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Background and Aim: Human rights in the workplace many issues 

from the right to employment to social protection includes. The 

Universal Declaration of Human Rights and other human rights 

instruments the right to choose one's job, non-discrimination, and the 

right to a just and humane environment emphasizes. In the present 

article, the role of decent work in observing the human rights standards 

of workers with an approach to jurisprudential teachings is discussed. 

Materials and Methods: This article is Analytical descriptive and 

uses the library method. 

Ethical considerations: In this article, Originality of texts, honesty 

and trusteeship Has been complied with. 

Findings: The findings indicate that decent work in respecting the 

human rights standards of workers is effective. Employment, 

prohibition of forced labor, fair wages, the right to form a trade union 

and social protection are among the mechanisms for the effect of 

decent work on the realization of the human rights standards of 

workers. Also In Jurisprudence the human rights components of 

workers regarding social protection, fair wages, and non-forced labor 

Is emphasizesed. 

Conclusion: The effectiveness of decent work always is not 

necessarily positive. Sometimes the requirements and standards 

emphasized for decent work workers' human rights standards violates. 

In developing countries, this leads to the expulsion of working children 

from factories and their forced employment. 
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 هاي فقهیکار شایسته در رعایت موازین حقوق بشري کارگران با رویکردي به آموزهنقش 
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  چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله: 

 287-305 صفحات:
 

 سابقه مقاله: 

 24/11/1401تاریخ دریافت: 

 07/01/1401تاریخ اصالح: 

 17/02/1401تاریخ پذیرش: 

 20/10/1401تاریخ انتشار: 

 
 

حقوق بشر در محیط کار شامل موارد زیادی از حق اشتغال تا  زمینه و هدف:

حمایت اجتماعی است. در اعالمیه حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری بر حق 

انسانی تأکید انتخاب شغل، عدم تبعیض و حق برخورداری از شرایط منصفانه و 

شده است. در مقاله حاضر به نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری 

 شود.های فقهی پرداخته میکارگران با رویکردی به آموزه

 ای استفادهتحلیلی بوده و از روش کتابخانه -مقاله توصیفی  ها:و روش مواد

 شده است.

داری رعایت شده صداقت و امانتدر این مقاله، اصالت متون،  :یاخالق مالحظات

 است.

ها بر این امر داللت دارد که کار شایسته در رعایت موازین حقوق یافته :هاافتهی

بشری کارگران تأثیرگذار است. اشتغال، منع کار اجباری، دستمزد عادالنه، حق 

داشتن تشکل صنفی و حمایت اجتماعی از سازوکارهای تأثیر کار شایسته بر 

های حقوق بشری موازین حقوق بشری کارگران است. در فقه نیز به مؤلفهتحقق 

کارگران درخصوص حمایت اجتماعی، دستمزد عادالنه و عدم کار اجباری تأکید 

 شده است.

تأثیرگذاری کار شایسته لزوماً همیشه مثبت نیست. گاهی  :يریگجهینت

ض موازین حقوق بشری ها و استاندارهای مورد تأکید کار شایسته سبب نقبایسته

دهد در توسعه روی می حال شود. این امر که در کشورهای درکارگران می

ها و مواردی به دلیل تعیین حداقل سن کار، سبب اخراج کودکان کار از کارخانه

 شود.های کاذب میها به شغلسوق دادن آن
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 مقدمه. 1

حقوق کارگران در اسناد حقوق بشری مختلف 

کید أمورد ت 1948مانند اعالمیه حقوق بشر مصوب 

قرار گرفته است. حق اشتغال، حق دستمزد برابر، 

منع کار اجباری از جمله حقوق کارگران است که 

در اسناد حقوق بشری مطرح شده است. هدف 

ثیر مفهوم کار شایسته بر أمقاله حاضر بررسی ت

حقوق بشری کارگران است. به عبارتی موازین 

ثیرات مثبت و منفی کار شایسته أشود تتالش می

بر موازین حقوق بشری کارگران بررسی شده، 

سپس به رویکرد فقه در این خصوص پرداخته 

از سوی  1999شود. مفهوم کار شایسته در سال می

المللی کار طرح خوان سوماویا دبیرکل سازمان بین

را وارد عرصه جدیدی نمود. هدف  شد و حقوق کار

کار شایسته حقوق بنیادین کار است. این هدف در 

سایه آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی حاصل 

(. در مفهوم 9، 1392نیا، )مصفا و عباس گرددمی

الملل کار به دنبال تدوین کار شایسته، سازمان بین

 المللی کار است.معیارها یا استانداردهای بین

المللی کار، منظور از معیارها یا استانداردهای بین

ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هرچند »

های عضو یک پذیر، اما مشخص به دولتانعطاف

ها شود و این دولتالمللی، ارائه میسازمان بین

عنوان عضو این سازمان براساس تعهدی که به

اجتماعی  دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و

ها در جهت تدوین مقررات مناسب خود از آن

(. 13-38، 1386، )عراقی «کننداستفاده می

درخصوص کار شایسته تاکنون تألیفات متعددی 

ای، به بررسی شده است: الهام امیری در مقاله انجام

های کاهش فقر، عنوان استراتژیکار شایسته به

خته گفتگوی اجتماعی و برابری جنسیتی، پردا

زاده و حمزه ( توکل حبیب1384)امیری،  است

ای، کار شایسته در پرتو اشکبوس، نیز در مقاله

اسناد باالدستی در جمهوری اسالمی ایران را 

(. 1392زاده و اشکبوس، )حبیب بررسی کرده است

همچنین زهرا دانش ناری، و محسن خوشنویسان، 

 های کار شایسته از دیدگاهای، مؤلفهدر مقاله

 المللی کار و حقوق ایران را موردسازمان بین

خوشنویسان، و  )دانش ناری اندبررسی قرار داده

اما رابطه کار شایسته و حقوق بشر و  (.1394

همچنین رویکرد فقه در این خصوص تاکنون 

چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله 

 تالش شده به این مهم پرداخته شود که رابطه کار

شایسته با موازین حقوق بشری کارگران چگونه 

است؟ کار شایسته چگونه در تحقق و اجرای موازین 

حقوق بشری کارگران تأثیرگذار بوده و آیا این 

تأثیرگذاری کامالً مثبت است؟ رویکرد فقه در این 

مفهوم کار »خصوص چگونه است؟ فرضیه مقاله 

بر تقویت موازین حقوق بشری  شایسته عمدتاً

ثیر مثبت دارد اما ممکن است به عنوان أارگران تک

عامل منفی نیز ظاهر شود. در فقه نیز بر رعایت 

«.  کید شده استأموازین حقوق بشری کارگران ت

اشاره ابتدا، تأثیر کار  منظور بررسی سؤال موردبه

 شایسته بر موازین حقوق بشری کارگران بررسی

خصوص  شده، سپس به تبیین رویکرد فقه در این

 شده است. پرداخته
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 اه. مواد و روش2

ای تحلیلی بوده و از روش کتابخانه -مقاله توصیفی 

 شده است. استفاده
 

 . مالحظات اخالقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.
 

 ها. یافته4

ها بر این امر داللت دارد که کار شایسته در یافته

موازین حقوق بشری کارگران تأثیرگذار رعایت 

است. اشتغال، منع کار اجباری، دستمزد عادالنه، 

حق داشتن تشکل صنفی، حمایت اجتماعی و.... از 

سازوکارهای تأثیر کار شایسته بر تحقق موازین 

حقوق بشری کارگران است. در فقه نیز به 

های حقوق بشری کارگران درخصوص مؤلفه

مزد عادالنه و عدم کار حمایت اجتماعی، دست

 اجباری تأکید شده است.
 

 بحث. ۵

در این قسمت، ابتدا، موازین حقوق بشری کارگران، 

ثیر کار شایسته بر موازین حقوق بشری أسپس ت

کارگران و در ادامه رویکرد فقه در این خصوص 

 شود.بررسی می
 

 . موازین حقوق بشري کارگران۵-1

در موازین حقوق بشری به ابعاد مختلف حقوق 

کارگران اشاره شده است. حق اشتغال، عدم تبعیض 

در کار و دستمزد برابر، حمایت اجتماعی، حق 

تشکل، منع کار اجباری، امنیت در کار و تعیین 

حداقل سن کار از جمله حقوق کارگران در اسناد 

حقوق بشری است که در این قسمت بررسی 

 شود.می

تغال به عنوان یک حق در اسناد حقوق بشری اش

، 1397، پور)دهقان کید قرار گرفته استأمورد ت

اعالمیه جهانی حقوق بشر  23(. براساس ماده 12

هر انسانی حق دارد که »میالدی،  1348مصوب 

صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب 

کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را 

 «. باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است دارا

عدم تبعیض در کار نیز یکی از موازین حقوق بشری 

اعالمیه  23مربوط به کارگران است. براساس ماده 

هر انسانی » 1348جهانی حقوق بشر مصوب 

سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای 

 23 از ماده«. کار برابر، مزد برابر دریافت نماید

اعالمیه جهانی حقوق بشر چنین قابل استنباط 

است که از جمله مواردی که در اعالمیه حقوق بشر 

در رابطه با حقوق کار وجود دارد: برخورداری از 

های شغلی برابر بدون در نظر گرفتن فرصت

جنسیت، نژاد، ملیت و دین یکی از اصول حقوق 

بشر است. در این راستا عدم قید جنسیت در 

های استخدامی یا عدم ترجیح ملیت درروند یآگه

 استخدام به اعمال این حقوق کمک خواهد کرد

اند (. کارفرمایان موظف131، 1383زاده، )حبیب

امکان پیشرفت و ارتقا شغلی را برای تمامی 

کارمندانشان فارغ از جنسیت، ملیت و مذهب به 

 (. 39، 1389، )سپهری میزان فراهم آورند یک

این، باید به دستمزد برابر به عنوان یکی  عالوه بر

کید اسناد حقوق بشری أدیگر از موضوعات مورد ت
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اعالمیه جهانی حقوق  1اشاره کرد. مطابق ماده 

لحاظ  آیند و ازتمام افراد بشر آزاد به دنیا می»بشر: 

حیثیت و حقوق باهم برابرند همه دارای عقل و 

روح  با باشند و باید نسبت به یکدیگروجدان می

گونه که مالحظه همان« برادری رفتار نمایند

 المللی افراد را هم ازشود این سند مهم بینمی

لحاظ  لحاظ ارزش و حیثیت ذاتی انسان و هم از

ها در جامعه تعلق حقوقی که به این اعتبار به آن

، 1347، )کریمی گیرد یکسان دانسته استمی

برابری در کار المللی اصل (. در موازین بین2016

 شده است عموماً تحت عنوان عدم تبعیض مطرح

المللی (. از جمله در میثاق بین253، 1367)عراقی، 

 حقوق المللیبین حقوق مدنی و سیاسی و میثاق

که  1976مصوب  و فرهنگی ـ اجتماعی اقتصادی

عالوه بر آنکه مقدمه بر شناسایی حیثیت ذاتی 

ی اعضا خانواده نتقال کلیها حقوق یکسان و غیرقابل

 بشر تأکید دارد.

توان به حق حمایت اجتماعی به عنوان یکی می

دیگر از موازین حقوق بشری کارگران اشاره کرد. 

اعالمیه جهانی حقوق بشر:  23براساس ماده 

کند سزاوار دریافت پاداشی هرکسی که کار می»

منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده 

حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز  وافق باخویش م

های اجتماعی بایست در صورت نیاز از پشتیبانیمی

های حق دریافت حمایت«. تکمیلی برخوردار گردد

اجتماعی در زمان بیکاری و حق تشکیل اتحادیه 

صنفی نیز از موارد دیگر حقوق بشر مرتبط با 

 بر اجرای (. تکیه182، 1383، )مصفا اشتغال است

این موارد با ایجاد رضایت شغلی افزایش کارایی را 

به وجود خواهد آورد. همچنین افزایش رعایت 

حقوق کار به باالتر بردن سطح کیفیت زندگی افراد 

 انجامد.می

حق تشکل نیز از دیگر حقوق کارگران است که در 

اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. 

هر »ی حقوق بشر: اعالمیه جهان 23مطابق ماده 

شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود 

های اتحادیه صنفی تشکیل دهد یا به اتحادیه

(. براساس 82، 1383)پورقهرمانی،  «صنفی بپیوندد

موازین حقوق بشری، آزادی بیان و امکان انتقاد از 

شرایط کاری از اصول اولیه حقوق بشر است. 

های ن تشکیل اتحادیهکارگران و کارمندان باید امکا

یابی برای اعتراض به شرایط صنفی و تشکل

های نامناسب را داشته باشند. برخورداری از تشکل

صنفی و امکان برقراری ارتباط میان کارگران و 

تواند به ایجاد شرایط مناسب برای کار کارمندان می

(. در مفهوم کار 132، 1383زاده، )حبیب بیانجامد

کل کارگران تأکید شده است شایسته بر حق تش

 (.1393)بردبار و همکاران، 

عالوه بر موارد مورد اشاره، منع کار اجباری نیز از 

موضوعات مربوط به حقوق کارگران است که در 

کید و تصریح قرار گرفته أاسناد حقوق بشری مورد ت

سیاسی  -بند الف میثاق حقوق مدنی 8است. ماده 

اشاره دارد.  به منع کار اجباری 1966مصوب 

کس به انجام اعمال هیچ»براساس ماده مورد اشاره 

اولین «. شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد

مفهومی که از آزادی در کار با کار در شرایط آزادی 

رسد نقطه مقابل مفهوم کار اجباری به نظر می

آزادی عبارت از حقی است که »کلی  طوراست. به



   1400                                               1401فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوره چهارم، شماره چهارم، زمستان  /292

 

های نند استعدادها و تواناییموجب آن افراد بتوابه

طبیعی و خدادادی خود را به کار اندازند، مشروط 

 «بر آنکه آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند

(. این معنا در حوزه اشتغال 208، 1384)هاشمی، 

ابتدائا به مسئله منع اجبار در کار و سپس به 

ها، مسائلی چون آزادی شغل، ساعات کار، مرخصی

بوط به کار زنان و کودکان، آزادی ضوابط مر

سندیکایی و حتی مزد و بهداشت و ایمنی کار نیز 

 تواند برگردد. می

امنیت در کار با به تعبیری امنیت شغلی نیز یکی 

شده ناشی از کار بوده که دیگر از حقوق شناخته

ترین اثرش تأمین آرامش فکری و روحی نیروی مهم

میه جهانی حقوق کار و اعضاء خانواده اوست. اعال

خود  23ماده  1ضمن بند  1948بشر مصوب 

زمان با شناسایی حق کار کردن برای همه حق هم

حمایت شدن در برابر بیکاری را به رسمیت شناخته 

 ورزد. و بدان تأکید می

تعیین حداقل سن کار از دیگر موضوعات مورد 

(. 2، 1383)همتی،  توجه اسناد حقوق بشری است

انواع »کنوانسیون حقوق کودک:  2 براساس ماده

باشد. سال ممنوع می 18کشی از کودکان زیر بهره

کشی جنسی و ها بهرهکشیازجمله این بهره

کشی اقتصادی است. و آنچه در رابطه با کار بهره

کشی اقتصادی گرفته، بهره بیشتر مورد ارزیابی قرار

باشد که به معنای اخص یعنی: بدترین اشکال می

گری کودکان، کار کودکان ی کودکان، تکدیکارگر

واقع کنوانسیون  در« و کار کودکان در خانه و...

چرخد که: از حقوق حقوق کودک بر این محور می

ها ازجمله کار، بهداشت و کودک در تمامی زمینه

 سالمت جنسی و روانی و.... حمایت کند.

 

. آثار مثبت کار شایسته بر موازین حقوق ۵-2

 کارگرانبشري 

در این قسمت به بررسی تأثیر کار شایسته بر 

شود.  موازین حقوق بشری کارگران پرداخته می

عنوان فرصتی برای افراد توان بهکار شایسته را می

جهت دستیابی و حفظ کار خوب و سودمند ازلحاظ 

اقتصادی در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت 

( 3، 1999، )سوماویا انسانی کارگران تعریف کرد

کار شایسته کاری است که حقوق بنیادین کارگران 

را در قالب شرایط ایمنی کار و مزد مناسب، مورد 

احترام و رعایت قرار دهد. حق به کار شایسته همه 

های جمعی های فردی و چه حقاشکال کار چه حق

گیرد. بر این اساس کار شایسته شامل را دربرمی

تأمین معاش کارگر و  ەکه اجاز حق به درآمد کافی

اش را بدهد و نیز تضمین حق دستیابی به خانواده

نحو ها که شخص نبایستی بهشغل و دیگر حق

 شودای از آن محروم، گردد، میغیرمنصفانه

کار شایسته از مفاهیم مورد ( 76، 1400، )رحمانی

الملل کار است که استانداردها و تأکید سازمان بین

کند و نامه ارائه میرا در قالب مقاوله هاییمؤلفه

اشاره با  کشورهای مختلف عضو سازمان مورد

های آن، اجرای پذیرش مقاوله نامه

المللی کار درخصوص های سازمان بیندستورالعمل

دهند و از این کار شایسته را در دستور کار قرار می

تواند بر رعایت موازین حقوق جهت این مفهوم می

 ثیرگذار باشد.أران تبشری کارگ
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 . تأثیر کار شایسته بر اشغال۵-2-1

های اساسی مفهوم کار لفهؤاشتغال یکی از م

المللی کار بر اشتغال شایسته است. سازمان بین

الملل کید کرده است. بارزترین سند سازمان بینأت

 1964مصوب  122نامه کار در این زمینه، مقاوله

ماده است که  در سه« سیاست اشتغال»موسوم به 

منظور تشویق هر دولت عضو به»طبق ماده اول آن: 

های رشد و توسعه اقتصادی، تأمین نیازمندی

مربوط به نیروی از انسانی و حل مسئله بیکاری و 

منظور تقویت اشتغال ناقص باید سیاست فعالی را به

اشتغال کامل و مولد مبتنی بر انتخاب آزاد تنظیم 

(. 102، 1392، همکارانو  )آگاه «و دنبال نماید

نامه مورد اشاره، مفهوم کار شایسته براساس مقاوله

از حق اشتغال در اسناد حقوق بشری حمایت کرده 

ها را به اجرا و تحقق این حق تشویق و دولت

های کار عنوان یکی از مؤلفهکند. اشتغال بهمی

شایسته شامل تمام انواع کار است و هر دو بعد 

گیرد. بنابراین کار شایسته ا دربرمیکمی و کیفی ر

تنها کارگران بخش اقتصاد رسمی بلکه کارگران نه

گیرد. همچنین بخش مزدبگیری را نیز دربرمی

های برابر برای کار، جبران خدمات، شامل فرصت

 شود.تأمین امنیت شغلی و شرایط کاری سالم می
 

ثیر کار شایسته بر عدم تبعیض در أ. ت۵-2-2

 دستمزد برابرکار و 

المللی کار همسو با مفهوم کار شایسته سازمان بین

اسناد حقوق بشری، بر رفع تبعیض و فراهم کردن 

کید دارد. تأکید بر قشر أهای برابر تهای شغلفرصت

ویژه زنان که ازجمله کارگران پذیر و بهآسیب

باشند و توجه خانگی بخش غیررسمی اقتصاد می

های مهم لفهؤل آنان از مبه افزایش کیفیت اشتغا

های مهم لفهؤکار شایسته است. در واقع، یکی از م

ها و ها به اتخاذ سیاستکار شایسته، تشویق دولت

های الزم به منظور تحقق دستمزد برابر است. برنامه

المللی کار راجع سازمان بین 111نامه شماره مقاوله

غال به منع تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشت

اد و موازینی نبه تصویب رسیده از اس 1958که در 

سازی کرده و هستند که برابری در کار را زمینه

ها به تکلیف ضمن اقرار به این حق ذاتی انسان

ها در تمهید شرایط حفظ و تأمین این حق دولت

در این  (.155، 1385)عراقی،  نماینداشاره می

رای نامه همگان به یک سیاست ملی بمقاوله

های برچیدن تبعیض در اشتغال، آموزش و موقعیت

شغلی براساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده 

ها و سیاسی، اصالت اجتماعی و ترویج برای فرصت

، 1398، )رمضانی فرزانه شوندرفتارها فراخوانده می

در میان  نامه مورد اشارهعالوه بر مقاوله. (57

 نامهمقاوله المللی کار دومصوبات سازمان بین

 درخصوص کار شایسته قابل 111و  100شماره 

المللی سازمان بین 100نامه شماره اند. مقاولهتوجه

ورهایی که ـن اصل مبتنی است کشـکار بر ای

د الزم است، ـور را بپذیرنـه مذکـنامولهامق

های تشویق به پرداخت دستمزد برابر را در سیاست

المللی کار سازمان بینپیش بگیرند. در همین حال 

صراحت تبعیض خود به 111نامه شماره در مقاوله

در استخدام را نادرست و موارد آن را تبیین نموده 

 است.
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ثیر کار شایسته بر حمایت أ. ت۵-2-3

 اجتماعی

ترین ابعاد کار شایسته مؤلفه حمایت یکی از مهم

 است. حمایت اجتماعی وجهی شناخته اجتماعی

شایسته در تمام دنیاست و نیاز به آن با شده از کار 

توجه و  المللی کار بیشتر موردتأسیس سازمان بین

المللی کار در گرفته است. کنفرانس بین تأکید قرار

عنوان موضوع تأمین اجتماعی را به 2001سال 

یکی از حقوق اساسی انسان و وسیله تقویت انسجام 

معرفی اجتماعی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی 

کند. برنامه حمایت اجتماعی، شیوه اجرای آن و می

های آن در هر کشوری تقریباً نیز معیارها و مؤلفه

متفاوت است و هر کشوری بسته به شرایط سیاسی، 

های اجتماعی را اقتصادی و اجتماعی خود حمایت

اولین تالش (. 1389 )بختیاری، دهدارائه می

در  2نامه شماره لهالمللی کار، در مقاوسازمان بین

به  1919باب بیکاری متجلی گردیده که در سال 

ای که سازمان نامهتصویب رسیده است اما دو مقاوله

طور خاص در باب حمایت المللی کار بهبین

اجتماعی و بیمه بیکاری، وضع و تصویب نموده، 

 درخصوص تأمین اجتماعی 102نامه مقاوله

نامه مقاولهو  1952)معیارهای حداقل( مصوب 

رخصوص ارتقای اشتغال و د 1988مصوب  168

است. توجه  1988حمایت در برابر بیکاری مصوب 

 168نامه شماره به برخی نکات مندرج در مقاوله

اعتالی اشتغال و حمایت در برابر »تحت عنوان 

 168نامه مقاوله 2ضروری است. در ماده « بیکاری

امات الزم را هر یک از اعضا باید اقد»تأکید شده: 

برای تطبیق و هماهنگی نظام حمایت در برابر 

های اشتغال خود با این بیکاری و همچنین سیاست

به تعهد  5و در ماده « آورندنامه به عملمقاوله

های عضو نسبت به تأمین اعتبارات الزم برای دولت

مزایای مترتب بر بیکاری غیرکامل، افزایش تعداد 

یش مبلغ مزایای قانونی، اشخاص تحت حمایت، افزا

کاهش مدت دوره انتظار، افزایش دوره پرداخت 

های تأمین اجتماعی با شرایط مزایا، انطباق طرح

شده است. در  وقت اشارهشغلی کارگران نیمه

المللی کار سازمان بین 102نامه شماره مقاوله

نیز، خدمات درمانی، مستمری  1952مصوب 

از کار، مستمری از بیکاری، مستمری حوادث ناشی 

، 1384)عراقی،  بینی شده استکارافتادگی پیش

المللی وظیفه اولیه و اساسی سازمان بین (.46-45

کار از بدو تأسیس، تدوین استانداردهای جهانی 

های اجتماعی بوده و از آن برای کار و حمایت

های متعددی را در این نامهها و توصیهنامهمقاوله

 ویب نموده است.رابطه تدوین و تص
 

 ثیر کار شایسته بر حق تشکلأ. ت۵-2-4

درخصوص توجه مفهوم کار شایسته به حق بر 

المللی سازمان بین 98و  87نامه تشکل، دو مقاوله

ها، حمایت از حق تشکل کار در مورد آزادی انجمن

 87نامه و حق مذاکره جمعی قابل توجهند. مقاوله

رسمیت سانفرانسیسکو ضمن به  1948مصوب 

عنوان وسیله ها بهشناختن اصل آزادی انجمن

 بهبود شرایط کار و برقراری صلح به شرح اشاره

شده در مقدمه اساسنامه سازمان و با توجه به 

بیان که در اعالمیه فیالدلفیا تأکید شده آزادیاین

ها شرط الزم برای ترقی مستمر به شمار و انجمن
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حقوق کارگران  آید، هدف اساسی خود را احقاقمی

منظور ها بهدهی تشکلو کارفرمایان برای سازمان

پیشبرد و دفاع از منافع خویش، بدون هرگونه 

 ،1392همکاران، )آگاه و  تبعیض قراردادهاست

بیشتر بر حفظ حقوق  98ی شماره نامه(. مقاوله95

سندیکاها در برابر دولت و مقامات اداری تأکید 

ای (. نکته131، 1391، )عراقی و رنجبریان کندمی

گرفته آن است که  نامه قرارکه مورد توجه مقاوله

آمیز در مورد استخدام منتفی سیاست تبعیض

گردد. یعنی کارفرما نتواند کارگر را در وضعی قرار 

دهد که مجبور شود بین عضویت در سندیکا و 

 .داشتن کار و استخدام شدن یکی را انتخاب کند
 

 شایسته بر منع کار اجباريثیر کار أ. ت۵-2-۵

مفهوم کار شایسته به تحقق منع کار اجباری 

عنوان سند ضمیمه اهتمام دارد. اعالمیه فیالدلفیا به

المللی کار بر حق همه افراد اساسنامه سازمان بین

بشر بر تالش برای پیشرفت مادی و معنوی خود در 

کمال آزادی تأکید نموده و دو سند مهم سازمان 

 29های نامهع لغو کار اجباری، مقاولهدر موضو

باشند که هر دو می 1957مصوب  105مصوب و 

کشورهای عضو را متعهد به متوقف ساختن استفاده 

از کار اجباری یا توأم با اعمال زور به هر شکل 

کار اجباری به  29نامه نمایند. از دیدگاه مقاولهمی

ازات شود که با تهدید مجکار یا خدماتی اطالق می

آنکه شخص به میل و رضای خاطر برای انجام و بی

آن داوطلب باشد به وی تحمیل گردد )عبادی، 

 29نامه شماره عالوه بر این، دو مقاوله. (37، 1373

ها المللی کار که مجموعاً به آنسازمان بین 105و 

المللی کار اطالق معاهدات کار اجباری سازمان بین

ام لغو و کنترل کارهای صورت همسو و همگشده، به

اجباری و اعمال کار یا خدمات تحمیلی از سوی 

های خصوصی و ها، مقامات عمومی، گروهدولت

در بند (. 51، 1392)ابدی،  کنندافراد را دنبال می

اصطالح کار اجباری  29شماره نامه مقاوله 2ماده  1

بر واداشتن فرد به انجام کار بدون میل و رضایت 

ارد. بر این اساس، پرداخت دستمزد وی داللت د

کند. به این جنبه اجباری بودن کار را سلب نمی

معنی چنانچه نیروی کار به اجبار مشغول به انجام 

کار شود، حتی اگر به وی دستمزد پرداخت گردد، 

 د.شوشامل کار اجباری می
 

 ثیر کار شایسته بر امنیت در کارأ. ت6-2-۵

کید کار شایسته أامنیت شغلی از عناصر مورد ت

المللی کار است. اساسنامه مورد نظر سازمان بین

المللی کار در دیباچه خود ضمن سازمان بین

های منطقی تصویب اساسنامه از برشماری ضرورت

های عضو به لزوم مبارزه با بیکاری سوی دولت

عنوان یک اصل منطقی در تأمین عدالت به

لفیا نیز در ماده کرده و اعالمیه فیالداجتماعی اشاره

مندی از امنیت حق همه افراد بشر به بهرهخود به 2

اقتصادی برای پیشرفت مادی و رشد معنوی اشاره 

توان یکی از داشته که طبعاً امنیت شغلی را می

طور قید های امنیت اقتصادی برشمرد. همینمؤلفه

های عضو تکلیف سازمان به همکاری با دولت

ای خاص ازجمله موضوع هدرخصوص تحقق برنامه

کسانی که شاغل تضمین حداقل معیشت برای همه

هایی نیاز دارند. عالوه بر هستند و به چنین حمایت
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به این  1963مصوب  119نامه موارد فوق، توصیه

موضوع اشاره داشته که چنانچه کارگری اخراج 

خود را غیرموجه بداند باید حق شکایت داشته تا 

طرفی دادخواهی نماید. مقام بتواند نزد مقام بی

مزبور نیز باید اختیار داشته باشد که در مورد 

برگشت به کار یا پرداخت خسارت حکم الزم را 

نامه آمده بدون این توصیه 2صادر نماید. در ماده 

گونه اخراجی نباید صورت دلیل معتبر و موجه هیچ

جمعی گیرد و دالیل موجه را قانون یا پیمان دسته

نماید. همچنین در این ماده ن میکار معی

های سندیکایی، اعتقادات شده که فعالیتتصریح

مذهبی، سیاسی، هویت ملی و سایر ممیزات نژادی 

باشد. و فرهنگی و.... دلیلی برای اخراج کارگر نمی

المللی کار در این ترین اسناد سازمان بیناز مهم

موسوم  1982ب مصو 158نامه شماره ولهابحث مق

نامه در باشد. این مقاولهمی« خاتمه اشتغال» به

خود منظور از خاتمه اشتغال را خاتمه کار  3ماده 

از ماده  3بند  به درخواست کارفرما ذکر کرده و در

بایست در برابر موارد توسل نیز اشاره داشته می 2

زمان و تمسک به قراردادهای اشتغال که باری مدت

-معینی باهدف ممانعت از حمایت مندرج در مقاوله

های الزم و مکفی مقرر شده حمایتنامه منعقد می

اعالم نموده به اشتغال کارگر  4شود. بعالوه در ماده 

ینکه دلیل موجهی برای نباید خاتمه داده شود مگر ا

ای در ارتباط با توانایی کارگر یا چنین خاتمه

براساس مقتضیات اجرایی نموده ازجمله: عضویت 

های اتحادیه در در اتحادیه یا شرکت در فعالیت

خارج از ساعات کار، فعال بودن یا سابقه فعالیت 

عنوان نماینده کارگران، سابقه شکایت علیه به

ض مقررات، نژاد، رنگ، کارفرما درخصوص نق

های خانوادگی، بارداری، مسئولیت جنسیت،

مذهب، عقیده سیاسی، غیبت از کار در ایام 

 1982ب مصو 166نامه مرخصی زایمان و... توصیه

نیز  158نامه سند مکمل مقاوله عنوانبه

نامه رهنمودهایی درخصوص اجرای بهتر مقاوله

داشته کارگر ارائه نموده است؛ از جمله آنکه اعالم 

حق دارد از کارفرما گواهی پایان کار بخواهد و ضمناً 

در موارد اخراج کارگر به دالیل فنی و اقتصادی نیز 

بر لزوم مشاوره کارفرما با نمایندگان کارگران تأکید 

 ت.نموده اس

 

ثیر کار شایسته بر تعیین حداقل أ. ت7-2-۵

 سن کار

بر رعایت  المللی کارمفهوم کار شایسته سازمان بین

کید دارد. نخستین اقدام سازمان أحداقل سن کار ت

سال به  18المللی کار در این خصوص، تعیین بین

زاده و )حبیب عنوان حداقل سن کار بوده است

های نامهدر این زمینه مقاوله(. 1392اشکبوس، 

نامه )در مورد حداقل سن کار( و مقاوله 138شماره 

کار کودک به تصویب  راجع به بدترین اشکال) 182

نامه شماره اند. در یک نگاه کلی به مقاولهرسیده

بپذیرند  نامه مورد اشاره راکشورهایی مقاوله 138

الزم است سیاست حذف پدیده کار کودک را در 

-مقاوله(. 191-190، 1385)عراقی،  پیش بگیرند

راجع به بدترین اشکال کار کودک  182نامه شماره 

ها است و از دولت 138شماره  نامهمکمل مقاوله

عنوان یک امر فوری تدابیر مؤثر و خواهد بهمی
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سریع برای منع و پایان دادن به تمام اشکال کار 

 د.کودک اتخاذ کنن

 

آثار منفی کار شایسته بر حقوق  .۵-3

 کارگران

ثیر مثبت مفهوم کار شایسته أدر مبحث پیشین ت

از این  بر موازین حقوق بشری کارگران بررسی شد.

در موارد بسیاری همسو بودن »منظر، 

المللی کار و حقوق شهروندی استانداردهای بین

-142، 1380، )والتیکوس «بخشی از آن است

اما سؤال مهم اینجاست که کار (. 126-125

گونه تأثیر منفی بر حقوق بشر شایسته هیچ

کارگران ندارد؟ به عبارتی مواردی چون حمایت از 

ر قالب تعیین حداقل سن کار و در کودکان کار  د

کل تالش برای افزایش کیفیت زندگی افراد با 

المللی کار و به عبارتی سازی معیارهای بینپیاده

شود یا خود عاملی است کار شایسته، تقویت می

برای سلب حقوق اولیه شهروندی مثل حق زندگی 

شایسته؟ در ابتدا کشف تناقضات بین معیارهای 

ار و موازین حقوق بشری کارگران المللی کبین

اندکی دشوار خواهد بود. به عبارتی در اولین نگاه، 

المللی کار در راستا و همسو با حقوق معیارهای بین

ملی بیشتر أرسند، ولی با تشهروندی به نظر می

تناقضات در نتایج حاصل از اجرای این استانداردها 

 ت.مشاهده اس و حقوق شهروندی قابل

خورد گاهی اوضاع اقتصادی چنین رقم می واقع در

خواهند و حتی خود به که کارگران فقط مزد را می

تفاوت هستند زیرا در افزایش استانداردهای کار بی

ترین حقوق یابی به اصلیتالش برای دست

یابی به حداقل شهروندی خود از طریق دست

 باشند.میدستمزدشان 

توسعه،  حال درعالوه بر این، بسیاری از کشورهای 

کنند که استانداردهای کار مانعی برای ادعا می

تجارت آزاد است و کشورهایی که مزیت رقابتی 

ها در اقتصاد جهانی، نیروی کار ارزان است؛ از آن

، )پاناگاریا این استانداردها متضرر خواهند شد

واقع، کشورهای فقیرتر از  (. در16-15، 2003

طریق توسعه اقتصادی شانس بیشتری برای 

رسیدن به حقوق شهروندی همچون جلوگیری از 

کشی از کودکان و لغو کار کودکان دارند، بهره

یابی به این اهداف، نسبت به زمانی که برای دست

به وضع مقررات حمایتی مانند حداقل سن برای 

تجربه بنگالدش در سال »ورود به بازار کار بپردازند. 

سال از  15نشان داد که اخراج کودکان زیر  1993

ها در کارخانه پوشاک دادکا توسط مالکان کارخانه

های جهانی برای رعایت حقوق پی فشارها و تحریم

کودکان، مؤثر نبود و سرنوشت این کودکان 

ها پس از ای رقم خورد که بسیاری از آنگونهبه

 «اندوشندگان خیابانی شدهاخراج تبدیل به فر

(. برخی 105-91-83، 1394 ،)ابدی و همکاران

سال  14دهد که کودکان مطالعات آماری نشان می

و کمتر تا زمانی که تولید ناخالص داخلی به سطح 

طور کامل از نیروی کار خارج خاصی نرسد؛ به

(. درواقع رابطه 199، 2005، )ادموندس شوندنمی

سن کودکان کار در  مستقیمی بین افزایش

کشورهای مختلف و سطح توسعه اقتصادی وجود 

(. بر این اساس است 89-112، 2011، )براون دارد

المللی کار که ادعای عدم همخوانی معیارهای بین
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شده است.  با امکان توسعه اقتصادی کشورها مطرح

درواقع این موضوع مطرح است که استانداردهای 

عه اقتصادی کشورها المللی کار مانع توسبین

شود در یافتگی عاملی میگردد و عدم توسعهمی

جهت عدم تحقق معیارها. گزارش سازمان جهانی 

مد و کار آکار نیز تا حدودی مؤید ارتباط سطوح در

یکی از  کودکان دارد. سازمان جهانی کار در

های های خود به انتشار آماری از تخمینگزارش

ح مختلف درآمد ملی جهانی کار کودکان برای سطو

پرداخت. بیشترین آمار کار کودکان مربوط به 

 23کشورهای فقیرتر است که جای تعجب ندارد. 

درآمد، درصد از کل کودکان در کشورهای کم

درصد از کودکان  9کودک کار هستند، در مقایسه 

 6در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین و 

مد متوسط رو درصد از کودکان در کشورهای با درآ

 (34، 2014، )سپتامبر به باال مشغول به کار هستند

عالوه بر مسائل اقتصادی، مواردی چون آشفتگی 

اقتصادی مانند جنگ و مهاجرت نیز بر این مسئله 

کودکان کار تأثیرگذار بوده است. پس برای تحقق 

های حقوق شهروندی نیاز جدی به شناسایی عامل

د. از این منظر، گردنقض این حقوق احساس می

اعمال شروط حقوق بشر و در بحث ما حقوق 

های تجارتی مانند اسناد نامهشهروندی در موافقت

سازمان تجارت جهانی، بیشتر از آنکه واجد آثار 

مثبت بر وضعیت حقوق کارگران باشد ابزاری جهت 

ی دهندههای موردنظر کشورهای ارائهتحمیل ارزش

ها و نقض حاکمیت امتیاز تجاری بر سایر کشور

جای و به نظر بهتر است که بهها بوده است آن

عنوان عنصر اساسی در اعمال شروط حقوق بشر به

 های تجاری، این شروط درنامهموافقت

های نظامی و نامههایی مانند موافقتنامهموافقت

ها امکان تعلیق تسلیحاتی اعمال شود تا از طریق آن

ض حقوق بشر و حقوق نامه در موارد نقموافقت

کشی از بشردوستانه مانند جلوگیری از بهره

 .کودکان، ایجاد گردد

اشاره  ها و تعارضات مورددر راستای رفع تناقض

 رد. یکـتوان به راهکارهای مختلفی اشاره کمی

حل این است که هرگونه تالش برای هماهنگ راه

کردن معیارها درواقع نادیده گرفتن شرایط کاری، 

فرد یک یت اقتصادی و اجتماعی منحصربهوضع

کشور است و درنتیجه برای رفع این ایراد 

المللی جای اتخاذ استانداردهای بینشده بهتوصیه

های مختلف استانداردهای کار موافقت باید بر گروه

(. درواقع 227-272، 1996 ،ن و همکاران)براو کرد

کلید تنظیم نظام حقوقی در سطح فردی و شاه

جمعی، در نظریه نسبیت در موازین حقوق بشری 

نهفته است. آن بخش از حقوق آدمی که در جمع 

خورد درگذر زمان و مکان هویت یافته و صیقل می

های ای مبتنی بر اولویتثابت نیست و هر جامعه

تواند عناصری را بر سعادت جمعی خویش می

پذیر است و دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم

ای به پذیر و ممکن است از جامعهتجربه نه

-65، 1393)جاوید،  ای دیگر متفاوت باشدجامعه

تواند با تأسیس نهادهای این هدف می(. 96

های ی سازمانای که در زیرمجموعهمنطقه

المللی قرار دارند تحقق یابد. این موضوع در بین

المللی کار مورد تأیید اساسنامه سازمان بین

تالش عملی جدی در این زمینه توسط  شده وواقع
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کشورهای عضو صورت نگرفته است. مطابق ماده 

المللی کار، سازمان اساسنامه سازمان بین 38

های خود ها و آماجیابی به هدفمذکور برای دست

ها و تأسیس نهادهای تواند به برگزاری همایشمی

 د.ای اقدام کنمنطقه
 

وازین رویکرد فقه درخصوص رعایت م. 4-۵

 حقوق بشري کارگران

رویکرد فقه درخصوص موازین حقوق بشری 

کارگران که در اسناد عام حقوق بشری و مفهوم کار 

شایسته مورد توجه قرار گرفته، چیست؟ به نظر 

رسد در فقه، به مهمترین حقوق کارگران از می

قبیل رعایت کرامت انسانی، دستمزد عادالنه و برابر، 

ع کار اجباری توجه شده حمایت اجتماعی و من

 است.

یکی از معیارهای کلیدی اخالقی بودن رفتارهای 

کرامت »انسان رعایت و محترم شمردن اصل 

است. کرامت انسانی در ادیان الهی ازجمله « انسانی

گرفته است. در  اسالم مورد توجه و تأکید قرار

روایاتی که از امام رضا )علیه اسالم( به یادگار مانده 

های عمیقی در سنجیها و نکتهافتاست. ظر

 حمایت از حقوق کارگر و کرامت انسانی آن نقل

السالم( با توجه به درک شده است: امام رضا )علیه

عنوان عبد و کنیز برای کرامت انسانی فردی که به

دهد خواستار تساوی ایشان کار و اموری را انجام می

 ستندگزارانشان در مسائل روزانه هحقوق با خدمت

، 8، 1407کلینی، : 205، 49، 1403)مجلسی، 

با عنایت به اینکه مطابق سیره امام رضا )ع( (. 230

نظر حقوق جامعه و رعایت شرف انسانی،  ها ازانسان

نسبت به هم برتری ندارند، ایشان مراعات کرامت 

انسانی نسبت به پیروان ادیان و فرق مختلف را نیز 

حضرت با آنان، عادالنه،  مدنظر قرار داده و رفتار آن

عاقالنه و مبتنی بر انصاف، انسانیت و مهرورزی بود؛ 

 آنجا نیز قابل گذاری آن حضرت به غالمان ازارزش

درک است که به دلیل عالقه ویژه به زیردستان 

خود هرگز دوست نداشت کسی به سبب 

گذاری به وی، دست از غذایش بکشد. در حرمت

السالم( تالش علیهخوانیم حضرت )روایتی می

کرد، فرمانش برای انجام کار، مواجه با ساعت می

استراحت و غذای غالمانشان نشود. یاسر خادم آن 

السالم( به ما گوید: امام رضا )علیهحضرت می

فرمود: اگر من باالی سر شما ایستادم و شما در 

که از غذا حال غذا خوردن بودید، بلند نشوید تا این

دید. یا گاهی حضرت یکی از ما را خوردن فارغ گر

شد زد، وقتی گفته میبرای انجام کاری صدا می

فرمود: بگذارید مشغول غذا خوردن است، می

، 6، 1407)کلینی،  غذایش را بخورد، بعد برخیزد

؛ حکیمی، 489، 20، 1406؛ فیض کاشانی، 298

خوانیم. در روایت دیگری چنین می(. 29، 1، 1380

مشغول خوردن غذا بود، امام وی  هرگاه یکی از ما

گرفت تا از غذا فرستاد و به کار نمیرا به کاری نمی

؛ 298، 6، 1407)کلینی،  خوردن فارغ شود

 (102، 49، 1403مجلسی، 

در همین حال در فقه اسالم به حقوق اجتماعی 

مساوی کارگران توجه شده است. از منظر اسالم، 

 کارفرماست. کارگر دارای حقوق اجتماهی برابر با

در اسالم، شرافت انسان، مقام و بزرگی او به 

معیارهای اخالقی و دانش حقیقی، بستگی دارد، نه 
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؛ 9زمر/؛ 13)حجرات/ به سرمایه یا ثروت و دارایی

اهتمام به کارگران، در سیره (. 3، 1421البخاری، 

ای است که عالوه بر پذیرایی، گونهمعصومین به

ان را نیز مدنظر قرار داده امنیت و آسایش روانی آن

رو، اسالم  این از(. 299، 49، 1415)مجلسی،  است

معتقد است که رفتار صحیح و درست نسبت به 

جمیع بشریت، الزم و ضروری است. اقتضای حقوق 

اجتماعی مساوی این است که مردم به دلیل باال یا 

شان، نباید از امتیاز پایین بودن جایگاه اجتماعی

 شند.بهره بامند بوده یا بیخاصی بهره

کید فقه اسالم است. أعدم کار اجباری نیز مورد ت

دهد که فرد یا مؤسسه و اسالم هرگز اجازه نمی

زور بدون رضایت و توافق حتی دوست، شخصی را به

که علمای اسالم یکی او به کاری اجبار کند، چنان

از شرایط صحت و مشروعیت اجاره و کار گرفتن را 

، 2، 1387)طوسی،  اندختیار او ذکر کردهمیل و ا

( و 212، 2، 1410، ؛ ابن ادریس حلی153

که کارگر نابالغ باشد، میل و رضایت او  درصورتی

اعتبار است، چون ممکن است او را فریب دهند بی

 و حقوقش را کامل ندهند( و در درستی و صحت

اجاره و بکار گیری او اجازه از ولی و سرپرست او را 

؛ مقدس 239، 2، 1378)حلی،  اندالزم دانسته

، 41، 1395، ؛ نجفی464، 14، 1403اردبیلی، 

448.) 

کید شده أدر فقه اسالم بر دستمزد عادالنه نیز ت

کار واجب است. از دیدگاه فقه اسالمی، بر صاحب

است دستمزد عادالنه به کارگر پرداخت نماید. 

و وزن در سنجش، کیل »فرماید: خداوند متعال می

« فروشی نکنید.را تمام دهید و به مردم کم

تنها باید در براساس متون اسالمی نه( 85)اعراف/

برابر انجام کار، مزد پرداخت گردد، بلکه این مزد 

باید مناسب و شایسته مورد نظر فرد باشد. در این 

زمینه مروری است که پیامبر )ص( فرمودند: 

مزدی که  کسی که به کارگری ستم روا دارد و»

شایسته اوست نپردازد، خداوند عمل او را تباه 

، )حر عاملی« سازدساخته و بهشت را بر او حرام می

1409، 15 ،101) 

که در نظام اقتصادی اسالم، دستمزدها افزون بر این

کننده نیازهای اساسی فرد باشد، باید تأمین

متناسب باکیفیت و مقدار آن باید افزایش یابد. از 

ظر، هر کارگری بدون فرق میان مرد و زن، این من

حق دارد که مزد عادالنه در مقابل کاری که ارائه 

کند، سریعاً دریافت نماید و نیز حق استفاده از می

ها و ترفیعات استحقاقی را دارد. ها و پاداشمرخصی

المللی کار در زمینه تساوی معیارهای سازمان بین

المی مطابقت مزد و منع تبعیض با معیارهای اس

 د.دار

حمایت اجتماعی از کارگران نیز مورد توجه فقه 

 اسالم قرار گرفته است. اسالم تأمین اجتماعی را، از

عنوان هدف اصلی نظام اقتصادی طرف، بهیک

معرفی نموده است که لوازم آن باید در تمامی 

سازوکارهای اخالقی، قانونی، و سیاستی کلیت نظام 

ز طرف دیگر، تأمین اجتماعی اقتصادی لحاظ شود. ا

طور خاص به عنوان یک زیر نظام اقتصادی که بهبه

مانده از سازوکارهای عمومی نظام  جاحل مسائل به

در روایات  (.1393)حسینی،  کنداقدام می

طور ضمنی به این حق السالم( بهمعصومین )علیهم

خوریم ازجمله در کتاب وسائل الشیعه بابی برمی
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بَاُب أَنََّ نَفَقَةَ اَلنََّصْرَانِِیَّ إِذَا کَبِرَ وَ عَجَزَ »تحت عنوان 

در این باب حدیثی از « عَنِ اَلْکَسِْب مِنْ بَیْتِ اَلْمَالِ

السالم( درباره پیرمرد ازکارافتاده حضرت علی )علیه

حضرت علی »شده است:  مسیحی نقل

ه ـای کتادهـرد ازکارافـپیرم هـالسالم( ب)علیه

کرد عبور کرد پس حضرت فرمود: یگری متکدی

این شخص چه کسی است؟ اطرافیان گفتند او 

مسیحی است. حضرت فرمود: تا زمان پیری از او 

اید و حاال که عاجز شده چیزی به او کار کشیده

)حر  المال به او کمک کنیددهید. از بیتنمی

 (. با توجه به این روایت به99، 15 ،1409، عاملی

شود مکتبی که برای پیرمرد خوبی مشخص می

مسیحی چنین احترامی قائل است و تأمین هزینه 

وی را در دوران ازکارافتادگی و عهده مسلمین 

نهد، در برابر کارگران چرخه توسعه اقتصادی می

زنند پس کشور اسالمی که به کار و تالش دست می

تواند قائل از دوران بازنشستگی چه تهمیداتی می

ت مخصوص مسلمانان نیست و فرد باشد. ضمان دول

کند اگر ذمی که در سایه دولت اسالمی زندگی می

وکار عاجز گردد نفقه وی از پیدا شود و از کسب

 د.المال مسلمین تأمین خواهد شبیت

 

 . نتیجه 6

المللی کار، منظور از کار شایسته، در اسناد بین

ها و اوصافی است ها، کمیتای از ماهیتمجموعه

آفرینی در عرصه که در صورت عدم حضور یا نقش

و روابط کار، آسیبی به حقوق بشر و درنتیجه 

گردد. نتایج نشان داد کرامت انسانی فرد، وارد می

ازین که مفهوم کار شایسته، بسترهای تحقق مو

کند. البته این حقوق بشری کارگران را فراهم می

گزاره همیشه مصداق ندارد زیرا استانداردهای کار 

، به نقض حقوق کارگران در یشایسته گاه

عنوان مثال، انجامد. بهتوسعه می حال کشورهای در

شود بسیاری از تعیین حداقل سن کار سبب می

شده و لذا کودکان شاغل در کارگاها از کار اخراج 

آور غیرقانونی روی بیاورند. به کارهای کاذب و زیان

ای گونهگاهی شرایط اقتصادی به .بر این اساس

است که دستمزد بیشترین اهمیت را برای کارگران 

داشته و نسبت به استاندارهای شرایط کار موردنظر 

تفاوت هستند زیرا موازین حقوق بشری بی

ل دستمزد است. ها کسب حداقبیشترین تالش آن

 حال از طرفی نیروی کار ارزان در کشورهای در

تواند زمینه توسعه در این کشورها توسعه که می

توان گفت شود. میباشد از چرخه تولید خارج می

تواند در المللی کار شایسته، میکه معیارهای بین

توسعه، مانعی برای رشد  حال کشورهای در

بود رشد اقتصادی، اقتصادی این کشورها شده و ن

گردد. باعث عدم تحقق حقوق شهروندی افراد می

واقعیت امر این است که ادعای نقض حقوق 

المللی کار که وسیله معیارهای بینشهروندی به

تحت عنوان کار شایسته مدنظر است، تنها در حوزه 

مربوط به توسعه اقتصادی و رفع فقر در کشورهای 

ه است. انعطاف در یافته مطرح گردیدکمتر توسعه

تعیین استانداردهای کار شایسته، الزمه اثرگذاری 

مثبت آن بر تضمین و حفاظت از حقوق شهروندی 

است. تفکیک و تمایز معیارها در رابطه با 

استانداردهای مختلف کار همچون ایمنی کار، 

دستمزد، موارد مربوط به کار کودکان و... از 
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این در زمینه تواند به حل تعارضات یکدیگر، می

حقوقی یعنی استانداردهای کار و حقوق شهروندی 

کمک کند. در اسالم نیز، ضمن توجه به کرامت 

انسانی کارگر و جهت تحقق آن، پرداخت مزد 

عادالنه، توجه به ساعات کار، تأمین اجتماعی و 

ها به نحو توجه بوده و این مؤلفه اشتغال زنان مورد

است. اموری که  مطلوبی در این دین متجلی شده

ها در عرصه جوامع کار شایسته نیز در پی تحقق آن

باشد. اسالم به کرامت کارگر و بشری در تالش می

 .حقوق وی تأکید زیادی دارد

 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 د.انپژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 تضاد منافع .8

 ندارد.در این پژوهش، تضاد منافعی وجود 
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