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 در کنار این موضوع، اگر یک تبعه خارجی به صورت کامل مشمول 
قانون کار بشود و حتی کارفرما آن فرد را بیمه کند و آن کارگر به اندازه 
یک فرد ایرانی کار کند، در زمانی که تعدیل شــود، نمی تواند از مزایای 
بیمه بی کاری اســتفاده کند؛ بنابراین طبــق قانون بیمه بی کاری فقط 
مشــمول ایرانی ها خواهد شد که طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون بی کاری 
سال ۶۹ که تا االن هم تغییر نکرده، نوشته شده اتباع خارجی از شمول 

بیمه بی کاری استثنا هستند. 
قوانین کار؛ سدی برای احقاق حقوق کارگران اتباع

فرشــاد اسماعیلی، کارشــناس روابط کار و حقوق دان، با اشاره به 
شــرایط و قوانین کار اتباع خارجی در ایران و چالش  مشاغل این افراد، 
می گوید: می توان گفت قانون کار ایران در این حوزه هدفش حمایت از 
نیروی کار و طبقه کارگر است؛ چون فاقد ابزارآالت تولید و ماشین آالت 
هستند و باید وضعیت شــان میل پیدا کند به شرایط کارفرما تا به یک 
وضعیت باالنســی برسند، همچنین مشخص اســت که باید از نیروی 
کار حمایت شــود؛ اما متأســفانه در قوانین کار ما برای اتباع خارجی 
قیــودی وجود دارد. طبق ماده ۱۲۰ قانــون کار برای اینکه یک کارگر از 
اتباع خارجی مشمول قانون کار ایران شود، باید اول اجازه کار مشخصی 
داشته باشد؛ بنابراین فقط در یک حوزه خاصی هم می توانند کار بکنند؛ 
امــا با توجه به اینکه طیف وســیعی از این کارگرهــا زیر چتر حمایتی 
قانون کار قرار نمی گیرند و از آن خارج می شوند، قوانین حمایتی شامل 
حال شــان نمی شــود و این افراد به عنوان نیروی کار ارزان محســوب 

می شوند. افرادی هم که ویزا دارند و به صورت قانونی در داخل ایران 
زندگی می کنند، متأســفانه برای کارشــان دچار مشکل هستند؛ یعنی 
فــرد در ایران حضــور دارد و مجوز زندگی در ایــران را دارد که باید در 
حکم یک شــهروند ایرانی زندگی کند؛ ولی این در حالی است که جدا 
از مهاجرهایی که مجوز زندگی ندارند، آنهایی که دارند هم فقط حق 
انجام کار مشخصی را دارند که همین عامل باعث محدودیت بسیاری 

برای آنها خواهد شد. این روند استثنائاتی دارد.
این حقوق دان ادامه می دهد: قانون کار باید از این افراد حمایت کند 
و ما با یک طیفی از اتباع خارجی روبه رو هستیم که بخش وسیع آنها 
از حمایت قانونی خارج می شــوند و مجوز قانونی ندارند. معموال در 
مشاغل پر خطر و ارزان، مثل کار ساختمانی با ایمنی پایین کار می کنند 
یا در خدمات کشــاورزی، کارهای خدماتی ارزان، شاگرد مغازه زیر پله، 
باربری، دست فروشــی و کارهایی از این ســبک که فاقد نیاز به مهارت 
خاصی اســت و ایمنی و حفاظت بهداشــتی پایین و درآمد کم دارد، 
فعالیت می کنند. آنهایی هم که اجازه کار دارند، باید در یک کار خاصی 
شاغل باشند، مثال کسی که کار ساختمانی می کند، دیگر نمی تواند کار 
رانندگی کند؛ همچنین باید فقط در یک سری شهر خاص فعال باشند، 
مثال مشــخص شــده در چهار یا پنج شــهر می تواند کار کند. در اصل 
اینکه مشــمول حمایت قانون کار بشود یا نشــود، جدا از این یک سری 
محدودیت های دیگری هم برای آنها وجود دارد، مثل اینکه یک اتباع 
خارجی اگر به صورت کامل مشــمول قانون کار بشــود و کارفرما آن 

فرد را بیمه کند و به اندازه یک فرد ایرانی کار کند، وقتی تعدیل شــود 
نمی تواند از مزایای بیمه بی کاری استفاده کند؛ بنابراین بیمه بی کاری 
فقط مشــمول ایرانی ها می شــود که این تبعیض بسیار ناروایی است؛ 
در صورتی که حق بیمه پرداخت می کند و مثل کارگر ایرانی کار می کند؛ 
ولی طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون بی کاری ســال ۶۹ که تا االن هم تغییر 
نکرده، نوشته شده اتباع خارجی از شمول بیمه بی کاری استثنا هستند و 

متأسفانه از این مزایا نمی توانند استفاده کنند.
اســماعیلی اضافه می کند: همچنین باید اشــاره کنم که این افراد 
محدودیت های دیگری هم دارند، مثال در بحث تشکل یابی که بخواهند 
سازمانی داشته باشند، متأسفانه در قانون و مقررات شوراهای اسالمی 
کار، امکان اینکه بتوانند عضو این تشــکل ها شــوند، وجود ندارد و این 
هم محدودیتی اســت که نمی توانند از آن برخوردار شوند؛ همچنین 
آیین نامه ای برای تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی که 
در مصوبه ســال ۸۰ وجود دارد که متأسفانه طبق آن نیروی کار از نظر 
زندگی و رفت و آمد دچــار محدودیت هایی خواهد بود و این حق هر 
شهروندی است که بتواند به راحتی به هر کجا که بخواهد عبور و مرور 
کند، مهاجرت کند و محل اســکانش را تغییر دهد؛ اما طبق آیین نامه 
مربوط به تعیین مناطق ممنوعه، تردد و اســکان اتباع خارجی در آن 
مناطق ممنوع است، مثال همه شهرستان های خراسان جنوبی، زابل، 
سیستان و بلوچستان که هم جوار با افغانستان هستند، ممنوع است، در 
کنارش شهرســتان های مرزی آذربایجان غربی، کرمان، بخش مرکزی 

سقز و حتی بانه ممنوع است؛ در صورتی که بانه بازار بومی و منطقه ای 
دارد که افراد آنجا می توانند شــغلی داشته باشند؛ ولی باز هم ممنوع 

است، ترددشان در یک جاهایی باید تحت نظر نهادهای نظارتی باشد.
ایــن کارشــناس روابط کار با اشــاره به دیگر قوانیــن تبعیض آمیز 
می گوید: از موارد دیگر تبعیض آمیز برای کارگران اتباع خارجی این است 
که قانون گذار اشتغال اتباع خارجی متخصص در عنوان مشاغل کلیدی 
و حساس را ممنوع کرده. قانونی داریم تحت عنوان ممنوعیت به کار 
گماردن اتباع خارجی در مشــاغل کلیدی و حساس مصوب سال ۶۲، 
یعنی حتی قبل از تصویب قانون کار، این قانون بوده و هیئت وزیران با 
پیشنهاد وزارت کار این قانون را تصویب کرده، مثال اتباع خارجی هر چند 
سال که در یک شرکت فعالیت کنند، هیچ وقت نمی توانند مدیر عامل 
آن شرکت شــوند، در واقع مدیر عاملی یک شــرکت دولتی یا وابسته 
دولت نخواهند شد؛ حتی در سمت مشاور مالی اداری هم نمی توانند 
قــرار بگیرند؛ یعنی هر چقدر هم که فرد اتبــاع خارجی تحصیل کند 
و تخصص بگیرد، نمی تواند مشــاور مالی، مشــاور اداری، مدیرعامل 
یک شــرکت یا مؤسسه شــود، همه اینها از مواردی است که به عنوان 
محدودیت هــا یا موانعی برای طبقه کارگر اتبــاع خارجی در قوانین و 

مقررات ایران وجود دارد.
اسماعیلی به مورد دیگری اشاره می کند و می گوید: مورد دیگری که 
وجود دارد، طبق قانون مدیریت خدمات کشــوری مصوب ۸۶، شرایط 
عمومی اســتخدام را در دســتگاه اجرائی اعالم کرده و در آن دستگاه 

اجرائی هم که معموال اغلب دولتی هســتند، داشــتن تابعیت ایرانی 
شرط اســت؛ بنابراین به کارگیری اتباع خارجی در این حوزه به صورت 
رســمی ممنوع است. در همین ماده بیان می کند به کارگیری موقت و 
تعیین حقوق و دستمزد اتباع خارجی بر اساس قوانین انجام می شود؛ 
یعنی می تواند به صورت موقت اســتخدام شود و حقوق و مزایایی را 
که برای یک نیرو در نظر گرفته اند به او بدهند؛ ولی باز محدودیت هایی 
دارد. همین که نمی تواند هرچند مهارت و تخصص کافی داشته باشد، 
به اســتخدام در دســتگاه اجرائی دربیاید، مشکل اســت. همین االن 
طیف وســیعی از کارگران شهرداری هستند که سال هاست به صورت 
پیمانکاری از آنها استفاده می شــود یا با قرارداد موقت کار می کنند و 
متأســفانه آن نیروی افغانستانی و پاکستانی که چمن آب می دهد، در 
سطح مدیریت مشــمول قانون مدیریت نمی شــود و حمایتی از آنها 
نمی شــود؛ مگر قرارداد موقــت که آن هم باز خــودش باعث پدیده 
موقت ســازی کارگر خارجی در ایران می شود و مجبورند قراردادهای 
نیمه کاره و پاره وقت ببندند که مشمول ممنوعیت نشوند و در آن نهاد 

کار کنند.
این حقوق دان اضافه می کند: نظام حقوقی اتباع خارجی در زمینه 
شرایط کار در ایران متأسفانه به صورت کلی تبعیض آمیز است و حتی 
نسبت به اتباعی که مجوزهای الزم را برای شهروندی یا برای سکونت 
و اقامت دارند، دارای تبعیض ناروایی اســت. اینها موجب شده تا این 
افراد به کارگران ارزان آن هم بدون ایمنی و حفاظت تبدیل شوند و این 
گزاره معروفی که کارگر افغانستانی یا کارگر خارجی باعث افزایش نرخ 
بی کاری شــده، کامال غیر قابل قبول است. اگر شما آمار بی کاری کشور 
را در نظــر بگیرید، با توجه بــه محدودیت هایی که برای اتباع خارجی 
قائل هســتیم که حتی در برخی از شــهرها نمی توانند تردد داشــته 
باشند، استان هایی را داریم که اتباع خارجی بیمه شده صفر است، مثل 
ایالم که مدت هاســت جزء مناطقی با نرخ بی کاری بــاال قرار دارد. در 
این منطقه کارگر اتباع نمی تواند تردد کند و همیشــه جزء استان های 
اول بی کاری بوده. همچنین در سیستان و بلوچســتان هم متأســفانه 
سیاست های اشــتغال در کشور متمرکز در شهرها و استان هایی است 
که دارای سیســتم های سیاسی-اداری متمرکز هستند و در شهرهایی 
که اتفاقا نیاز به اشتغال و کار و درآمد است، در آن شهرها سیاست های 
اشتغال وجود دارد و کارآفرینی وجود ندارد و همیشه نرخ بی کاری باال 
اســت، در عین حال ورود اتباع خارجی در آنجا هم ممنوع است و این 
خودش نشان دهنده این اســت که سیاست های اشتغال ما به تنهایی 
جزیره ای نیســت و این گزاره ها یک مکانیســم دفاعی برای مجموعه 
سیاســت گذاران یا مجریان اشــتغال و کارآفرینی در ایران است که با 
ممنوعیت و جریمه های جدید که مخصوصا اخیرا سنگین تر شده، برای 
شرکت هایی که کارگر اتباع خارجی ثبت نام می کنند، مواجه هستیم و 
به این بهانه می خواهند سیاســت های ناکارآمد و غلطی را که موجب 
بی کاری و ورشکستگی سیاست های اشتغال شده، در زرورق بپیچند و با 
آن بهانه مشکالت را رفع و رجوع کنند. این سیاست های ناسیونالیستی 
متأسفانه در کارآفرینی و در اشتغال ریشه دارد  و کامال ریشه دوانده و در 

بخش کارآفرینی می توان آن را پیدا کرد.

 چند نکته برای کارگران
چگونه از کارفرما شکایت کنیم؟

«شرق» به مناسبت روز کارگر در گفت وگو با فرشاد اسماعیلی، وضعیت کار 
اتباع خارجی در ایران را بررسی می کند

بدون پشتیبان، بدون آینده
نســترن فرخه: قانون کار باید حمایت از تمام کارگران را در ذیل سیاســت های خود جا دهد؛ اما اغلب 
کارگــران اتباع خارجی با کمترین دسترســی به حقوق شــهروندی در ایران زندگــی می کنند و قوانین 
تبعیض آمیــز کار هم مانعی دیگر برای ایجاد رفاه اجتماعی آنهــا خواهد بود؛ حتی اگر به صورت قانونی 
هم در ایران حق اقامت داشته باشند، باز به دلیل سخت گیری های قانونی مانند محدودیت تردد و عدم 
حضور در مشاغل کلیدی و حساس با وجود تخصص و تحصیالت، دچار مشکالتی خواهند شد. همچنین 
درباره این قوانین در برابر اتباع خارجی، فرشــاد اسماعیلی، کارشــناس روابط کار و حقوق دان، به این 
نکته اشاره می کند که ممکن است به فرد اجازه کار بدهند؛ ولی در مشاغل خاص و در یک شهر خاص که 
متأسفانه این باعث شده زندگی عادی و روزمره اتباعی که قانونی در ایران هستند، مختل شود و حق عبور 
و مرور برای آنها محدود می شــود؛ چون مجبور هستند فقط در یک شغل خاص کار کنند که این به نوعی 

شاید حتی کار اجباری هم محسوب شود.

شــکایت از کارفرما یکی از موضوعاتی است که در روابط بین کارگر و کارفرما پیش 
می آید و بســیاری از کارگران برایشان ســؤال پیش آمده که چگونه از کارفرما شکایت 
کنیم؟ مسلما شکایت از کارفرما به این سادگی نیست که با نوشتن یک متن شکایت از 
کارفرما در اداره کار، دریافت فرم شــکایت از کارفرما و نمونه متن دادخواست شکایت 
از کارفرما انجام شــود. شکایت علیه کارفرما نیاز به مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما 
توســط وکیل اداره کار دارد که با نحوه شکایت از کارفرما، طریقه شکایت از کارفرما و 
محل شکایت از کارفرما آشنایی دارد و می تواند شما را با قوانین شکایت علیه کارفرما 

و روند شکایت از کارفرما آشنا کند.
معمــوال قــرارداد و توافقاتی بین کارگر و کارفرما شــکل می گیرد که کارگر موظف 
می شــود، عمل محول شــده به او را انجام دهد و کارفرما نیز بایــد حق الزحمه کار و 
تخصــص کارگــر را به وی پرداخــت کند. توافقات کارگــر و کارفرما معمــوال در بدو 
همکاری مشــخص و معین اســت، ازاین رو هرکدام از طرفین که به تعهدات خویش 
عمل نکنند، طرف مقابل این حق را دارد که در مراجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی 

کارگر و کارفرما حق خویش را مطالبه کند. چنانچه در حق کارگر اجحافی صورت گیرد 
و حق وی توســط کارفرما پرداخت نشود، قانون گذار او را مجاز به درخواست شکایت 

کرده که البته این امر نیازمند تشریفات خاص خود است.
شکایت کارگر از کارفرما تحت شرایطی امکان پذیر است و چنانچه این شرایط وجود 
داشــته باشــد، کارگر می تواند جهت احقاق حق خویش به مراجع صالح در اداره کار 
شکایت کند؛ اما الزم است که دلیل موجه و قانونی جهت شکایت کارگر وجود داشته 
باشد و شکایت از کارفرما می تواند دالیل متعددی داشته باشد، از جمله عدم پرداخت 
حقــوق و مزایای کار، اخراج غیرقانونی، بیمه نکردن کارگر. جهت شــکایت از کارفرما 
الزم اســت که در وهله اول دادخواست شــکایت تنظیم و ثبت شود. در دادخواست 
شــکایت الزم اســت که همه مطالبات کارگر بیان شود. مطالبات کارگران عبارت اند از: 

حق بیمه، سنوات، حق السعی، اضافه کاری ها و... .
همچنین برخی از مطالبات کارگر را در یک دادخواست به صورت هم زمان نمی توان 
مطالبه کرد، برای مثال کارگری که بابت اخراج غیرقانونی شــکایت می کند، نمی تواند 

به صورت هم زمان درخواســت بازگشــت به کار و مطالبه حق سنوات را داشته باشد، 
چراکه اگر قصد بازگشت به کار دارد، مطالبه حق سنوات معنا نمی یابد و چنانچه قصد 
مطالبه ســنوات را دارد، دیگر امکان بازگشت به کار را ندارد. چنانچه فردی هر دو این 

موارد را باهم مطالبه کند به هیچ کدام ترتیب اثر داده نمی شود.
همچنیــن در گذشــته ثبــت دادخواســت در ادارات کار به صورت ســنتی انجام 
می گرفت اما در حال حاضر ثبت دادخواســت به صورت الکترونیکی است و متقاضی 
شــکایت الزم است که دادخواست شکایت خویش را در سامانه اداره کار ثبت کند که 
البته به جز دادخواســت الزم است که مدارک و مســتندات نیز بارگذاری شود که این 
امر مراحل خاص خود را می طلبد که خارج از بحث است و جهت خودداری از اطاله 
کالم از ذکر جزئیات خودداری می شــود. پس از اینکه اســناد و مدارک ثبت می شــود، 
زمان رسیدگی در مراجع صالح رســیدگی کننده در اداره کار به متقاضی شکایت ابالغ 
می شود که این امر هم توسط پیامک به متقاضی اطالع داده می شود و متقاضی الزم 
اســت که به پنل کاربری خویش مراجعه کند و زمان و آدرس محل حضور را مشاهده 

کند، از طرفی دیگر به کارفرما نیز این امر ابالغ می شود تا او نیز جهت حضور در مکان 
مقرر حاضر شود.

چنانچه ابالغ به کارفرما صورت گیرد، او نیز الزم اســت در سامانه اداره کار ثبت نام 
کند و در غیر این صورت به عرایض کارفرما در مراجع صالح رســیدگی کننده ترتیب اثر 
داده نمی شــود و متقاضی شکایت الزم است که در زمان مقرر در مکان مشخص شده 

حضور یابد تا به شکایت وی رسیدگی شود.
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مهم ترین نماد مسیحیت- گاو یال دار تبت  افقی: 
 ۱- زهر- واحدی برای  اندازه گیری طول- تشــریفات 
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گستردگی- مسرور ۷- ذخیره- از بخش های اوستا- از 
ظروف آشــپزخانه ۸- مخفف اگر- از  شــخصیت های 
کارتونی پرطرفدار دنیا- ســخن  صریح ۹- نقاش نامدار 
اســپانیایی- ماهی تــن- فرصت ۱۰- گهــواره- انتظار 
روی دادن امری خوشایند- حوت ۱۱- درجه بندی شده- 
نوعی عنکبوت- خالص ۱۲- باز شــیمیایی- پیشــوا- 
شــروع ۱۳- ضمیر سوم شخص- اشــتهار- همیشگی 
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شهرکرد- انسان- حرف ندا ۴- رسم و سنت- واحد پول 
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قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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