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Abstract 

Today, the people of the world are facing complex and multidimensional 

economic challenges in such a way that at the international, regional and 

national levels, the human population of countries is facing abysmal 

livelihood impasses. Regardless of the economic, social and political aspects 

of this issue, it seems necessary to study and pathology of the legal structure 

of the Right to Work, as one of the fundamental and citizenship rights, 

recognized in most legal systems, including the legal system of the Islamic 

Republic of Iran, in order to improve the living conditions, enforce the 

mentioned rights and ensure economic security. In the Constitution of the 

Islamic Republic of Iran, the general policies of the system and other 

upstream documents on the subject of the Right to Work have been 

repeatedly and emphatically identified and the general principles and main 

foundations of its legal structure have been mentioned. In addition to the 

constitutional norms and documents mentioned, the formal and substantive 

approach of the current laws and provisions on the Right to Work is studied 

and the main disadvantages of the existing legal structure such as ambiguity 

and conciseness, conflict and parallelism, obstacles to resignation, lack of 

enforcement guarantees and the negative approach of laws and provisions 

are addressed. Therefore, the main question of this research will be 

answered: “What are the disadvantages of the existing legal structure of the 

Right to Work in the laws and provisions of the Islamic Republic of Iran?” 
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  چكيده
كه در سطوح ينحوبه هستند؛مواجه  ياقتصاد يو چندبعد دهيچيپ يهاجهان با چالشمردم امروزه 

فارغ از  اند.مواجه يدارشهير يشتيمع يكشورها با تنگناها يانسان تيجمع ي،و مل يامنطقه ،يالمللنيب
حق بر ساختار حقوقي  شناسيي و آسيبموضوع، بررس نيا ياسيو س ياجتماع ،ياقتصاد يهاجنبه
هاي حقوقي شده در بيشتر نظامشناختهرسميتي بهو شهروند نيادياز حقوق بن يكيعنوان هب وكاركسب

ازجمله نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران، براي ارتقاي وضعيت معيشتي، استيفاي حقوق مذكور و 
هاي رسد. در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، سياستتأمين امنيت اقتصادي ضروري به نظر مي

وكار مكرراً و مؤكداً مورد شناسايي قرار گرفته و يگر اسناد باالدستي، موضوع حق بر كسبكلي نظام و د
هاي اصلي ساختار حقوقي آن اشاره شده است. در اين پژوهش، ضمن در نظر به اصول كلي و بنيان

گرفتن هنجارهاي اساسي و اسناد مذكور، رويكرد شكلي و محتوايي قوانين و مقررات جاري كشور در 
هاي اصلي ساختار حقوقي موجود ازجمله ابهام و اجمال، تعارض و وكار و آسيبمينه حق بر كسبز

توازي، موانع استيفا، فقدان ضمانت اجرا و سلبي بودن رويكرد قوانين و مقررات مورد بررسي قرار 
ن و وكار در قوانيگيرد و به سؤال اصلي اين پژوهش، يعني «ساختار حقوقي موجود حق بر كسبمي

  هايي است؟»، پاسخ داده خواهد شد.مقررات جمهوري اسالمي ايران داراي چه آسيب

  كليدي واژگان
  امنيت اقتصادي. ؛شناسي حقوقيآسيب ؛ساختار حقوقي ؛وكارحق بر كسب ؛حقوق شهروندي
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 مقدمه 
هاي در ميان حقترين حقوق انساني است و از مهمحق اشتغال يا  1وكارحق بر كسب

. اهميت اين حق چنان است كه دارداي هاي بشري جايگاه ويژهرفاهي يا نسل دوم حق
توجه به اشتغال و  .دهدمينزديكي  هاي بشري پيوندحقديگر آن را با اعمال و تضمين 

اجتماعي دارد كه تحقق بيكاري همواره اهميتي انكارنشدني در مسائل اقتصادي، سياسي و 
وكار نيز در گذر تحوالت هاي بشري، حق بر كسب. مانند ديگر حقسازدآن را الزامي مي

 اجتماعي و سياسي شكل گرفته است.

 19طور خاص، به كشور فرانسه و تحوالت آن در قرن پيشينه تاريخي اين واژه به
در پرتو  ،3بالن يلوئ ه،فرانس ستياليرهبر سوس را 2وكار»گردد. واژه «حق بر كسببازمي
كه منجر به  1846 يبحران مال يدر پ يكاريب شيو افزا 19قرن  لياوا ياجتماع يآشفتگ

تا قبل از آن،  .)Robertson, 1952, p. 69ابداع كرد (شد،  1848انقالب فرانسه در سال 
در رفت و ر مي، آرماني حياتي به شماتيحق مالكدر فرانسه بدين صورت بود كه 

بر  يالكنترل فئود هيو عل يو برابر ياسيس يآزاد يبرا انقالبيون هياول يجوهاوجست
براي استحقاق حق و داشتن آن به  ييمبنا ييدارادر آن زمان، . ، وجود داشتتيمالك

 مالكان به فقطابتدا بود.  يمناسب زندگ ياز استانداردها يبرخوردار معناي تضمين
در چنين شرايطي و پس از  اعطا شد. أيمانند حق ر ياسيو س يحقوق مدن دارايي

حقي  ستند،ين كهمه مالك ملچون  هاي بسيار انقالبيون، تصميم بر آن شد كهكشاكش
همه  يمناسب برا يزندگ يبه استانداردها يابيدست براي وكاربر كسبحق عنوان  با

وكار بدين صورت، حق بر كسب). Alfredsson, 1999, p. 533شود (در نظر گرفته 
عنوان استثنايي بر زندگي فرانسويان و امتيازي به آنان در شرايط صنعتي آن زمان به

 يبرخوردار يبرا يجد يديعنوان تهدبه ييدارا تيبر اساس مالك ضيتبع، مروزهبود. ا
دليلي دارايي نيز از مواردي است كه شناخته شده و  تيبه رسم ،از حقوق بشر كساني

  ).Alfredsson, 1999, p. 533براي تبعيض نيست (

 

 

1  . Right to Work 
2  . Droit Au Travail 
3  . Louis Jean Joseph Charles Blanc (18111882ـ) . 
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هاي ديگر بشري مورد انتقاد مخالفان واقع طبيعتاً اين حق نيز مانند بسياري از حق
هاي پس از پذيرش اين حق، برخي از پيروان مكتب ماركسيسم با آن به شد. در سال

كه در  تنبل بودن حقدر كتاب  ي،فرانسو ستيماركس ،1پل الفارگمبارزه برخاستند و 
. او در اين كتاب را مورد انتقاد قرار داد وكاربر كسبمفهوم حق منتشر شد،  1883سال 

كار نوعي دين و آيين است كه باعث تحقير وآميز به اينكه حق بر كسباي كنايهبا اشاره
اند كه فرزندان قهرمانان ترور به خود اجازه داده مي«و فكر كن :نويسدشود، ميها ميانسان

 رفتنديپذ يعنوان فتح انقالبقانون را بهاين  1848از سال  ... شوند ريكار تحق دينِ باكه 
عنوان اصل را به وكاركسبها حق كند. آنيساعت محدود م 12كارخانه را به  ،كه كار
 اييستپَ نيتوانستند چني! فقط بردگان مفرانسه ياي. شرم بر پرولتاركردنداعالم  يانقالب

  ).Lafargue, 1883, p. Chapter II» (داشته باشند
وكار از زمان صنعتي شدن، شروع مشكالت مربوط به كارگران در ايران حق بر كسب

گذار با اتخاذ سياست تقنيني و ايجاد و مدرن شدن نظام حقوقي، اهميت يافت و قانون
وكار در قوانين و مقررات، به اين موضوع توجه جدي نشان ساختار حقوقي حق بر كسب

هاي كلي نظام و ديگر مهوري اسالمي ايران، سياستدر قانون اساسي جكه طوريداد؛ به
وكار مكرراً و مؤكداً مورد شناسايي قرار گرفته و به اسناد باالدستي، موضوع حق بر كسب

هاي اصلي ساختار حقوقي آن اشاره شده است. در اين پژوهش، ضمن اصول كلي و بنيان
ي و محتوايي قوانين و در نظر گرفتن هنجارهاي اساسي و اسناد مذكور، رويكرد شكل

هاي اصلي ساختار حقوقي وكار و آسيبمقررات جاري كشور در زمينه حق بر كسب
گيرد و به پرسش اصلي اين پژوهش، يعني «ساختار حقوقي موجود مورد بررسي قرار مي

وكار در قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران داراي چه موجود حق بر كسب
براي همين، ابتدا  تحليلي پاسخ داده خواهد شد.ـوش توصيفيهايي است؟»، با رآسيب

ترين المللي و حقوق ايران روشن و سپس مهماهميت و جايگاه اين حق در نظام بين
شود. ضمن اين بررسي، جايگاه ساختار حقوقي قوانين و مقررات در اين باره بررسي مي

هاي ترين آسيبر پايان نيز مهمگيرد. ددر تضمين امنيت اقتصادي مورد تحليل قرار مي
  وكار بيان خواهد شد.ساختار حقوقي حق بر كسب

 

 

1  . Paul Lafargue (18421911ـ) . 
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  وكاراهميت و جايگاه حق بر كسب .1
وكار ابتدا الزم است به بيان تعريف و عناصر براي درك اهميت و جايگاه حق بر كسب

ق، اصلي اين حق پراخته شود. سپس به دليل اهميت مباحث اقتصادي در ارتباط با اين ح
مختصراً رابطه آن با اصل ثبات و امنيت اقتصادي بررسي و در پايان به جايگاه حق بر 

  شود.وكار در قانون اساسي و اسناد باالدستي اشاره ميكسب
  وكارتعريف و اجزاي حق بر كسب .1ـ1

، در قوانين و مقررات وكاركسببر شدن حق يي اجراشناسايي و گام در راه  نينخست
دانست  دينخست با ،گريد انيحق است. به ب نيا يعناصر و اجزا نييمحتوا و تببا  ييآشنا

حق  ؟گذاردميها عهده دولت بر يحق چه تعهدات نيو ا ستيمقصود از حق اشتغال چ
هاي حقوقي پذيرفته ازجمله حقوق بنيادين بشري است كه در بيشتر نظام وكاركسببر 

از منظر حقوق بشر و شهروندي آن است كه  وكاركسبشده است. معناي اوليه حق بر 
افراد، داراي اختيار و حق انساني براي اشتغال هستند و نبايد از آن منع شوند؛ البته اين 

» بررسي وكاركسبي بيشتر با عنوان «اصل آزادي حق در مطالعات اقتصاد و حقوق اقتصاد
هاي اقتصادي، شود؛ زيرا زاويه نگاه مطالعات اقتصادي، بهينگي و كارآمدي سياستمي
ويژه توأم با توجه به اصول مربوط به حقوق رقابت و براي همين است كه حق بر به

به تنظيم اقتصاد  در نگاه حقوق اقتصادي جنبه اجتماعي و كالن يافته است و وكاركسب
 وكاركسبپردازد. همچنين، حق بر نوپديد مي وكاركسبهاي خرد و كالن ازجمله بنگاه

ويژه «حق منع اجباري» آثار خود را در حقوق كار و بيشتر با تأكيد بر ابعاد حمايتي آن، به
عنوان حق اساسي شامل بر جا گذاشته است، اما در مطالعات حقوق بشر و شهروندي به

  شود.مام ابعاد مربوط به آن ميت
هاي حقوقي ملي و عنوان حق بنيادين بشر، در بسياري از نظامبه وكاركسبحق بر 

المللي مورد تأكيد ويژه قرار گرفته است. اين حق در اعالميه جهاني نيز در مجامع بين
اجتماعي المللي حقوق بشر مانند ميثاق حقوق اقتصادي، حقوق بشر و در ديگر قوانين بين

وكار و توسعه اقتصادي، اجتماعي و و فرهنگي به رسميت شناخته شده و بر حق كسب
  فرهنگي تأكيد شده است.
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  اعالميه جهاني حقوق بشر در خصوص اين حق آمده است:  23ـ1در بند
عادالنه و مساعد كار و  طيهركس حق كار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرا«

  .١»را دارد يكاريدر برابر ب تيحما
  ي كه نظام و فرهنگ ياجتماع ،يحقوق اقتصاد يالمللنيب ثاقيمهمچنين، در

 يكشورها« :داردمقرر مي 6ماده  3قسمت  حقوقي ايران نيز آن را پذيرفته است،
حق شناسند كه شامل يم تيرا به رسم وكاركسببر  حق ،ثاقيم نيطرف ا

 اياست كه آزادانه انتخاب  يكار قيكسب درآمد از طر يبرا يهركس در فرصت
در  .»حق انجام خواهند داد نيحفظ ا يرا برا يكند و اقدامات مقتضيقبول م

 كيتوسط  ديكه با ياقداماتكند: «قسمت بعدي به جنبه ديگر اين حق اشاره مي
 يهاشود شامل برنامه انجامحق  نيتحقق كامل ا يبرا ثاقيم نيدولت عضو ا

به توسعه  يابيدست يو فنون برا هااستيس ،ياو حرفه يفن ييو راهنما يآموزش
و كامل و مولد خواهد بود. اشتغال تحت  يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد داريپا

 .٢»افراد را حفظ كند يو اقتصاد ياسيس ياساس يهايكه آزاد يطيشرا

  شناخته  تيبه رسمهمچنين، اين حق در منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم
شده  ديتأك وكاركسبوق مربوط به حق يعنيو دستمزد،  طيبر شراشده و در آن 

عادالنه  طيفرد حق دارد تحت شرا هر« آمده است: اين منشور 15. در ماده است
  .٣نمايد» افتيرد يمزد مساو ي،كار مساو يبخش كار كند و در ازاتيو رضا

از سه جزء و عنصر اصلي  وكاركسبطبق تعريف اعالميه جهاني حقوق بشر، حق بر 
  تشكيل شده است.

 

 

1. The Universal Declaration of Human Rights states in Article 23(1)  :1ـ Everyone has the right 
to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work and to 
protection against unemployment . 
2. “(1) The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes 
the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or 
accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right. 
(2) The steps to be taken by a State Party to the present Covenant to achieve the full realization 
of this right shall include technical and vocational guidance and training programs, policies and 
techniques to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive 
employment under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms to 
the individual” . 
3  . “Every individual shall have the right to work under equitable and satisfactory conditions, 
and shall receive equal pay for equal work” . 
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اصل آزادي  وكار،كسبترين اجز و ابعاد حق بر : يكي از مهم1ـ آزادي انتخاب شغل
شود: اول اينكه، هركس حق انتخاب شغل است  كه خود از دو بخش مهم تشكيل مي

كس ازجمله دولت، دارد شغل مطلوب خود را انتخاب كند (ايجابي) و دوم اينكه، هيچ
حق ندارد فرد را مجبور به اشتغال در كاري كند (سلبي) كه از آن با عنوان حق منع كار 

 .2دشواجباري نيز ياد مي

هاي مربوط به حقوق بنيادين كار در سازمان نامهاين موضوع در مقاوله و تصويب
طور مشخص ) نيز مورد اشاره قرار گرفته و مفصل بيان شده است. بهILOالمللي كار (بين

هاي شماره نامهتوصيهو  )ILOسازمان ( 294 نامهمقاولهو نيز  3اين حق در اعالميه فيالدلفيا
سازمان  1926جامعه ملل (سابق) مصوب  5در پي كنوانسيون منع بردگي 193و  36، 35
  المللي كار، قابل رهگيري است.بين

كننده حق ترين بخش تأمين: بسياري مهم6ـ برخورداري از شرايط عادالنه و مساعد كار
دانند؛ زيرا در صورت د كار ميوكار را برخورداري از شرايط عادالنه و مساعبر كسب

معناست؛ هر قدر هم كه در نبود ثبات و امنيت اقتصادي، حق آزادي انتخاب شغل نيز بي
انتخاب شغل آزاد باشد، اما در عمل به دليل تالطمات اقتصادي و نبود ثبات در اقتصاد، 

، 1386، صورت عادالنه فراهم نيست (طباطبايي مؤتمنيامكان انتخاب شغل براي فرد به
وكارها بدون اندازي و استمرار كسبهمچنين، در ابعاد اجتماعي، امكان راه). 515 ص.

مقصود از حق اشتغال و تعهد برخورداري از ثبات و امنيت اقتصادي ميسور نيست؛ البته 
 نيست.مثبت دولت در قبال آن، ايجاد شغل معين براي هر شهروند و در اختيار گذاشتن آن 

وقت گفته نشده ، هيچيافته استهاي رفاهي تي كه حق اشتغال در منظومه حقبا تمام اهمي
بلكه )، Ashiagbor, 2005: 244( وجود آوردبه  كه دولت مكلف است براي همه اشتغال

 

 

1  . To Free Choice of Employment 
تعهدات  ،يفريك تيبر محكوم يمبتن يماژور، كار اجباردارد ازجمله فورس زين ياستثنائات يحق منع كار اجبار .2

كه در  يكمك به فرد فه،يوظروستا، خدمت نظام يمنصفه، مشاركت در امور آبادان ئتيشركت در ه ،يو مدن يعاد
 .ليقبنيازا يخطر است و موارد

3  . Declaration of Philadelphia (1944) . 
4  . C029 - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) . 
5  . Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery (1926) . 
6  . To just and Favorable Conditions of Work 
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هر فرد بايد اين فرصت و  شغلي استبرابر هاي اين حق به معني حق دسترسي به فرصت
مين أت است، كاري كه آزادانه برگزيده يا انتخاب كرده بارا داشته باشد كه زندگي خود را 

بنابراين، دولت موظف است شرايط عادالنه . )Marks & Claopham, 2005, p. 436( كند
و مساعد اقتصادي را در راستاي فراهم آوردن زمينه انتخاب شغل مناسب براي افراد 

 وكارها فراهم آورد (ايجابي).اندازي و استمرار كسبه و نيز راهجامع

تمامي محقق وكار زماني به: و در آخر، حق بر كسب1ـ حفاظت و حمايت در برابر بيكاري
آساني او را از اشتغال شود كه فرد شاغل در برابر بيكاري حمايت شود و دولت يا كارفرما بهمي

هايي براي امنيت شغلي افراد در نظر گرفته نشود، هركس چنانچه مقررات و رويهمحروم نكنند. 
دوباره براي يافتن  چالشي، ضمن اينكه اين موضوع؛ مدام نگران از دست دادن شغل خود است

بيم از  .هاي مادي و معنوي ناشي از آن را به دنبال خواهد داشتشغل جديد و همه هزينه
. در فضايي چنين مبهم شودو شكوفايي استعدادهاي افراد مي خالقيتبيكاري خود مانع بروز 

و تنها  نيستندهايشان مطمئن د و خانوادهمين زندگي خوأو نامطمئن، كارگران از آينده شغلي و ت
هاي حق ديگرفرصتي براي مطالبه  ،انديشند كه چگونه بيكار نشوند و از اين رهگذربه اين مي

كه در چهارچوب حمايت است  باعث شده داليليوجه به چنين . تقانوني خود نخواهند يافت
هاي خاتمه قرارداد كار، غير بد. راهها جايگاهي ويژه بيااز حقوق كارگران، حفظ امنيت شغلي آن

، شودسويه قرارداد از جانب كارفرما، موارد متعدد ديگري را نيز شامل مياز اخراج و فسخ يك
 داليلهاي ناگهاني، خودسرانه، بدون دليل يا به آزارد، اخراجعمده كارگران را مي طورچه بهاما آن

هايي را براي اوالً بايد با وضع قوانين حمايتي، محدوديتبراي همين، دولت . 2آميز استتبعيض
اخراج و بيكاري شاغالن قرار دهد و مرتب بر آن نظارت داشته باشد. ثانياً، با وضع قوانين 

وكارها حمايت كند (ايجابي). بنابراين، تعطيلي گيري و فعاليت كسبحمايتي از شكل
رمند به دليل فقدان قوانين و مقررات حمايتي از ها، تعديل نيرو و اخراج كارگر يا كاكارخانه
 رود.وكار به شمار مينوعي نقض حق بر كسبوكارها، بهكسب

دهد وكار، ايجابي است. اين نشان ميطور كه گفته شد، بيشتر ابعاد حق بر كسبهمان
آفرين است. از سوي ديگر، ديگر ها مسئوليتكه تا چه اندازه تحقق اين حق براي دولت

 

 

1  . To Protection Against Unemployment 
  المللي كار پرداخته شده است.سازمان بين 166نامه و توصيه 158نامه اين موضوع در مقاوله . به2
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ها هستند و چهارچوب حقوقي كننده حقوق مردم، حاكم بر دولتصول و قواعد تضمينا
وكار، اصل ثبات ترين اصول و قواعد مرتبط با حق كسبكنند. ازجمله مهمرا تعيين مي

  رود. و امنيت اقتصادي است كه خود ازجمله حقوق شهروندان به شمار مي
 ياقتصاد تيامنثبات و وكار با اصل رابطه حق بر كسب .2ـ1

اي دوسويه و مستقيم دارند كه وكار با اصل ثبات و امنيت اقتصادي، رابطهحق بر كسب
ها بسيار مهم و نظام حقوقي موظف به تنظيم و برقراري برقراري نظم و تعادل ميان آن

توان گفت مقصود از ثبات و امنيت طوركلي مينظم عادالنه در اين شرايط است. به
ها و انحصارات دولتي سازي اقتصاد نيست. تصديوجه به معناي دولتيهيچاقتصادي به

وكار است. بوروكراسي ترين وجوه نقض حق بر كسبدر بسياري از موارد يكي از مهم
وكار است كه معموالً كارها يكي ديگر از موانع تحقق حق بر كسبواداري در برابر كسب

دهد. امنيت كارها نشان ميواندازي كسبراه وپاگيرخود را در مجوزها و مقررات دست
هاي كالن اقتصادي و تقويت توليد ملي محقق و ثبات اقتصادي با ثبات در شاخص

شود؛ البته اين موضوع به معناي رهاسازي اقتصاد و اهمال در رعايت مصالح و منافع مي
  ديگر، در شرايط نامتعادل اقتصادي:عبارتعمومي نيست. به

  هاي دولتي و افزايش اندازه دولت در اقتصاد و نگاه غالب به سمت تصدياگر
هاي اقتصادي با استفاده از ابزارهايي مانند مجوزهاي نيز محدودسازي فعاليت

شود و تأثير منفي آن وپاگير و... باشد، رويكرد دولتي غالب ميگسترده و دست
  وكار انكارناپذير است.بر حق كسب

  نيز اگر در شرايط كنوني نگاه غالب به سمت رهاكردن نظام در غير اين صورت
اقتصادي به سمت بازار آزاد و تجارت جهاني باشد، امنيت و ثبات اقتصادي به 

هاي كالن اقتصاد افتد؛ زيرا اگر امنيت و ثبات اقتصادي الزم در شاخصخطر مي
و شود كارها تضعيف ميووجود نداشته باشد، انتخاب شغل و شروع كسب

كارها به دليل ضعف در تأمين حق وتوان گفت ضعف در تأمين حق بر كسبمي
 .1بر ثبات و امنيت اقتصادي است

 

 

ها و امنيت اقتصادي در نظام حقوق اساسي نسبت آزاديغمامي، «خصوص ر.ك به: . براي مطالعه بيشتر دراين1
 .فصلنامه علمي مطالعات امنيت اقتصادي»، ايران
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  كارها در هنجارهاي اساسي ايرانوشناسايي حق بر كسب .3ـ1
كارها در اصول مختلف مورد وي جمهوري اسالمي ايران حق بر كسبدر قانون اساس

قانون اساسي است  28خصوص، اصل ترين اصل دراينمهمشناسايي قرار گرفته است. 
است و مخالف اسالم و  ليرا كه بدان ما يهركس حق دارد شغل« شود:كه در آن بيان مي

جامعه  ازين تي. دولت موظف است با رعانديبرگز ،ستين گرانيو حقوق د يمصالح عموم
احراز  يرا برا يمساو طيهمه افراد امكان اشتغال به كار و شرا يبه مشاغل گوناگون، برا

كن شهيجامعه و ر، «تأمين استقالل اقتصادي 43همچنين، در اصل  .»دينما جاديمشاغل ا
» را او يرشد با حفظ آزادگ انيانسان در جر يازهايبرآوردن ن و تيكردن فقر و محروم

و  نيمع يدم اجبار افراد به كارانتخاب شغل و ع يآزاد تيرعا« عنوان هدف وبه
اي در اقتصاد ايران عنوان ضابطه اساسي و پايهي» را بهگرياز كار د يكشاز بهره يريجلوگ

قانون اساسي به تكليف و وظيفه دولت در  3اصل  12كند. همچنين، بند مشخص مي
اين اصول زمينه كار» اشاره كرده است. در تحليل در  تيبرطرف ساختن هر نوع محروم«

وكار به هر سه مورد توان گفت، قانون اساسي از ميان سه جنبه اساسي حق بر كسبمي
وكار و آن يعني آزادي انتخاب شغل، برخورداري از شرايط مساعد و عادالنه كسب

  حمايت و حفاظت در برابر بيكاري در اصول مختلف اشاره كرده است.
وكار، يعني آزادي انتخاب شغل، ر كسبقانون اساسي، بُعد اول حق ب 28اصل  مطابق

مقصود  ، مصالح عمومي و حقوق ديگران.اسالم :است شدهمحدود و مشروط  ،سه قيدبا 
شغل انتخابي نبايد مخالف اسالم باشد مانند اشتغال از عدم مخالفت با اسالم آن است كه 

ك، خريدوفروش مشروبات الكلي، گوشت خو مانندبه معامالت مواد مضر و ناپاك 
و مانند آن. همچنين مخالفت با احكام اسالمي از جهت مغايرت با اصول  حيوانات مرده

  و نيز مخالفت با نظم و اخالق عمومي است. 96و  4متعدد قانون اساسي مانند اصول 
و  شغل انتخابي مخالف مصالح قيد عدم مخالفت با مصالح عمومي نيز آن است كه

شتغال به فروش اسلحه به دشمنان دين كه با مسلمانان ا ،مثال برايعمومي نباشد.  منافع
آنكه بر افزونجنگند يا به دزدان و راهزنان يا اشتغال به خريدوفروش مواد مخدر مي

نيز هست عمومي  و منافع مضر به حال جامعه و مخالف مصالح ،خالف اسالم است
آنكه حقوق و منافع  بر). عدم مخالفت با حقوق ديگران نيز افزون94 ، ص.1382(رئيسي، 
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گيرد، به معناي عدم مخالفت و معارضت با حقوق عمومي مردم در جامعه را دربرمي
فردي شهروندان ديگر است؛ مانند آنكه كسي حق ندارد اقدام به خريدوفروش داروهاي 

  شود.غيراستاندارد كند؛ زيرا منجر به بيماري ديگر شهروندان و نقض حقوق آنان مي
هاي كلي ويژه در بسياري از بندهاي سياستاسناد باالدستي نظام حقوقي ايران، بهدر ديگر 

توان به كار شده است. براي مثال، ميونظام، تأكيد و توجه بسيار بر ابعاد مختلف حق بر كسب
  شوند، اشاره كرد:وكار مربوط ميصورت مستقيم به حق بر كسبموضوعات زير كه به

  وكار.فضاي كسببهبود محيط و ارتقاي 

 .آموزش نيروي انساني متخصص و ارتقاي توان كارآفريني 

 داريپا يشغل يهافرصت جاديا. 

 ي.كاريكاهش نرخ ب براي ياقتصاد يبازارها ميتنظ 

 تيحما ،يمل ديتول يكل يهااستيس، «1هاي كلي اشتغال»كه در «سياست قبيلدي ازاينرو موا
هاي »، «سياست1404در افق  رانيا ياسالم يانداز جمهورچشمسند ي»، «رانيا هياز كار و سرما

 

 

  هاي كلي اشتغال:سياست .1
توان  ي) و ارتقايو آت يبازار كار (فعل يازهايمتخصص، ماهر و كارآمد متناسب با ن يانسان يروي. آموزش ن2«... 

) و توأم يو آموزش عال يو حرفه ا يكشور (آموزش و پرورش، آموزش فن ينظام آموزش تيولئبا مس ينيكارآفر
  ها.آن تيظرف زجهت استفاده ا ياقتصاد يهابنگاه يكردن آموزش و مهارت و جلب همكار

به  نسبت ينگرندهيو آ انيبنو اقتصاد دانش يبر استفاده از توسعه فناور ديبا تأك داريپا يشغل يهافرصت جادي. ا3
  .. ..يو جهان يها در سطح ملتحوالت آن

اقتصاد كالن، بازار  طيو مح ييو قضا يفرهنگ ،ياسيس طيآن (مح يهاشاخص يوكار و ارتقاكسب طي. بهبود مح5
مقررات  ن،يو رقابت از راه اصالح قوان يو تعاون يخصوص يهااز بخش تيها) و حماساختريو ز هااتيكار، مال
  .. ..رانيا ياسالم يجمهور يارچوب قانون اساسهدر چ ربطيذ يهاهيو رو

در جهت كاهش  ياقتصاد يبازارها ميو تنظ يو تجار يارز ،يمال ،يپول يهااستيس يداريو پا يساز. هماهنگ7
  .ديتول شيو افزا ديعوامل تول يوربهره يتوأم با ارتقا يكارينرخ ب

و  يخصوص يهاو اشتغال مولد در بخش ديتول ،يگذارهياز سرما تيبه حما هاارانهيدر پرداخت  شتري. توجه ب8
  .. ..يتعاون

 يهااز شركت يبانيو پشت هادهيا يسازيتجار يبرا هيشراكت در سرما يهاو توسعه صندوق سياز تأس تي. حما10
  نوپا، كوچك و نوآور.

  .داريها به اشتغال پاآن يآنان در جهت دسترس يهايتوانمند شيافزا يبرا كارانيمؤثر از ب يهاتيحما ي. برقرار11
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سازي كه برخي محققان پيادهطوريها اشاره شده است؛ بهكلي اقتصاد مقاومتي» و ديگر سياست
وري و پويايي نظام رشد بهره»، «اقتصادي استقاللخودكفايي، توليد ملي و اصول و قواعدي مانند «

مبارزه با فساد » و «زايي، تقويت بخش خصوصيكردن اقتصاد، اشتغال مردمي»، «اقتصادي كشور
وكار هاي كلي اقتصاد مقاومتي را كامالً منطبق با اصل آزادي كسبدر سياست »اقتصادي و اداري

  ).115-123 ، صص.1398، ديگرانكنند (احمدي بني و تحليل مي
 هوري اسالمي ايرانوكار در قوانين و مقررات جمساختار حقوقي حق بر كسب .2

مردم و  ميرمستقيو غ ميتعامل مستق يو اعتبار يبستر و شاكله كل حقوقيساختارهاي 
ها و نقش ،كنندهفيتعر يها، اصول، قواعد و هنجارهامجموعه ارزشهستند و حكومت 
گيرند. براي همين، اين ساختارها در ربط و نسبت را دربرمي نيمع نهيزم رامونيانتظارات پ

گذارند؛ وثيق با قواعد و هنجارهاي رسمي قرار دارند و بر روابط اجتماعي تأثير مي
ي و نظم و درنتيجه، اعتماد و آرامش در روابط شكلهمها، ايجاد آن آثاركه ازجمله نحويبه

وكار در حقوق تار حقوقي حق بر كسبرو بحث از ساخمتقابل اجتماعي است. ازاين
طور كه در قسمت قبلي درباره عناصر و اجزاي حق يابد. همانايران اهميت مضاعف مي

وكار نيز در نظام حقوقي وكار توضيح داده شد، ساختار حقوقي حق بر كسببر كسب
ت. ايران تا حد زيادي درنتيجه قوانين و مقررات پيرامون اين موضوعات شكل گرفته اس

  پردازيم.ها ميترين آندر ادامه، به مهم
  منع تبعيض در اشتغال .1ـ2

ترين انواع منع تبعيض در اشتغال شامل منع تبعيض در خصوص اشتغال زنان، مهم
  مهاجران قانوني و معلوالن است.

  1منع تبعيض در اشتغال زنان .1ـ1ـ2
  ايران است.اشتغال زنان، موضوع قوانين و مقررات مختلف در 

 

 

  باالتر از متوسط كشور. يهااستان يكاريبه كاهش نرخ ب ژهي. توجه و12
  .»كار يروين يوردستمزدها و بهره شيافزا نيتناسب ب تي. رعا13
 يشناسآسيبمردادي، «شاه. براي مطالعه بيشتر در خصوص حمايت از اشتغال زنان در ايران ر.ك به: جاويد و 1

  .اجتماعي زنان و خانواده ـفصلنامه شوراي فرهنگيي)»، دستگاه قضاي تيبا محور( زنان شاغل يحقوق
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  قانون مدني .1ـ1ـ1ـ2
تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي قانون مدني «شوهر مي 1117موجب ماده به

البته بايد توجه داشت مصلحت  ؛منع كند» ،مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد
حيثيت را از مقايسه شغل زن با  ؛شوهر است جدا از حيثيت زن و موضوعيخانواده 

ممكن است شغلي  ،مقابل اما در ،سنجندشئون اجتماعي و خانوادگي او يا شوهرش مي
به سبب آنكه مثالً غيبت طوالني  و دام مخالف نباشدكشئون هيچ خود با حيثيت وخوديبه

ت خانه مصلح ،را به همراه دارد، با مصلحت فرزندان و درنتيجه خانواده مادر از محيط
بودن يا نبودن شغل با  ). تشخيص منافي100، ص. 1362عراقي، ( منافات داشته باشد

با عرف است و طبق اين ماده، اختيار شوهر در  ،مصالح خانوادگي يا حيثيت زن و مرد
تواند به دادگاه مراجعه كند و اگر زن با اين نظر موافق نباشد، مي و ق استاين زمينه مطل

  ادامه دهد. شو به كار ندداليل الزم، خالف نظر شوهر را ثابت كبا ارائه 
  قانون حمايت از خانواده .2ـ1ـ1ـ2

ييد أتواند با تدارد: «شوهر ميمقرر مي 1353مصوب قانون حمايت خانواده  18ماده 
دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا 

كه دادگاه درصورتي .دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد تواند اززن نيز مي نع كند.م ،زن باشد
؛ كند»اختاللي در معيشت خانواده ايجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي

  طوركلي مورد بازبيني و اصالح قرار گرفت.به 1391البته اين قانون در سال 
  هاي زنان در نظام جمهوري اسالمي ايرانمنشور حقوق و مسئوليت .3ـ1ـ1ـ2

خود  101در ماده عالي انقالب فرهنگي است، شوراي 1383سال  مصوب اين منشور كه
به حق معافيت زنان از كار اجباري،  106ضمن تصريح بر آزادي انتخاب شغل، در ماده 

بعد از حق اشتغال « 101در ماده  آور در محيط كار اشاره دارد.خت و زيانس خطرناك،
هاي فردي و سرمايه كارگيريهرسيدن به سن قانوني كار و آزادي انتخاب شغل و ب

حق « 106» و در ماده مسئوليت رعايت قوانين اسالمي در كسب درآمد و نحوه مصرف آن
»، براي زنان كار طيآور در محانيخطرناك، سخت و ز ،يزنان از كار اجبار تيمعاف

  شناسايي شده است.
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  آور براي زنانممنوعيت كارهاي خطرناك، سخت و زيان .4ـ1ـ1ـ2
نيز حمل  آور وكارهاي خطرناك، سخت و زيان انجام«دارد: قانون كار مقرر مي 75ماده 

بار بيش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران زن ممنوع 
«كار ، 29/09/1371آور مصوب زيان سخت و نامه كارهايآيين 1موجب ماده به...». است

مكانيكي و  شيميايي، ها عوامل فيزيكي،آن آور كارهايي است كه درسخت و زيان
مراتب باالتر از تنشي به ،بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده كه در اثر اشتغال كارگر

بيماري شغلي  ،نتيجه آنگردد كه (جسمي و رواني) در وي ايجاد مي هاي طبيعيظرفيت
قانون كار، حمل بار بيش از حد مجاز با  75طبق ماده  ».استعوارض ناشي از آن  و

دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران زن ممنوع است. حداكثر وزن 
مكانيكي براي كارگر زن  بدون استفاده از ابزار مجاز براي حمل بار متعارف با دست و

طول مدت بارداري و همچنين ده هفته  حمل بار براي زنان در است.كيلوگرم   20 حدود
فلسفه اين ممنوعيت را بايد در حمايت از زنان و نيز كوشش  .استپس از زايمان ممنوع 

كردن زنان از برخي  و ممنوع  جو كرد نه محروموبراي باال نگه داشتن بازده كار جست
آور كه با قواي جسماني كارگر ارتباط مستقيم يانز كارهاي سخت و دادن امانجمشاغل. 

 چون ،هرچند از لحاظ نيروي دماغي در سطح مساوي با مردان هستند ،براي زنان ،دارد
مناسب نيست و بسيار اتفاق  هستند،تر از آنان هرحال از نظر نيروي جسماني  ضعيفبه

براي وي نامناسب  ز نظر جسميا كه  وادار كرده كاريبه او را  ،افتاده كه احتياج مادي زن
آور به زيان و سخت ماده مذكور با ممنوعيت ارجاع كارهاي خطرناك، رو. ازايناست
برداري كارفرما از موقعيت بد اقتصادي سدي در راه بهره است سعي كرده ،واقع در ،زنان

رسد انتقادي نسبت به اين قانون وجود داشته باشد همچنين، به نظر مي كارگر ايجاد كند.
خانوادگي حاكم  را براي حمايت زنان با توجه به شرايط فرهنگي وو آن اينكه، كار شبانه 

المللي هاي بيننامهمقاوله و كه بيشتر توصيهجامعه ايران ممنوع ندانسته است درحالي در
  دارند.با اين ممنوعيت نظر موافق 

  منع تبعيض در اشتغال مهاجران قانوني .2ـ1ـ2
: داردكار اتباع خارجي قانوني بيان ميودر خصوص حق بر كسبقانون كار  120ماده 

ورود  ديرواد يدارا ،كار شوند مگر آنكه اوالًه مشغول ب رانيتوانند در اينم گانهياتباع ب«
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 افتيمربوطه، پروانه كار در يهانامهنييو آ نيمطابق قوان ،اًيبا حق كار مشخص بوده و ثان
وكار كارگران قانون، شرايط مد نظر توضيح داده و حق كسب 121». در ادامه، در ماده دارند

. در تبصره اين ماده 1شودخارجي قانوني با شرط صدور پروانه كسب، مجاز دانسته مي
ه نيز منوط به تأييد هيئتي موسوم به هيئت مقرر شده است كه احراز شرايط مندرج در ماد

با  ديصدور رواديكي از شرايط صدور پروانه كسب،  ،فني اشتغال است. از سوي ديگر
 يماه كه توسط كارفرما ر يكحداكث) است كه «با سقف (ويزا «اف» حق كار مشخص

 هياستان (كل دأيياقامت معتبر درخواست شده است و پس از ت يدارا يتبعه خارج
مهاجرت  و) توسط وزارت امور خارجه صادر و توسط اداره گذرنامه ربطذي يهارگانا

 ازيكارفرما مكلف است در صورت ن .گرددياستان ممهور م يانتظام يروين ياتباع خارج
بر صدور پروانه يدرخواست خود را مبن ،شدهاز زمان داده شيبه ب يبه خدمات تبعه خارج

قانون كار نيز  129نامه اجرايي ماده ». آييندينما ميتسل يبه واحد اشتغال اتباع خارج ،كار
ماده  10ي در و لغو پروانه كار اتباع خارج ديتجد ،ديصدور، تمد يچگونگدر خصوص 

  تبصره، مقررات مهمي وضع و شرايطي را براي كار اين كارگران معين كرده است. 4و 
  ل معلوالنمنع تبعيض در اشتغا .3ـ1ـ2

  وكار معلوالن پرداخته است.مانند موارد زير به موضوع حق بر كسبقوانين متعددي 
 11/06/1383مصوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  هتوسع چهارم هقانون برنام.  
  02/02/1383مصوب قانون ساختار نظام رفاه و تأمين اجتماعي.  
 21/09/1369 پرورش استثنايي مصوب و قانون سازمان آموزش.  

 

 

 گانهياتباع ب يبا حق كار مشخص برا ،ديدر مورد صدور رواد ليذ طيشرا تيبا رعا ي«وزارت كار و امور اجتماع .1
  موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد:

افراد داوطلب واجد  ،كاره آماده ب يرانياتباع ا انيدر م ي،مطابق اطالعات موجود در وزارت كار و امور اجتماع ـالف
  و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. التيتحص
  .شدبا نظر مورد كار به اشتغال براي كافي تخصص و اطالعات داراي بيگانه ـ تبعهب
  استفاده شود. يرانيافراد ا يبعد ينيگزيآموزش و جا يبرا گانهياز تخصص تبعه ب ـج

 ».اشتغال است يفن ئتيماده با ه نيمندرج در ا طي: احراز شراتبصره
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  24/03/1359 ستي كشور مصوبيتشكيل سازمان بهز راجع بهقانوني اليحه 
 مجلس شوراي اسالمي، 09/11/1375شوراي انقالب و اصالحات مصوب 

  معلوالن.كار و اشتغال  بارهويژه دربه
  كار  بارهمجمع تشخيص مصلحت نظام در 1369موادي از قانون كار مصوب

  .ناي معلوالبخشي حرفهزشي و توانآمو
  1383 مصوب معلوالنقانون جامع حمايت از حقوق.  

در پرتو  اسالميي اشور مجلس ن كهالقانون جامع حمايت از حقوق معلو
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  هتوسع ههاي حمايتي قانون اساسي و قانون برنامسياست

ترين نظام عنوان مهم، در حال حاضر  بهكردتصويب  16/02/1383كشور در تاريخ 
قانون مذكور تقريباً . گيردميحمايتي از حقوق اشخاص داراي معلوليت مورد استناد قرار 

ضاً و حتي بع انقالبيدولتي، نهادهاي عمومي هاي دولتي، نيمهها و سازمانتمام ارگان
و ملزم به حمايت فرهنگي، اقتصادي،  معلوالنخصوصي و غيرانتفاعي را درگير مسائل 

ين قانون كه چنين نگاه وسيع و نخستعنوان و به كنداجتماعي و آموزشي ايشان مي
  ).184، ص. 1393(فرجي،  دارد، داراي اهميت است معلوالناي به مسائل گسترده

 ي معلوالن،برا يشغل يهافرصت جاديا برايراستا دولت مكلف است  نيدر هم
  كند:را فراهم  ليذ تسهيالت

 ،يكارگر ،يمانيپ ،يرسمي استخدام يدرصد از مجوزها 9ختصاص حداقل ا«الف) 
 يعموم ينهادهاها و ها، شركتها، سازماناعم از وزارتخانه يو عموم يدولت يهادستگاه

به افراد معلول  كننديمكشور استفاده  يعموم هكه از بودج ييهادستگاه گريو د انقالبيو 
  .طيواجد شرا
به  آنكشور و پرداخت  يستيسازمان بهز توسطسهم كارفرما  هميحق ب نيتأمب) 
  .رنديگيكه افراد معلول را به كار م يانيكارفرما

 نيقوانكه در  يزانيبه افراد معلول به م يخوداشتغال ياعتبار يالتپرداخت تسهج) 
  .شوديمشخص م ساالنه هبودج

به  زااشتغالي و خدمات يديتول ياحداث واحدها براي ياعتبار تسهيالتپرداخت هـ) 
  متعلق به افراد معلول است. هاآنيه سهام و سرما درصد 60از  شيكه ب يها و مؤسساتشركت
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ها، دستگاه )اپراتور تلفني (تلفنچ يسازمان يهااز پست درصد 60اختصاص حداقل و) 
  .يركت، حيجسم معلوالنو  نايبكمو  نايبه افراد ناب يعموم يو نهادها يدولت يهاشركت
 يسينونيو ماش يدفتر يمتصد يسازمان يهااز پستدرصد  60اختصاص حداقل ز) 
  ي».ركت، حيجسم معلوالنبه  يعموم يها و نهادهاها، شركتدستگاه

  آزادي انتخاب شغل .2ـ2

  منع كار اجباري و انتخاب آزادنه شغل .1ـ2ـ2

 قانون كار .1ـ1ـ2ـ2
قانون  28و  20 ،19و اصول  2اصل  6و بند  43اصل  4قانون كار بر اساس بند  6ماده 
اجبار افراد به كار «است:  كرده انيب نيچن باره نيدر ا ران،يا اسالمي يجمهور ياساس
از حقوق  ،كه باشند لهيقباز هر قوم و  رانيممنوع و مردم ا گرانياز د يكشو بهره نيمع

بود و همه افراد  نخواهد ازيسبب امت هانيبرخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند ا يمساو
را كه به آن  يشغلقانون قرار دارند و هركس حق دارد  تيدر حما كساني ،از زن و مرد

  ».نديبرگز ،ستين گرانيو حقوق د يو مصالح عموم اسالماست و مخالف  ليما
 قانون مديريت خدمات كشوري .2ـ1ـ2ـ2

در شغل را  يها و آزادفرصت يبحث برابرقانون مديريت خدمات كشوري  41ماده 
ورود به خدمت و تعيين صالحيت استخدامي و بيان كرده است: «مورد توجه قرار داده 

، بر اساس مجوزهاي صادره هستند،هاي اجرايي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاه
 .»شودها انجام ميتشكيالت مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت

  شغل كياز  شيب يتصد تيممنوع .2ـ2ـ2
 مادهمجلس شوراي اسالمي در  1373قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 

هر  ،رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس 141با توجه به اصل دارد: «اي مقرر ميواحده
اين ماده تالشي است براي از بين  .»دار شودرا عهده يشغل دولت كيتنها  توانديم شخص

  ها.صورت آزادانه براي آنبردن تهديدهاي شغلي جوانان و ايجاد امكان انتخاب شغل به
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  وكارهامجوز فعاليت كسب .3ـ2
تبع آن، تأمين حق بر و به وكاركسب يدر بهبود شاخص فضا يمسئله مجوزها، نقش مهم

در خصوص مرجع صدور  نبودن قوانين و مقررات ابهام و شفاف ،يدگيچيدارد. پ وكاركسب
 ياز معضالت فضا يكيوكار، كسب تيآغاز فعال اي ثبت يمجوز برا افتيدر نديفرا زيو ن

خصوص  در موضوع نياست. ا رانيا وكار درو ناقض حق بر كسب وكاركسب
 ربطيكه مراجع ذ يو مقررات نيهمراه است. قوان يشتريب يدگيچيبا پ، نوظهور يهاوكاركسب

قانون بهبود  ،يقانون اساس 44اصل  يقانون اجرا ليقباز اندكرده بيتصو رياخ يهادر سال
كشور و  ينظام مال يو ارتقا ريپذرقابت ديوكار، قانون رفع موانع تولكسب طيمستمر مح

وكار كسب يخصوص مجوزها در يمصوبات درخور توجه يحاو كهقوانين و مقررات ديگر 
وكار حاكم خواهد كسب يبر فضا يشتريب تيها، شفافشدن آنيي كه در صورت اجرا هستند

در گذشته، مقررات و مجوزهاي  .شوديم ليمرور تسهبه زيصدور مجوزها ن نديشد و فرا
از قانون  يبا اصالح مواداي زياد بود كه ايران به اندازه وكاركسبموجود در نظام حقوقي 

 طيو بهبود مح ييزدامقررات تيئه ي،قانون اساس 44اصل  يكل يهااستيس ياجرا
در سال ها تشكيل شد. همچنين، يي براي رفع آنو دارا يوكار در وزارت امور اقتصادكسب
به تصويب كميسيون  وكاربرخي مجوزهاي كسبطرحي با عنوان قانون تسهيل صدور  1400

االجرا ماه پس از الزم از چهاررسيد كه بر اساس آن، « جهش توليد مجلس شوراي اسالمي
شوند و شناخته مي  محورثبت  عنوان مجوزهايوكار بهشدن اين قانون، ساير مجوزهاي كسب

». اين قانون منزله صدور مجوز استنام در درگاه ملي مجوزهاي كشور بهمراحل ثبتاتمام 
  رود.به شمار مي وكاركسبگام مهمي در زمينه تسهيل 

  امنيت شغلي و حمايت در برابر بيكاري .4ـ2
از كار، ترس از حوادث،  يناش يدر معرض فشارها يشدن جوامع، انسان امروزي با صنعت
 يشغل تيشود كه امن ينيبشيپ يريتداب ديبا رو. ازاينو... قرار گرفته است يشغل تيعدم امن
 يخود هراس يشغل تيد تا نسبت به از دست دادن موقعشو نيمأت نفعيافراد ذ يو فكر

 يقانون اساس در زيدر كشور ما ن و است هر كشور نيعهده قوان برمهم  نيا نداشته باشند.
به موضوع امنيت شغلي اشاره  43اصل  4و بخش  2اصل  6، بند ج قسمت 22ل اصدر 

صورت تفصيلي به ، به32تا    7، مواد 2در فصل  1369شده است. در قانون كار مصوب 
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سعي شده است كه از اخراج غيرموجه كارگران  165امنيت شغلي كارگران اشاره و در ماده 
ماده  ،كارفرما از سويارگر ترين مستند اخراج كو اصليترين جلوگيري به عمل آيد. مهم

ف محوله قصور يهرگاه كارگر در انجام وظادارد: «اين ماده مقرر ميقانون كار است.  27
كارفرما حق  ،دينقض نما يكارگاه را پس از تذكرات كتب يانضباط يهانامهنييآ ايورزد 
عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به  ،كار ياسالم يصورت اعالم نظر مثبت شورا دارد در

به  »ق سنوات«ح عنوانحقوق كارگر را به نيماه آخر كيمعادل  ،نسبت هر سال سابقه كار
هرگاه گويد: «قانون كار مي 20». همچنين ماده ديپرداخته و قرارداد كار را فسخ نما يو

عالم آمادگي براي كار بايست كارگري را كه ادوران تعليق كارگر پايان يابد، كارفرما مي
كند، بپذيرد و اگر كارفرما از حضور او ممانعت كند و كارگر متعاقب آن شكايت كند و مي

 45 ،ازاي هر سال سابقه كاركارفرما بتواند اثبات كند كه با دليل موجه او را نپذيرفته، بايد به
اخراج ين قانون، » بر اساس اعنوان حق سنوات به او بدهدروز آخرين حقوق كارگر را به

قانون كار و تبصره يك آن (قصور كارگر،  27كارگر بدون رعايت شرايط مذكور در ماده 
نظر مثبت شوراي اسالمي كار يا نهادهاي جايگزين در  نامه، تذكر كتبي، اعالمنقض آيين

از به خطر افتادن اشتغال  يريجلوگ يبرااين مواد  قانوني است.خصوص اخراج)، غير
  اند.شدهدر برابر خطر از دست دادن شغل وضع  نانياطم جاديها و اآن از تيكارگران و حما

  وكار در قوانين و مقررات ايرانشناسي ساختار حقوقي حق بر كسبآسيب .3
وكار در قوانين و مقررات تا حد زيادي اوالً، به هاي ساختار حقوقي حق بر كسبآسيب

ثانياً، به  .گرددگذاري در ايران بازميمسائل و مشكالت عام و شكلي قانون و قانون
به ساختار  ، وكار كه در هر دو صورتهاي ماهوي و اختصاصي حق بر كسبآسيب

  شود.وكار لطمه وارد ميحقوقي حق بر كسب
  هاي عام و شكليآسيب .1ـ3

هاي شكلي، قوانين و مقررات عام است و مختص ساختار حقوقي حق بر اين دسته از آسيب
وكار نيست، اما به دليل ايجاد پراكندگي و تشتت، ابهام و اجمال، تعارض و توازي و كسب

طوركلي غيرمنقح بودن قوانين آن، منجر به ايجاد ابهام و سردرگمي در ساختار حقوقي حق به
وپاگير در ترين مقررات دستكه يكي از برجسته و ملموسنحويشود؛ بهوكار ميبر كسب
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وكار است؛ مخصوصاً مقررات أخذ مجوزهاي متعدد براي شروع ايران، مقررات كسب
خود ناقض حق بر خوديها كه بهبر بودن فرايندهاي أخذ آنوكار و پيچيدگي و زمانكسب
هاي ترين آسيبسردرگمي است. مهم وكار بسياري از ايرانيان و موجد تشتت وكسب

  اند از:ايجادكننده اين سردرگمي و تشتت قوانين و ساختار حقوقي به لحاظ شكلي، عبارت
  وكاردر ابعاد مختلف حق بر كسب متفرقه نيتعدد قوان .1ـ1ـ3

منجر به وكار كسبتعدد قوانين متفرقه در خصوص موضوعاتي مانند اشتغال و حق بر 
دانان از قوانين مربوط و عدم شفافيت و وضوح اين م و حتي حقوقكاهش آگاهي مرد

ساختار حقوقي شده است؛ البته گفتني است كه تعدد مواد در يك عنوان قانوني نامطلوب 
نيست، اما تعدد عناوين قوانين آسيب است. در واقع، پسنديده است كه تعداد قوانين در 

صورت ماده واحده و متفرقه پرهيز د بههر موضوع محدود باشد و از وضع قوانين متعد
ي نظام حقوقي را به كارآمدهاي قوانين، )؛ زيرا عنوان93 ، ص.1390 شود (ميرزايي،

آساني شود شهروندان و مجريان وظايف و حقوق خود را بهكشد و باعث ميچالش مي
  نيابند و ساختار حقوقي دچار تشتت و درنتيجه، حقوق ضايع شود.

  متعدد نيموضوع در قوان كيدرج احكام  .2ـ1ـ3
نيز يكي از موارد نامطلوب است. در واقع، اين متعدد  نيموضوع در قوان كيدرج احكام 

جاي درج احكام مرتبط با آسيب نتيجه تعدد قوانين متفرقه است. هنگامي كه مقنن به
هنگام تصويب  صورت پراكنده اقدام به تصويب قوانين كند،يكديگر در يك قانون مادر، به

شود. بدين صورت براي موضوعي واحد، احكام جديد از وجود احكام سابق غافل مي
). 15 ، ص.1397، ديگرانكند (عبداالحد و احكامي مشابه، تكراري يا متعارض وضع مي

پوشاني قوانين نيز يكي ديگر از صوري است كه باعث كاهش ثبات، شفافيت و اين هم
  شود.وكار و تضييع آن ميار حقوقي حق بر كسباستحكام الزم براي ساخت

 اصالح يك قانون در كنار احكام غيرمرتبط .3ـ1ـ3
بايد مفاد يك قانون با يكديگر همخواني داشته باشد. همچنين، عنواني متناسب با اين 

 گذارقانونتوان تشخيص داد كه نظر راحتي ميمفاد براي آن انتخاب شود. بدين صورت به
ي است. در غير اين سينوقانوندر چه قانوني منعكس شده است. اين موضوع از بديهيات 
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تعداد زيادي از احكام بدون هيچ نظم و  آنكه در  مانديمي اهصندوقچصورت، قانون به 
 ).27 ، ص.1382زاده، اند (بيگترتيب منطقي ريخته شده

 تصويب قانون جديد و مشخص نكردن وضعيت قوانين سابق در آن موضوع .4ـ1ـ3
وكار به دليل ماهيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن قواعد و مقررات مربوط به كسب

 تصويب از رو الزم است پسر متغير و تابع شرايط و اوضاع و احوال هستند. ازاينبسيا

 در خصوص سابق را قوانين گذار وضعيتروز، قانون نيازهاي با مطابق جديد قانون
 چه وضعيتي سابق قوانين تصريح كند كه و روشني بيانبه جديد قانون در مندرج موضوعات

 موضوع با قانون دو صورت، اين غير در است؛ زيرا شده نسخ كيكدام و داشت خواهند

و  فعلي ياالجراالزم قانون در خصوص ابهام و سردرگمي موجب كه دارد واحد وجود
 ).14 ، ص.1397، ديگرانشود (عبداالحد و تفسيرهايي شخصي مطرح مي

  وضع احكام غيرضروري .5ـ1ـ3
قانون بايد متناسب با نيازهاي اجتماعي وضع شود. در واقع، موتور اجرايي شدن قانون 

كه اين اصل رعايت نشود و بيش از نيازهاي جامعه تقنين صورت نياز است. درصورتي
چنين قوانيني  معموالًشود. بگيرد، قانون مانعي براي حركت و پويايي جامعه تلقي مي

هاي سياسي يا حزبي در صدور احكام دخيل باشند. در يزهشوند كه انگزماني تصويب مي
شوند متروك ميعمالً اين صورت، اين احكام براي اجرا نيز با موانع بسياري مواجه و 

وكار كه ازجمله ). اين موضوع در حوزه حق بر كسب175 ، ص.1395(مركز مالميري، 
يابد و بنابراين، ن ميموضوعات مهم اجتماعي، اقتصادي و سياسي است، اهميت دوچندا

ويژه بدون در نظر گرفتن الزامات ي در قوانين و مقررات، بهرضروريغنبايد با وضع احكام 
  تنقيحي، به تشتت و پراكندگي و درنهايت، كاهش كيفيت قانون كمك كرد.

  هاي ماهوي و اختصاصيآسيب .2ـ3
وكار، حق بر كسبهاي ماهوي و اختصاصي قوانين و مقررات مربوط به ازجمله آسيب

هاي استيفاي حق، خأل وكار، موانع و محدوديتبه سلبي بودن رويكرد به حق بر كسب
  شود.هنجارگذاري مطابق با اسناد باالدستي و فقدان ضمانت اجراي قوانين اشاره مي
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  وكارسلبي بودن رويكرد به حق بر كسب .1ـ2ـ3
هاست هاي گوناگون از سوي دولتوكار منوط به انجام دادن مسئوليتتحقق حق بر كسب

هاي ترين آسيبوكار ناسازگار است. مهمكه با تفسير حداقلي و سلبي از حق بر كسب
  وكار عبارت است از:مربوط به ابعاد ايجابي حق بر كسب

  هاي برابر شغليعدم توجه به آموزش و ايجاد فرصت .1ـ1ـ2ـ3
ل مطلوب خود را انتخاب كند، اما انتخاب آزادانه شغل يعني اينكه هركس حق دارد شغ

هاي مناسب شغلي براي افراد جامعه، چنين تمنايي بدون برخورداري از آموزش
حقوق و شركت  ديگرمندي از فرد را براي بهره ،تحقق حق بر آموزشيافتني است؟ دست

براي  الزمها و دانش سازد و مهارتدر جامعه به شكل شهروند مستقل و آزاد توانا مي
تنگاتنگ  ياابعاد حق اشتغال رابطه همهآموزش با  .كندور در جامعه را فراهم ميحض

كه  شودموجب ميآموزش  .كنديمرا فراهم  يشغل ضيمبارزه با تبع نهيزم ي،دارد. آگاه
شغل  ،آزاد ييفضا درخود را ادامه دهند و بتوانند  يافراد مجبور نباشند شغل آباواجداد

 يمقتض يهاها و دانش. وجود مهارتابنديخود را ب يهاييو متناسب با توانا عالقهمورد 
و  دهد رييشغل خود را تغ ،ليكه در صورت تما ابديفرصت را ب نيفرد ا شوديباعث م

 يبر آزاد. افزونابدييم شيافزا زين يشغل تيرضا ،بيترتنيابه .ابديرا ب ششغل مورد نظر
با آموزش  زيبودن شغل ن مولدآن در گرو آموزش افراد است،  نيانتخاب شغل كه تضم

  .)13 ، ص.1392يابد (طاهري، يم شيافزا شتريب
رغم تأكيد قانون اساسي و بندهاي متعدد در متأسفانه بهاين در حالي است كه 

و مقررات  هاي شغلي و توانمندسازي شهروندان در قوانينهاي كلي نظام، آموزشسياست
را حاكم سياست آموزشي جامعي گذار ايران الزم است قانونايران بسيار محدود است. 

  هاي زير را دارا باشد.سازد كه ويژگي
  الزامات و نيازهاي بازار كار همخواني داشته باشد.با  
 هاي آموزشي و با رصد نيازهاي كنوني و آتي بازار كار به تدوين سياست

  .متناسب مبادرت كندهاي درسي سرفصل
 هاي ها و برنامهاي و مرتب، سياستدوره بايد ترتيبي اتخاذ كند كه به شكل

  كند. اصالحها را آن ،آموزشي خود را بازبيني و در صورت لزوم
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 هاي آموزشي با در برنامههاي مختلف در نظر باشد و هاي مناطق و گروهتفاوت
  ها تدوين شود.نظر گرفتن آن

  وكارهاو استمرار كسب ياندازراهعدم بسترسازي و كمك به  .2ـ1ـ2ـ3
وكارها براي همه اقشار جامعه يكي اندازي و استمرار كسببسترسازي و كمك به راه

رود كه بيش از هر چيز وابسته به وكار به شمار ميديگر از ابعاد ايجابي حق بر كسب
ما در قوانين و مقررات به نحو مقتضي هاي اشتغال در دولت است، ارويكرد و سياست

نبايد فراموش كرد كه در شود. براي مثال، خأل حمايت از حقوق شهروندان مشاهده مي
و  به بسياري از مفاهيم اساسي مربوط به اشتغال معلوالن كه پيش از اين ذكر شد،قوانين 

ن سب براي معلوالسازي محيط و شرايط كار مناازقبيل مناسب ابعاد ايجابي حقوق معلوالن
  ).190 ، ص.1393(فرجي،  اي نشده استاشاره

  غيرموجه يهااخراجعدم جلوگيري از  .3ـ1ـ2ـ3
آميز يكي ديگر خودسرانه، بدون دليل يا به داليل تبعيض هاي ناگهاني،جلوگيري از اخراج
كار است كه در قوانين و مقررات ما وهاي برخاسته از حق بر كسباز اهداف و آرمان

اتخاذ كرده، راه را  27مورد توجه قرار گرفته است، اما با رويكردي كه قانون كار در ماده 
از سوي كارفرما بر اساس  را شرايط جواز فسخ قراردادوع باز گذاشته و براي اين موض

. الزم به توضيح است بيني كردههاي انضباطي پيشنامهقصور كارگر يا تخلف او از آيين
اقتباس شده است كه عبارت فسخ كه از حقوق مدني و قراردادهاي خصوصي بين افراد 

در واقع،  .ر به امنيت شغلي كارگران داردگذا، نشان از نگاه حقوق خصوصي قانوناست
  عبارت «فسخ»، تغييري در اصل موضوع ايجاد نكرده و همان اخراج است.

  هاي استيفاي حقموانع و محدوديت .2ـ2ـ3
وكار بدون وجود منطق پذيرفتني حقوقي و در موانع قانوني در استيفاي حق بر كسب

خاطر مداخالت شود. اين موانع عمدتاً بهمي بسياري از موارد به بهانه مصالح عمومي ايجاد
هاي دولتي و رقابت با بخش هاي كسب و نيز تصديدولت از طريق مجوزها و پروانه

  افتد.خصوصي اتفاق مي
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  هاي كسبمجوزها و پروانه .1ـ2ـ2ـ3
وكار خود محدودكننده حق و اصل آزادي كسبخوديبهپروانه كسب  ايلزوم كسب مجوز 

ويژه اگر اين صدور مجوز با مقررات متكثر، پيچيده و فرايند طوالني ؛ بهشودشمرده مي
بر اتفاق بيفتد. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته تنها برخي از مشاغل و زمان

ونقل و گردشگري، مشاوران امالك، هاي مسافرتي، حملها، آژانسمانند داروخانه
مثل وكالت، سردفتري و كارشناسي رسمي نياز خبرنگاري، مشاغل وابسته به دادگستري 

به كسب مجوز دارند و ديگر مشاغل در فعاليت آزادند، اما در ايران تا قبل از قانون تسهيل 
، تقريباً هر شغلي نياز به مجوز و پروانه 1400وكار مصوب صدور برخي مجوزهاي كسب

مي در زمينه رفع موانع كسب داشت. اميد است با تصويب اين قانون و اجراي آن، گام مه
ترين داليل محدودسازي وكار برداشته شود. الزم به ذكر است كه يكي از مهمكسب
وكار، ضعف در نظارت بر اين عرصه است هاي اقتصادي و تحديد حق بر كسبفعاليت

و ضعف نظارت بر عملكرد فعاالن اقتصادي و ناتواني در مهار بازارهاي مختلف، دولت 
  مت ايجاد شرايط سخت در فرايند مجوزدهي برده است.را عمالً به س

   هاي قانوني دولت و رقابت با بخش خصوصيتصدي .2ـ2ـ2ـ3
بر كاهش فرصت اشتغال و كسب افراد و  تأثير زيادي دولت انهيگرايتصد يهاتيفعال

اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي دارد. اين موضوع مورد توجه انديشمندان و 
  .1اقتصاددانان نيز قرار گرفته است

  خأل هنجارگذاري مطابق با هنجارهاي فرادستي .3ـ2ـ3
هاي كلي نظام ويژه در سياستشده، بهگذار از هنجارهاي وضعتبعيت نكردن قانون
وكار منجر به فقدان و خأل قانوني در مباحث مهم و ايجابي حق بر پيرامون حق بر كسب

هاي ، سياست1390هاي كلي اشتغال، ابالغي مثال، در سياست وكار شده است. برايكسب
وكار اتخاذ شده است، اما بروز و اي براي تأمين و تضمين حق بر كسبحمايتي گسترده

هاي ظهور آن در قوانين و مقررات مختلف روشن نيست. اين در حالي است كه طبق بند

 

 

بررسي ي: تأثير اندازه دولت بر بيكار« ،كرديخيلي و سامان يانصار براي مطالعه بيشتر در اين خصوص ر.ك به: .1
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مقام  1398گذاري، ابالغي ونهاي كلي قانقانون اساسي و نيز سياست 110اصل  2و  1
  ها الزم و ضروري است.معظم رهبري، انطباق قوانين با اين سياست

  فقدان ضمانت اجراي قوانين .4ـ2ـ3
نيز معناي اعم و اخص دارد. ضمانت اجرا در  1مانند بسياري از مفاهيم، ضمانت اجرا

يا رد يك رفتار باشد و  دييتأواكنشي است كه گوياي  هرگونهمعناي اعم عبارت از 
به معناي  ،منتهي به تصديق رفتار مقبول و صحيح شود. اين اصطالح در معناي اخص

از شود، چه حقوقي وضع مي قاعدهواكنشي است كه براي نفوذ و اعمال هر  هرگونه
طريق اعطاي پاداش براي رعايت آن قاعده و چه اعمال مجازات براي نقض باشد 

)Walker, 1980, p. 1101.( ديگر، ضمانت اجرا همان منفعتي است كه از عدم عبارتبه
هاي حقوقي آيد و در نظامشود يا آن ضرري است كه پديد ميرعايت قانون فوت مي

  شود.يفري و سياسي ياد ميهاي مدني، كعنوان مسئوليت باها از آن
توان گفت اگر تحقق اصالحات اساسي از طريق در معناي عام ضمانت اجرا مي

اصالحات  نيتحقق ا ،گرفته شودآن در نظر  ياجرا نيو مقررات و تضم نيقوان بيتصو
ترين عامل اجرايي شدن ؛ يعني مهمنفعان آن استيذ انيم يكنش جمع يريگشكل ازمندين

هاي راستا كردن منافع بازيگران (در اينجا دستگاهمنظر تحليل اقتصادي حقوق، همقوانين از 
كمبود . اين موضوع در كنار 2گيري استاجرايي صادركننده مجوز) در فرايند تصميم

كند را نمايان مي يمتعدد يهالفهؤم ،يرونيب يهاو نواقص نظارت يقانون يضمانت اجراها
  كرده است. نهيرا پرهز وكارتسهيل كسب نيقوان يااجر يالزم برا يكنش جمعكه 

توان گفت در موضوع براي مثال، در خصوص كمبود ضمانت اجراهاي قانوني مي
كنند و امنيت شغلي، قوانين و مقررات فوق در عمل براي تأمين امنيت شغلي كفايت نمي

قانون جامع حمايت از نياز به نظارت مناسب و تضمين اين حقوق وجود دارد. براي مثال، 
 يدرصد از مجوزها 9اختصاص حداقل  )الفمقرر داشته است: « 1383معلوالن مصوب 

 

 

1  . Sanction 
ارچوب هعلم اقتصاد و حقوق با ارائه چ نيب ونديپ، «يگراندبراي مطالعه بيشتر در اين خصوص ر.ك به: ايزانلو و  .2

طالعات حقوق خصوصي فصلنامه »، وكاركسب طيمح ليتسه نيقوان يضمانت اجرا ليتحل يبرا يكنش جمع
 .(حقوق)
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ها، اعم از وزارتخانه يو عموم يدولت يهادستگاه ،يكارگر ،يمانيپ ،يرسمي استخدام
 يعموم هكه از بودج ييهادستگاه گريو د انقالبيو  يعموم ينهادهاها و ها، شركتسازمان
بر  مجددي ديبند در واقع تأك ني. ا»طيبه افراد معلول واجد شرا ندينمايمستفاده كشور ا

 مربوطي هادستگاه يكه به علت فقدان ضمانت اجرا، از سواست سابق  يتيحما باتيترت
از زمان  متأسفانههمچنان وجود دارد و  زين رينقص در قانون اخ ني. اشديبا اهمال مواجه م

در خصوص استخدام و  آنشدن يي از اجرا شينسبت به زمان پ يتحول ،تاكنون بيتصو
  .)184 ، ص.1393اتفاق نيفتاده است (فرجي،  تيمعلول يجذب اشخاص دارا

  گيريبندي و نتيجهجمع
كار و اشتغال مطرح شده و مورد بررسي  بارهدرهاي حقوقي در مجامع علمي و نظام آنچه

سازمان  تالشها شرايط منصفانه براي آن است. حاصل سالبيشتر حول محور قرار گرفته، 
شرايط  مختلف پيرامون يهنجارهاتعيين  منجر بهحقوق كارگري  فعاالنالمللي كار و بين

اما شده است، قبيل ايمني و بهداشتي، حداكثر ساعات كار، حداقل دستمزد و مواردي ازاين
ها وكار و وظايف دولتبر كسبرا از محور حق  جامعه حقوقينبايد كار توجه به اين ابعاد 

ت؛ البته خن از شرايط آن سودي نخواهد داشدر اين زمينه باز دارد؛ زيرا بدون اشتغال، س
تك مقصود از اين حق آن نيست كه دولت براي تكتر نيز بيان شد، طور كه پيشهمان

بلكه اين حق و هسته اوليه آن به معناي دسترسي  ،فراهم آورد يشهروندانش شغل مشخص
تبيين ساختار اي جز چاره اين منظور،اي . برهاي شغلي براي شهروندان استبه فرصت

رسد. در اين مسير، اصلي آن به نظر نميعناصر وكار و شناخت حقوقي حق بر كسب
هاي كلي نظام ن اساسي جمهوري اسالمي ايران، سياستكار در قانووموضوع حق بر كسب

هاي و ديگر اسناد باالدستي مكرراً و مؤكداً مورد شناسايي قرار گرفته و به اصول كلي و بنيان
ترين عناصر حق اصلي ساختار حقوقي آن اشاره شده است. در قوانين و مقررات نيز مهم

وكارها ي انتخاب شغل، مجوز فعاليت كسبوكار، يعني منع تبعيض در اشتغال، آزادبر كسب
هاي شكلي و ماهوي گذار قرار گرفته است. منتها آسيبو امنيت شغلي مورد توجه قانون

گيري واقعي ساختار حقوقي منسجم، گير قوانين و مقررات است، مانع از شكلكه گريبان
ه ابهام و اجمال، ها  بوكار است. ازجمله اين آسيبشفاف و ايجابي در حوزه حق بر كسب

بودن رويكرد قوانين و مقررات تعارض و توازي، موانع استيفا، فقدان ضمانت اجرا و سلبي
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گذاري و توسعه تنقيح قوانين و تدوين قوانين شود. اميد است با بهبود نظام قانوناشاره مي
نيز  جامع موضوعي و اتخاذ رويكرد ايجابي درباره وظايف دولت در قبال اين حق بشري و

ها در برابر قانون، نظام حقوقي ايران را به سمت پذيري دولتگويي و مسئوليترواج پاسخ
  تحقق اين حق اساسي پيش برد.

  كتابنامه
 اعالميه جهاني حقوق بشر.

 .1404در افق  رانيا ياسالم يانداز جمهورسند چشم

 هاي كلي اشتغال.سياست

 هاي كلي اقتصاد مقاومتي.سياست

 ي.رانيا هياز كار و سرما تيحما ،يمل ديتول يكل يهااستيس

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. 

  .11/06/1383مصوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  هتوسع چهارم هقانون برنام
  .1383 مصوب معلوالنقانون جامع حمايت از حقوق 

  .1391قانون حمايت از خانواده مصوب 
  .02/02/1383مصوب اجتماعي  قانون ساختار نظام رفاه و تأمين

  .21/09/1369 قانون سازمان آموزش پرورش استثنايي مصوب
 با اصالحات بعدي. 1369قانون كار مصوب 

 با اصالحات بعدي. 1307قانون مدني مصوب 

 .1386ي مصوب خدمات كشور تيريقانون مد

 .1373مصوب  شغل كياز  شيب يتصد تيقانون ممنوع

شوراي انقالب و  24/3/1359 ستي كشور مصوبيتشكيل سازمان بهزقانوني راجع به اليحه 
 مجلس شوراي اسالمي. 09/11/1375اصالحات مصوب 

 منشور آفريقايي حقوق بشر.

 عالي انقالب فرهنگي.هاي زنان مصوب شورايمنشور حقوق و مسئوليت

  .و فرهنگي اجتماعيـاقتصادي حقوق الملليبين ميثاق
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 ياقتصاد مقاومت يبررس). «1398، فرامرز عطريان و سيدمحمدمهدي غمامي (احمدي بني، رسول
 .110ـ128، 23. سال هشتم، فصلنامه دانش حقوق عمومي» كسب و كار يدر پرتو اصل آزاد

بررسي منحني ي: تأثير اندازه دولت بر بيكار). «1395( كرديربابه خيلو  بيحبي، سامان يانصار
 ).5(2. سازي اقتصادسنجيفصلنامه مدل»، توسعهيافته و درحالتوسعهآبرامز در كشورهاي 

علم اقتصاد و  نيب ونديپ). «1398ي (خداپرست مشهد و مهدي لواريپي، رحيم چشم ، عليقاسم ،زانلويا
 طيمح ليتسه نيقوان يضمانت اجرا ليتحل يبرا يارچوب كنش جمعهحقوق با ارائه چ

 .581ـ597، )49(13، (حقوق) مطالعات حقوق خصوصيفصلنامه »، وكاركسب

وراي اسالمي ش هاي مجلستهران: مركز پژوهش. نامه نگارش قانونشيوه). 1382زاده، صفر (بيگ
 جمهوري اسالمي ايران.

 تيبا محور( زنان شاغل يحقوق يشناسآسيب). «1392مرادي (جاويد، محمدجواد و عصمت شاه
 .73ـ110، )60(15. اجتماعي زنان و خانوادهفصلنامه شوراي فرهنگي ي)»، دستگاه قضاي

 ياسالم يعدم الحاق جمهور ايالحاق  يو حقوق يفقه يزنان: بررس ونيكنوانس). 1382مهدي (رئيسي، 
  .نسيم قدس: قم. چاپ اول ،تبعيض عليه زنان اشكال هيرفع كل ونيبه كنوانس رانيا

ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، ). «حق اشتغال به مثابه حق بشري»، 1392سادات (طاهري، آزاده
 .9ـ20، )162(14. علمي و فرهنگي كار و جامعه

دانشگاه تهران:  .چاپ دوم هاي عمومي و حقوق بشرآزادي). 1386ر (تمني، منوچهؤطباطبايي م
  تهران: 

شناسي ). آسيب1397(پور اردكاني، سيد مجتبي ويشوند، ابوالفضل؛ حسينيعبداالحد، علي؛ در
هاي مجلس ي جمهوري اسالمي ايران. ويرايش اول، تهران: مركز پژوهشگذارقانوننظام 

 جمهوري اسالمي ايران. شوراي اسالمي

 :تهران .چاپ دوم چيست؟دانيد حقوق زن در دوران ازدواج آيا مي). 1362اهللا (سيدعزتعراقي، 
 .راهنما

»، ها و امنيت اقتصادي در نظام حقوق اساسي ايراننسبت آزادي). «1399غمامي، سيدمحمدمهدي (
 .125ـ164 ،)2(1، مطالعات امنيت اقتصاديفصلنامه 
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 هليت در حوزتطبيقي اصل عدم تبعيض بر مبناي معلو همطالع). «1393فرجي، محمدعلي (
 ).29(8 .فصلنامه حقوق پزشكي»، اشتغال

وكار»، بر محيط كسب آن آثاروپاگير و تبيين ). «مفهوم مقررات دست1395مركز مالميري، احمد (
 .163ـ200، )87(21. مجلس و راهبرد فصلنامه

. حقوقي دادگستري فصلنامه). «قانون متروك: مباني، مفهوم و مصاديق»، 1390علي (ميرزايي، اقبال
 .69ـ102، )74(19
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