا و   

  . گي در مناطق آزاد تعيين مي شدخدمات و هزينه هاي زند

  

  مقررات دستمزد در مناطق اقتصادي ويژه چين : مبحث پنجم

   :چگونگي تعيين دستمزد: گفتار اول

در . مقررات مناطق اقتصادي ويژه چين دو روش را براي تعيين دستمزد معرفي كرده انـد 

ن دستمزد و كمك روش اول بنگاه ميتواند براساس موقعيت و عملكردش، خود دربارة ميزا

هزينه ها و يارانه ها تصميم گيري كند و براساس آن با كارگران در قرارداد كـار بـه توافـق    

برسد؛ به عبارت ديگر اين روش بيشتر در قراردادهاي كارفردي جريـان مـي يابـد، در ايـن     

روش كارفرما با رعايت حداقل دستمزد، آزادي عمل بيشتري بـراي تعيـين ميـزان دسـتمزد     



 ٢٠٠ 

البته براي عدم سوء استفاده كارفرمايان، مقررات مزبور مقـرر كـرده انـد كـه بايسـتي      . دارد

بنگاهها گزارشهاي حقوق و دستمزد كارگران را بـه ادارة آمـار و ادارة كـار منطقـه ارسـال      

كنند و قراردادهاي فردي امضاء شده توسـط طـرفين نيـز بايسـتي بـراي ثبـت بـه ادارة كـار         

   1.فرستاده شود

گر پيمانهاي دسته جمعي كـار اسـت، ايـن روش در مقـررات برخـي از منـاطق       روش دي

ــا  . چــين عــالوه بــر روش اول معمــول مــي باشــد  در ايــن روش اتحاديــه هــاي كــارگري ي

نمايندگان كارگران با كارفرما يا كارفرمايان در زمينة دستمزد و ساير مفـاد چانـه زنـي مـي     

  2. ه توافق مي رسندكنند، در نتيجه با كارفرما يا كارفرمايان ب

البته ميزان دستمزدي كه بدين طريق معين مي شـود، نبايـد از حـداقل دسـتمزد مصـوب      

ويژگي عمده اين روش اين است كه چون كارگران در يك اجتمـاع متشـكلي   . كمتر باشد

هستند براحتي مي توانند بر روي دستمزد چانه زني كنند و تا حدودي خواسته هاي خود را 

يا كارفرمايان بقبوالننـد؛ در حاليكـه در روش اول چنـين امكـاني بسـيار كـم يـا        به كارفرما 

  . وجود ندارد

در ضمن اين مقررات ، موارد ديگري را نيز در تعيين ميزان مزد كارگران دخيـل دانسـته   

و به كارفرمايان اجازه داده كه با درنظر گرفتن آنها ميزان مزد را تغيير دهند، مواردي چـون  

                                         
1. I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 19-R.Z.P.M.L.A.S.F.j.V.Article 23-R.L.M.X.S.E.Z.Article 7-L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 38 C R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 

23. 

2. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 11- R.L.M.F.F.E.Article 8. 



 ٢٠١ 

ري شخص، وظايف، سطح مهارت فني و طبيعـت كـار و شايسـتگي و موفقيـت     موقيعت كا

   1.كارگران

گذشته از اين، مقررات، مقرر كرده  اند كه دستمزدهاي كاركنـان ارشـد مـديريتي مثـل     

مدير كل و معاون مدير كل، سر مهنـدس و معـاون او و سرحسـابدار و ومعـاون او، توسـط      

  2.ين مي شودهيات مديره ها يا مديريت بنگاهها تعي

  

  :  پرداخت مزد در فواصل زماني معين و چگونگي پرداخت مزد: گفتار دوم

. در اين رابطه برخي از مناطق به روشني و به صراحت مقرراتي را پـيش بينـي كـرده انـد    

براساس اين مقررات بنگاهها و كارفرمايان مكلف شده اند كه دستمزدها را حـداقل، مـاهي   

اريخي را بدين منظور ثبت و دستمزدها در آن تاريخ به طور جدي يكبار پرداخت كنند و ت

در ضـمن دسـتمزدها بايـد بـه     . پرداخت كنند و اين زمان مقرر بايستي همواره رعايت شـود 

صورت نقد به كارگران پرداخت شود و ضمانت اجراهايي بدين منظور در مقررات منـاطق  

مقـرر  » جيانـگ دانـگ   « نطقـة  چين پـيش بينـي شـده اسـت بـه عنـوان مثـال در مقـررات م        

اگر حقوق و دستمزد كارگر در تاريخ مقرر پرداخـت نشـود، بنگـاه بـه كـارگر      «  3:گرديده

خسارتي معادل يك درصد دستمزد بـراي هـر روز، بعـد از ششـمين روز تـأخير، پرداخـت       

  .»خواهد كرد

                                         
1. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 36-R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 23. 

2. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 24 C R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 24. 

3. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 40. 



 ٢٠٢ 

كـارگر  و يا اگر كارفرما نسبت به پرداخت دستمزد براي دو ماه متـوالي كوتـاهي كنـد،    

   1.مي تواند استعفا دهد

در مقررات شانگهاي مقرر شده كه اگر بنگاهها يا كارفرمايان دستمزدهاي كـارگران را  

به صورت نقد و به موقع و به اندازة كافي پرداخت ننمايد، جريمه اي معادل پنج تا ده برابـر  

   2.حقوق هر كارگر به بنگاه يا كارفرما وضع خواهد شد

مقرراتي به صورت كلي در اين زمينه پيش بيني كرده اند كه مي توانـد   مناطق ديگر نيز،

 . در موارد نقض مقررات فوق، قابل اعمال باشد

  

  اصول اساسي دستمزد  : گفتار سوم

نكته قابل تامل  3.تمام مناطق اقتصادي ويژه چين تعيين حداقل دستمزد را مقرر نموده اند

داگانه براي هر يك از مناطق مي باشد بـه عبـارت   در اين مقررات، تعيين حداقل دستمزد ج

. ديگر، هر يك از مناطق خود، مستقالً حداقل مزدي را براي منطقـة خـود تعيـين مـي كننـد     

ويژگي اين نوع تعيين حداقل دستمزد، اين است كه واقعيت هاي عيني، قابليت هاي منطقـه  

عوامـل، حـداقل دسـتمزد     و قيمت كاالها و خدمات، در نظر گرفته مي شود و براساس ايـن 

قطعاً در منطقة پررونقي مثل شانگهاي هزينه هاي كاالهـا و خـدمات   . مناطق تعيين مي شود

                                         
1. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 25 , Item 4-I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article12-R.Z.P.M.L.P.A.S.F.G.V.Article15. 

2. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 40 , Item 3. 

3. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 39 C R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 23-R.L.M.F.F.E.Article14.  



 ٢٠٣ 

در مقايسه با مناطق كم رونق ديگر، باالست، در نتيجه حداقل دستمزد در منطقـة شـانگهاي   

  . بايد باالتر از ديگر مناطق كم رونق باشد

معين با توجه به عوامل مذكور در فوق، تغيير مـي  حداقل دستمزد مناطق نيز در دوره اي 

يابد اما دربارة زمان تغيير حداقل دستمزدها در مناطق، مطلبي در مقررات مناطق، ذكر نشده 

ضـمانت  » مقرراتي دربارة مديريت كار در بنگاهها سرمايه گـذاري خـارجي   « قانون . است

يت نمي كنند و حداقل دسـتمزد  اجرايي براي بنگاههايي كه حداقل حقوق كارگران را رعا

اگـر بنگاههـا بـه    « مقرر كـرده   29را نقض مي كنند، وضع كرده است، در همين راستا مادة 

كارگرانش كمتر از حداقل دسـتمزد محلـي پرداخـت نمايـد، سـازمان محلـي كـار دسـتور         

اصالح آنرا در ظرف مدت معيني خواهد داد، عالوه بـر تكميـل و جبـران كسـري، مطـابق      

درصـد   100تـا   20دستمزد محلي، بنگاه به كارگران خسـارت و غرامتـي بـه ميـزان      حداقل

  . تفاوت بين دستمزد واقعي كارگر و حداقل دستمزد محلي پرداخت خواهد كرد

جريمه اي معادل يك تا سه برابر تفاوت بين دستمزد واقعي و حداقل دستمزد بـه اضـافه   

سارت را نپذيرفته، وضـع خواهـد شـد    خسارت، به بنگاهي كه تكميل كسري و پرداخت خ

، يرا بـا توجـه بـه حـداقل دسـتمزد محلـ       يد دستمزد پرداختين ماده بنگاه اوالً، بايبراساس ا

كـه   يسـه بـا حـداقل دسـتمزد محلـ     يدسـتمزدها در مقا  ياً، تفاوت و كسريد؛ ثانياصالح نما

ثالثـاً، بايـد بـه    د؛ يـ بـه كـارگر پرداخـت نما    يسـت يكارفرما قبالً به كارگر پرداخت كـرده، با 



 ٢٠٤ 

درصد تفاوت بـين دسـتمزد پرداختـي توسـط بنگـاه در       100تا  20معادل  يكارگران غرامت

  . گذشته و حداقل دستمزد مصوب محلي، پرداخت نمايد

و اگر بنگاهي چنين اصالحي را انجام ندهد، عالوه بر جبران خسارت فـوق، جريمـه اي   

و حداقل دستمزد مصوب بـه بنگـاه وضـع     بين يك تا سه برابر تفاوت بين دستمزد پرداختي

  . خواهد شد

عالوه بر اصل حداقل دستمزد، اصـل عـدم تبعـيض در پرداخـت دسـتمزد نيـز در قـانون        

  . پيشين مقرر گرديده است

در مجموع مقررات منـاطق اقتصـادي ويـژه چـين، در زمينـة مقـررات حمـايتي دسـتمزد         

» چگـونگي گـرفتن دسـتمزد    « و » ممتـازه بـودن مـزد و طلـب هـاي كـارگر      « دربارة موارد 

مسكوت مي باشد به بيان ديگر موارد فـوق كـه جـزو مقـررات حمـايتي دسـتمزد اسـت در        

  . مقررات مناطق چين به صراحت پيش بيني نشده است

اصل عـدم تبعـيض در   «همچنين دربارة اصول اساسي دستمزدها، همانگونه كه ذكر شد، 

ده امـا  يـ گرد ينيش بين پير مقررات مناطق چد» اصل حداقل دستمزد«و » پرداخت دستمزد

  . در مقررات مذكور مطلبي ذكر نگرديده است» ت دستمزدياصل مصون«در مورد 

  

  

  



 ٢٠٥ 

  ) امارات(مقررات دستمزد در منطقة آزاد جبل علي : مبحث ششم

كارگران در . دستمزد در مقررات منطقة آزاد جبل علي به شكل متفاوتي بيان شده است

كـارگران حمـايتي و كـارگران غيـر     : علـي بـه دو قسـم تقسـيم مـي شـوند       منطقة آزاد جبل

  . حمايتي

مقــررات منطقــة آزاد جبــل علــي بيشــتر در راســتاي تبيــين حقــوق و تكــاليف كــارگران 

كارگران حمايتي كارگراني هستند كه به طور كامل مورد حمايـت سـازمان   . حمايتي است

بعنوان وكيل كـارگران حمـايتي عمـل مـي     منطقه آزاد مذكور هستند و سازمان منطقة آزاد 

در كنار اين حمايت، كارگران نيز بواسطة قرارداد كار فردي كه با كارفرما انعقاد مـي  . كند

كنند آزادي عمل دارند و مي توانند خواسته هاي خود را در صورت پـذيرش كارفرمـا، در   

  . قرارداد كار بگنجانند

دستمزد كارگران را تعيين نموده است امـا  گذشته از اين، مقررات مذبور حداقل حقوق 

و اين موضوع قابـل تامـل بـه نظـر مـي       1اين حداقل دستمزد بصورت عددي بيان شده است

رسد زيرا حداقل حقوق بايـد در دوره هـاي مختلـف بـا توجـه بـه تـورم و هزينـه كاالهـا و          

ين تغيير مي خدمات تغيير يابد درحالي كه تعيين حداقل دستمزد به صورت عددي مانع از ا

ن دليل به نظر مـي رسـد كـه حقـوق و مصـالح      يشود زيرا مستلزم تغيير قانون مي باشد به هم

  . كارگر ناديده انگاشته مي شود

                                         
1. jafza rules , Article 9.5.5. 



 ٢٠٦ 

دربارة پرداخت دستمزد در فواصل زماني معين و كيفيت پرداخت دستمزد نيـز مقـررات   

طقـة آزاد جبـل علـي    مزبور پيش بيني هايي دارد كه متـاثر از شـرايط و اوضـاع و احـوال من    

است، براين اساس دستمزد كارگران در پايان هر ماه به كـارگران پرداخـت مـي شـود، امـا      

. نه فيشهاي حقـوقي از طـرف سـازمان منطقـة آزاد جبـل علـي اسـت       ينكته قابل توجه در زم

سازمان منطقة آزاد فيشهاي حقوقي كـارگران را در پايـان هـر مـاه تهيـه و بـه بنگاههـا مـي         

كارفرمايان  نيز مكلف هستند اين فيشها را به كارگران بدهند و كارگران نيـز بايـد   فرستد و 

فيشها را امضا، و كارفرمايان دوباره آنها را حداكثر تا پانزدهم هر ماه به سازمان منطقـة آزاد  

برگردانند و اگر كارفرمايان به بهانـة عـدم وصـول فيشـها از بازگردانـدن فيشـها خـودداري        

اين روال و ترتيب بـراي اطمينـان از ميـزان     1.ايان طبق قانون جريمه مي شوندكنند، كارفرم

  . دستمزد و دريافت آن توسط كارگر است و اين موضوع شامل كارگران حمايتي مي شود

اين حمايت از دستمزد و مقرري ها حتي هنگام پايان رابطة قراردادي كارگر و كارفرمـا  

رارداد كار، كارفرمايان بايد اظهار نامـه اي در فرمهـاي   نيز ادامه دارد و در صورت انحالل ق

مخصوص از مقرري هاي قطعي كارگر به سازمان ادارة منطقة آزاد جبل علي ارائه كننـد و  

و اين اظهارنامـه بايـد   . توضيح دهند كه چگونه اين مقرري هاي قطعي را محاسبه نموده اند

د يك نسخه به كارگر و نسخة ديگري توسط كارگر و دارندة امضاي مجاز بنگاه، امضا شو

هم بعد از امضاي كارگر به بخش مديريت منطقـة آزاد ارائـه شـود و درهمـان زمـان بنگـاه       

                                         
1. jafza rules , Articles 9.8.1,9.8.2  and  9.8.3. 



 ٢٠٧ 

مبلغي نقدي معادل كل مقرري هاي قطعي يا رسيد دالّ بر اينكه كارگر تمـام مقـرري هـاي    

  . قطعي اش را دريافت كرده است نزد ادارة منطقة آزد توديع مي كند

ي كه مالحظه مي شود، روش خاصي راجع بـه دسـتمزد كـارگران حمـايتي در     همانطور

روشـي كـه تـا حـدودي بـه نظـر مـي رسـد متفـاوت از          . منطقة آزاد جبل علـي وجـود دارد  

  . مقررات دستمزد مناطق آزاد ايران و چين باشد

  



 ٢٠٨ 

  شرايط كار زنان و نوجوانان: فصل  چهارم

    شرايط كار زنان: مبحث اول

بيشتر كارگران مناطق آزاد را، زنان تشكيل مـي دهنـد و حتـي در برخـي از     از آنجائيكه 

و نيـز بـه جهـت ضـعف جسـمي زنـان        1درصد مي رسـد  90مناطق آزاد جهان اين ميزان به 

كارگر در مقايسه با مردان و همچنين به لحاظ نقشهاي خـاص زنـان در خـانواده بـه عنـوان      

  . ايت ويژه اي قرار گيرندمادر ، ايجاب مي كند كه كارگران زن مورد حم

حمايت ويژه زنان كارگر از همان آغاز بـه كـار سـازمان بـين المللـي كـار مـورد توجـه         

  . سازمان مزبور بوده و موجب تصويب مقاوله نامه ها و توصيه نامه هايي شده است

و نيز توصيه نامـة شـمارة    1948 – 89و  1934 – 41،  1919 – 4مقاوله نامه هاي شمارة 

 – 3كار درشب را براي زنان ممنـوع اعـالم كـرده اسـت ومقاولـه نامـة شـمارة         1921 – 13

   2.مرخصي زايمان و وضع حمل را براي زنان كارگر پيش بيني نموده است 1919

بدين ترتيب در قوانين كـار كشـورها موضـوعات فـوق و موضـوعاتي چـون ممنوعيـت        

امـا بنـا   . يرده وارد و تصويب شدكارهاي سخت و زيان آور براي زنان و ساعت كار زنان ش

اسـتخدام و سياسـت   «به اهميت موضوع در مناطق آزاد، سـازمان بـين المللـي كـار در سـند      

بخش مستقلي را به موضـوع زنـان كـارگر و مسـائل     » اجتماعي در مناطق پردازش صادرات

: مي كنـيم  مبتال به آن اختصاص داده و توصيه هايي در اين زمينه نموده كه ما آنرا عيناً ذكر

                                         
1 . ILO, Governing Body, op. cit, P.6. 

   ۱۴۸تا  ۱۴۵رنجبري ، ابوالفضل ، پيشين ، صص  -۱



 ٢٠٩ 

مناطق پردازش صادرات از بزرگترين منـابع بـراي بخـش اسـتخدام رسـمي زنـان مـي        . 28« 

به هر حال بايد دقت شود كه چنين استخدامهايي وضعيت زنان را ارتقا دهـد و اينكـه   . باشد

زنان به مشاغلي با مهارت پايين ، حقوق پايين و دورنمايي پايين محـدود نشـوند و زنـان بـه     

  . 1موزشي و مشاغل بهتري دسترسي داشته باشندفرصتهاي آ

با توجه به نسبت باالي زنان شاغل در مناطق پـردازش صـادرات، بنگاههـاي منـاطق     . 29

  : پردازش صادرات بايد تالشهاي خاصي جهت تضمين اين موارد انجام دهند

زنان مـورد تبعـيض واقـع نشـوند و مخصوصـاً در مقابـل كـاري بـا ارزش يكسـان           -الف

  . برابر بگيرند حقوق

ــاي زايمــان برخــوردار شــوند   -ب ــا و مزاي ــت ه ــر را . كــارگران زن از حماي ــوارد زي  م

مرخصي زايمـان بـا حقـوق و بـدون حقـوق ، امنيـت       : مي توان در اين مورد در نظر گرفت

اسـتخدامي طـي دوران حـاملگي و مرخصـي زايمـان، و امكانـات و وقفـه هـاي كـار بــراي          

  . نگهداري از بچه

باتي بايد اتخاذ شود كه كارگران بتوانند كار و مسـؤوليت هـاي خانـه را تلفيـق     ترتي -پ

محدوديت ساعات كـاري بـيش   : اقداماتي را كه مي توان درنظر گفت از اين قراراند. كنند

از حد و كارشبانه، فراهم كردن تسهيالت مراقبت از بچه و اختصـاص سـاعتها يـا روزهـاي     

  . ها مرخصي براي مراقبت كردن  از بچه

                                         
1 . ILO, Governing Body, op. cit, P.19. 
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آموزشها، سياست ها و روندهاي مناسبي صورت گيـرد تـا از آزار و اذيـت جنسـي      -ت

  . جلوگيري و با آن برخورد شود

اقداماتي درجهت تشويق زنان براي رسيدن به موقعيت هاي فني و مـديريتي وجـود    -ث

  . »داشته باشد

  

  شرايط كار زنان در مناطق آزاد ايران : گفتار اول

شد در مناطق آزاد جهان براسـاس گـزارش سـازمان بـين المللـي كـار       همانطوريكه ذكر 

بيشترين تعداد كارگران را ، زنان تشـكيل مـي دهنـد در حاليكـه منـاطق آزاد ايـران از ايـن        

  . فرهنگي دارد –و اين موضوع نيز داليل اجتماعي . مزيت و ويژگي محروم است

بارة شرايط كار زنان و حمايتهـاي  و در همين راستا در مقررات كار مناطق آزاد ايران در

ويژه دربارة آنها مطلبي ذكر نگرديده و مقررات در اين زمينه مسـكوت مـي باشـند و شـايد     

عدم پيش بيني مقررات حمايتي در مناطق آزاد ايران، تا حدودي قابل توجيه باشد زيرا اوالً 

عمدتاً به خانـه داري  تعدا زنان تحصيل كرده در مناطق مذكور بسيار بسيار كم است و زنان 

مشغول هستند و ثانياً تامين نيروي انساني مورد نياز از خارج از اين مناطق بـر هزينـه سـرمايه    

  1.گذاريهاي زير بنايي مي افزايد

                                         

 ۸۸محمدي الموتي، مسعود، پيشين، ص -۱
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اما از طرفـي اگـر سـرمايه گـذاران خـارجي بخواهنـد صـنايع كـاربر مثـل منسـوجات و           

د ايـران ايجـاد كننـد، عـالوه بـر      پوشاك و يا مونتاژ محصوالت الكترونيـك در منـاطق آزا  

اينكه اين صنايع به تعداد زيادي نيروي انساني نياز دارد، تركيب نيروي انساني نيز براي آنها 

اهميت زيادي دارد زيرا در اشتغال اين گونه صنايع ، تـرجيح سـرمايه گـذاران خـارجي در     

پـايين بـودن نقـش زنـان در      اين است ، كه از زنان كارگر استفاده بيشتر بنمايند و با توجه به

منطقه و اساساً در سطح كشور اوالً خود منطقه نمي تواند تامين كننده اين نياز باشـد و ثانيـاً   

اجتماعي مهاجرت زنان به منطقه با اشـكاالت و كنـدي زيـادي مواجـه      _به داليل فرهنگي 

  1. مي گردد

  

  شرايط كار زنان در مناطق اقتصادي ويژة چين : گفتار دوم

ررات مناطق اقتصادي ويژه چين همگي بنگاهها و كارفرمايان را به رعايت مقررات و مق

در ضمن اين پيش  2.آيين نامه هاي مربوط به حمايت ويژه از زنان كارگر مكلف نموده اند

بيني كلي ، موارد مهمي از اين گونه حمايتهاي قانوني در مقـررات مـذكور مقـرر گرديـده     

ا پرداخـت حقـوق ، مرخصـي اسـتعالجي ، عـدم ارجـاع كـار        است نظير مرخصي زايمان بـ 

عدم اخراج . ماه است 6اضافي و كار شب به زنان حامله اي كه دورة حاملگي آنها بيشتر از 

                                         

  ٨٩و  ٨٨همان ، صص  -۱

2. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 33 C I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 29 C R.Z.P.M.L.P.A.S.F.j.V.Article 32 C R.L.M.S.E.Z.Article 17.  



 ٢١٢ 

كارگران زن حامله  و كـارگران زنـي كـه در حـال وضـع حمـل يـا در دوران شـيردهي بـه          

  . كودكانشان هستند

ين نـوع مرخصـي را بـراي كـارگران زن بـا      مقررات مناطق چين ، ا: مرخصي زايمان -1

» زيـامن « حداقل زمان اين مرخصي در مقررات منطقه . پرداخت حقوق پيش بيني كرده اند

  . روز مقرر شده است 90» خانيان«روز و حداكثر آن در مقررات منطقة  56

ن مرخصي جزئياتي در مقررات مناطق چـين  يدربارة ا: مرخصي شيردادن به كودكان -2

  . گرديده استذكر ن

روز از مرخصـي   17زنان كارگر مي توانند هـر سـال تـا سـقف     : مرخصي استعالجي -3

استعالجي با حقوق و مزايا استفاده كنند درحاليكه حداكثر مرخصي استعالجي براي مردان 

  . روز است 13

 6بنگاهها و كارفرمايان نبايد از كارگران زن حامله اي كه دورة حاملگي آنها بـاالي   -4

ماه است براي كار اضافي يا كار شبانه استفاده كنند يا آنها را به انجام كـار اضـافي يـا كـار     

  . شب مكلف كنند

عدم اخراج زنان كارگر حامله و زنان در حال وضع حمـل ؛ يكـي از دغدغـه هـاي      -4

ــارداري و در دوران وضــع حمــل اســت   ــان كــارگر اخــراج آنهــا در دوران ب از . زن

هاي پاياني دوران حاملگي و نيـز در دوران وضـع حمـل نمـي     آنجائيكه زنان در ماه

ــد  ــد كــار كنن ــين   . توانن ــه اخــراج چن ــل ب ــن دوران  تماي ــان در اي معمــوالً كارفرماي



 ٢١٣ 

و يا عدم پرداخت حقوق به آنها را دارند؛ در همين راستا مقررات مناطق  يكارگران

بـدين  . ه اسـت چين يكي  از موارد اخراج ناموجه را اخراج زنان حامله اعـالم كـرد  

ترتيب در اين دوران كارفرمايان و بنگاهها نمي توانند زنان حامله را اخراج كننـد و  

  . از اين طريق امنيت شغلي زنان در دوران حاملگي و وضع حمل حفظ مي شود

  



 ٢١٤ 

  ) امارات(شرايط كار زنان در منطقة جبل علي : گفتار سوم

آزاد جبل علي مسكوت است و هـيچ   درباره مقررات ويژه حمايتي زنان، مقررات منطقة

در ضمن مقررات مذكور راجع به شرايط كـار نوجوانـان نيـز    . پيش بيني در اين زمينه ندارد

  . و مطلبي در مقررات مذكور پيش بيني نشده است. مسكوت است

  

  شرايط كار نوجوانان : مبحث دوم

ن وارد مـي كنـد و   اشتغال به كار در سنين پايين آسيب هاي زيادي به جسم و جـان انسـا  

در جريان انقالب صنعتي استفاده غيرانساني و ماديگرايانه از كودكان اوضاع رقت بـاري را  

همين امر باعث شد كه نخسـتين خواسـته هـا در جهـت     . در جوامع صنعتي اروپا پديد آورد

بهبود وضع كارگران مربوطه و تجديدنظر در شرايط كار كودكان و زنـان كـارگر باشـد و    

مقررات حمايتي وضع شده دربارة كارگران در جهان، در مـورد كودكـان و زنـان از    اولين 

  . تصويب گذشت

امروزه قانونگذاران كار در كشورهاي جهان به تاسي از رهنمودهاي سازمان بين المللـي  

  . كار مقررات پيشرفته اي در مورد كودكان وضع نموده اند

زوم آزمايشهاي پزشكي بدو استخدام حمايت هايي همچون حداقل سن شروع به كار ، ل

و حين خدمت، ساعات كار نوجوانان، ممنوعيت ارجاع كار اضافي، كار شـبانه و كارهـاي   

  .... سخت و زيان آور به نوجوانان و 



 ٢١٥ 

  شرايط كار نوجوانان در مقررات مناطق آزاد ايران : گفتار اول

تـدوين شـده    15تنهـا مـادة   در زمينه شرايط كار نوجوانان در مقررات مناطق آزاد ايران 

  . »سال تمام ممنوع است 15به كار گماردن افراد كمتر از « است كه طي آن 

مقررات مذكور دربارة حمايت هاي قانوني ويژة كار نوجوانـان نظيـر لـزوم آزمايشـهاي     

پزشكي بدو استخدام و حين خدمت، محدوديت ساعات كار نوجوانان و ممنوعيت ارجـاع  

انه و كارهاي سخت و زيان آور به نوجوانان مسـكوت اسـت و در ايـن    كار اضافي، كار شب

  . زمينه تنها به تعيين حداقل سن شروع به كار نوجوانان، اكتفا كرده است

  

  شرايط كار نوجوانان در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين : گفتار دوم

  . ني شده استدر زمينة شرايط كار نوجوانان موارد زير در مقررات مناطق چين پيش بي

مقـررات تمـام منـاطق اقتصـادي     : تعيين حداقل سن شروع به كار نوجوانان  -1

سال تعيـين كـرده انـد و بـه كـار       16ويژة چين، حداقل سن مجاز براي نوجوانان را 

و 1سال را به طور جـدي ممنـوع اعـالم كـرده     16گماردن نوجوانان پايين تر از سن 

ن حـداقل سـن، بـه كـار گـرفتن دانـش       همچنين برخي از مناطق در ضمن اعـالم ايـ  

در ميـان مقـررات   . آموزان ابتدايي و دبيرستان را اكيداً ممنـوع اعـالم نمـوده اسـت    

برخي از مشاغل را از شمول ممنوعيـت حـداقل سـن    » جيانگ دانگ «مزبور منطقه 

                                         

1. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 21 C R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 8 C I.P.H.P.L.M.E.F.I.Article 8 C R.L.M.X.S.E.Z.Article 4 . 



 ٢١٦ 

شروع به كار، خارج و تحت شرايطي مجاز دانسته اسـت بـدين ترتيـب بـا تصـويب      

سـال را در حـوزه    16طقة اقتصادي ويژه، به كار گرفتن افراد زيـر  قبلي ادارة كار من

هايي چون سـرگرمي، تربيـت بـدني و هنرهـا و صـنايع دسـتي مجـاز دانسـته اسـت          

سال با تصـويب قبلـي اداره كـار منطقـة اقتصـادي       16درنتيجه مي توان از افراد زير 

دسـتي اسـتفاده   ويژه در حوزه  هايي چون سرگرمي، تربيت بدني و هنرها و صـنايع  

 . كرد

ممنوعيت ارجاع كارهاي مسموم كننده، خطرناك و سـنگين بـه افـراد زيـر      -2

  1.سال 18

 18منطقة شانگهاي ارجاع كارهاي مسموم كننده، خطرناك و سـنگين را بـه افـراد زيـر     

سال ممنوع اعالم كرده است البته اين ممنوعيت عالوه بر ممنوعيـت بـه كارگمـاردن افـراد     

سال در كارهـاي   16ست بدين معني كه عالوه بر اينكه نمي توان از افراد زير سال ا 16زير 

بنگاه استفاده كرد بلكه كارهايي كه مستلزم ارتباط با سموم خطرنـاك و كارهـاي سـنگين    

  . سال را ممنوع اعالم كرده است 18است نيز براي افراد زير 

  

  

  

                                         
1. R.M.L.W.P.F.F.E.SH.Article 8. 
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   چهارمبخش 

 روابط جمعي كار
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  كليات: فصل  اول

سـند اسـتخدام و سياسـت    « بط جمعي كار از جمله موضوعات مهمـي اسـت كـه در    روا

صادره از سازمان بين المللي كار مورد تاكيد فراوان » اجتماعي در مناطق پردازش صادرات

) منـاطق آزاد (قرار گرفته و آنرا يكـي از عوامـل توسـعة پايـدار منـاطق پـردازش صـادرات        

نيز در حد وسع و اقتضاي پايـان نامـه بـه بررسـي ايـن      به همين منظور ما . معرفي كرده است

  . موضوع مي پردازيم

البته قبل از شروع به بحث الزم به تذكر است موضوع مزبور از جمله اختالفـات مهـم و   

اساسي در بررسي تطبيقي مقررات كار مناطق آزاد كشورهاي ايران، چين و امـارات اسـت   

  . فصيل به موضوع پرداخته شودلذا ضروري به نظر مي رسد كه اندكي با ت

در اين بخش سعي مي شود ابتدا تعريف روابط جمعي كار سپس تعريف مصاديق آن و 

ذكر توصيه هاي سازمان بين المللي كار راجع بـه روابـط جمعـي كـار در منـاطق پـردازش       

صادرات و در نهايت بررسي مساله در مقـررات منـاطق آزاد ايـران، چـين و امـارات آورده      

  .دمي شو

رابطة كار مدتها بصورت رابطة فردي بين كـارگر و كارفرمـا بـود امـا بـه علـت ضـعف        

اقتصادي كارگر در مقابل كارفرما ناچاراً شرايط كار تعيين شـده از جانـب كارفرمـا را مـي     

پذيرفت و با توجه به اشتراك مسائل كارگران در يك بنگاه با يك شغل و حرفه ، بتـدريج  

ناتواني فردي را بوسيلة همبستگي و اتحاد  از راه اقدامات جمعي  كارگران بر آن شدند كه



 ٢١٩ 

جبران كنند بدين جهت كارگران تصميم گرفتند كه متحد و متشكل گردند كـه در نتيجـة   

آن اتحاديه هاي كارگري تشكيل شد و به تبع آن نيـز درخواسـت هـاي خـود را بصـورت      

معي شد و اين خواسـتها زمـاني بـا    دسته جمعي مطرح كردند كه منجر به ايجاد پيمانهاي ج

  1.مخالفت كارفرمايان مواجه مي شد كه منجر به اعتصاب مي شد

از اين روند مي توان نتيجه گرفت كه روابط جمعي كار شامل تشكلها، پيمانهاي جمعي 

  . و اعتصاب مي شود

البته اصل ضرورت وجود تشكلهاي كـارگري معلـول شـرايط خـاص كـارگري بعـد از       

، اين كارگران بودند كه با توجه بـه شـرايط سـخت كـاري ابتـدائاً در      2تي استانقالب صنع

جريان ضرورت ايجاد تشكل كـارگري افتادنـد و خواسـتند كـه از ايـن رهگـذر حقـوق و        

منافعشان حفظ شود و بعد از اين مرحله بـود كـه كارفرمايـان نيـز بـه دليـل اينكـه تمامـاً در         

ي كارفرمايي را تشكيل دادنـد تـا بـدين ترتيـب     خواسته هاي كارگران حل نشوند، تشكلها

در نتيجه تشكلهاي كـار شـامل تشـكلهاي كـارگري و تشـكلهاي      . منافع آنها نيز تامين شود

  . كارفرمائي مي شود

  

                                         

 ۶۵، ص) ۱۳۵۶ارات دانشگاه ملي ايران، انتش(، جلد دوم، دورة حقوق كارعراقي، عزت،  -۱

 . ۱۷چاپ اول ص) ۱۳۸۰، انتشارات انديشة برتر، تشكلهاي كارگري و كارفرماييحافظيان، فاطمه،  -۲
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  1تشكلهاي كارگري: مبحث اول

  تعريف تشكلهاي كارگري: گفتار اول

ه يـا يـك   تشكل كارگري سـازماني اسـت داوطلبانـه و مسـتقل از كـارگران يـك حرفـ       

صنعت، صرف نظر از تفاوتهاي عقيدتي، سياسي، مذهبي، جنسـي و نـژادي كـه بـه منظـور      

ــافع گروهــي و اعــتالي موقعيــت فرهنگــي، اجتمــاعي و اقتصــادي    ــامين و حمايــت از من ت

هدف از تشـكيل سـازمانهاي كـارگري، حفـظ منـافع كـارگران،       . كارگران ايجاد مي شود

ركت در كنترل امـور اقتصـادي و اجتمـاعي كشـور     كمك به افزايش بهره وري كار و مشا

  2.است

  

  يكارگر يانواع تشكل ها: گفتار دوم

تشكلهاي حرفه اي، كه از كارگراني كه داراي : تشكلهاي كارگري انواع مختلفي دارند

تشكلهاي صنعتي كه كارگراني را به عضـويت مـي   . حرفة مشابهي هستند تشكيل مي دهند

تشـكلهاي عمـومي كـه هـر نـوع كـارگري را       . ر مي كننـد پذيرند كه در صنعت خاصي كا

صرف نظر از حرفه يا صنعتي كه در آن به كار مشـغول باشـد، بـه عضـويت مـي پذيرنـد و       

تشكلهاي كارگاهي كه در خود كارگاه تشـكيل مـي شـوند و مخصـوص كاركنـان همـان       

شـود و   همبستگي و اتحاد بين كارگران در تشكلهاي صنعتي بيشتر حفظ مـي . واحد هستند

                                         
1 . Trade Union. 

مؤسسه كار و تامين اجتماعي، (، )بررسي تطبيقي(تشكلهاي كارگري و كارفرمايي زاهدي، شمس المسادات،  -۱

 . ۷ص) ۱۳۷۷
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حـال آنكـه در   . اين نوع تشكل بر قدرت كارگران در مقام مذاكره بـا كارفرمـا مـي افزايـد    

سازمانهاي حرفه اي اعضـاء بيشـتر بـه منـافع حرفـه اي خـود توجـه دارنـد و از حـال ديگـر           

كارگران غافل مي مانند و با اين ترتيـب، اختالفـات حرفـه افـزايش مـي يابـد و تفرقـه بـين         

تشكلهاي كارگري زماني مي توانند وظايف خويش را به خـوبي  . شود كارگران ايجاد مي

انجام دهند كه استقالل خود را در مقابل دولت و كارفرما حفظ كنند و اجازه ندهنـد هـيچ   

  . قشري اداره امورشان را تحت انحصار خود درآورد

ثمار د با مشاركت منظم و منضبط خود كارگران، اداره شود و از استيتشكل كارگري با

بـا طـرز تلقـي موجـود كـه مـديريت را در       . شدن اعضاي خويش جلوگيري به عمـل آورد 

چه، همـة اينهـا   . مقابل كارگران و تشكلهاي كارگري قرار مي دهد بايد شديداً مبارزه شود

كـارگر انسـاني اسـت    . اعضاي ضروري يك كل هستند كه همان سيستم روابط كار اسـت 

ر خود به سازمان حيات مي بخشـد و مـديريت نيـز در اداره    داراي شان و مقام واال كه با كا

آگـاهي از  . وجود هر يك براي ديگـري ضـروري اسـت   . سازمان نقش انكار ناپذيري دارد

اين ارتباط دو جانبه و باور كردن آن، باعث مي شود كه طرفين در جهـت تحقـق هـدفهاي    

تشكلهاي كـارگري مـي    در ايجاد چنين طرز برخوردي. مشترك و نفع جامعه گام بردارند

توانند نقش موثري داشته باشند و با تالش در جهت حفـظ و اسـتقرار آرامـش در صـنعت،     

  1.زمينه كار و ظايف فعاليت مفيد و افزايش بهره وري را فراهم آورند

                                         

  ۸و  ۷صص  همان، -۱
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  وظايف تشكلهاي كارگري: گفتار سوم

هنگي كـه  وظايف تشكلهاي كارگر با توجه به شرايط سياسي، اقتصادي ، اجتماعي و فر

امـا خطـوط كلـي وظـايف تشـكلهاي كـارگري       . بر كشورها حاكم است تعريف مي شـود 

  1:عبارتند از

تشكل هاي كارگري مي كوشند تا شرايط مناسب كار، مزد كافي و محيط  -1

  . فيزيكي مناسب را براي اعضاي خود تامين كنند

 . در عقد پيمانهاي جمعي به نمايندگي از جانب كارگران اقدام كنند -2

ز حقوق اعضاء در مقابل كارفرمايان مخصوصاً در اختالفـات كـارگران بـا    ا -3

 . كارفرمايان دفاع كنند

 . در آموزش كارگران و آشنا سازي آنها با حقوق و تكاليفشان سهيم باشند -4

برنامه ريزي و انجـام فعاليـت هـاي فرهنگـي، علمـي و تفريحـي و تـدارك         -5

 .نزمينه هايي براي حل مشكالت و معضالت كارگرا

  

  تشكلهاي كارفرمايي: مبحث دوم

  تعريف و سابقة تاريخي: گفتار اول

تشكل هاي كارفرمايي به عنوان نهادي با هـدف مقابلـه بـا نفـوذ تشـكلهاي كـارگري در       

. اغلب كشورهاي جهان ايجاد شده اند و موجوديت آنها نيز به رسميت شـناخته شـده اسـت   

                                         

  ۸همان، ص  -۲
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زير نفوذ خود داشته باشند و منافع اعضاي خـود  اين سازمانها سعي مي كنند كه بازار كار را 

  . را در سطح معقولي حفظ نمايند

همزمان با رشد و توسعه سازمانهاي كارگري و قدرتمند شدن هرچه بيشتر آنـان در قـرن   

نوزدهم، كارفرمايان به فكر تشكيل سازمانهايي افتادند كه از منافع آنـان حمايـت كنـد و در    

كه با هدف دست اندازي بـه حـوزه قـدرت كارفرمايـان مطـرح      مقابل تقاضاي رو به رشدي 

در قرن نوزدهم، سازمانهاي كارفرمايي صرفاً براي ايجاد اخـتالل  . مي شدند، مقاومت نمايند

از  يكـارگر  يج كه سازمان هـا يكردند لكن به تدر يت ميدر كار سازمانهاي كارگري فعال

به خصوص در مواقع بروز بحران هاي  تشكل و نفوذ قابل توجهي برخوردار شدند و دولتها،

اقتصادي، عالقه مند به جلب همكـاري آن سـازمانها شـدند، طـرز برخـورد كارفرمايـان نيـز        

  در واقـــــع . نســـــبت بـــــه ســـــازمانهاي كـــــارگري بـــــه ناچـــــار تغييـــــر كـــــرد       

مي توان گفت كه سياست دولت ها در قبال سازمان هاي كارگري تا حد زيادي در اصـالح  

ك يـ گـر،  ين سازمان هـا مـوثر بـوده اسـت، از طـرف د     يان نسبت به ايرماطرز برخورد كار ف

ان وجود داشت كـه دولـت   يمربوط به كارفرما يو اجتماع يرشته مسائل كارفرمايان اقتصاد

ان روبـرو باشـند بـا يـك سـازمان      يـ آنكـه بـا تـك تـك كارفرما     يها عالقمند بودند بـه جـا  

كيل ســازمانهاي كارفرمــايي را بطــور كارفرمــايي بــه مــذاكره بنشــينند و بــه ايــن طريــق تشــ 

به اين ترتيب ، به منظور جلوگيري از طغيان كـارگران در جهـت   . غيرمستقيم تشويق كردند
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تامين منافع بيشتر آنان و نيز به منظور همكاري با دولت ها تحوالتي در هـدفهاي سـازمانهاي   

  . كارفرمايي پديدار شد

به جاي ايفاي نقش منفـي عنـاد و دشـمني،    با گذشت زمان، اغلب سازمانهاي كارفرمايي 

  . واقعيت را پذيرفتند و راه همكاري را در پيش گرفتند

  

  اهداف سازمانهاي كارفرمايي : گفتار دوم

  : به طور كلي، چهار هدف عمده براي سازمانهاي كارفرمايي متصور است

  تنظيم مزد -1

ش حل و فصل اختالفات ناشي از كـار بـه نحـوي كـه محـيط كـار بـا آرامـ         -2

 . هرچه بيشتر توام باشد

 دفاع از امتيازات مربوط به مديريت  -3

1.ايجاد استانداردهايي دربارة روابط كار -4
 

  

                                         

  ۴۱همان ، ص  -۱
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 يجـاد تشـكلها  يا حـق ا ي ييكاياز حق سند ين الملليت بيحما: مبحث سوم

  : ييو كارفرما يكارگر

ب نمـوده  ينه تصـو ين زميكار دو مقاوله نامه در ا ين المللي، سازمان بين الملليدر سطح ب

داشته، به طـور   ييكايحق سند ييدر شناسا يريحقوق بشر كه تاث يه جهانين اعالميو همچن

  .رديگ يخالصه مورد بحث قرار م

  

    87مقاوله نامة شماره : گفتار اول

اين مقاوله نامـه  . به تصويب كنفرانس بين المللي كار رسيد 1948اين مقاوله نامه در سال 

حق سنديكايي است اين مقاوله نامه در مورد تمام كارگران و تمام  پاية شناسايي بين المللي

  : كارفرمايان بايد اجرا شود و براصول زير مبتني است

  ). ماده. (و عضويت در آن) اتحاديه(حق هر فردي براي تشكيل سنديكا  -1

 . استقالل سنديكا در برابر دولت -2

و عضـويت در  حق تشكيل اتحاديه در سطح ملي، منطقـه اي و بـين المللـي     -3

 ). 6و  5مواد (آن 

  اجــراي حقــوق فــوق طبعــاً بايــد بــا احتــرام بــه قــوانين داخلــي تــوام باشــد    -4

1)8ماده ( 
 

 

                                         

  ۱۱۵، جلد دوم، پيشبن، صدوره حقوق كارعراقي، عزت اهللا،  -۲
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    98مقاوله نامه شماره : گفتار دوم

ــوق در   ــه ف ــه نام ــد 1949مقاول ــويب ش ــه  . تص ــنديكايي را در رابط ــوق س ــراي حق و اج

دي سنديكايي كـارگران اسـت   كارفرمايان و كارگران تضمين مي كند و هدفش تامين آزا

بــه همــين ســبب كــارگران را در برابــر هرنــوع تبعيضــي در اســتخدام كــه منــافي بــا آزادي  

سنديكايي باشد حمايت مي كند همچنين اعمالي كه موجب مداخلـة كارفرمايـان در امـور    

  1.سنديكا شود، ممنوع شده است

  

  اعالميه جهاني حقوق بشر : گفتار سوم

هـر شـخص حـق دارد بـا     « مقرر مي دارد كـه  ) 4بند(ني حقوق بشر اعالميه جها 23مادة 

و . »ديگران سنديكايي به وجود آورد و براي دفاع از منافع خود در سـنديكايي عضـو شـود   

  2.اين حكم بعنوان اصلي از اصول آزادي فردي محسوب مي شود

  

  3پيمانهاي جمعي: مبحث چهارم

توســط قراردادهــاي فــردي تعيــين و  پــس از پيــدايش حقــوق كــار، ابتــدائاً شــرايط كــار

مشخص مي شد رفته رفته با توسعه حقوق كار، اين شـاخه از حقـوق نيـز در تعيـين شـرايط      

كار نقش مهمي را ايفا نمود و بدين ترتيب شرايط كـار توسـط مقـررات و قـدرت عمـومي      

                                         

  ۱۱۶همان، ص -۱

  ۱۱۷و  ۱۱۶همان، صص  -۲

3 . Collective Barganing. 
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عة تدوين مي شد اما هر يك از دو روش فوق نارسائي هايي داشتند كه زمينـة ايجـاد و توسـ   

پيمانهاي جمعي را فراهم نمودند در قراردادهاي فردي كار اين كارفرما بود كه با توجـه بـه   

قدرت و نفوذ خود شـرايط قراردادهـاي فـردي را تعيـين و بـر كـارگر تحميـل مـي كـرد و          

مقررات و قوانين كار نيز بخاطر اينكه بصورت كلي تدوين مي شود و شرايط و ويژگيهـاي  

ت بطور جداگانه در نظر بگيرد نيز نارسايي اين نوع مقررات بـود كـه   هر شغل را نمي توانس

اين نارسائي ها به تدريج منجر به ظهور پيمانهاي جمعي شدند البته الزمة پيـدايش و توسـعه   

پيمانهاي جمعـي زمينـه اي را ايجـاد    . پيمانهاي جمعي، تشكلهاي كارگري و كارفرمائي بود

رمـائي بتواننـد در چهـارچوب قـوانين و مقـررات بـا       كردند كه دو سازمان كارگري و كارف

انعطاف بيشتري شرايط كاري را تدوين نمايند كه تقريباً آن نارسـايي هـاي پيشـين در آنهـا     

اين نوع قرارداد كه طرفين آن، بجاي افـراد، گـروه هـا باشـند از راه حلهـاي      . وجود نداشت

رشـته از علـم حقـوق مبتنـي      ويژه حقوق كار است كه بر حقايق اجتماعي و اقتصـادي ايـن  

عالوه . است و وسيله اي براي برقراري نوعي تعادل بين طرفين رابطة كار محسوب مي شود

بر آن پيمان جمعي موجب مي شود كه بين كارگاهها و موسسات توليدي رقابت مشـروعي  

  1.در زمينة برقراري شرايط كار و مزد عادالنه تر بوجود آيد

                                         

  ۱۴۰و  ۱۳۹عراقي، عزت اهللا، دورة حقوق كار، جلد دوم، پيشين، صص  -۱
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مانهـاي جمعـي در زمينـه ايجـاد شـرايط مناسـب كـار، وجـود         الزمة موفقيت و توسعه پي

  ي، ايـن روش حقـوقي   يتشكلهاي قـوي و بـا نفـوذ مـي باشـد بـدين معنـي كـه در كشـورها         

  . قرار بگيرند مي تواند موفقيت آميز باشد كه تشكلها در جايگاه واقعي خودشان

  

  تعريف : گفتار اول

ائه داد بايد آنرا از طرفي بـا قـرارداد   براي آنكه بتوان تعريف صحيحي از پيمان جمعي ار

كار فردي كار مقايسه كرد و از طرف ديگر وجوه تشابه و افتراق ايـن نـوع پيمـان هـا را بـا      

  .قواعد موضوعه از طرف مقامات عمومي مورد بررسي قرارداد

   

  مقايسه قرارداد فردي و پيمان جمعي : گفتار دوم

، افراد طرف قرارداد هسـتند و در دسـتة دوم   بطوريكه از اسم اين دو عنوان پيداست اول

اما عالوه بر اين فـرق موضـوع ايـن    . گروهها هستند كه به انعقاد قرارداد مبادرت مي ورزند

  .دو دسته قرارداد يكي نيست

   

  موضوع قرارداد كار و پيمان جمعي كار : بنداول 

د از يـ مـي گرد  در مفهوم قراردادي قرن نـوزدهم، قـرارداد كـار بـراي دو منظـور منعقـد      

طرفي شرايط كار و نظام حاكم بر روابـط طـرفين را مشـخص مـي كـرد يعنـي در آن مـثال        

از طرف ديگر قرارداد مذكور بـين طـرفين ، رابطـة    . ساعات كار و مزد و غيره معين مي شد
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حقوقي خاصي كه عبارت از رابطة تبعيت است بوجود مي آورد يعني به موجـب آن يكـي   

منظور نقش اول را امروزه بيشتر پيمانهاي جمعي ايفا مـي   دو اين از .كارگر ديگري مي شد

كنند، اين پيمانها فقط نوعي نظام حاكم بـر روابـط كـار را بوجـود مـي آورنـد، گروههـاي        

طرف پيمان جمعي متعهد مي شوند كه در روابط ناشي از قرار دادكـار شـرايط موجـود در    

  . پيمان جمعي را اجرا  كنند

با استخدام اسـت  1.اد كار امروز هم مانند گذشته نقش دوم را ايفا مي كندبدينسان قرارد

كه كارگر رابطة تبعيت را پذيرا مي شـود و بـا قبـول قـرارداد كـار كـه شـرايط موجـود در         

  . كارگاه را كه ناشي از قوانين و پيمانهاي جمعي است، نيز قبول مي كند

  

  عنصر جمعي در پيمانهاي جمعي : بند دوم 

اي دسته جمعي عالوه بر آنكه از نظر موضوعي با قـرارداد كـار فـرق دارنـد جنبـة      پيمانه

  . آنها تفاوتهايي از لحاظ انعقاد و آثارشان بوجود مي آورد يجمع

ها، گروهها هستند يا حداقل از ناحيه  از لحاظ طرفين قرارداد، منعقد كنندگان اين پيمان

  . كارگران الزاما گروه كارگري است

ار هم، پيمانهاي جمعي تفاوت بارزي با قرارداد كار دارنـد، در قـرارداد كـار    از جهت آث

دو طرف يعني كارگر و كارفرما در برابر هم متعهد مي شوند و آثار قرارداد هم، طبق اصل 
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اما پيمان جمعي كار عالوه بـر  . نسبي بودن قراردادها، اصوال به خود ايشان محدود مي شود

 يشـان را مكلـف مـ   يكنـد و ا  يرا موظف به رعايت مفاد پيمان مآنكه طرفين امضاء كننده 

و (مان شود خـودداري كننـد   يط پيت شرايكه موجب عدم رعا يسازد كه از هر اقدام جمع

اثر ديگـر هـم   ) از اين حيث مانند يك قرارداد معمولي داراي اثر الزام آور بين طرفين است

به كساني است كه در انعقاد آن دخـالتي   ت آثار پيمان جمعيياثر اخير عبارت از سرا. دارد

بديت ترتيـب كـه پيمـان منعقـده بـين يـك اتحاديـه كـارگري و يـك اتحاديـه           . نداشته اند

كارفرمايي با كارفرما نه تنها بر روابط كارگران عضو اتحاديه با كار فرما حاكم است بلكـه  

عـالوه  . مـي شـود   شامل كارگران ديگر آن كارگاه يا منطقه كه عضو اتحاديـه هـم نيسـتند   

برآن در زمان اعتبار پيمان جمعي كليه كارگراني هم كـه بـه اسـتخدام كارفرمـا درآينـد از      

  . 1شرايط موجود در پيمانهاي جمعي برخوردار خواهند بود

  

  پيمان جمعي و قواعد موضوعة كار : گفتار سوم

و قضـائيه و   قواعد حاكم بركار، كه ناشي از مصوبات قوة مقننه يا تصميمات قوة مجريـه 

ند اما در عين حـال  رآيين نامه هاي مربوط مي باشد، با پيمانهاي جمعي از جهتي مشابهت دا

  .وجوه افتراقي بين آنها وجود دارد
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  وجه تشابه پيمان جمعي و قواعد موضوعه كار : بنداول 

تشابه اين دو از آن جهت اسـت كـه موضـوع دو نظـام، كـار و شـرايط آن اسـت بـدين         

در قوانين كار مثال ميزان مرخصي ساالنه كارگران و يـا سـاعات هفتگـي كـار و      ترتيب كه

نظاير آن تعيين شده است و پيمان جمعي نيز راجع به مسايلي از همـين قبيـل اسـت و ميـزان     

و كـارگران و  كننـد   ين مـ يرا معـ دستمزد و ساير شرايط حاكم بر روابط كارگر و كارفرما 

ند كه قواعد ناشي از مصوبات قانوني و نيز شرايط مـذكور  كارفرمايان در روابط خود مكلف

  . در پيمانهاي جمعي را رعايت كنند

  

  وجوه افتراق پيمان جمعي و قواعد موضوعة كار : بند دوم 

  : فرق پيمان جمعي با قانون و ساير نظامات موضوعه در اين است كه

مقامات عمومي وضع شده  اوال، قواعد اخيرالذكر، همچنانكه از نامشان پيداست، بوسيله

اند و در واقع به طرفين رابطة كار تحميـل شـده انـد بـرعكس شـرايط منـدرج در پيمانهـاي        

  . جمعي، قواعدي هستند كه نتيجة مذاكره و توافق امضاء كنندگان آن مي باشد

است در حاليكه قواعد مـذكور در پيمـان،   ) نظر قانونگذار(ثانيا، قانون نتيجة ارادة واحد 

  1.ه طبيعت قراردادي، محصول توافق دو اراده استبنا ب
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ثالثا، قدرت اجرائي پيمـان جمعـي، اصـوال، از قـانون كمتـر اسـت، ايـن پيمانهـا معمـوال          

طرفين امضاء كننده را متعهد مي سازد و فقط بطور استثنايي ممكن است به كليه كـارگران  

ر اصوال شامل همة كـارگران  و كارفرمايان سرايت داده شوند در حاليكه مقررات قانوني كا

اين فرق بويژه در كشورهايي كه، بعلت نبودن اتحاديـه هـاي قـوي،    . و كارفرمايان مي شود

امكان انعقاد پيمان جمعي كم است اهميت بيشتري دارد زيرا در اين كشورها فقط حمايـت  

  . قانون است كه كارگران را دربر مي گيرد

رداد فردي كار و قوانين موضوعه اين پيمانها را مـي  با توجه به مقايسه پيمان جمعي با قرا

  : توان بدين صورت تعريف كرد

پيمان جمعي كار توافقي است كه به موجب آن يك گروه از كارگران و يك يـا چنـد   «

كارفرما نظام كـاري را تعيـين مـي كننـد كـه در روابـط ناشـي از قـرارداد كـار منعقـد بـين            

  1».اجرا استكارفرمايان و كارگران ذينفع قابل 
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سند اشتغال و «اتحاديه هاي كارگري و پيمانهاي جمعي در : فصل  دوم

  سازمان بين المللي كار» سياست اجتماعي در مناطق پردازش صادرات

، »سند اشتغال و سياست اجتماعي منـاطق پـردازش صـادرات   «سازمان بين المللي كار در 

ده است همانطوريكه در صـفحات پـيش   روابط جمعي كار را به انحاء مختلف مدنظر قراردا

شد روابط جمعي كار شـامل تشـكلهاي كـارگري، تشـكلهاي كارفرمـائي، پيمانهـاي        گفته

جمعي و اعتصاب مـي شـود كـه بحـث اعتصـاب بـه هـيچ عنـوان در مقـررات منـاطق آزاد           

كشورهاي مورد بحـث، اشـاره نشـده اسـت و مـانيز بـه همـين دليـل از بحـث در مـورد آن           

  . نيمخودداري مي ك

سند فوق الذكر در بين موارد روابـط جمعـي كـار، اهميـت درجـة اول را بـه تشـكلهاي        

كارگري و كارفرمائي و پيمانهاي جمعي داده است و در بنـدهاي متنـوع بركـاركرد مثبـت     

اين نهادها تاكيده كرده و كشورهاي دارندة مناطق پردازش صادرات را تشويق بـه تاسـيس   

 1هضميم 29است البته سند مذبور در بندهاي  و تقويت اين نهادها نموده
 22ضميمة  4بند و1

اشاره نموده كه در غالب مناطق آزاد عدم گفتمان اجتماعي با به تعبير ديگر نبود تشـكلهاي  

 هكارگري و كارفرمائي و به تبع آن روابط جمعي كار وجود دارد و مقـرر نمـوده اسـت كـ    

بهبودي بيشتري دارند تا اينكه منـاطق بتواننـد بـه     لي است كه نياز بهياين مساله از جمله مسا

  . اهداف خود و توسعة پايدار دست يابند

                                         
1 . ILO, Governing Body, Op. Cit P. 11. 
2 . Ibid, P.17. 
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ما نكته هاي حائز اهميت در سند مزبور راجع به تشكلهاي كـارگري و پيمـان جمعـي را    

  : ذيال مي آوريم

دين كـار و  اسازمان بين المللي كار در سند مزبور، توجه و رعايـت اصـول بنيـ   : نكته اول

اندارد هاي بين المللي و ملي كار را الزمـة توسـعة پايـدار و تقويـت آن در منـاطق آزاد      است

هـاي كـارگري توجـه خاصـي      دانسته است و مشخصا در بندهاي مختلفي برموضوع تشكل

بـه  ). ضـميمة دوم  10و  4ضميمة اول و بند  16بند (نموده و آنرا مورد تاكيد قرارداده است 

اي هـ  مة دوم سـند وجـود روابـط جمعـي كـار و بـويژة تشـكل       ضمي 10گونه اي كه در بند 

و محـدوديت هـاي قـانوني    . كارگري را براي موفقيت مناطق آزاد ضـروري شـمرده اسـت   

برروي حقوق اتحاديه هاي كارگري و فقدان نماينـدگي از طـرف تشـكلهاي كـارگري را     

مهارتها، بهبود جزو عواملي دانسته كه سبب كاهش توانايي اين مناطق براي روزآمد كردن 

شرايط كاري و بهره وري مي شود و در نتيجه منجر به تضعيف اين مناطق جهت رقابت در 

  . عرصه هاي بين المللي مي شود

ضميمة دوم دربارة ويژگي هـاي تشـكلهاي    10سازمان بين المللي كار در بند : نكته دوم

، )كارفرمـائي  -گريروابط كار(روابط جمعي كار صحيح «: كارگري واقعي مقرر مي دارد

ضـروري اسـت؛ تشـكلهاي كـارگري     ) مناطق آزاد(براي موفقيت مناطق پردازش صادرات 

منتخب، قوي و آزاد در ايجاد روابط محلـي كـار مناسـب بـه منظـور بهبـود شـرايط كـار و         

  » .افزايش بهره وري و قدرت رقابت نقش اساسي دارد
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» آزاد«و » قـوي «، »منتخـب «همانگونه كـه مالحظـه مـي شـود سـند مـذكور از قيـدهاي        

  . نابراين تشكلهاي كارگريباستفاده كرده است 

اوال بايد از طريق انتخابات و باراي كارگران انتخاب شوند و از هرگونه تقلـب و اعمـال   

  . نفوذ بدور باشند و تشكلهاي منسوب يا نماينده كارفرمايان نباشند 

مقررات داراي اهرم هايي باشند كه در ثانيا بايستي تشكلهاي كارگري از طريق قوانين و 

صورت لزوم بتوانند براي رسيدن به اهداف مشروع خود، از آن اسـتفاده كننـد كـه در غيـر     

اين صورت تشكلها تنها اسمي ، نمادين و حالت تشريفاتي دارند و تاثيري در روابط جمعي 

  . توانند انجام دهند يو نقش هاي مورد نظر را نم. كار نخواهند داشت

ثالثا، تشكلهاي كارگري بايد آزاد باشـند بـدين معنـي كـه از هـر اعمـال نفـوذي چـه از         

جانب دولت و چه از جانب كارفرما مصون باشند وگرنه كاركرد واقعـي خـود را از دسـت    

  . داده و تبديل به وسيله اي براي اعمال خواسته ها و نظرات دولت يا كارفرما مي شود

د تشكلهاي كـارگري و كارفرمـائي را   رهاي مختلف، كاركنكته سوم، سند مزبور در بند

بيان نموده و پيش بيني كرده است كه روابط جمعي كار به ويژه تشكلهاي كـارگري سـبب   

  : مي شود

  اوال، توانايي مناطق براي روز آمدكردن مهارتها، افزايش يابد 

  ثانيا، شرايط كاري بهبود يابد 
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صل اختالفات و مرتفع شدن مشـكالت را فـراهم   ثالثا، تشكلهاي كارگري زمينة حل و ف

  ) 29بند .(كنند و عامل مهمي در كانالزيه كردن اختالفات داشته باشند

  رابعا، بهره وري افزايش يابد 

  و در صــورت دســتيابي بــه مــوارد فــوق، بنگــاه موفقيــت روز افــزون را تجربــه كــرده و   

  . اي ديگر بپردازدمي تواند در عرصه هاي بين المللي به رقابت با بنگاهه

نكته چهارم، اين سند، روش مشاركت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي را نيـز در امـور   

  : ضميمة مقرر دارد 15مناطق آزاد پيش بيني نموده است بدين منظور بند 

دولتها بايد مشورتهاي سه جانبه را بهعنوان وسيله اي موثر براي توسعه سياستها و اجراي «

ي در مناطق پـردازش صـادرات تـرويج كننـد، يـك راه تقويـت روابـط        مناسب روابط كار

كارفرمايي مـي توانـد شـركت نماينـده هـايي از تشـكلهاي كـارگران و         ـمناسب كارگري  

  . »...كارفرمايان در هيات مديره هاي ترويج سرمايه گذاري و هيات مديره هاي مناطق باشد

هاي كارگري و كارفرمـايي را تـا   كه مالحظه مي شود اين سند جايگاه تشكل همانطوري

جايي باالبرده كه حتي شركت نماينـدگان تشـكلهاي كـارگري و كارفرمـايي را در هيـات      

مديره هاي ترويج سرمايه گذاري و همچنين در هيات مديره هاي مناطق آزاد بعنوان وسيله 

نـوان  بع. اي موثر توسعه سياستهاي مورد نظر در مناطق آزاد معرفـي و تشـويق كـرده اسـت     

مثال كشورهايي مثل سنگاپور و فيليپين از جمله كشورهايي هستند كه تشكلهاي كـارگري  

و كارفرمــايي را در هيــات مــديرة منــاطق آزاد خــود گنجانــده انــد و قابــل ذكــر اســت كــه 
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كشورهاي مزبور و از جمله كشورهايي هستند كه موفقيت زيادي در زمينـه توسـعه منـاطق    

  . آزاد بدست آورده اند 

  

  پيمانهاي جمعي 

روشن است كه وجود پيمان هاي جمعي وابسته به وجود تشكلهاي كارگري اسـت ايـن   

تشكلهاي كارگري هستند كه قراردادهـاي جمعـي يـا بـه اصـطالح پيمانهـاي جمعـي را بـا         

كارفرمايان منعقد مي كنند و بدون وجود تشكلهاي كارگري، وجود پيمانهاي جمعي قابـل  

 17در بنـدهاي  » شتغال و سياست اجتماعي مناطق پردازش صادراتا«سند . تصور نمي باشد

بر لزوم توسعة پيمانهاي جمعـي   17به موضوع پيمانهاي جمعي پرداخته است و در بند  23و 

 23امـا بنـد   . در مناطق پردازش صادرات و به منظور تعيين شرايط كاري اشاره كرده اسـت  

ه عنوان عامل مهم تشويقي انگيزشـي معرفـي   ضميمة دوم پاداشهاي و مزاياي غير نقدي را ب

و به كارفرمايان يا بنگاهها توصـية مـي نماينـد كـه پاداشـهايي را در پيمانهـاي       . نموده است

جمعي پيش بيني كنند كه در صورت موفقيت و سوددهي باالي بنگاه قابل پرداخـت باشـد   

كـه تشـويقي بـراي    بدين ترتيب هم كارگران از سود باالي بنگـاه سـود مـي برنـد و هـم اين     

هت رسيدن به چنين پاداشها و مزاياي غير نقدي تـالش زيـادي انجـام    جكارگران است كه 

  .دهند و در نهايت اين مجموعه سبب توفيق مناطق آزاد مي شود
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  روابط جمعي كار در مقررات آزاد ايران: فصل  سوم

ن و يران، چـ يـ اروابط جمعي كار از جمله موارد عمده اختالف مقررات كار كشورهاي 

در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران اصال اشاره اي به روابط . در مناطق آزاد هستامارات 

شامل اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايي و پيمان جمعي و اعتصاب اسـت،   هجمعي كار ك

نشده، بدين معني كه كارگران و كارفرمايان هيچكدام نمي توانند تشكل هـا و نماينـدگاني   

باشند و پيمانهاي جمعي نيز كه از نتايج ايجاد تشكلهاي كارگري اسـت در مقـررات   داشته 

  . مناطق آزاد ايران وجود ندارد

قانون اساسي ايران مربوط به حقوق سـنديكايي و تشـكيل    26در حاليكه قسمتي از اصل 

مشـروط برآنكـه   . سنديكاست كه با عنوان انجمن هاي صنفي به رسميت شـناخته شـده انـد   

استقالل، آزادي وحدت ملي، موازين اسالمي و اسـاس جمهـوري اسـالمي را نقـض      اصول

نكنند و هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع يا به شـركت در يكـي از آنهـا اجبـار     

قانون اساسي ناظر به تشكيل شوراي كارگران و ساير كاركنان در  104همچنين اصل . نمود

آن شوراها به منظور تامين قسط اسـالمي و همكـاري    صنعتي بوده كه –واحدهاي توليدي 

  1.در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور كارگاهها تشكيل مي شوند

لذا با توجه به وظايف و اهدف تشكلهاي كارگري و كارفرمايي كه صفحات پيشـين بـه   

اطق پردازش صـادرات  آنها اشاره شد و نيز گزارش و سند سازمان بين المللي كار دربارة من

                                         

 . ١٣٧ -١٣٦اقبالي، ابراهيم، پيشين، صفحه  -۱



 ٢٣٩ 

اطق آزاد و نيز نو اهتمام سازمان و سند مذكور راجع به اتحاديه ها و اثرات آنها در توسعة م

 ،قــانون اساســي 104و 26اســناد بــين المللــي موجــود دربــارة حقــوق ســنديكايي، و اصــول 

مسكوت گذاشـتن موضـوع اتحاديـه هـاي كـارگري و كارفرمـايي و پيمانهـاي جمعـي در         

  .ايران قابل توجيه به نظر نمي رسد مناطق آزاد

    



 ٢٤٠ 

  روابط جمعي كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين: فصل  چهارم

مقررات مناطق اقتصادي يژة چين در بين موارد روابط جمعي كار، فقط به اتحاديه هـاي  

كارگري و پيمان هاي جمعي، اشاره نموده و از تشكل هاي كارفرمـايي و اعتصـاب بحثـي    

مقررات مناطق چين، هر كدام به صورت مختصر و غالبا به طور كلي و اجمالي . ستنشده ا

امـا در بـين قـوانين     1و طي يك ماده به تشكلهاي كارگري و پيمانهاي جمعـي پرداختـه انـد   

مقررات تفصيلي اجراي قانون شركتهايي كه كال توسط «مربوط به سرمايه گذاري خارجي 

ي را بطـور مبسـوط بـه حـق تشـكيل اتحاديـه هـاي        مـواد » خارجيان سـرمايه گـذاري شـده   

كارگري در بنگاههاي مزبور و وظايف و اهداف اتحاديه هاي كـارگري و تكـاليف بنگـاه    

البتـه قابـل ذكـر اسـت     . اختصاص داده است يدر قبال تشكلهاي كارگر) يا كارفرمايان(ها 

مـواد قـانون   . داردكه اين نوع بنگاهها از جمله بنگاههايي است كـه در منـاطق آزاد وجـود    

 .مزبور را مورد بررسي قرار مي دهيم

   

  حق تشكيل اتحاديه هاي كارگري : مبحث اول

قانون مزبور تشكيل اتحاديه هاي كارگري را حـق كـارگران دانسـته اسـت ايـن       66مادة 

مـاده  ( 87حق همانطوريكه در حمايت ين المللي از سـنديكاها آمـد، در مقاولـه نامـه هـاي      

كـارگران  «: به رسميت شناخته شده اسـت، مـادة فـوق الـذكر مقـرر مـي دارد       98و ) 2هاي 
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 ٢٤١ 

بنگاههاي با سرمايه گذاري تماما خارجي مطابق مقررات قانون اتحاديه كارگري جمهوري 

خلق چين، حق خواهند داشت كه سـازمانهايي اتحاديـه هـاي كـارگري عـادي را ايجـاد و       

  . »فعاليتهاي اتحاديه كارگري را اداره كنند

اين ماده حق داشتن و ادارة اتحاديه هاي كارگري در بنگاههاي موجود در منـاطق چـين   

را براي كارگران چيني به رسميت شناخته و الزامي نيز براي بنگاهها يـا كارفرمايـان جهـت    

فراهم آوردن زمينه تشكيل اتحاديه هاي كارگري و انجام فعاليت، به وجود آورده اسـت و  

ات مناطق چين براي كارگران چيني به طور مختصـر شناسـايي شـده    اين حق در بيشتر مقرر

 .است

   

  اهداف و وظايف اتحاديه هاي كارگري : مبحث دوم

قانون مذكور، وظايف و اهداف مختلفي بـراي اتحاديـه هـاي كـارگري ترسـيم نمـوده،       

و نيـز  وظايف و اختياري كه ظاهرا با فلسفه وجود مناطق آزاد و تامين منافع سرمايه گذاران 

حفظ حقوق كارگران همخواني دارد؛ بدين معني كه اتحاديه هاي كارگري هم منافع خرد 

و كالن كشور در مناطق اقتصادي ويژه را محقق و هم منافع سرمايه گذار خارجي را تـامين  

و نيز حقوق و مصالح كارگران را مورد حمايـت قـرار مـي دهنـد يعنـي همـان اهـدافي كـه         

  . ر آنرا در سند سابق الذكر، بيان نموده استسازمان بين المللي كا



 ٢٤٢ 

اين قـانون بيـان گرديـده كـه بـر اسـاس آن ،        68اهداف و وظايف اتحاديه هاي در مادة 

اهداف و وظـايف اتحاديـه هـاي كـارگري در بنگاههـاي سـرمايه گـذاري تمامـا خـارجي          

  : عبارتند از

  

   1ت و دفاع از حقوق و مصالح كارگرانيحما: گفتار اول

ين و مهمترين وظيفة اتحاديه هـاي كـارگري حمايـت از حقـوق قـانوني و مصـالح       نخست

كارگران چيني طبق قوانين و مقررات چين اسـت وظيفـه مزبـور در مـوارد متعـددي مـورد       

در جهت رسالت تـاريخي اتحاديـه هـاي كـارگري      تاكيد قرار گرفته است اين وظيفه دقيقاً

كـارگري در بسـتر تـاريخ بـدين منظـور بـوده        است كه اساسا ايجاد و توسعة اتحاديـه هـاي  

است، زيرا كارگر از موقعيت ضـعيف و متزلزلتـري از حيـث اقتصـادي نسـبت بـه كارفرمـا        

برخوردار بوده و همين امر سبب اجحاف به وي در طول تاريخ شـده بـود، كـه ايـن مسـاله      

در مقابـل  سبب شد كه كارگران گرد هم آيند و تشكلهايي را تشكيل دهند تابـدين وسـيله   

و ايـن وظيفـه و   . زورگوئي هاي كارفرمايان استقامت و بـه حقـوق حقـه خـود دسـت يابنـد      

لحاظ شده اسـت بطوريكـه    رسالت ديرين اتحاديه هاي كارگري در مقررات مناطق موكداً

در موارد ترديد اجحاف و نقض حقوق و مصالح كـارگران، دخالـت و اخـذ نظـر اتحاديـه      

  . كارگري پيش بيني شده است
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 ٢٤٣ 

  

مساعدت منطقي بنگاه براي برنامه ريـزي و اسـتفاده از وجـوه و    : گفتار دوم

   1:مزاياي غير نقدي و رفاهي

اتحاديه هاي كارگري چون از بين كارگران و خود آنها انتخـاب مـي شـود و بـه همـين      

لحاظ با شناخت كامل از نيازها و خواسته هاي قشر خود، بهتـر مـي توانـد بـه برنامـه ريـزي       

تعيين اولويت ها و روش استفاده از وجوه رفـاهي و مزايـاي غيـر نقـدي، كمـك       مطلوب و

  . نمايد

است كه سبب گفتمان مطلـوب بـين    يو اين وظيفه نيز به نظر مي رسد يكي از موضوعات

در جهتـي مصـرف    كارفرما و كارگر مي شود زيرا وجوه رفاهي و مزاياي غير نقـدي دقيقـاً  

ها و بر اساس نيازهايشان مي باشد و نظـرات كـارگران   مي شود كه خواست كارگران بنگاه

براي استفاده مطلوب از اين وجوه و مزايا از طريق اتحاديه كارگري به كارفرمـا انتقـال مـي    

يابد و بدين ترتيب اولويت ها و افراد نيازمند براي استفاده از اين وجـوه رفـاهي مشـخص و    

احوال منطقه و نيازهاي كارگران تعيين مي  مزاياي غير نقدي نيز با توجه شرايط و اوضاع و

  .شود و همة اينها از طريق اتحاديه كارگري كه نمايندة كارگران، انجام مي شود

   

  2سازماندهي تحقيقات سياسي، علمي، فني و تخصصي كارگران: گفتار سوم
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 ٢٤٤ 

اين وظايف از جملة مهمترين وظايف اتحاديه هاي كارگري در مناطق اقتصـادي ويـژه،   

سـند اشـتغال و سياسـت    «اشد در صفحات پيشين ديديم كه سازمان بين المللي كار در مي ب

يكي از نتـايج روابـط جمعـي كـار، روز آمـد شـدن        »اجتماعي در مناطق پردازش صادرات

مهارتها ذكر كرده بود و اين اثر يعني روز آمد كردن مهارتها، نتيجـة منطقـي برنامـه ريـزي     

نه است اتحاديه هاي كارگري بعنـوان كانـالي بـراي انتقـال     آموزشها و تحقيقات در اين زمي

كاستيها و نيازهاي آموزشي كارگران عمل مي كنند و انعكاس همين مسـائل باعـث برنامـه    

ريزي دقيق فني و تخصصي و علمي كارگران از طرف بنگاهها مي شود و با توجـه بـه ايـن    

گـاه، بهبـود مـي يابـد، البتـه تنـوع       تعامل، مهارتهاي كارگران با توجه به شـرايط منطقـه و بن  

تحقيقات نيز در اين باره قابل توجه مي باشد، و در صورت انجام كامـل چنـين وظيفـه اي ،    

بنگاه به موفقيت دست مي يابد و موفقيت بنگاه منجـر بـه رونـق منطقـه و رونـق منطقـه نيـز        

كشـور مـي   باعث جذب بيشتر سرمايه گذاران خارجي و در نهايت رسيدن به اهداف كالن 

  . شود و يكي از طرفهاي مهم اين رابطه و تعامل اتحاديه هاي كارگري مي باشند

  

   1توسعه فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي: گفتار چهارم

فعاليت هاي فرهنگـي و ورزشـي از جملـه عـواملي اسـت كـه سـبب كـاهش خشـكي و          

بب نزديكـي  يكنواختي كار در كارگران مي شود و همچنين عامل رواني مهمي است كه س
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 ٢٤٥ 

رابطة كارگر به بنگاه مي شود و اين موضوع نيز از جمله عواملي به نظر مي رسد كـه سـبب   

  . افزايش بهره وري مي گردد و اين وظيفه نيز توسط اتحاديه هاي كارگري انجام مي گيرد

  

   1آموزش كارگران جهت رعايت انضباط كاري: گفتار پنجم

ش تعيين شدة خود برسد نيازمنـد نظـم و انضـباط    هر مجموعه براي اينكه به اهداف از پي

هست و هيچ مجموعه اي بدون نظم و انضباط نمي تواند بـه اهـدافش برسـد و از آنجائيكـه     

بنگاههاي سرمايه گذاري شدة خارجي نيز يك مجموعه و داراي اهدافي هست براي اينكه 

باط اسـت نظـم و   به اين اهداف خود دست پيدا كنند، نيازمنـد داشـتن نظـم و رعايـت انضـ     

انضباطي كه توسط بنگاهها و با توجه به مقررات منطقة مربوطه و كشور چين تـدوين شـده   

 ياست و جهت رسيدن به اين هدف مطلـوب يعنـي رعايـت نظـم و انضـباط كـاري، بايسـت       

كارگران از جريان نظـم و انضـباط كـاري آگـاهي داشـته تـا نسـبت بـه رعايـت آن همـت           

قانونگذار وظيفة مزبور را برعهدة اتحاديـه هـاي كـارگري كـه      گمارند و از اين جاست كه

قرارداده است و به نظر مـي رسـد كـه كـارگران از ايـن طريـق        ،يك نهادي كارگري است

بهتر روند نظم و انضباط كاري را يـاد مـي گيرنـد زيـرا آمـوزش مزبـور توسـط خـود نهـاد          

م، اين آموزشها را بهتر فـرا  كارگري كه منتخب آنهاست، ارائه مي شود و از حيث رواني ه

                                         

١. D.R.I.L.W.F.O.E.Article68. 



 ٢٤٦ 

ار مـوثر  يبسـ  ياز لحاظ روان يكارگر يه هايق اتحادياز طر يريادگين گونه يو امي گيرند 

 .است

 

   1:تالش جهت انجام و اجراي وظايف متنوع اقتصادي بنگاه: گفتار ششم

چون كارگران يكي از عوامل مهم توليد مـي باشـند و اتحاديـه هـاي كـارگري نماينـدة       

ارگران و بعنوان سازمان هاي متشـكل و منسـجم از كـارگران هسـتند مـي تواننـد       منتخب ك

پيشنهادها و مشاوره هاي دقيق و بهتري راجع به جريان توليد، نواقص و كاستيها ارائه دهنـد  

و بنگاهها نيز با برنامه ريزي نيازها و كاستي هـاي جريـان توليـدرا برطـرف سـازند و بـدين       

ي به انجام بهتر و اجراي مطلوب وظايف متنوع اقتصـادي بنگـاه   ترتيب اتحاديه هاي كارگر

 68در راستاي انجام وظايف فـوق قـانون مربـوط در قسـمت پايـاني مـادة       . كمك مي كنند

نمايندگان اتحاديه هاي كارگري حق حضور بعنوان اعضاي بـدون راي در  «: مقرر مي دارد

ائلي دربـارة پاداشـها و تنبيهـات ؛    جلساتي را دارند كه بنگاه براي بحث و تصميم گيري مس

  . »نظام هاي حقوق و دستمزد و رفاه و حمايت و بيمه كارگر برگزار مي كند

اين موضوع نيز از جمله مواردي اسـت كـه مـورد تاكيـد سـازمان بـين المللـي كـار و از         

مصداقهاي گفتمان بين كارگران و كارفرمايان است اين حق و تكليف باعث مي شـود كـه   

البتـه از طريـق اتحاديـه هـاي     (نيازهـاي واقعـي كـارگران توسـط خـود كـارگران        مسائل و
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 ٢٤٧ 

در جلسات عنوان شود كه در مجموع منجر به افزايش وجدان كـاري و بهـره وري   ) كارگر

 .توليد مي شود

  

  در قبال اتحاديه هاي كارگري ) كارفرمايان(تكاليف بنگاهها : مبحث سوم

و تحقق اهداف فـوق نيازمنـد بـه عـواملي چـون      روشن است كه انجام و اجراي وظايف 

فضاي مناسب، ملزومات و پيش بيني بودجه اي كافي هست و قانونگذار چين اين موضـوع  

قـانون مـذكور، مطـالبي راجـع بـه تكـاليف        68را در نظر گرفته است، در همين رابطه مـادة 

گاه فعاالنـه وظـايف   بن«: در قبال اتحاديه هاي كارگري مقرر مي دارد) كارفرمايان(بنگاهها 

اتحاديه كارگري بنگاه را حمايت خواهد كـرد و طبـق مقـررات قـانون اتحاديـه كـارگري       

جمهوري خلق چين، اتاقها و وسايلي بـراي اسـتفادة اتحاديـه كـارگري جهـت كـار اداري،       

جلسات و رفاه جمعي، فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي كه براي كارگران برگزار مي شود، 

  . ردفراهم خواهد ك

بنگاه هر ماهه، وجوهي معـادل دو درصـد كـل حقـوق واقعـي كـارگرانش را بـه عنـوان         

بودجه اتحاديـه كـارگري بـراي اسـتفاده اتحاديـه كـارگري، مطـابق طـرح نظـارت بودجـه           

اتحاديه كارگري، مصوب فدراسيون اتحاديه هاي كارگري كـل چـين، تخصـيص خواهـد     

   1».داد

                                         

١. D.R.I.L.W.F.O.E.Article69. 



 ٢٤٨ 

ه هاي كارگري بدون وجـود شـرايط الزم اعـم از    همانگونه كه گفته شد وظايف اتحادي

بودجه؛ فضاي كاري مناسب و وسايل و ملزومات، نمي تواند محقق شود و بـه همـين دليـل    

را مكلف به فراهم كردن وسايل مورد نياز و نيز بودجـه  ) يا كارفرمايان(قانونگذار ، بنگاهها 

يف خود عمل كنند و بـه اهـداف   اي كه اتحاديه هاي كارگري بتوانند به وسيلة آنها به وظا

  . معين شده، جامة عمل بپوشانند

البته وابستگي مالي اتحاديه هاي كارگري به بنگاهها به نظر قابل نقد مي رسـد زيـرا ايـن    

وابستگي مي تواند استقالل آنها مـورد تهديـد قـرار دهـد و بـدين وسـيله در اتحاديـه هـاي         

   .روشهاي غير دموكراتيك انجام دهند نفوذ كرده و خواسته هاي خود را از  يكارگر

   

  پيمان هاي دسته جمعي : مبحث چهارم

و مقـررات تفصـيلي   ) 11مـادة  (عنوان پيمانهاي دسته جمعي فقط در مقررات شـانگهاي  

و ) 67مـادة  (اجراي قانون شركت هايي كه كـال توسـط خارجيـان سـرمايه گـذاري شـده،       

، بـه  )8مـادة (» مايه گـذاري شـده خـارجي   مقرراتي در بارة مديريت كار در شركتهاي سـر «

  . صراحت بيان شده است

و همانگونه كه در صفحات پيشين آمد، پيمانهاي جمعي عمدتا دربارة شرايط كـار اعـم   

ني و بهداشـت كـار و بيمـه و رفـاه ميـان      ماز دستمزدها، ساعات كاري و روزهاي تعطيل، اي

ا كـار فرمايـان منعقـد مـي شـود و      يـ اتحاديه كارگري يا اتحاديه هاي كـارگري و كارفرمـا   



 ٢٤٩ 

در چهار چوب مقـررات كشـور باشـد و پـايين تـر از حـداقل        يپيمانهاي دسته جمعي بايست

هاي مقرر در مقررات كشور نباشد و مقررات فوق الذكر نيـز همـين مسـائل را ذكـر كـرده      

شـدة   مقرراتي دربارة مديريت كار در شركتهاي سرمايه گـذاري « 8به عنوان مثال مادة . اند

اتحاديـه كـارگري يـا نماينـدگان كـارگران در نبـود اتحاديـه        ... «: مقرر مـي دارد » خارجي

ذاكره هــايي، پيمــان دســته جمعــي دربــارة  مــبــه نيابــت از كــارگران از طريــق ) كــارگري 

رفاه براي انعقـاد   وو بهداشت كار، بيمه  يدستمزدها، ساعات كاري و روزهاي تعطيل، ايمن

شـروط پيمـان هـاي دسـته جمعـي بايسـتي مطـابق قـوانين كشـور و           .مجاز هسـت ) قرارداد(

  » .مقررات اداري مي باشد

پيمـان جمعـي امضـاء شـده بـراي ثبـت بـه        ... « : مقـرر مـي دارد   9قانون مذكور در مادة 

 15در ظـرف  ) امضاء شده(سازمان اداري محلي تسليم خواهد شد اگر دربارة پيمان جمعي 

  . »اداري كار هيچ اختالفي بروز نكند، به اجرا در خواهد آمدروز از تاريخ دريافت سازمان 

در پايان همانطوريكه اشاره شد، موضوع تشكلهاي كارفرمـايي و اعتصـاب در مقـررات    

  . مناطق اقتصادي ويژة چين پيش بيني نشده است

  



 ٢٥٠ 

روابط جمعي كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي : فصل  پنجم

  )امارات(

ع روابـط جمعـي كـار را پـيش     وررات منطقة آزاد جبل علي، موضـ كشور امارات در مق

بيني نكرده است بدين معني كه نه تشكلهاي كـارگري و كارفرمـايي و نـه پيمانهـاي دسـته      

  . جمعي هيچكدام در مقررات منطقة مزبور بيان نگرديده است

كه گفته شد مهمتـرين وظيفـة تشـكلهاي كـارگري حمايـت از حقـوق و        اما همانطوري

كـارگري  «لح كارگران هسـت و ايـن در حاليسـت كـه مقـررات منطقـة مزبـور عنـوان         مصا

را در مقررات خود منظور كرده است كارگراني كه بـا توجـه بـه شـرايطي تحـت      » حمايتي

حمايت ادارة منطقة آزاد قرار مي گيرند و براي اين منظور كارفرمايان بايستي ضمانت نامـة  

حقوق ماهانه كارگر و نيز هزينه بليط هوايي به نقطة محل  بانكي را به ميزان يك و نيم برابر

كه در صورت اجتناب كارفرمـا از دادن   1سكونت كارگر، نزد ادارة منطقة آزاد توديع كنند

حقوق و يا موارد ديگر اين وجه را برداشته و به كارگر دهند و نيز هزينة بليط هوايي را نيـز  

استخدام و حتي در پايان دورة قـرارداد يـا مـوارد    به وي تسليم كنند و اين حمايت در طول 

ديگر فسخ قرارداد كار ادامه دارد و ايـن حمايـت بـه منظـور جلـوگيري از نقـض حقـوق و        

كـه روابـط جمعـي كـار در      تـوان گفـت   يمـ ولـي در مجمـوع   . مصالح كارگران مي باشد

  .مقررات منطقه آزاد جبل علي در نظر گرفته نشده است

                                         

١ Jafza rules,Article9.2.4. and 9.2.5.  



 ٢٥١ 

   

  

  

  

  

  

  بخش پنجم 

  1نظام حل اختالفات كارگر و كارفرما 

                                         
1. Handling of labour disputes. 



 ٢٥٢ 

  مقدمه: فصل  اول

تصور تفاهم كامل بين كارگران و كارفرمايان و گروهها يا تشكيالت صنفي آنها امـري  

اختالف منافع طرفين رابطه كار تابع بويژه هنگامي كه قواعد حمايتي و آمـره  . آرماني است

را همي اسـت و تكـوين حقـوق كـار     حاكم براين رابطه باشد مانع بروز و ظهـور چنـين تفـا   

بـروز اخـتالف در هـر    . برخي اصوال بازتاب همـين اخـتالف عميـق و هميشـگي مـي داننـد      

فرصتي محتمل است و نظام حـل و فصـل اختالفـات كـارگري و كارفرمـايي نـه يـك امـر         

. خارجي و جانبي بلكه يكي از موضوعات اصلي و الينفك حقوق كار محسوب مـي شـود  

ختالفات كارگري و كارفرمائي همانند خود حقوق كار متـاثر از مفـاهيم   نظام حل و فصل ا

   1.اقتصادي، اجتماعي و حقوقي است

در زمينة نحوة حـل و فصـل اختالفـات كـارگري و كارفرمـايي، كشـورهاي مختلـف و        

بويژه آنهايي كه در نظام روابط كار صنعتي پيشتازند هر يك راه حلهـاي خاصـي را اتخـاذ    

مقايسـه حقـوق كـار كشـورها اصـوال دو روش متمـايز را در رسـيدگي بـه         كرده اند لـيكن  

  روش صنفي و غير قضائي: الف: كارفرمايي نشان مي دهد –اختالفات كارگري 

  روش قضائي : ب 

در ايـن روش حـل   . اسـت » انگلوساكسـون «روش صنفي و غير قضائي خاص كشورهاي 

ــائي اســت   ــار ســازمانهاي كــارگري و كارفرم و ســازمانهاي كــارگري و  اخــتالف در اختي

                                         

  . ٣، چاپ دوم صفحه)١٣٨١مؤسسة كار و تامين اجتماعي، (، مراجع حل اختالفمنشي زاده ، گشواد،  -۲



 ٢٥٣ 

جهـت حصـول سـازش بـين طـرفين اخـتالف بـه حـل و فصـل           كارفرمائي از طريـق تـالش  

  . اختالف مي پردازند

ــه      ــق دارندب ــتالف ح ــرفين اخ ــب آن ط ــه موج ــه ب ــت ك ــائي اس ــر روش قض روش ديگ

تركيـب دادگاههـاي   . مانند آنچه كه در آلمان و ايتاليا است. دادگاههاي كار مراجعه نمايند

صورتهاي متنوعي دارد نظير استفاده از قضات حرفه اي و متخصص، استفاده از قضات كار 

ــتفاده از كــارگران و        ــا اس ــائي، و ي ــازمانهاي كارفرم ــارگري و س ــازمانهاي ك ــب س منتخ

كارفرمايان منتخب، ويژگي برجستة اين دادگاهها در اين است كه در آنهـا هـم ويژگيهـاي    

  1.ائي تامين مي شودصنفي منظور مي شود و هم هدفهاي قض

  

  2انواع اختالفات كارگري و كارفرمائي: مبحث اول

  در اين رابطه مي توان دو نوع تقسيم بندي ارائه داد

اختالفــات حقــوقي و اختالفــات  -2.اختالفــات فــردي و اختالفــات جمعــي -1

 . صنفي

2-   

  اختالفات فردي و اختالفات جمعي: گفتار اول

                                         

  ۴و  ۳ه، گشواد، پيشين، صص منشي زاد -۱

  ۱۵۴و  ۱۵۳رنجبري ، ابوالفضل، پيشين ، صص  -۲



 ٢٥٤ 

تالفي فـردي و خصوصـي اسـت در حـالي كـه      اختالفات يك كارگر با يك كارفرما اخ

اختالف كارگران يا سـازمانهاي كـارگري بـا كارفرمـا يـا سـازمانهاي كارفرمـائي اخـتالف         

البته اختالفات جمعي وقتي صورت گروهـي واقعـي بـه خـود مـي گيـرد كـه        . جمعي است

تشكلهاي كارگري قوي بوده و از كارگران طرف اختالف با كارفرما حمايت كنند وگرنـه  

چه بسا اختالف كارفرما با كارگران متعدد اما متفرق خود كـه جمعـي واحـد و متشـكلي را     

پـس در  . تشكيل نمي دهند، چند اختالف فردي محسـوب شـود نـه يـك اخـتالف جمعـي      

جمعي شناخته شدن اخـتالف، اتفـاق و اتحـاد بـويژه تشـكل كـارگران طـرف اخـتالف بـا          

  .كارفرما بسيار ضروري و موثر است

   

  اختالفات حقوقي و اختالفات صنفي: دومگفتار 

اختالف حقوقي به اختالف در تفسير يا اجراي قوانين، مقررات و قراردادهـاي فـردي يـا    

پيمانهاي جمعي كار گفته مي شود و اختالف صنفي عبـارت اسـت از اخـتالف گروهـي و     

قـوق و  جمعي كارگران با كارفرمايان در شرايط و مفاد پيمان جمعي كار كـه مربـوط بـه ح   

  . منافع جمعي و گروهي كارگران مي باشد

بندي اين اسـت كـه، رسـيدگي بـه اختالفـات       نكته قابل توجه در رابطه با اين نوع  تقسيم

حقوقي بيشتر ماهيت حقوقي و قضائي خواهد داشت در حالي كه براي حل اختالفات دسته 

ر، هيات يا ميانجي كـه  دوم، اطالعات و مالحظات اقتصادي اهميت به سزايي دارد و هر داو



 ٢٥٥ 

مامور حل اين اختالفات باشـد بايـد بـه جنبـه هـاي اقتصـادي و منـافع طبقـاتي و عـدالت و          

  . انصاف عنايت داشته باشد

  

  1راههاي حل اختالف: مبحث دوم

بسته به نوع اختالف و موقعيت اقتصادي، اجتماعي و حقوقي طرفين اختالف شيوه هـاي  

  : گوناگوني براي حل آن وجود دارد

  

  مذاكره و سازش بين كارگر و كارفرما يا نمايندگان آنان : گفتار اول

در اين روش طـرفين اخـتالف پـس از گفتگـوي مسـتقيم بـه نقطـه نظـرات مشـترك يـا           

الزمـة موفقيـت مـذاكره، حسـن     . نزديك به هم رسيده و اختالف خود را كنار مي گذارنـد 

  . خواسته ها نيت و گذشت متقابل است نه رسيدن به تمام مقاصد و

اما آنچـه مهـم اسـت    . مذاكره و سازش در اختالفات فردي و جمعي هر دو كاربرد دارد

استفاده كارفرما در حـل اخـتالف فـردي خـود بـا       ءاين است كه اين روش نبايد موجب سو

كارگر گردد و با اعمال نفوذ و تحت فشار گذاشتن كارگر او را وادار بـه سـازش و صـرف    

  .و منافع خود سازدنظر كردن از حقوق 

  

                                         

  ۱۵۵و  ۱۵۴همان، صص  -۱



 ٢٥٦ 

  استفاده از روش داوري : گفتار دوم

  .داوري اجباري و داوري اختياري: داوري بر دو قسمت است

در داوري اجباري طرفين اختالف وادار مي شوند كه اختالف خود را بـراي رسـيدگي،   

در حاليكـه در نقطـه   . م آنـرا بپذيرنـد  يا هيـات داوري اقامـه نماينـد و تصـم    يپيش يك داور 

مقابل يعني داوري اختياري طرفين بنا به خواست خـويش، موضـوع مـورد اخـتالف را نـزد      

  . طرف ثالثي مي برند تا حل و فصل شود

اهميت داوري بيشتر بدان سبب است كه وجود مقام ثالـث كـه نفعـي در جريـان داوري     

از ندارد موجب كاهش سوءتفاهمات و جلوگيري از تشديد اختالفات و در نتيجه ممانعـت  

  . مي گردد) از جمله مشكالت اقتصادي كه در اثر اعتصاب بروز مي كند(بروز مشكالت 

در مـورد داوري اجبـاري مـي تـوان گفـت كـه ايـن نـوع داوري در حقيقـت يـك نـوع            

لكن تفاوتي كه آئين دادرسي ايـن نـوع مراجـع يـا شـيوة رسـيدگي       . رسيدگي قضائي است

نوع اختالفات بيشـتر جنبـة صـنفي و اقتصـادي      صرفاً قضائي دارد در اين است كه چون اين

دارند در حل آنها هم مراجع حل اختالف بايد عالوه بر ابعاد حقوقي به جنبه هاي اقتصادي 

در مواردي كه تشكيالت سـنديكايي  . و اجتماعي و عدالت و انصاف هم توجه داشته باشند

در احقـاق حـق   ) اشـد كه نفوذ كارفرمـا در آن كـم ب  (قوي نيست وجود داوري شبه قضائي 

  .كارگران تاثير به سزايي دارد

   



 ٢٥٧ 

  رسيدگي كيفري : گفتار سوم

از آنجا كه مقررات قانون كار در بسياري از موارد جنبه آمره دارند تخلفـات كارفرمـا و   

. گيـرد  عدول او از قانون بعد كيفري داشته و در مراجع دادگستري مورد رسيدگي قرار مـي 

دن كارفرمـا بـه تحمـل مجـازات ، حكـم بـه اسـترداد حـق         مراجع مذكور ضمن محكوم كر

  . كارگر نيز مي دهند

  

  ويژگيهاي دادرسي و حل اختالفات كارگري: مبحث سوم

از آنجا كه مسـائل كـارگري بـا سـاير موضـوعات اجتمـاعي تفـاوت دارد رسـيدگي بـه          

  : اختالفات ناشي از كار نيز بايد ويژگيهاي متناسب با آن داشته باشند

زيـرا كـارگر از لحـاظ    . كـار بايـد سـريع و بـدون تشـريفات باشـد      دادرسي  -1

اقتصادي توان تحمل و گرفتـار شـدن در تشـريفات اداري و قضـايي طويـل المـدت را       

  . نداردو هرچه زودتر بايد مشكلش حل و به كارش مشغول شود

اين نوع دادرسي بايد بدون هزينه باشد تـا بـراي كـارگر امكـان مراجعـه بـه        -2

وجود داشته باشد و بـراي رسـيدن بـه حـق خـود بـار اقتصـادي جديـدي         مراجع مربوط 

 . تحمل نكند



 ٢٥٨ 

مالحظات عملي و اقتصادي و به ويژه موقعيت ضعيف كارگر مدنظر باشـد   -3

1.و صرفاً براساس قواعد خشك حقوقي قضاوت نشود
 

  

حل و فصل اختالفات كارگري و كارفرمايي در مقررات بين : مبحث چهارم

  2المللي كار

عنـوان  » حـل و فصـل اختالفـات كـارگري ، كارفرمـائي      « ررات بين المللـي كـار   در مق

خاص و مستقلي را تشكيل نمي دهد، هرچند كه در برخي از اسناد اشاراتي به آن ديده مـي  

  : شود

كميسـيون   1948نخستين سند بين المللي را مي تـوان اعالميـه دهـم نـوامبر      -1

كه در ديباچه آن به كنفرانس بين المللي  قطعنامه هاي سازمان بين المللي كار دانست

كار پيشنهاد گرديده است كه استانداردها و ضوابط بين المللي حل اختالف را پـيش  

  . بيني نمايد

پيرامون حق اجتماعات و حل اختالفات كـار  ) 1947( 84مقاوله نامه شماره  -2

 : ارددر سرزمينهاي غير متروپل به طور مستقيم به مساله حل اختالف اشاره د

كليه روشهاي حل اختالف بين كارگران و كارفرمايان بايد به ساده تـرين و   -

  ). 5ماده(سريع ترين وجه ممكن باشد

                                         

  ۱۵۵همان، ص  -۱

  ۵و  ۴منشي زاده، گشواد، پيشين ، صص  -۲
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كارگران و كارفرمايان بايد به پرهيز از اختالف تشويق شوند و در صـورت   -

 ). 6ماده(بروز، اين اختالفات بايد از طريق سازش و به نحو منصفانه حل شوند

بايد روشهاي حل اختالف بـين كـارگران تاسـيس و برقـرار     هرچه سريع تر  -

شوند و نمايندگان كارگران و كارفرمايان و يا سازمانهاي صنفي آنها بايد بـه تسـاوي   

 ).7ماده(در نظام حل اختالف مشاركت داشته باشند

نيـز  » سـازش و داوري اختيـاري   « بـا عنـوان   ) 1951( 92توصيه نامه شـماره   -3

  : ص اعالم داشته استمراتبي را در اين خصو

نهادهاي سازش اختياري متناسب با شرايط ملي به منظور حل اختالف كـار   -

  ) 1ماده . (بين كارگران وكارفرمايان بايد تاسيس شوند

نهاد سازش اختياري بايد متشكل از نمايندگان كارگران و كارفرمايان باشد  -

 ) 2ماده(

 ) 3ماده.( ر كوتاه باشندآيين دادرسي بايد مجاني و سريع و مهلت هاي مقر -

با عنوان مقاوله نامه پايان اشتغال مقرر داشته ) 1982( 158مقاوله نامه شماره  -4

  : است

كارگري كه پايان اشتغالش را غير منصفانه بداند حق خواهد داشت در اين  -

زمينه به يك نهاد بي طـرف مثـل دادگـاه، دادگـاه كـار، كميتـه ميـانجي گـري و يـا          

  ). 8ماده(ايدميانجي مراجعه نم
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اين اختيار را خواهند داشت كه داليـل ارائـه شـده     8نهادهاي موردنظر ماده -

براي اخراج و ساير اوضاع و احوال مربـوط بـه پرونـده را مـورد بررسـي قـرار داده و       

 ). 9بند ماده(تصميم بگيرند كه آيا اخراج عادالنه بوده است يا خير؟

ادالنه بودن اخراج را بدوش نكشد اثبات غيرع ربراي اينكه كارگر تنهايي با -

بار اثبات وجود دليل معتبر براي اخـراج  : يك يا هر دو امكان زير پيش بيني مي شود

به دوش كارفرما اسـت و نهادهـاي مـورد نظـر ايـن اختيـار را دارا مـي باشـند كـه در          

خصوص دليل اخراج با توجه به داليل ارائه شده توسط طـرفين و بـا توجـه بـه آيـين      

 ). 9ماده  2ب بند  _بندهاي الف . (ي كشور و عرف اتخاذ تصميم نمايندرسيدگ
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نظام حل اختالف كارگري و كارفرمايي در مقررات : فصل  دوم

  مناطق آزاد ايران

همانطوري كه گفته شد، بروز اختالف ميان كارگر و كارفرما غير قابل اجتنـاب اسـت و   

روش رسيدگي به اختالفـات در منـاطق   . مي باشدمناطق آزاد ايران نيز از اين قاعده استثناء ن

آزاد ايران، به نظر مي رسد روش قضايي باشد زيرا همانگونه كـه در صـفحات پيشـين آمـد     

روش صنفي و غير قضايي از طريق تشكلهاي كارگري و كارفرمايي حل و فصل مـي شـود   

ش بينـي نشـده   در حاليكه تشكلهاي كارگري و كارفرمايي در مقررات مناطق آزاد ايران پـي 

است پس در نتيجه روش و روال جـاري بـراي حـل اختالفـات كـارگري و كارفرمـايي در       

مقررات مناطق آزاد ايران روش قضايي است كه از طريق دادگاههـاي كـار رسـيدگي مـي     

  . شود

اما از حيث انواع اختالفات پيش آمده در مناطق مزبور بايـد گفـت اختالفـات مزبـور بـه      

اتفـاق مـي افتـد كـه      ييباشد زيرا اختالفات جمعي و صنفي در جا صورت فردي و حقوقي

سازمانهاي كارگري و كارفرمايي در آنجا وجـود دارد يـا اينكـه اختالفـاتي در مـورد مفـاد       

در . پيمانهاي دسته جمعي ميان تشكلهاي كارگري و تشكلهاي كارفرمـايي بـروز مـي كنـد    

رات منـاطق آزاد ايـران پـيش بينـي     حالي كه تشكلهاي كارگري و پيمانهاي جمعي در مقـر 

صراحتاً اختالفـات حقـوقي را مـدنظر     29نشده است عالوه بر اين، مقررات مذكور در ماده 
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هرگونـه اخـتالف ناشـي از اجـراي مقـررات ايـن تصـويب نامـه و         « قرار داده و مقرر كرده 

  .». . . قرارداد كار كه بين كارفرما رخ مي دهد 

در مقررات مناطق ايران فقط دو مرحله است مرحلـه اول   حل اختالف كارگر و كارفرما

از طريق سازش و مذاكره هست بدين معنـي كـه ابتـدائاً كـارگر و كارفرمـا بـا همـديگر بـه         

مذاكره مي نشينند و از طريق مذاكره و گفتمان به سازش و حل اختالف مي رسند واگـر از  

نند از طريق هيات رسـيدگي  اين طريق، اختالف حل و فصل نشد دو طرف اختالف مي توا

روز بايـد بـه    10اقدام نمايند و قانون مزبور در ماده مقرر نموده كه طـرفين اخـتالف ظـرف    

نيـز تركيـب    30هيات رسيدگي مراجعه نمايند و خواستار رسيدگي به اختالف شوند و ماده 

  : هيات مذكور را چنين پبش بيني كرده است

  ختيار وي ذي ربط يا نمايندة تام اال يكارفرما -

 كارگر ذي ربط يا نماينده تام االختيار وي -

 نماينده سازمان  -

روز به اختالف رسـيدگي نمايـد و نظـر خـود را اعـالم نمايـد،        10و هيات بايستي ظرف 

تعيين اين مهلت ها دقيقاً با ويژگي رسيدگي به اختالف كارگر و كارفرما كه همان سرعت 

  . دارد عمل در رسيدگي هست، همخواني و هماهنگي

روز از تـاريخ ابـالغ بـه     10مقرر نمـوده كـه تصـميمات هيـات مزبـور ظـرف        31و ماده 

  . طرفين، قطعي و الزم االجرا مي شود وتوسط دايره اجراي احكام دادگستري اجرا مي شود
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اما انتقادهايي كه مي توان به نظام حل اختالف منـاطق آزاد ايـران وارد دانسـت عبارتنـد     

  : از

ي به اختالفات كم مي باشد و قانونگذار مي توانست با همان مراجع رسيدگ -1

رأي هيأت رسـيدگي مـي توانـد    . مهلت هاي كوتاه مراجع بيشتري را پيش بيني نمايد

در ديوان عـدالت اداري مـورد تجديـد نظـر واقـع شـود امـا همانطوريكـه مـي دانـيم           

ر نيسـت و  رسيدگي در ديوان نيز مدت زمان زيادي طول مي كشد كه به نفـع كـارگ  

بـه   يدگيع رسـ يتسـر  يعنـ ي ياختالفـات كـارگر   يدادرسـ  يژگـ يدر تقابل كامل با و

    .است ياختالفات كارگر

تركيـب هيـات   . انتقاد بعدي راجـع بـه تركيـب هيـات رسـيدگي مـي باشـد        -2

رسيدگي به گونه اي است كه تنها نظر و رأي نماينده سـازمان تعيـين كننـده اسـت و     

ت رسـيدگي را تشـكيل مـي دهـد زيـرا حكـم هيـات        رأي اوست كه اساساً حكم هيا

مزبور براساس اكثريت آرا مي باشد و نماينده سازمان با نظر هر يك از طرفين موافـق  

باشد همان بعنوان حكم هيات رسيدگي انشاء مي شود به عبارت ديگر هيـات مزبـور   

ه متشكل از سه نفر هست و دو سوم اكثريت اين هيات تلقي مي شود و همانگونـه كـ  

و اگـر  . گفته شد رأي نماينده سازمان تعيين كننده و اساس حكم هيات مذكور است

نماينده سازمان هم با شرايط، مقتضيات و مسـائل كـار آشـنايي نداشـته باشـد مشـكل       

مضاعف مي شود زيرا بدون درك صحيح از شرايط و مقتضيات كار نمي تـوان راي  
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نقض حقوق و مصالح كارگر وجود و حكم مناسبي اتخاذ كرد و بدين ترتيب امكان 

 . انگاشته شدن حقوق كارگر مي شود هدارد و موجب ناديد

 



 ٢٦٥ 

  نظام حل اختالف در مناطق اقتصادي ويژه چين: فصل  سوم

براي توضيح كامل و مطلوب نظام حل اختالفات كارگر و كارفرما در منـاطق اقتصـادي   

رسـيدگي كننـده را بيـان كنـيم و     ويژه چين بهتر آنست كه ابتدا مراحل رسيدگي يا مراجـع  

مقررات تمام مناطق چين چهار مرحله را بـراي حـل   . سپس به توضيح مسائل ديگر بپردازيم

و فصل اختالفات پيش آمده بين كارگر و كارفرما پيش بيني كـرده اسـت البتـه تـذكر ايـن      

نـد  نكته ضروري به نظر مي رسد كه منظور از اختالفات كه طي ايـن چهـار مرحلـه مـي توا    

رسيدگي شود اختالفات حقوقي مي باشد زيرا اختالفات صنفي به شكل ديگري طرح شده 

  . كه در صفحات بعد به آن خواهيم پرداخت

  

  1مراحل يا مراجع رسيدگي: مبحث اول

   مذاكره و سازش: گفتار اول

اختالفاتي كه بين كارگر و كارفرما بروز مي كند ابتـدا از طريـق گفتگـو و مـذاكره بـين      

ين اختالف حل و فصل مي شود طرفين اختالف در اين مرحلـه بايسـتي تـا حـدودي از     طرف

خواسته هاي خود دست بردارند تا به سـازش و تفـاهم برسـند و كارفرمـا نيـز نبايـد از نفـوذ        

  .خود براي رسيدن به سازش استفاده كند

   

                                         
1. L.R.G.S.E.Z.G.P.Article 29 C R.L.M.X.S.E.Z.Article19 C  

R.L.M.F.I.E.j.p.Article 18 C R.M.L.W.P.F.F.E.SH. 

Article 37 C I.p.H.p.L.M.E.F.I.Article 33- R.Z.p.M.L.p.A.S.F.j.V.Article  

36 C R .L.M.F.F.E.Article 25.  
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  : كميتة ميانجيگري اختالفات كاري بنگاه: گفتار دوم

راي بنگاهها كميته اي را پيش بيني كرده كه خود بنگـاه بايـد آنـرا    مقررات مناطق چين ب

كميتة مزبور هنگام بروز اختالفات بعـد از آنكـه مـذاكره    . براي حل اختالفات تشكيل دهند

 بـــه نتيجـــه اي نرســـيد، دســـت بـــه كـــار شـــده و بـــين كـــارگر و كارفرمـــا ميـــانجيگري  

  . مي كند تا اختالفات حل و فصل شود

داوري به نظر مي رسد، به هر شكل وظيفة اين كميته رساندن دو طرف  اين مرحله نوعي

 . به تفاهم و نقاط مشترك است

  

  كميتة داوري اختالفات كارگري: گفتار سوم

اگر اختالفات پيش آمده بين كارگر و كارفرمـا از طريـق مـذاكره و كميتـه ميـانجيگري      

ــة داوري ادا   ــه كميت  ره كــار منطقــه ارجــاع  بنگــاه حــل و فصــل نشــد، موضــوع اخــتالف ب

اين كميته توسـط اداره كـار منطقـه تشـكيل مـي گـردد و وظيفـه اش داوري بـين         . مي شود

اختالفات پيش آمده بين كارگران و كارفرمايـان اسـت البتـه دربـاره تركيـب ايـن كميتـه و        

كميتة پيشين هيچ مطلبي بيان نشده است و كميته داوري مزبور دادگاه كار مي باشد كه بعد 

روز از  15انشاي حكم و رأي از جانب كميتـه مزبـور اگـر هـيچ كـدام از طـرفين ظـرف         از

خ ابالغ حكم اعتراض نكنند، حكم و راي كميتة مزبور دربـاره اخـتالف مطـرح شـده،     يتار

  . قطعي و الزم االجرا خواهد بود
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  دادگاه عمومي: گفتار چهارم

يته داوري اداره كار اعتـراض  اگر هر يك از طرفين اختالف نسبت به راي صادره از كم

روز از تـاريخ ابـالغ رأي بايسـتي بـه دادگـاه       15داشته و خواهان تجديدنظر باشـند، ظـرف   

  . عمومي مراجعه و دادخواستي مبني بر رسيدگي دوباره به اختالف طرح شده را ارائه نمايد

د در صورتي كه هيچيك از طرفين اختالف نسبت به حكم كميته داوري اعتـراض نكننـ  

روز، قطعي و الزم االجرا مي شود و هـر يـك از طـرفين پـس از گذشـت مهلـت        15ظرف 

  . مربوطه مي توانند اجراي حكم را از طريق دادگاه عمومي تقاضا نمايند

بدين ترتيب مالحظه مي شود كه مراحل رسيدگي به اختالفات كـارگري و كارفرمـايي   

كـارگر مـي توانـد اطمينـان داشـته       در مقررات مناطق چين به صورت كاملي تدوين شده و

اما نكتة قابل انتقاد به اين مراحل، عـدم پـيش بينـي    . باشد كه حقوق و مصالحش حفظ شود

روز از  15« مهلت هايي براي مراجعه به مراجع مذكور است به جز مرحلـة آخـر كـه زمـان     

منـاطق آزاد  پيش بيني شده است اما پيش بيني دقيق اين مهلت ها در مقـررات  » تاريخ ابالغ

اهميت اين مهلت ها از ويژگـي خـاص حـل اخـتالف كـارگري و      . ايران رعايت شده است

كارفرمايي نشات مي گيرد و همانگونـه كـه ذكـر شـد بايـد زمـان رسـيدگي بـه اختالفـات          

كارگري كوتاه باشد زيرا وضعيت اقتصادي كارگر به گونه اي است كه نمـي توانـد مـدت    
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ادن حكم در مراحل مختلف باشـد و اطالـة دادرسـي موجـب     زمان زيادي منتظر تشكيل و د

  . دلسردي كارگر و به زيان وي است

   



 ٢٦٩ 

  روش هاي رسيدگي به اختالفات كارگري و كارفرمايي : مبحث دوم

همانطوريكه گفته شد دو روش رسيدگي براي اختالفـات كـارگري وجـود دارد، روش    

ري و كارفرمـايي و روش  صنفي و روش قضـايي؛ روش صـنفي از طريـق تشـكلهاي كـارگ     

  . قضايي از طريق دادگاههاي كار است

به طور قطـع روش قضـايي در مقـررات منـاطق چـين پـيش بينـي شـده و كميتـه داوري          

 يياختالفات كارگري كه  توسط اداره كار تشكيل مي شود همـان مراجـع تخصصـي قضـا    

واقـع نشـود،    است كه حكم آن در صورتي كه از جانب هيچكدام از طرفين مورد اعتـراض 

روز از تاريخ ابالغ ، قطعي و الزم االجـرا اسـت و در نتيجـه كميتـه مزبـور مرجـع        15ظرف 

اما دربارة روش صنفي و غير قضايي به نظـر مـي رسـد، كميتـه     . قضايي تخصصي كار است

ميانجيگري اختالفات كار كه توسط خود بنگـاه ايجـاد مـي شـود، روش رسـيدگي صـنفي       

نجا ناشي مي شود كه تركيب كميتـه مـذكور در قـوانين مربوطـه بيـان      باشد، اين ترديد از آ

نشده است اما چون اطالع دادن به اتحاديه هاي كارگري در مقررات برخي از مناطق پـيش  

بينـي شــده و نيــز از جملــه وظــايف اتحاديــه هــاي كــارگري حمايــت  از حقــوق و مصــالح  

يه هاي كارگري نيـز در ايـن كميتـه    كارگران است به نظر مي رسد كه نمايندگاني از اتحاد

  . باشد، و در نتيجه رسيدگي مرجع مذكور ، رسيدگي صنفي و غير قضايي هست
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و دليل ديگر براي رسـيدگي صـنفي كميتـه مـذكور، عـدم وجـود و پـيش بينـي الـزام و          

ضمانتي براي رعايت رأي اين كميته است در حـالي كـه بـراي حكـم و راي كميتـه داوري      

  . ه الزام و ضمانت پيش بيني شده استاداره كار منطق

  

  انواع اختالفات كارگري و كارفرمايي : مبحث سوم

انواع اختالفات كارگري و كارفرمايي كه در صـفحات پيشـين بـه آن پرداختـه شـد كـه       

شـده   ينـ يش بيشامل اختالفات حقوقي و اختالفات صنفي است، در مقررات مناطق چين پـ 

ن يدر مقررات مناطق چـ  يو هم اختالفات صنف يت حقوقگر هم اختالفايبه عبارت د. است

مطالبي كه تا به اينجا گفتيم اختالف حقوقي را دربرمي گيرد اما دربـارة  . ده استيان گرديب

  . اختالفات صنفي نيز مطالبي در مقررات چين آمده كه به آن اشاره مي كنيم

» مايه گـذاري خـارجي  مقرراتي دربارة مـديريت كـار در بنگاههـاي سـر    « قانون  25ماده 

اگر بنگاه در حال انعقاد پيمان جمعي وارد اختالفي با اتحاديه كارگري يـا  « : مقرر مي دارد

نمايندگان كارگران شود و دو طرف نمي توانند اختالفشـان را در طـي مـذاكره حـل كننـد      

سازمان اداري محلي كار مي تواند به موضـوع از طريـق سـازماندهي مـذاكرات دو جانبـه ،      

بـا اتحاديـه   (اگر بنگاه دربارة اجراي پيمان دسته جمعـي كـار وارد اخـتالف    . رسيدگي كند

شود و دو طرف نتوانند اختالفات را طي مذاكراتي حـل و فصـل نماينـد، هـر دو     ) كارگري
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را در دادگاه طرح ) پيش آمده(طرف مجازند كه درخواست داوري كنند يا اينكه اختالف 

  . »كنند

سازمان اداري محلي كار مي تواند به موضـوع از  . . .« مقرر مي دارد قسمت اول ماده كه

، رسيدگي غير قضايي و صنفي را ». . . طريق سازماندهي مذاكرات دو جانبه رسيدگي كند 

  مطرح نموده و قسمت دوم ماده كه مقرر مي دارد 

گـاه  هر دو طرف مجازند كه درخواسـت داوري كننـد يـا اينكـه اخـتالف را در داد     ... « 

  . رسيدگي قضايي را پيش بيني نموده است» مطرح كنند

در رسيدگي صنفي و غيرقضايي، مالحظات اقتصادي، اجتماعي و محلي در نظـر گرفتـه   

مي شود ولي در رسيدگي قضايي كميته داوري يا دادگاه براساس مفاد پيمان دسته جمعـي،  

  . رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي نمايد
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جبل علي (ام حل اختالف در منطقه آزاد نظ: فصل  چهارم

  )»امارات«

مقررات منطقه آزاد جبل علي، اداره منطقه آزاد را به عنـوان مسـئول رسـيدگي بـه تمـام      

اختالفات كارگري و كارفرمايي معرفي كرده و تنها روش قضايي را براي حـل  اختالفـات   

علت ايـن امـر   . م مي پذيردكارگري و كارفرمايي پذيرفته كه از طريق دادگاههاي كار انجا

آن است كه الزمة روش غير قضايي وجود تشكلهاي كارگري و كارفرمايي است كـه ايـن   

  . امر هم در مقررات مذكور پيش بيني نشده است

رسيدگي به اختالفات هم ظاهراً در دو مرحله صورت مي گيرد، در مرحله اول كاركنان 

نند كه ميان كارگر و كارفرما ميانجيگري بخش مديريت اداري كار منطقه آزاد سعي مي ك

كرده و سازش ايجاد كنند و اگر ميانجيگري كاركنان نتوانسـت اختالفـات را حـل و فصـل     

نمايد اختالف به كميته اي ارجاع مي شود كه حكم آن براي هـر دو طـرف الزامـي اسـت،     

ز اعضـاي ارشـد   هيات مزبور با توجه به مقررات منطقه آزاد جبل علي حداقل از چهار نفـر ا 

  1.بخش مديريت اداري كار منطقه تشكيل مي شود كه حكمش قطعي و الزم االجرا است

  انتقادهاي وارد بر مقررات منطقه آزاد جبل علي راجع به حل اختالفات كار 

مهلت هاي دقيقي براي مراجعه به كميته و نيز الزم االجرا شدن حكم كميتـه در   )1

ين مساله مي تواند منجر بـه اطاعـة رسـيدگي    مهلت مزبور تعيين نشده است كه ا

                                         
1.  jafza    rules , Article  9.11.1. 
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شده و اين امر با وضعيت آسيب پذيري كارگر سازگاري نـدارد بطوريكـه مـي    

تواند كارگر را نسبت به نتيجه دادرسي و رسيدگي دلسرد نمايد و كـارگر را از  

  . احقاق حّقش باز دارد

ين باره نيز مقررات منطقة آزاد جبل علي در ا: عدم پيش بيني مرجع تجديد نظر )2

نارسا به نظر مي رسد زيرا تنها يك مرجع رسـيدگي معـين شـده اسـت و حكـم      

راي كميتة فوق الذكر قابل اعتراض نمي باشد و در نتيجة قطعـي و الزم االجـرا   

اين نوع رسـيدگي و دادرسـي عادالنـه بـه نظـر نمـي رسـد زيـرا كـارگر          . هست

ت تجديـدنظر را در  معترض به حكم كميتـه، نمـي توانـد اعتـراض و در خواسـ     

مراجع باال مطرح نمايد بدين معني كه مقررات اين منطقه اساساً مرجعي را براي 

مقـررات  . درخواست تجديدنظر و طرح دعواي دوباره پيش بينـي نكـرده اسـت   

منطقه آزاد جبل علي تقريبـاً از حيـث تعـداد مراجـع و مراحـل رسـيدگي شـبيه        

ررات امـارات مزيتـي وجـود دارد و    مقررات مناطق آزاد ايران اسـت امـا در مقـ   

آنهم حضور حداقل چهار نفر از اعضاي ارشد بخش مديريت اداري كار منطقه 

آزاد هست در حاليكـه در مقـررات منـاطق ايـران حضـور يـك نفـر از سـازمان         

مناطق آزاد در هيات رسيدگي پيش بيني شـده اسـت در نتيجـه بـا حضـور ايـن       

رسد رسـيدگي ايـن كميتـه در مقايسـه بـا       چهار نفر در كميتة مذكور به نظر مي



 ٢٧٤ 

رسيدگي هيات رسيدگي پيش بيني شده در مقـررات منـاطق آزاد ايـران، دقيـق     

 . تر و عادالنه تر باشد
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    گيري نتيجه

  چين حقوقي  در نظام  تحقيق  با موضوع  در ارتباط  شده  انجام  تطبيقي  مطالعات  به  باتوجه

  موارد ذيل  تحقيق  در مقدمه  مطرح  فرضيه  نظر گرفتن و با در  عربي  متحده  و امارات

  :كرد  ارايه  از تحقيق  ناشي  و پيشنهادات  نتايج  عنوان  به  توان رامي

  قراردادكار

  قراردادكاربه  آزاد ايران  مناطق  اشتغال  شد در مقررات  اشاره  تحقيق  در متن  كه بطوري

كار  انجام  و براي  نامعين  ، مدت معين  مدت  رداد كار برايقرا  شامل  كه  شده  تقسيم  دسته  سه

و  چين  ويژه  اقتصادي  كار مناطق  در مقررات  بندي تقسيم  چنين  شود در حاليكه مي  معين

تنها )  و امارات  چين(كشورها   آزاد اين  در مناطق. وجود ندارد  علي  آزاد جبل  منطقه

قرارداد كار   بندي تقسيم.  هست  معين  مدت  رداد كار برايقرا  قرارداد وجود دارد و آن يك

بطور   تحقيق  در متن  دارد كه  دنبال  را نيز به  آثاري  آزاد ايران  مناطق  درمقررات

آزاد   كارفرما در مناطق  كه  است  الزم  نكته  اين  اما يادآوري  است  شده  بررسي مفصل

و   سنوات  حق  از پرداخت  معين  كار با مدت  اردادهايانعقاد قر  تواند از طريق مي ايران

  و پي  كوتاه  هاي مدت  را به  تواند قراردادهايي كند كارفرما مي  خالي  شانه  اخراج خسارت

كارگر ايجاد كند   براي  قراردادها حقي  تكرار اين  اينكه  باكارگر منعقد كند، بدون  در پي

  يابد؛ اين  ادامه  از كارگران  هريك  قراردادها براي  قاد اينانع  سال  چندين  اگربراي  حتي

  كارهاي  براي  معين  انعقاد قرارداد كار با مدت  براي  دولت  هيأت  دادن  بااجازه  مساله
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  خدمت  هر سال  براي  چين  مناطق  در مقررات  در حاليكه. شود ، تشديد مي كارگاه استمراري

  خدمت  سابقة  ميگيرد و براي  كارگر تعلق  به  سنوات  حق  نوانبع  ماه  يك  كارگرحقوق

  حقوق  ميزان  به  سنواتي  ، حق كار كرده  و كمتر از يكسال  ماه  بيشتر از شش كه  كارگري

  به  سنواتي  حق  كاركرده  ماه  كمتر از شش  كه  كارگري  شود و براي مي  در نظرگرفته  يكماه

  .ميگردد  محاسبه  اهيكم  حقوق نصف  ميزان

  روزحقوق  ، دستمزد هفت خدمت  سابقة  هر سال  براي  علي  آزاد جبل  منطقه  در مقررات

  .گيرد نمي دارند، تعلق  سابقه  كمتر از يكسال  كه  كارگراني  براي  كه  شده  در نظر گرفته  پايه

كار   قراردادهاي  رانتوانند با كارگ مي  آزاد ايران  در مناطق  كارفرمايان  در مجموع

با   سال  چندين  را براي  قراردادهايين يچنمنعقد كنند و )  كمتر از يكسال(  معين  بامدت

  كارگران  براي  قراردادها حقي  اين  تمديد و مجموع  اينكه  بدون. تمديد كنند كارگران

  .ايجاد كند

  :گردد كار پيشنهاد مي قرارداد  نوع  از اين  كارفرمايان  سوء استفاده  عدم  براي

با   مستمر دارند قراردادهاي  جنبة  كه  و كارهايي  كارگاه  اصلي  كارهاي  براي: اوالً

  .منعقد شود  نامعين مدت

كارگر ايجاد كند و   براي  سنوات  حق  در مجموع  فوق  تمديد و تكرار قراردادهاي: ثانياً

  .گيرد  تعلق  سنوات  مزبور حق  كارگران به
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  قراردادكار  ليقتع

قرارداد   تعليق  شد، نهاد حقوقي  بيان  طور مبسوط  نيز به  تحقيق  در متن  همانطور كه

  در مناطق  اجتماعي  تامين  و بيمه  انساني  نيروي  اشتغال  مقررات  نامه  كاردر تصويب

  و آثار آن  و احكام  و علل  نشده  بيني پيش  ايران  اسالمي  جمهوري  صنعتي ـ  آزادتجاري

آزاد   مناطق  در مقررات  كه  ، در صورتي است  قرار نگرفته  فوق  مصوبه  مدنظرمصوبين

  به  مربوط  كارفرما و علل  به  مربوط  علل  دو دسته  قرارداد كار به  تعليق  ، علل چين تجاري

 مقررات  رعايت  مو عد  قهريه  كارفرما قوه  به  مربوطه  در علل  است  شده  بندي كارگرتقسيم

  واقع  چيني  مقنن  مورد شناسايي  تعليق  اسباب  عنوان  به  در كارگاه  و ايمني  بهداشتي 

  ناشي  و بيماريهاي  ، حوادث شغلي  غير مرتبط  و بيماريهاي  حوادث  درمان  و دورة  است شده

كارگر   از جانب قرارداد كار  شدن  معلق  اسباب  و استعالجي  زايمان  ازكار و مرخصي

  از مواد مربوط  تعليق  علت  قرارداد كار نيز چنانچه  تعليق  اند، در دوران قلمدادشده

  كه  كارگر بپردازد و در صورتي  را به  بايد هفتاد درصد حقوق  كارفرماباشد، وي به

 باشند، در  استعالجي  و يا مرخصي  زايمان  از كار، مرخصي  ناشي  حوادث  تعليق علت

  عامل  كارگر خواهد بود و چنانچه  حقوق  كل  پرداخت  به  كارفرما مكلف  تعليق دوران

  پرداخت  به  موظف  اجتماعي  تأمين  با امور كار باشد، سازمان  غير مرتبط حوادث  تعليق

  مقررات  نامة  تصويب  سكوت  كه  است  باشد، بديهي مي  تعليق  كارگردردوران  حقوق

  ايران  اسالمي  جمهوري  صنعتيـ  آزاد تجاري  در مناطق  اجتماعي تأمين  مة، بي اشتغال
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  به  چيني  در مقررات  كه  از عللي  هريك  تحقق  را در فرض  مناطق در اين  شاغل  كارگران

  تعلق  ايشان  به  دوران  در اين  كه  اند، آنها را از حقوقي قراردادكار آمده  تعليق  اسباب  عنوان

  مقررات  مذكور نيز با لحاظ  شود، مصوبه خواهدنمود، لذا پيشنهاد مي  گيرد محروم مي

  كارگر در دوران  از حقوق  مقررات  موثر اين  حمايت  جهت  به آزاد چيني  بر مناطق  حاكم

  .قرار گيرد  و اصالح  قرارداد كار موردبازنگري  تعليق

  

   و كارفرمائي  گريكار  رابطه  قرارداد كار يا پايان  انحالل

   ـ اخراج1

  :  كه  گرفت  نتيجه  توان مي  آمده  اخراج  در بحث  كه  تفضيالتي  به  با عنايت 

  امور مربوط  به  فقط  اخراج  موجه  از داليل  آزاد ايران  مناطق  اشتغال  در مقررات)  الف

  بحثي  كارگاه  هاي ضرورت  و از امور ديگر همچون  است  شده  اشاره  رفتار كارگران به

  هاي ضرورت  دليل  به  ، اخراج چين  مناطق  در مقررات  در حاليكه  نيامده  ميان به

  نزديك  كه  يا بنگاهي  بنگاه  ورشكستگي  چون  مواردي  است  گرديده  مشخص كارگاه

  سبب  به  نيرو را ميگذارند و يا اينكه  و تعديل  اداري  اصالح  و دورة  است  ورشكستگي به

كار   تأئيد اداره  به  بايستي  كارگران  اخراج  شود در موارد فوق مي  تعطيل  بنگاه  قهريه قوة

  . پذير نيست مجدد نيرو امكان  توزيع  كار تائيد كند كه  برسد و اداره منطقه
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  حكم  به  و فقط  نگرديده  و مشخص  تعريف  ايران  در مقررات  ناموجه  موارد اخراج) ب

  طور كامل  به  چين  در مقررات  ناموجه  موارد اخراج  در حاليكه  است  شده  اشاره نآ

از   ناشي  و بيماري  حوادث  به  كه  كارگري  اخراج  عدم  چون  مواردي  است  گرديده معين

  گذراندن  در حال  كه  حامله  زن  كارگران  اخراج  با كار دچار شد يا عدم  كار و ياغير مرتبط

  به  ناموجه  نيز اخراج  علي  آزاد جبل  منطقه  در مقررات  البته. هستند  زايمان مرخصي

  . است  قرار گرفته  مورد توجه  طورمجمل

  . است  نگرديده  بيني پيش  ، اخطار پيشين آزاد ايران  مناطق  در مقررات)  ج

  است شده  شناخته  يترسم  كار كشورها به  و قوانين  المللي در اسناد بين  كه  موضوعي

  خود باشد و ازطرف  گناهي بي  اثبات  دنبال  به  شود كارگر از طرفي مي  باعث  اخطار پيشين

  درمعرض  پذيرش  آسيب  باشد تا وضعيت  كار جديدي  در جستجوي  مدت  ديگر در اين

  كه  مقررگرديده آزاد  منطقه  و هم  چين  مناطق  در مقررات  هم  نشود اخطار پيشين  خطر واقع

  .كارگر اخطار دهد  به  قبل  ماه  بايد كارفرما يك  آن  مطابق

  ، به وارد است  آزاد ايران  مناطق  در مقررات  اخراج  بحث  به  كه  انتقادي  مهمترين) د

  شده  اشاره  تفصيل  حاضر به  در تحقيق  همانطوريكه  است  ناموجه  اخراج  شناختن رسميت

  كند و در صورت  اخراج  دليل  تواند، كارگر را بدون مي  آزاد ايران  مناطقكارفرمادر 

را تأييد كند كارفرما را   اخراج  بودن  ناموجه  ، اگر هيأت هيأت  كارگر ورسيدگي  شكايت

روز  45  حقوق  ميزان  به  سنوات  او حق  به  كار برگردد يا اينكه  كارگر به كند كه مخير مي
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  تواند با پرداخت ميگردد كارفرما مي  مالحظه  كه  بپردازد همانگونه خدمت  هر سال يابر

،  چين  مناطق  در مقررات  در حاليكه. كند  اخراج  ناموجه  صورت ، كارگر را به مبلغي

  موجه  دليل  ، كارگر را بدون و اگر كارفرمايي  برخوردار نيست اختياري  كارفرما از چنين

و   توبيخ  كار مشمول  كارگر به  برگرداندن  بر تكليف  عالوه ارفرماييك  كند، چنين  اخراج

  است  شده  اشاره  طور مبسوط  به  تحقيق  در متن  شود كه مي  مجازات  و حتي  اداري  تنبيه

  تا حدودي  چين  مناطق  اخراج  مقررات  رسد كه نظر مي به  ضروري  نكته  اين  يادآوري

نيز اگر   امارات  در مقررات  كار است  المللي بين  سازمان 158  مةنا  با مقاوله  منطبق

  را به  ناموجه  اخراج  غرامت  كند بايستي  اخراج  موجه  دليل  را بدون  كارگري  كارفرمايي

  .كارگر بپردازد

  و در جهت  و نارساست  ناقص  آزاد ايران  در مناطق  اخراج  مقررات  در مجموع

  :و لذا  پيشنهاد ميشود  گذار است مايهسر  منافع تأمين

  .شود  تعريف  و معين  آزاد بطور مشخص  مناطق  درمقررات  موجه  اخراج  ـ داليل1

  .شود  و مشخص  نيز معين  ناموجه  اخراج  ـ موارد و مصاديق2

  داده  اطالع  قبل  يكماه  بايستي  است  موجه  داليل  كارگر به  اخراج  كه  ـ در صورتي3

  .ودش

  .بمانند  مصون  كارفرمايان  ناموجه  اخراج  در مقابل  كارگران  ـ بطور جدي4
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  ـ استعفا2

در  استعفاو  استعفا  استعفا، تشريفات  و موارد موجه  ، داليل آزاد ايران  مناطق  در مقررات

استعفا  كه  نكته  ذكر اين  به  مذكور فقط  مقررات  است  نگرديده  بيني پيش  اضطراري  شرايط

  . است كرده  بيشتر خودداري  و از تفصيل  اكتفا نموده  قرارداد كار است  از موارد انحالل

  شده  بيني استعفا پيش  موجه  داليل  و امارات  چين  مناطق  درمقررات  در حاليكه

 و دستمزد  اگر كارفرما حقوق گرديده  بيني پيش  مناطق  تمام  درمقررات  مثال  بعنوان. است

يا . تواند استعفا دهد نكند، كارفرما مي  او پرداخت  به  متوالي  دو ماه  كارگررا براي

او كارگر را مورد   اگر كارفرما يا نماينده  مقرر گرديده  علي  آزاد جبل  منطقه درمقررات

  .تواند استعفا دهد قرار دهند كارگر مي و جرح  ضرب

اند  كرده بيني را پيش  و مواردي  نهاده  فراتر از ايندو كشور پا را   اين  مناطق  مقررات  حتي

  قرارداد كاررا فسخ  پيشين  اخطار و مهلت  تواند بدون آنها كارگر مي  وقوع  در صورت  كه

  غيرقانوني  اگر كارفرما كارگر را از طرق  مقرر گرديده  شانگهاي  كند مثالً در مقررات

كند و   فسخرا قرارداد كار   اخطار پيشين  بودنتواند  كار نمايد، كارگر مي  مجبور به

قرارداد   شروط  نيز مقرر گرديد اگر كارفرما از انجام  علي  آزاد جبل  منطقه  درمقررات

  .كند  اخطار قرارداد كار را فسخ  تواند بدون گردد، كارگر مي ناتوان
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دارند   مبسوطي  مقررات  علي  آزاد جبل  و منطقه  چين  استعفا نيز مناطق  تشريفات  درباره

  مقررات  در مجموع ...و)  چين(  كارگري  هاي اتحاديه  به  اطالع اي  اخطار پيشين  مانند مهلت

لذا   است  بسيار ناقص  علي  آزاد جبل  و منطقه چين  با مناطق  در مقايسه  آزاد ايران  مناطق

  .شود پيشنهاد مي

  .شود  و معين  تعريف استعفا كامالً  موجه  ـ موارد و داليل1

  .استعفا مقرر گردد  تقديم  براي  ـ تشريفات2

  .شود  بيني پيش  تشريفات  رعايت  استعفا بدون  ـ موارد اضطراري3

  

  : كلي  كار افتادگي ـ از3

ندارد  درمورد از كار افتادگي  و روشني  صريح  تعريف  آزاد ايران  مناطق  اشتغال  مقررات

  كارگري  رابطة  از موارد پايان  يكي  كلي  كار افتادگيكه   نكته  ذكر اين  به  و فقط

 زيرا  است  نداده  ارائه  زمينه  در اين  خاص  بندي و تقسيم  اكتفا نموده  است  وكارفرمايي

 از كار يا  تواند ناشي مي  كلي  كار افتادگي حاضر ذكر شد از  در تحقيق  همانطوريكه

  .با كار باشد  غيرمرتبط

از   از كار افتادگي  از اقسام  كارفرما در برابر هريك  تكليف  انتقاد فوق  به  اتوجهب

  . نيست  مشخص  درماني  هاي و هزينه  امرار معاش  هزينة  كمك  ،غرامت  پرداخت لحاظ
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با  از كار و غير مرتبط  ناشي  دو قسمت  را به  كلي  از كار افتادگي  چين  مقررات  در مقابل

،  استعالجي  مرخصي  ازحيث  خاصي  از آنها احكام  هريك  و براي  كرده  يمكار تقس

  .  است  ذكر نموده  و غرامت  سنوات حق

 كار از  ناشي  از كار افتادگي  درباره  نيز فقط  علي  آزاد جبل  منطقه  مقررات  همچنين

از   هريك  و براي  دهنمو  تقسيم  و كلي  جزئي  دو قسم  را به  و آن  نموده  وضع  مقرراتي

  نموده  بيان  و زندگي  درماني  هزينه  و كمك  غرامت  پرداخت  از حيث  خاصي  آنهااحكام

  در صورت  كه  كرده  مطرح  فوق  غرامت  دريافت  را براي  مزبور شروطي  ومقررات  است

  .گيرد نمي  تعلق  فرد از كار افتاده  به  ، غرامت شرايط  از آن  وجودهريك

رسد  نظرمي  به  ناقص  آزاد ايران  مناطق  در مقررات  از كارافتادگي  موضوع  در مجموع

  مقرراتي هزينه  و كمك  غرامت  تعلق  و ميزان  و چگونگي  آن  براي  خاصي  بندي زيرا تقسيم

  . است  نشده  وضع

  :لذا پيشنهاد ميشود

از كار و غير   ناشي  كلي  از كار افتادگي  در قبال  رانيا آزاد  مناطق  اشتغال  مقررات  موضع

  ، كمك غرامت  محاسبه  كيفيت  آن  تبع  گردد، تا به  مشخص  طور صريح  با كار به مرتبط

  .شود  كارگر روشن  امرار معاش  هزينة  ، و كمك درماني هزينة
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  پس از انحالل قرارداد كار  ـ تشريفات4

از  بعد را  خاصي  تشريفات  هر كدام  علي  آزاد جبل  و منطقه  چين  ويژه  اقتصادي  مناطق

  بومي  متأثر از وضعيت  كه  اند تشريفاتي كرده  بيني پيش  كارگران  قرارداد كار براي  انحالل

  تضمين بيشتر در راستاي  علي  آزاد جبل  مذكور در منطقه  تشريفات  مذكور است  كشورهاي

آزاد از   منطقة  اداره  اطالع  چون  تشريفاتي  فرماستكار  كارگر در مقابل  و مصالح  حقوق

  كه قطعي  هاي مقرري  محاسبة  حق  و همچنين  گرفته  كارگر صورت  بر عليه  كه  تنبيهاتي

  كارگر به  براي  هوايي  بليط  و نيز تهيهكند   پرداخت كارگر   به  كارفرما بايستي

حاضر   در تحقيق  تشريفات  كارگر اين  سكونت  لمح  نزديك  المللي بين  فرودگاه نزديكترين

  . است  شده  آورده  مبسوط طور  به

كشور بيشتر  زياد اين  جمعيت  به  باتوجه  چين  ويژه  اقتصادي  موجود در مناطق  اما تشريفات

از   كاريابي  هاي سازمان  نام  ثبت  چون  تشريفاتي  كار است  نيروي  ساماندهي  در جهت

  .  است  شده  منحل  قرارداد كارشان  كه  افرادي

  : شود يشنهاد ميلذا پ

فات انحالل قرارداد كار در يهمانند تشر يفاتيكار تشر يرويت موثر از نيجهت حما

  .شود ينيش بيران پيا يها يژگيط و وين با توجه به شرايو چ يمنطقه آزاد جبل عل
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  :كار  شرايط

 كار و هفتگي  و ساعات  كار روزانه  ساعات  ميزان  آزاد ايران  مناطق  در مقررات:  الف

 نوع  اين  است  شده  تعيين  متوالي  كار در چهار هفته  ساعات  ، فقط نشده  و معين  مشخص 

كار   طبيعت  بنا به  كه  است  كارهايي  ويژه)  متوالي  درچهار هفته  ساعت 176(  بيني پيش 

آزاد   مناطق  نيز مقررات  كار اضافي  در زمينه. هستند  فعال  از ماه  درساعتها و روزهايي

دستمزد   و نيز ميزان  يا ماه  هفته ،در روز  كار اضافه  و ميزان  ، سقف كار اضافي  ،انواع ايران

  كار روزانه  ساعات  چين  ويژه  اقتصادي  مناطق  در حاليكه.  است  نشده  بيني پيش  كاراضافي

را بر   استثنائاتي  يتو ح.  است  نموده  معين  ساعت 48  ا بهر  ، هفتگي ساعت  راهشت

از روز   هايي در ساعت  كه  آور يا كارهايي  و زيان  سخت  كارهاي  مثل  كار روزانه ساعات

  ساعت 48  در ماه  شده  معين  كار اضافي  ميزان  است  نموده  بيني هستند را پيش فعال

 تعطيل  روزهاي  براي  و دستمزد آن  شده  اعالم  ممنوع  يزانم  و بيشتر از اين  گرديده معين

  معين  معمولي  درصد دستمزد در روزهاي 150  عادي  درصد دستمزد در روزهاي 200

نمايد كارفرما   درخواست  جبراني  مرخصي  آن  كارگر بجاي  كه  و در صورتي  است شده

  .دهد  جبراني  او مرخصي  كار به  فياضا  ساعت  ميزان  همان  مزد بايد به  بايدبجاي

   متخلف كارفرمايان  و براي  گرديده  اعالم  ممنوع  كارگران  به  اجباري  كار اضافي  و ارجاع

  . است  شده  در نظر گرفته  مجازاتي
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  ميزان  كه  گرديده  معين  كار روزانه  ساعات  ميزان  فقط  علي  آزاد جبل  در منطقه

  و غذا در نظر گرفته  استراحت  نيز براي  اضافه  ساعت  ضمناً يك  تاس  ساعت  هشت آن

  . است  شده  بيني پيش  ساعت 6  كارگران  همه  براي  رمضان  كار در ماه  ساعات.  است شده

و   تعطيل  در روزهاي  يا ساعتي  درصد دستمزد روزانه 150  دستمزد كار اضافي

  . عادي  درصد دستمزد در روزهاي125

از   كنند كه  ميتوانند توافق  و كارفرمايان  ، كارگران آزاد ايران  مناطق  در مقررات ـ

  كه  در حاليست  اين. نكنند  استفاده  استحقاقي  و مرخصي  رسمي  ، تعطيالت هفتگي تعطيل

  و رواني  جسمي  سالمت  را براي  جبراني  مرخصي  حتي  ويژة  اقتصادي  مناطق مقررات

  كه  اتخاذ كرده  ترتيبي  نامه  در تصويب  دولت  هيأت  ،اند در مقابل كرده  بيني پيش  كارگران

  به  تواند باتوجه كارفرما مي  ماده  زيرا با اين  مغاير است  بشري  علمي  كامالً بادستاوردهاي

  كار كند و يا شايد از طريق  وقفه  از كارگر بخواهد بدون  اقتصادي  قوي  موقعيت نفوذ و

و   جسمي  كارگر مزبور سالمتي  بعداز مدتي  كار نمايد در نتيجه  او را مجبور به فشارهايي

  . كار است  حقوق  با فلسفه  در تقابل  موضوع  دهد و اين   را از دست خود  روحي

  مرخصي ، استحقاقي  غير از مرخصي  به  آزاد ايران  مناطق  اشتغال  مقررات  بر آن  عالوه

  كارگران  هاي و مرخصي  رسمي  تعطيالت  چين  اما مقررات.  است  نكرده  بيني يشپ  ديگري

  اتخاذ كنند كه ترتيباتي  كه  نموده  موظف  و كارفرمايان  است  نموده  بيني پيش  را بطور كامل

  .كنند  استفاده  ها مرخصي  بتوانند از آن  كارگران
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  مزد 

  نشده بيني پيش  دستمزد مقرراتي  تعيين  چگونگي  هدربار  آزاد ايران  مناطق  در مقررات

  ،يكي شده  دستمزد مطرح  تعيين  چگونگي  براي  دو روش  چين  در مقررات  در حاليكه  است

  ،موقعيت بنگاه  و وضعيت  موفقيت  و براساس  قرارداد كار فردي  روشها از طريق  از اين

ذكر   به الزم  البته  است  كارگران  و موفقيت  ، شايستگي فني  مهارت  ، سطح ، وظايف كاري

  شود و روش  رعايت  بايستي  منطقه  مصوب  حقوق  حداقل  روش  دراين  كه  است

  زني  با چانه  در آن  كارگري  هاي اتحاديه  كه  است  جمعي  دسته  پيمانهاي  براساس دوم

  قبوالنند مسأله رما يا كارفرما ميدستمزد را بر كارف  ميزان  كار و از جمله  ،شرايط جمعي

،  دستمزد منطقه  حداقل  ايران  در مقررات  تمزد استسد  دستمزدها، حداقل  ديگردرباره

دارد،   جريان  شود و در آن مي  كشور تصويب  در سطح  كه  است  دستمزدي  حداقل همان

  و به  است  بااليي  آزاد در سطح  در مناطق  زندگي  هاي هزينه  دانيم مي  درصورتيكه

اما  باشد  نداشته  همخواني  منطقه  عيني  هاي دستمزد با واقعيت  حداقل  اين  رسد كه نظرمي

كار   ديگر اداره  عبارت  دستمزد خود را دارد به  حداقل  ، هر منطقه چين  مناطق  درمقررات

  و موقعيت  و وضعيت  زندگي  هاي هزينه  به  ، باتوجه ويژه  اقتصادي  از مناطق  هركدام

  .دارد  همخواني  منطقه  آن  با وضعيت  كنند كه مي  را تصويب  حقوق  ،حداقل منطقه

آزاد   ومنطقه  در چين  ويژه  اقتصادي  ، مناطق آزاد ايران  مناطق  مقررات  به  باتوجه  بنابراين

  :شود كار، پيشنهاد مي  شرايط  در زمينة  علي  جبل



 ٢٨٨ 

شود تا   گنجانده  آزاد ايران  مناطق  در مقررات  و هفتگي  ر روزانهكا  ساعت  ـ ميزان1

  .شود  كارگر حفظ  و رواني  جسمي  سالمت  وسيله بدين

  بيني پيش  در مقررات  دستمزد آن  و نيز ميزان  كار اضافي  ، ميزان كار اضافي  ـ انواع2

  .گردد

  كار، در مقررات  در قوانين  دهش  و تعريف  شده  شناخته  مرخصيهاي  مختلف  ـ انواع3

  استفاده  از آن  ضروري  بتوانند در مواقع  گردد تا كارگران  بيني نيز پيش  آزاد ايران مناطق

  .كنند

كنند   استفاده  بطور كامل  ها و مرخصي  از تعطيالت  كارگران  اتخاذ شود كه  ـ ترتيبي4

  .گردد  آنها حفظ  و رواني  جسمي  تاسالمت

،  ، وظايف مربوطه  شغل  و موقعيت  ، وضعيت چون  عواملي  دستمزدها به  تعيينـ در 5

  .شود  توجه  كارگران  و موفقيت  ، شايستگي فني  مهارت  سطح

  و طي  آزاد ايران  مناطق  زندگي  هاي هزينه  به  باتوجه  آزاد ايران  مناطق  حقوق  ـ حداقل6

  .شود  واقع  مورد تصويب  معين  زمانهاي
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  :كار  جمعي  روابط

  و امارات  ، چين آزاد ايران  مناطق  مقررات  بين  اختالف  موارد عمدة  از جمله

  موفق  از كشورهاي  آمد برخي  تحقيق  در متن  كه  همانگونه  كار است  جمعي  روابط موضوع

  كارگري  اي اتحاديه  اند كه رفته  تا بدانجا پيش  سنگاپور و فيليپين  آزاد مثل  مناطق  زمينة در

 كار نيز تأكيد بسيار فراواني  المللي بين  سازمان. اند كرده وارد  مناطق  هاي مديره  در هيات را

ن يا  و توسعه  پيشرفت  رابراي  و كارفرمايي  كارگري  و وجود تشكلهاي  نموده  نكته  اين بر 

مزبورمورد   موضوع  آزاد ايران  قمناط  در مقررات  در حاليكه  است  دانسته  ضروري  مناطق

  . است  قرار نگرفته  مصوبين  توجه

  وجود تشكلهاست  نتايج  از جمله  كه  است  جمعي  پيمانهاي  موضوع  بر آن  عالوه

  . است  نگرديده  بيني پيش  آزادايران  مناطق  درمقررات

اند  داده اختصاص  موضوع  ناي  را به  موادي  چين  ويژه  اقتصادي  مناطق  مقررات  در مقابل

را   آنهاوظايفي  و براي  شمار آورده  به  كارگران  را از حقوق  كارگري  هاي ووجود اتحاديه

  رعايت جهت  كارگران  ، آموزش كارگران  از حقوق  ، حمايت اند از جمله نموده  تعريف

را نيز  تكاليفي  باره  ايندر  . و غيره  غيرنقدي  و مزاياي  وجوه  ، سازماندهي كاري  انضباط

  . است  قرار داده  كارگري  هاي از اتحاديه  حمايت  در جهت  كارفرمايان  برعهده



 ٢٩٠ 

  حق  تحقق  شود جهت آزاد پيشنهاد مي  مناطق  فعلي  مقررات  سكوت  به  توجه با

هتر ب  هرچه  توسعه  براي  است  كارگران  اساسي  حقوق  از جمله  كه  كارگري  ايجادتشكل

  .شود  وضع  باره  در اين  ، مقرراتي آزاد ايران مناطق

پيشنهاد   ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون 104و  26  اصول  به  با عنايت  در ضمن

شود تا  آزاد گنجانده  مناطق  در مقررات  كارگري  هاي اتحاديه  در زمينة  شود مقرراتي مي

  حقوق  از جمله  كه  كارگري  هاي ها و سازمان د تشكلايجا  حق  تحقق  زمينة  وسيله بدين

  .شود  برطرف مزبور  شود و خالء موجود در مقررات  آيد فراهم شمار مي  به  اساسي
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   اختالف  حل  نظام

  از دو جهت  آزاد ايران  مناطق  در مقررات  كارفرمايي  كارگري  اختالف  حل  نظام

  . انتقاد است قابل

  جهت  ديگري  مزبور مرحله  ، زيرا درمقررات رسيدگي  مراحل  از جهت  اول

  فقط  ، كارگر معترض است  نشده  بيني تجديدنظر پيش  كارگر و درخواست اعتراض

  رسيدگي  نمايد و از آنجائيكه  مطرح  اداري  عدالت  خود را در ديوان  توانداعتراض مي

  شود و اين خود نااميد مي  حق  به  از رسيدن، كارگر  طلبد در نتيجه مي  زيادي ، زمان ديوان

در   بايستي  كه  است  كارگري  اختالفات  دادرسي  مغاير ويژگي  هم  رسيدگي بودن  طوالني

چهار   ويژه  اقتصادي  مناطق  در مقررات  شود در مقابل  رسيدگي  ممكن  زمان سريعترين

  ، كميتة و سازش  مذاكره  شامل  كه  است  شده  بيني پيش  اختالفات  به  رسيدگي جهت  مرحله

  و نهايتاً دادگاه  كارگري  اختالفات  داوري  ، كميته بنگاه  كاري  اختالفات ميانجيگري

  . عمومي

  از كارگر يا نماينده  رسيدگي  ، هيأت وارد است  رسيدگي  هيأت  تركيب  به  ـ انتقاد دوم2

  مالحظه  شود و همانطوريكه مي  ، تشكيل زمانسا  او و نماينده  او،كارفرما يا نماينده

  سازمان  نظر نماينده  در هر صورت  كه  شده  بيني پيش  اي گونه  به  هيأت  شودتركيب مي

  باشد، همان  هرچه  سازمان  و نظر نماينده  هست 23  هيأت  اين  شود زيرا اكثريت مي  تأمين



 ٢٩٢ 

مزبور   طرفين  به  ابالغ  روز از تاريخ 10  رفظ  هيأت  و رأي. دهد مي  را تشكيل  هيأت رأي

  . اجرا است والزم قطعي

از چهار كارمندارشد   مزبور متشكل  هيأت  علي  آزادجبل  منطقه  در مقررات  در حاليكه

  منطقه اختالف  حل  كميتة  رسيدگي  كه  است  روشن  آزاد است  منطقه  كار سازمان  مديريت

تر  عادالنه آزاد ايران  مناطق  رسيدگي  هيأت  به  در مقايسه  تركيبي  با چنين  علي  آزاد جبل

  . است

و  چين  ويژه  اقتصادي  مناطق  و مقررات  آزاد ايران  مناطق  مقررات  به  باتوجه  بنابراين

  :شود پيشنهاد مي  علي  آزاد جبل  منطقه

شود   مزبور گنجانده  رراتنيز در مق  ديگري  مرحلة  اختالفات  به  رسيدگي  ـ در مراحل1

  .نمايد  مطرح  تجديدنظر خود را در آن  بتواند درخواست  تاكارگر معترض

در   بيشتري  افراد كارشناس  شود كه  اصالح  اي نيز بگونه  رسيدگي  هيأت  ـ تركيب2

  .شود  گنجانده  هيأت تركيب
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  مراجع و مواخذ

  :كتب

ــحافظ -1 ــكلها ي ــه، تش ــارگر يان، فاطم ــا يك ــارات اند(، ييو كارفرم ــر،  يانتش ــه برت  ش

  .چاپ اول) 1380

، )يقــيتطب يبررســ( ييو كارفرمــا يكــارگر ي، شــمس الســادات، تشــكلها يزاهــد -2

 )1377 يموسسه كار و امور اجتماع(

) 1381، ين اجتمـاع يموسسـه كـار و تـام   (زاده، گشواد، مراجع حل اخـتالف،   يمنش -3

  چاپ دوم

ــد -4 ــوت يمحمــ ــعود، مطيالمــ ــه ا، مســ ــاره  يالعــ ــرات  يدربــ ــاطق آزاد و اثــ  منــ

 چاپ اول) 1374انتشارات وزارت امور خارجه، (آن،  يبازرگان-ياقتصاد

انتشـارات  (ران، جلـد دوم،  يـ ا ياسـالم  يجمهور يد محمد، حقوق اساسي، سيهاشم -5

 چاپ چهارم) 1374دادگستر، 

منـاطق آزاد   يعـال  يرخانـه شـورا  ي، دبيصـنعت -يقانون و مقررات مناطق آزاد تجـار  -6

 چاپ اول) 1383الم، يانتشارات ع(، يصنعت-يتجار

ن كتب علوم يتهران، سازمان مطالعه و تدو(، عزت اهللا، حقوق كار، جلد اول، يعراق -7

 .، چاپ دوم1382، )سمت) (يدانشگاه يانسان

  )1356ران يا يدانشگاه مل(، عزت اهللا،دوره حقوق كار، جلد اول و دوم يعراق -9و  8
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، )1382مجـد،   يو فرهنگـ  يتهران، مجتمـع علمـ  (، ابوالفضل، حقوق كار، ينجبرر -10

  .چاپ پنجم

نشـر  (حقوق، جلد چهـارم   ينولوژي، محمد جعفر، مبسوط در ترميلنگرود يجعفر -11

  )1378گنج دانش، 

  چاپ اول) 1381تهران، انتشارات فكرسازان، (ان، غالمرضا، حقوق كار، يموحد -12

ن يموسسـه كـار و تـام   (، )ه نامه هـا يمقاوله نامه ها و توص(ط كار ي، شراي، مهريثقف -13

  چاپ اول) 1379، ياجتماع

انتشـارات  (ه، يو تصـف  ين، حقوق تجـارت ورشكسـت  ي، محمد حسيقائم مقام فراهان -14

  ) 1375دانشگاه تهران 

شـهر و   يد بـر بنگاههـا  يـ جاد اشـتغال بـا تاك  ين در ايت چي، احمد، علل موفقيدريم -15

  )1377، ين اجتماعيموسسه كار و تام(، روستا

دگاه حقوق بشر، سال يد محمد، جزوه عدالت و انصاف و مساوات از دي، سيهاشم -16

  1379-80 يليتحص
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  :ان نامه هايپا

ان نامـه  يـ ، پايخـارج  يه گذاريت از سرمايحما يحقوق يوه هاي، شي، مهديحداد -17

  .ارشد، دانشگاه تهران يكارشناس

ان نامــه يــ، پايصــنعت-يحســن، حقــوق مــرتبط بــا منــاطق آزاد تجــار  ،يشــم آبــاد -18

  ,1373 يليت مدرس، سال تحصيارشد، دانشگاه ترب يكارشناس

ارشـد،   يان نامه كارشناسـ ي، پايان، محمد، نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصاديزاغ -19

  ,69-70 يليدانشگاه تهران، سال تحص

در  يكـار يت و بيـ بـا امن  يو اقتصاد ياسيسرابطه توسعه  يل، بررسين زاده، خليحس -20

  .ارشد، دانشگاه تهران يان نامه كارشناسيران، پايا

ن يمـه تـام  ي، بيانسـان  يرويـ مـواد مقـررات اشـتغال ن    يقـ يتطب يم، بررسي، ابراهياقبال -21

ان نامـه  يـ ران، پايـ ا ياسـالم  يبا قانون كار جمهـور  يصنعت-يدر مناطق آزاد تجار ياجتماع

  .77-78 يلي، سال تحصيدانشگاه آزاد اسالم ارشد، يكارشناس

  :مجالت

  ).1380ن يفرورد( 26، شماره رانياقتصاد اران، يز ايق غم انگمناط -22

  ).80مهر (، 69، شماره مناطق آزادن، يبا مناطق آزاد چ ييآشنا -23

  ,85، شماره مناطق آزادسر بر آورده است،  ين از شانگهايچ ياژدها -24

  ,88، شماره اقتصاد يتازه هاانه، يخاورم يدر كشورها يارمناطق آزاد تج -25
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  ).80بهمن ( 73، شماره مناطق آزاد، يبا منطقه آزاد جبل عل ييآشنا -26

، صنعت حمل و نقـل ، يارد نفـر يليم ميك و نيبازار : هدف يبندر آزاد جبل عل -27

  )77اسفند ( 178شماره 
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28- REGULATIONS THE LABOR MANAGEMENT OF THE FOREIGN-FUNDED ENTERPRISES 

http://english.mofcom.gov.cn 

 

29- REGULATIONS ON LABOR MANAGEMENT IN THE XIAMEN SPECIAL ECONOMIC ZONE 

http://english.mofcom.gov.cn 

 

30- REGULATIONS ON MANAGEMENT OF LABOR WORK AND PERSONNEL IN FOREIGN-

FUNDED ENTERPRISES IN SHANGHAI 

http://english.mofcom.gov.cn 

 

31- REGULATIONS OF ZHEJIANG PROVINCE ON THE  MANAGEMENT OF LABOR AND 

PERSONEL AFFAIRS OF SINO-FOREIGN JOINT VENTURES 

http://english.mofcom.gov.cn 

 

32- INTERIM PROVISION OF HAINAN PROVINCE ON LABOR MANAGEMENT IN 

INTERPRISES WITH FOREIGN INVESTMENT 

http://english.mofcom.gov.cn 
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33- REGULATIONS ON LABOR MANAGEMENT FOR FOREIGN INVESTMENT INTERPRISES 

IN JIANGSU PROVINCE 

http://english.mofcom.gov.cn 

 

34- LABORREGULATIONS GOVERNING THE SPECIAL ECONOMICZONES IN GUANGDONG 

PROVINCE 

http://english.mofcom.gov.cn 

 

35- LAW ON SINO-FOREIGN EQUITY JOINT VENTURES 

http://english.mofcom.gov.cn 

 

36- DETAILED RULES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON WHOLLY FOREIGN-

OWNED ENTERPRISES 

http://english.mofcom.gov.cn 

 

37- JAFZA RULES 

www.jafza.ae 
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ILO, Governing Body, committee of Employment and social policy, Employment and 

www.ILO/epz.orgsocial policy in respect of export processing zones.    
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