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 :سخن ناشر

 

 التحصیالنرا فارغ کشور بیکاران درصد 51 کار، بازار و اشتغال حوزه کارشناسان گفته به

 حوزه جدی در بحران کار، وزیر گفته به موضوع این که دهند تشکیل می دانشگاهی

 میلیون 11 حدود کشور به جوان جمعیت اکنون آمار، مرکز گزارش بنابر .است اشتغال

شش و  حدود یعنی هستند، شغل فاقد جمعیت، از این درصد 15 اما است، رسیده نفر

 9111 سال تا کشور فعال جمعیت.باشندمی بیکار کشور جوانان از میلیون نفر نیم

 رشد درصد 1/5 دیگر عبارت به و رسید خواهد نفر میلیون 69 شمسی به هجری

 بحران از تا شود ایجاد ایران در شغلی میلیون فرصت 11 باید نتیجه در داشت؛خواهد

 همه تالش جمعی و است برانگیز تامل و دهنده تکان فوق آمار.یابیم بیکاری رهایی

 .داد کاهش کشور در را نرخ بیکاری بتوان که طلبدمی را مسئوالن و مردم

 از بسیاری .باشدمی شاغالن برابر سه از بیش کشور در بیکاران آمار و تعداد اکنونهم

 جازها این کار قانون ولی کنند کار کاری اداره حداقل از کمتر حقوق با حاضرند بیکاران

  .دهدنمی را

 

 یحت...  و اروپایی کشورهای اکثر. است کار قانونبرخی مواد و مفاد  اصلی کار، مشکل

 قتواف را بگیر حقوق به حقوق پرداخت مالک گرجستان مثال همسایه کشورهای همین

 باال به دالر سی تا دالر دو ساعتی از آمریکا در .اندنهاده بنا بگیر حقوق و کارفرما میان

 کار ساعت ازای هشت به ساعت شش نیز نفرکار وریبهره .شودمی پرداخت الزحمه حق

  .انسانی کار پایین استوری نیروی بهره کشورمان در متاسفانه .باشدمی
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 فرهنگ جامعه در هست مانوظیفه داریم بودن قرآنی ادعای و هستیم مسلمان اگر ما

 افزایش دوم و کار قانون برخی مفاد و مواد اصالح اول یعنی مورد دو همین کنیم سازی

 .شود پیگیری کار وری بهره

 رهنگف و آگاه را جامعهو  شروع خودمان از بیایید .کنیم سازی فرهنگ همدیگر با بیایید

 صالحا پیگیر مجدانه مجلس نمایندگان شودمی ایجاد که عمومی اقبال با تا کنیم سازی

  .شوند کار قانون

ود همه شکتاب مفیدی می باشد که توصیه می "نقش من در بیکاری"کتاب حاضر با نام 

 مطالعه نمایند و بهره ببرند.

 

 

 

 

 

 موسسه فرهنگی قرآن و عترت شمیم معرفت

                                                                              .  



 

 

 

  وَ ال تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ  تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی 

 ۲مائدة آیه سوره مبارکه 

 پیشگفتار
 

 سالمی از ره دوستی

با توجه به دشمنی های خارجی با دین و کشور عزیزمان که نتیجه آن دامن زدن به 

ه قدمی هرچند کوتاه برداشت ،الزم می باشد برای تقویت منابع داخلی ،بیکاری شده است

 . تا به کم کردن بیکاری در کشور کمک کنیم

 برای مبارزه با آن باید از کلیه امکانات ،باشدمیکشور امل بسیاری از مشکالت بیکاری ع

       ،همچنین با توجه به نهادینه شدن بسیاری از موانع اشتغال. و نیروها استفاده نمود

تی به درسباید مسائل آن را به تفکیک بررسی نمود تا بتوان درمورد اصالح هریک می

 ت امید است که به همت مردم و حمایت دست اندرکاراندرنهای. تصمیم گیری نمود

 بیکاری در کشور به کاهش ،باشداسالمی می همانگونه که شایسته یک نظام ،کشور

 . آئیمنائل

دیگر با یک ،در نیکی با یکدیگر همراه شویم و در خالف آنکه آیه فوق یادآوری می نماید 

 ،داده می شود که چه حرکتی برای اشتغالدر فصل های این کتاب توضیح ؛ همراه نشویم 

 . نیکی و چه حرکتی گناه می باشد

مطالب کتاب از سر نیاز اشتغال بیکاران به خصوص بیکاران نیازمند تدوین گردیده است 

            و این خیریه به هیچ یک از گرایش های فکری چپ و راست بین المللی وابسته

دانیم. ها و عوامل پیشرفت این جوامع را منتفی نمینمی باشد، اما استفاده از راهکار

استفاده از منابع خارجی که باعث پیشرفت کشور می گردد با لحاظ مسائل داخلی در 

 همه موارد در حال انجام می باشد و نباید مسائل اشتغال از این قائده مستثنی باشد.

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=2
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م این نکته توجه کنیعالوه بر مطالعه فصول مختلف کتاب، اندکی بر خواهشمند است 

که، عوامل زیادی در ایجاد معضل بیکاری دخیل هستند اما بهتر است ابتدا انگشت اشاره 

                      ........................را به سمت خودمان گرفته و اصالح این معضل را از خودمان شروع کنیم.

با . شود ذکر می مل موثر نیزعوا ،ان می شود به همراه آناز بیکاری عنو سخنی هرجا

تم می توانس من چه کاری ،که برای مبارزه با بیکاریبررسی نمائیم  نگاه به این عوامل

چگونه می توانم گذشته  نجام دهم و انجام نداده ام و حال که خود را مقصر می دانما

ف مضاعاگر این اشکال درحیطه مسئولیت من بوده است با تالش ؟ خود را جبران نمایم

 ،حیطه مسئولیت فرد و یا گروه دیگری بوده در ح و جبران نمایم و اگراقدام به اصال

با  بیش از پیش ؛ از اینروبوده است ن تذکر و یادآوری اثرات بیکاری به ایشانوظیفه م

بدون  و و تنها بر اصالح و اشتغال تمرکز نمائیم گذشته را جبران نموده ،روشهای صحیح

زیزمان ع فقط به پیشرفت کشور ،یاسی و یا جبهه و گروه اجتماعیوابستگی به خط س

 . بیاندیشیم

 رنانی، نظر ایشان در مورد کتاب آورده شده است.محسن همچنین ضمن تشکر از دکتر 

ان شناسیم به عنوکه میرا ای واقعی از افرادی قسمت نمونه هر در این کتاب برآنیم تا در

. همچنین نگارش کتاب به صورت عامیانه و کمک شودشاهد آورده تا در رساندن منظور

 ها و نواقص موجود در نگارشبا زبانی ساده در حد توان نویسنده بوده و امید است کاستی

 مائید.نبعدی یاری هایه را در ارائه بهتر مطالب در چاپو نویسند هبخشیدآنرا بر نویسنده 

           ، مینا ترخانی ،مینا گل کیان خانمهااشتغال خصوصاً  همه همکاران خیریه نذر از

مهدی شایان،  مهدی کیخسروکیانی، مهدی ناظمی، علی مرادی،و آقایان  زهرا سعیدی

که اینجانب را در نگارش این کتاب  ز شیخی پورهژبرنژاد و شهرو حامدمحمد نادریان، 

 . کمال تشکر را دارم همراهی نمودند

 ((9315 بهار))

اکبر اخوان مقدم                                                                             
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 ( شده است فرهنگقانونی که باعث انهدام ) 

 

 : فصل اول

 بیکاری راهکارهای کاهش
 

 بیکاری: راهکارهای کاهشپردازیم و سپس به در ابتدا به مفهوم کار می

گویند و به همین نماید کار میچه انسان را در ساعاتی که بیدار است مشغول میآن  هر

این اساس هر انسانی که از نظر  دهند. برجهت است که کار را مترادف با شغل قرار می

نسبت  دانشیبی این خود نوعی به خواست خود بیکار باشد،جسمی و فکری سالم باشد و 

قاءَ لِ یرْجُوافَمَن کانَ )فرماید: در قرآن میباشد که به نظام آفرینش و سرانجام خلقت می

برد که سرانجام به خالق یعنی هرکس در این امید بسر می 9(عَمَالً صالِحاً یعْمَلْرَبِّهِ فَلْ

پس هر  شود باید کار کند، کاری که نظام هستی آنرا مطلوب بداند.خودش ملحق می

را بی نیاز به شغل بداند در واقع خود را بی نیاز به نظام آفرینش و آفریننده  کس خود

 هد بود.اآن می داند و مطرود خو

                                                 
 991سوره کهف، آیه  9



 

 ____________________________________________________       نقش من در بیکاری
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حتماً باید همه مشغول باشند و اشتغال آنها مفید باشد زیرا تمامی ارکان ، نتیجه اینکه

ا کس خود ر این نظام هستی همواره مشغول است و ایشان هم یکی از آنها است و هر

بی نیاز از شغل بداند و یا فکر کند کاری نیست که انجام دهد، خود را از قوانین نظام 

 .آفرینش جدا کرده است

خارجی ، این عوامل که برخی از جامعه ما هستند عوامل مختلفی باعث بیکاری دراما   

ز راهکارهای کاهش بیکاری ا برخی بهما در این کتاب  داخلی می باشند.، و برخی دیگر

 . پردازیممی آنداخلی موثر عوامل و 

و  هر اندیشداً از گذشته بعض ،جامعه می باشد باعث بیکاری درفرهنگ و ریشه هایی که 

در شاخه های زیر  ،با توجه به بیکاری موجودما عمل مردم کشور حاکم شده است که 

 می پردازیم : بیکاری راهکارهای کاهشبه بررسی 

   فرهنگ جامعهاصالح  -3  آموزش مهارت -1  کردن کارتشویق به  -9

 

 قوانیناصالح  -5             سازیالگو -1      

  کردن کارتشویق به  9-9

     جذب  علتی کردن هدایت نشده باشد و یا به اگر شخصی درگذشته به سمت کار

؛ انجام به کار کردن نداردبه طور طبیعی عالقه ای  ،نشده باشد های واقعی کارمحیط

پیدا نکرده است و  ؛ اعتماد به نفس انجام کار را نیز کارها برای او بسیار دشوار بوده

یل و تحص یا اینکه خود را به امور دیگر ماننددهد تا حد امکان بیکار بگردد و ترجیح می

 . آموزش های فنی که منجر به تولید نمی شود و یا ورزش مشغول نماید



 

 بیکاری راهکارهای کاهش     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     فصل اول
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ل حاضر دانشجویان چندین سال سرمایه کشور و همچنین وقت خود را برای در حا

 وجه می شوند آن را دوست ندارند؛گذرانند و هنگام بازدهی متآموزش حرفه خاصی می

موزش آ اول اینکه به کار دیگری خارج از ،در این صورت مسئله به دو شکل اتفاق می افتد

ل پو ،شامل وقت ،از بین بردن سرمایه ملی یعنی این های دیده شده روی می آورند که

به  می شوند که همان رشته مشغول بکار  در ی میلیو امکانات دانشگاه و یا اینکه با ب

کار می کند ولی عالقه ای به ، زیرا شخص ؛ بیکاری پنهان گفته می شود ،این موارد

می شود ؛ در انجام آن ندارد و این بدان معناست که موقعیت های ممکن پیش رو تلف 

و تحصیالت مرتبط را هم  اگر شخص با عالقه ذاتی همان کار را انجام دهد صورتیکه

دسترسی  ،کاری با کیفیت و کمیت باالتر نتیجه می گردد و در نهایت کسب کرده باشد،

 . و جامعه اتفاق می افتد به منابع باالتر برای شخص

 دلبستگی، نبستن آن و آفت کاربه کار  ،آفت دانش»: حضرت علی )ع( می فرمایند)

 (9«نداشتن به آن است

د آموزش انجام کار را شروع چه زمانی بای حال برای حل این معضل چه باید کرد و از

        ؟ کردن را آموزش دهیم چه مقطعی نباید کار و یا بهتر است سوال نمائیم در نمود

کردن به عنوان یک ارزش  ارکامالً واضح است که باید همواره در همه مقاطع زندگی ک

 هرگاه خالفی» خواندم که می فرمودندمطلبی را از یکی از علمای بزرگ می ؛ی شودمعرف

درحالیکه ما رفتارمان به سویی  ۲« گذاشت در خانه کار کنم نمی مادرم ،مرتکب می شدم

 . را به کار وا می داریم حرکت کرده است که اگر بخواهیم کسی را تنبیه نمائیم او

                                                 
 کیفیت والیت موال و گوشه ای از سخنان گرامیش  9

 com. http://nooredidehدیدگاه آیت اهلل حائری شیرازی در زمینه تربیت فرزند ۲
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کشور وجود دارد که کسی تمایلی به آنها  شغل در امر باور دارند میلیونها مسئولین»

 9 «ندارد

خود و  ،تمام مقاطع سنی پس با توجه به آنچه که باید باشیم و آنچه که هستیم باید در

ار ک خصوصاً کارهای عام المنفعه نمائیم تا ،افراد وابسته به خودمان را تشویق به کار

رای دریافت مزد مادی تلقی نشود؛ کردن به عنوان یک ارزش معرفی شود و فقط کار ب

 . دانستن نفس کار بدست می آیدبا اهمیت این مهم با تالش و 

 (1«. موفقیت نصیب افراد خواب آلود نمی گردد» یک مثل آلمانی می گوید: )

 آموزش مهارت  9-۲

باشد که زمینه می های مناسبآموزش مهارت ،بیکاریراهکارهای کاهش  یکی دیگر از

 اهتحصیلی برای فرزندان فراهم گردد؛ این آموزشمقاطع مختلف  آموزش مهارت باید در

با آموزش مهارت های مختلف در سال های اولیه . شروع شودر است از کالس هفتم بهت

 این امر و شدهجوانان با بسیاری از مهارت ها آشنا  ،دبیرستان تا سال های اول دانشگاه

اگر کاری را دوست نداشته باشند به راحتی و بدون صرف وقت و باعث می شود که 

در زماندر نتیجه می توانند روند و بو به سراغ مهارت دیگری  های زیاد آنرا رهاهزینه

  .مورد عالقه خود بروندهای دانشجویی سراغ آموزش مهارت

                                                 
 11/91/9313روزنامه ابرار 9

1 http://pouyaei. vcp. ir  
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درصد جوانان کشور فاقد هر  51» گوید:باره می رفاه اجتماعی در این کار و ،وزیر تعاون

توان این درصد را به دانش آموختگان نیز یقیناً می. گونه مهارت برای انجام کار هستند

 9«ها هیچ مهارتی ندارند ن دانشگادرصد فارغ التحصیال51تعمیم داد و گفت که دست کم

ه برای خودم بسیار قابل برای روشن شدن مطلب به نمونه ای واقعی اشاره می نمایم ک

 . تأمل می باشد

زندان اسدآباد اصفهان  یک کارگاه تولید لوازم آشپزخانه در 9313خیریه نذر اشتغال سال 

کار تولید محصوالت را  ،راه اندازی کرد که زندانیان ابتدا آموزش دیده و به دنبال آن

.                                                                                                    . انجام می دادند

وزش دیده بود و مشغول به کار یکی از زندانیان که کار خم کردن لوله های صنعتی را آم

من قبالً کبوتر باز بودم و تاکنون کارصنعتی انجام نداده ام و حاال که » اظهار داشت بود 

ر آیا د »و سوال کرده بود « در خود توانایی و جسارت کار را می بینم به خودم می بالم 

 «؟ می باشد خارج از محیط زندان هم امکانات کار برایم فراهم

توانایی خود درمورد کارصنعتی  که ایشان هیچ اطالعی از ،اعتماد به نفسعدم این یعنی  

  .نداشت و علت اصلی آن عدم انجام کار و در نتیجه عدم کسب مهارت درگذشته میباشد

دانشجویانی که سال » : کارشناس مدیریت اجرایی در نیوجرسی آمریکا معتقد است

زی دوره کارآمو ،باید در تعطیالت تابستان ،پایانی تحصیالت خود را سپری می کنند

            ،تا زمانی که وارد بازار کار می شوند ،ورد نظر خود را پشت سر بگذارندشغل م

احل اما در مورد فردی که دیرتر این مراد بگیرند و بتوانند پیشرفت کنند؛ سریع تر کار ی

 ۲. « این مسئله می تواند منجر به از دست دادن شغلش شود ،را طی کند

                                                 
 96/11/9313 خبرگزاری تسنیم9

 39/16/9313دنیای اقتصاد ۲
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با یکدیگر جمع شوند حتماً کاری موفق و با  ،مهارت وگر عالقمندی به کار کردن اصوالً ا

پس باید همه عوامل تالش نمایند تا دانشجویان با مهارت و . کیفیت ارائه خواهد شد

 . فارغ التحصیل شوند ،عالقه به کار

 فرهنگ جامعهاصالح   9-3

باید بررسی نمائیم کدام . بیکاری مسئله فرهنگ جامعه می باشدراهکار کاهش دیگر 

در تغییر و اصالح این فرهنگ سعی و که  جامعه در راستای اشتغال نمی باشد؛فرهنگ 

به تحصیل و رها کردن کار  لدتعا مثال بارز آن توجه بیش از حد. تالش جدی نمائیم

: ویندگای است که بسیاری از والدین به فرزندان خود میمی باشد و نشانه شایع آن جمله

و ت برای خودت کسی بشوی و تا تو درس میخوانی پشت سرفرزندم تو درس بخوان تا »

 «.تم و الزم نیست کاری انجام دهیهس

وان ج ،بهره برداریزمان  در ،اگر همراه با توانایی انجام کار نباشدتحصیالت درحالی که 

بایستی جوانان بخصوص . تواند قدرت انجام کار و جسارت کارکردن را داشته باشدنمی

رشته ای که تحصیل می کنند حداقل یک سوم وقت خود را در محیط  هر دانشجویان در

انجام  ؛همانگونه که در مورد رشته های پزشکی اتفاق می افتد ؛واقعی همان کار بگذرانند

 شت:این روش حداقل سه نتیجه عالی در برخواهد دا

 راحتی بهآید که وجود می سواالت زیادی در موقع کار برای دانشجو و دانش آموز به: اول

 ؛تواند از استادان راهنما و کارگران با تجربه و متخصص دریافت نمایدرا می پاسخ آن

واهد شود که بخدرحالیکه اگر مشغول بکار نباشد این سواالت بطور طبیعی مطرح نمی

جواب آنرا بیابد و اگر مسئله از طرف استاد در دانشگاه هم مطرح شود چون جنبه درسی 

بیت الزم را برای دانشجو ندارد و فهم و بسط در مورد آن مسئله وجود و نمره دارد جذا
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روزی با یکی از مدیران  قابل ذکر است. ل نخواهد شدحاصمورد توجه  ندارد و پیشرفتی

در زمان دانشجویی از استادم خواستم اجازه »؛ ایشان عنوان نمود: کردمموفق صحبت می

 ،دازه دادنایشان هم اج گری بروم؛های ریختهی از کارگاهبدهد جهت آموزش بیشتر به یک

دانشگاه برای آموزش  و اضافه زمانی که خارج زمان کار ای که نشان دادمبا عالقه

دوستی با من داشت و بدین  و همچنین با اعتمادی که کارفرما بواسطه اختصاص دادم

بیان  سوم )علت عدم اعتماد و مشکالت آن در فصل به کار نشد واسطه مانع ورود من

به طور رایگان در کارگاه  الزم داشت راحتی قطعه ای که دانشگاه درکارگاه  وخواهد شد(

 ؛«منمونه معرفی شد م و به عنوان دانشجویو تحویل دانشگاه داد مریخته گری ساخت

 . این نتیجه یک فرهنگ صحیح آموزش می باشد که کمتر به آن توجه می شود

و پیش از آن هم در زمان دانش  زمان تحصیل کارنکردهیی که در دانشجو اینکه :دوم

 بیکار می ماند و باید مدتها به دنبال ،پس از فارغ التحصیل شدن ،آموزی بیکار بوده است

ار ک،صیل کردگان ایشان تح ردن و مهارت انجام کار را ندارد؛زیرا علم کارک ؛کار بگردد

این واحد ها نیاز به متخصصین  ؛نابلد می باشند؛ مشکل اصلی کارخانجات ما اینجاست

کار بلد دارند و اکنون جامعه ما با خیل دانش آموختگان کار نابلد روبروست که به قول 

 علیایشان دست به آچار نمی باشند و کارفرما هم درشرایط بحران و رقابت ف :معروف

 . نمی تواند در مورد ایشان خطر نموده و این گروه را استخدام نماید

ذکر می باشد که آموزش حرفه و کار فقط منظور کارهای یدی نمی باشد بلکه  الزم به

 کارهای فکری و مدیریتی و تحقیقاتی هم بدین منوال می باشد.

 واند ما را به هدف نزدیکتر نماید:مثال واقعی دیگری می ت
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روزی جهت ارائه کارهای خیریه نذراشتغال نزد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس رفته 

ایشان بسیار  ،مینمودو برای ایشان کارهای فرهنگی درحال اجراء را مطرح بودیم 

کمتر کسی سراغ ما می آید و ارائه طریق می نماید و همه »  :خوشحال شدند و گفتند

پس از اتمام جلسه نزدیک درب خروج  ؛«دارند رخواست سفارش برای استخدام شدند

س مهند صحبت کردیم ایشان لیسانسل ایشان جوانی را با مادرش دیدم و درمورد مشک

الت این تحصی :گفتم ،کار پیدا نمی کنند :بودند و گفتند MBAصنایع و فوق لیسانس 

خوراک صنایع تولیدی می باشد و از بیکاری ایشان متعجب شدم و علت حضور و ، شما

دادم که  پس از آن آدرس کارخانه تولیدی را به ایشان ؛مالقات با نماینده را فهمیدم

این به عواملی که ذکر شد . لی ایشان هیچگاه مراجعه ننمودندو برای کار مراجعه نمایند

لف ت باید دنبال کار بگردد و سرمایه کشور را میگردد و آن فرهنگ جامعه است که بر

 ،اری زیادافتد به علت بیکاتفاق بد دیگری که در فرهنگ می. نماید تا شاید اتفاقی بیفتد

میلیون بیکار داریم که  7: »مقامات دولتی اعالم نمودندردد؛ گمینیاز به پارتی حس 

  .9«گردندمیلیون نفر آنها برای پیدا کردن کار به دنبال پارتی می 1.5

مهندسی را داشتم که ایشان در واحد ساخت و ساز کار می کرد و  ،در طرف مقابل آن

خواندن به علت عالقه مندی  قرار بود به سربازی برود و این جوان در تمام سالهای درس

من به ایشان پیشنهاد دادم به عنوان سرباز مهندس  ،به رشته خود کارهم می کرد

تواند به سربازی نرود و حقوق خود را با مشارکت اداره درشرکت بماند که طبق قانون می

عنوان نمود با یک شرکت بزرگ ، مهارت این فارغ التحصیل دارای ،صنایع دریافت نماید

 برابر حداقل حقوق به ایشان پرداخت 3رارداد سرباز مهندس منعقد کرده است و آنها ق

                                                 
 99/91/9313خبرگزاری خبر 9
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هنگ با فر ،این تفاوت کار، می نمایند و من از هنرمندی این دانشجو بسیار خوشحال شدم

 . صحیح در مقایسه با فرهنگ غلط می باشد

تواند احساس یم ،چند ناچیز هر ،زمان تحصیل درآمد داشته باشد سوم: اگر دانشجو در

پول بادآورده  داند؛ایستاده است و همچنین قدر پول را بهتر می کند روی پای خودش

 های بیجا پرهیزران وقت اضافی خود در مکانذباشد که به هر راهی خرج شود و از گنمی

اط اعتیاد و ارتب نماید؛ در نهایت به راه های باطل کشیده نمی شود؛ به راه هایی مانندمی

دود این اشتباهات و تخلیه نکردن انرژی جوانان  که از نظر شرعی نامطلوب است؛ ییها

چشم والدین و پس از آن ضرر اصلی بر  ول به چشم خود دانشجویان و بعد بها ،درکار

برای این مورد الزم نیست مثالی زده شود و کافی است آمار  شود؛ پیکر جامعه وارد می

.    . به صدق مطلب برسیم نشجویان را بررسی کنیم تاهای اضافی و آمار اعتیاد داوقت

کنیم که آنجا اتفاقی  یک مثال فرهنگی صحیح در دانشگاه های آمریکا را بیان می

 برای جامعه خود بومی سازی نمائیم؛ما باید تالش کنیم این فرهنگ را  ؛افتدمتفاوت می

از  شان دانشجوی یکیای ،کردمسال گذشته با دوستی که از آمریکا آمده بود صحبت می

م یک مسئله مه برای دانشجویان کارکردن »باشد و عنوان کرد: دانشگاه های آمریکا می

" ؟ کاری داری و یا خیر "از یکدیگر سوال می نماینددرمورد کار  و عامل مباهات است؛

شود و این نوع سوال کردن باعث می «؟شود چه کاری داریدرحالیکه در ایران سوال می

یدا ر در سطح دلخواه را پشاید سالها بیکار بمانند تا کا ه افراد هرکاری را قبول ننمایند؛ک

ری را اینکه اگر کسی کا دهند؛ دیگردر سطح پایین ترجیح می بیکاری را به کار نمایند؛

ردن کاری درسطح تواند درحین کارکمی ،از نظر رتبه پائین باشد هرچند ،انتخاب کرد

 ؛ باالتر پیدا کند
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که  نداشته باشد شرمنده می شود می کرد که اگر دانشجویی کار در ادامه وی عنوان

ر مثال طو بهمی نماید؛ به شمردن دالیل بیکار بودن فعلی خود  بگوید بیکارم و شروع

ر ده بر سفالن فرم را پر کرده ام و منتظر جواب می باشم و یا باید هفته آین :می گوید

دانشجو از گفتن کلمه بیکارم شرمنده می شود زیرا  ،لبخالصه مط. کار حاضر شوم

سوال اینجاست آیا در دانشگاه . که دانشجویی شغل نمی باشد ،فرهنگ آن جامعه می داند

های ما هم همین طور است چند درصد دانشجویان ما درحال تحصیل کار می کنند و 

 اضی کنیم ببینیم اینکاله خود را ق .یا وظیفه ملی خود می دانند که باید کار کنند

کار نکند و بیکار  ،فرهنگ صحیح می باشد که دانشجو با این حداقل درس خواندن ها

پس از فارغ التحصیلی هم بسیار اتفاق  ،بگردد و دانشجویی را شغل بداند و فراتر ازآن

رم این کلمه شبیکارم و ازگفتن  :گویدمی؟ می افتد که وقتی سوال می شود چه کاره ای

نداشتن باالترین آفت یک جامعه  ،این فرهنگ کارنکردن و شرم از گفتن آن کند؛نمیهم 

 . می باشد بخصوص زمانیکه این تفکر نهادینه هم شده باشد

کسی را دیدند و با او احوال پرسی کردند و  ؛از محلی عبور می کردند رسول خدا )ص(

 :داز وی پرسیدنو در بازگشت دوباره آن شخص را دیدند  ،با او به اصطالح گرم گرفتند

 9. «قَالَ سَقَطَ مِنْ عَیْنِی» از چشم من افتادی فرمودند:. خیر :او پاسخ داد؟ کاری داری

 حتی اگر کاری با مزد نبود بطور ،التحصیل حتی دانش آموز باید کارکنددانشجو و فارغ 

گونه است چ. عه بهایی بیشتر برای او قائل شودجام کار نماید تا کار را یاد گرفته ورایگان 

هرچند سال هم که بگذرد درصورت نیاز  ،که اگر کسی در سنین پائین سواد یاد نگیرد

  تا سواد یاد بگیرد؛س درس بنشیند به سواد باید سرکال

                                                 
 99،ص 93و مستدرک الوسائل، ج  91،ص 911بحاراالنوار،ج9

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1609/indexId/166165#book-footnot-13
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1609/indexId/166165#book-footnot-13
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اگر کار با عالقه و که دانشجویان و فارغ التحصیالن  ،آموزانهمین طور است برای دانش

ل کار و مهارت آنها قابکه  طور رایگان کار کنند تا این مهارت را نیاموخته باشند باید به

 ها بها می دهد و حقوقی بر پس از آن جامعه و صنعت کشور به کار آن دیدن باشد؛

 . اساس رقابت و دستمزد کار واقعی دریافت خواهند نمود

اگر فارغ التحصیالن در گذشته کار نکرده باشند تصورات غلط بر ذهن آنها حاکم میشود 

ی مدرک بدون توانای در حالیکه ؛و تصورمی نمایند این مدرک ها برایشان اعتبار می باشد

 . می باشدکتابهای داخل کتابخانه دانشگاه  انجام کار مانند

 دیگر نمونه های فرهنگ غلط در جامعه بدین شرح می باشد:

و  زشت ...مصرف سیگار و ،بیکاری مانند رفتارهای نابهنجاری چون اعتیاد ،در کشور ما

 شود و بیکار هیچ احساس ناخوشایندی از محیط زندگی خود دریافتناپسند شمرده نمی

 . کندنمی

کمتر بعنوان فرصت حرفه آموزی یا مهارت آموزی برای تعطیالت تابستان  ،در کشور ما

 . دانش آموزان تلقی می شود

  .افراد زیادی هستند که کار را مساوی یا معادل فقط پول درآوردن می دانند ،در کشور ما

ناخواسته کارفرما را رقیب کارگر معرفی می نمایند در حالی که رقیب هر  ،در کشور ما

 . اخلی و خارجی با محصوالت مختلف در بازار کشور هستنددو ایشان رقبای تجاری د

سن ورود به بازار کار پس از دوران جوانی است و مهترین مشکل بی مهارتی  ،در کشور ما

 . آنان است تاخیر ایجاد شده در سن کارآموزی ،جوانان

آموزشهای فنی و مهارتی است در حالی  ،یک هفتم آموزشهای آکادمیک ،در کشور ما

 ،بیش از نیمی از زمان دانش آموزان در مقطع متوسطه ،در کشور های توسعه یافتهکه 
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درصد جامعه دانش  31در کشور سوئیس تا » یادگیری مهارتهای فنی معطوف است؛به 

  9«.در رشته های فنی درحال تحصیل هستند ،آموزان در مقطع متوسطه

 . وخانه داری شغل است سربازی ،دانشجویی ،در کشور ما

نظر می رسد برای رسیدن به فرهنگ اسالمی و از چشم رسول )ص( خدا نیفتادن  به

زیرا بسیاری از این رفتارها درکشور  ؛باید سخت کارکنیم و اول از خودمان شروع کنیم

اگر فرهنگ درست شود بقیه  ؛پایه و اساس کارها می باشد و نهادینه شده است وفرهنگ

 . کارها آسانتر انجام می شود

 الگوسازی  9-3-9

عرفی م ،در قسمت فرهنگ کار ذکر می نمائیمکه بیکاری کاهش  راهکارهایاز  دیگریکی 

 برای مثال مشاهده می شود. ناصحیح می باشدهای الگوهای صحیح و برائت از نمونه 

مردم هم تحریک می شوند . آورند افرادی بدون زحمت درآمدهای کالن بدست میکه 

 ،دست آوردن این درآمدها درجامعه باید به نمایند؛به همین طریق درآمد کسب  که

بازتاب این درآمدها و اثر وضعی  ،عقلی و علمی ،مطرود جلوه داده شود و از نظر شرعی

 . آنها در زندگی این دنیای ما و آخرتمان برای مردم بیشتر توضیح داده شود

در نجف  ،بنام بود یاشم خارکن که از علماروزی نادر شاه با سید ه ،به عنوان مثال

شما واقعاً همت کرده اید که از دنیا »نادر خطاب به سید هاشم گفت: . مالقات کرد

سید هاشم با همان وقار و آرامش روحانی مخصوص به خود گفت:  ؛« گذشته اید!

 1«شما همت کرده اید که از آخرت گذشته اید! ،برعکس»
                                                 

 (.1195گزارش مرکز ارزیابی نظام های آموزشی دنیا )مارس  9

 .153، ص3سیمای فرزانگان، ج 1
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مورد دیگر اینکه علی رغم ارزشمند بودن کار کارآفرینان و افراد خاص باید متذکر شویم 

از مردم رده دوم مدیریت به پائین تشکیل می شود و باید برای این  ،جامعه %15که 

  ؛گروه هم الگو سازی کرد و فقط کار افراد خاص را برای الگو نمایش و معرفی نکنیم

باعث  ،ن گروه را دست نیافتنی می دانند و الگو قراردادن ایشانکار ای ،زیرا اکثریت مردم

شود و در نتیجه انگیزه ای برای تالش کردن ندارند و یا اینکه با پس زدگی از کار می

مسیرهای خطا را طی می نمایند و دچار مشکل  ،توجه به عدم توانایی برای رسیدن به آن

از راه زحمت کشی و کسب روزی حالل معرفی افراد ساده که . های فراوان می شوند

الگوهایی که  لگو در جامعه بهترین روش می باشد؛به عنوان ا ،درآمد کسب می نمایند

دد کسانیکه درص ؛دهند به راحتی دست یافتنی هستند و کار اصلی را درجامعه انجام می

 . دنبرهم زدن نظم جامعه نمی باشند و به خدمت رسانی مشغول می باش

هایی داده  آموزش ،به افراد جامعه ،از سال های اولیه زندگی ،وشهای مختلفباید به ر

ر در نتیجه مردم بیشت درآمدهای غیر مشروع رغبتی نباشد؛ شود که برای به دست آوردن

 ،جدا از درآمد آن ،از پیش به سمت کارکردن عالقه نشان دهند و همچنین کارکردن را

 . دارزش و باعث رحمت خداوند قلمداد کنن

 ایشان کرد ؛اتوق های کنار شهر زندگی میساله در یکی از پ 15خانمی  ،به عنوان نمونه

 در مورد دستمزد اشتغال سوال کرد؛ مسئول کارگاه به وی به کارگاه خیریه مراجعه و

هزار تومان  111الی 311ماهیانه حدود  ،گفته بود دستمزد یک نفر در واحد میناکاری

بدست  روز 3الی  1کننده این بود که من این مبلغ را در مدت  پاسخ مراجعه ،باشدمی

پس از آن مسئول کارگاه با روش های مختلف ارزش کار و  ،آورم و بسیار کم استمی

توضیح داده و نظر مراجعه کننده را برای کار صحیح  را با درآمد حرام برای او تفاوت آن

 واسطه توانایی خودشان و به ندکار شدتغییر داد و در نهایت ایشان در کارگاه مشغول ب



 

 ____________________________________________________       نقش من در بیکاری

  16 

 

. هددای را انجام می شرافتمندانه ه و اکنون کارپس از مدتی به کار فروشندگی پرداخت

مطرح کردن و الگو قراردادن این افراد می تواند به نظم و سالمت جامعه بسیار کمک 

ت خاتم کاری و اسدآباد اصفهان که مهارزندان یکی از زندانیان  ای دیگردر نمونه. کند

هنر مخصوص افراد خاص  ،ما فکر می کردیم»  :مشبک کاری را آموخته بود عنوان داشت

 یک هنرمند شنیدمهمین ادعا را از  «. می باشد و ما هیچ وقت نمی توانیم هنرمند باشیم

بسیار عصبانی شد  ،خواستیم برای کارگاههای خیریه آموزش هنر بدهد که وقتی از وی

 ؛و عقیده ای به آموزش عموم نداشت «مخصوص افراد خاص می باشد هنر»  :و گفت

 . رفع این تفکر نیاز به کار و الگوسازی دارد

بدین ترتیب به مرور زمان الگوهای جامعه تغییر می کند و عالقه به کار و زحمت برای 

متاسفانه بسیاری به دنبال  اده و بدون دغدغه تقویت می شود؛دست آوردن زندگی س به

برای اصالح فرهنگ کار  با زحمت کم می باشند؛ ،آمد زیادراه های میان بر و کسب در

شروع و تا پایان تحصیالت و  ان باید از مقاطع ابتدایی تحصیلو ارزش دادن به کارگر

 . برای همه سنین همواره توسط همه وسایل ارتباط جمعی فعالیت نمود

 چه کسی» :گفت می قدیم ابتدایی هنگام معرفی شغل بناکتاب های به یاد دارم در 

چه کسی برای : همان بنایی که دوست ماست؛ و جواب می داد؟ برای ما خانه می سازد

دیگر که ارزش کار و  یو مثال های« همان نانوایی که دوست ماست ؟ ما نان می پزد

 . کارگری و خدمت رسانی را بیان می نمود

آیا ما همان  ؛9پیامبر اکرم)ص( دست کشاورز را بوسیدند :نی ما آمده استدر روایات دی

آیا درفرهنگ ما یک کشاورز زحمتکش به عنوان ؟ احترام رابرای کشاورز قائل هستیم

 ؟ الگو معرفی شده است

                                                 
   161 ص  1 ج  اُسد الغابة ، ابن اثیر 9
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دست او پینه که  همین ؛جزء کارآفرینان و یا کارگران نمونه نبوده است ،این کشاورز

 . قرار گرفته است مورد تقدیر پیامبر)ص( ،داشته و کار کرده

 الگو قراردادن یک کارگر موفق در کارخانه که اظهارات او چنین می باشد:  ،مثال دیگر

سال سابقه کاری در  13ساله با تحصیالت پنجم ابتدایی و  17بنده شیرعلی دوستی » 

 ،ومکت مشغول شل از اینکه در این شرقب. سه فرزند و یک زندگی ساده دارم ،این شرکت

موفقیت من به . در فرش بافی هم مهارت دارم ،سالگی کشاورزی می کردم 91از سن 

 ،مشورت کردن با همسرم و خانواده ام. توکل به خدا می باشد و کوشش ،علت تالش

باعث موفقیت ام شده اند و در ایام فراغت به  همگی ،ق فرزندان و کنارآمدن با آنانتشوی

 ویژگی های. آینده شغلی خود را بسیار خوب می بینم. می کنم شهرهای زیارتی سفر

ل توک ،پشتکار ،امانت داری ،تالش و کوشش ،یک کارگر موفق را به موقع سرکار آمدن

 «.به خدا و داشتن صبر و تقوا می دانم

می باشد که در دنیا  فروش سکه های خارجی آمار شرکتهای هرمی ،مثال متفاوت آن

ایران جزء معدود  ،با توجه به مخالفت دست اندرکاران اداره کشور؛ فعالیت می نمایند

 ؟ یستچ ال بیشتری به آنها نشان داده است؛ به نظر شما علتکشورهایی می باشد که اقب

که است اظهارات کارشناسان در نشست های دانشگاهی نشان داده ، طی روزهای اخیر

همین مسأله رؤسای .ش یافته استمیان دانشجویان افزایفعالیت شرکت های هرمی در 

باطی برای برخورد با دانشجویان شت تا به تدوین آیین نامه های انضدانشگاه ها را وادا

 ناین درحالی است که گفتگو با برخی دانشجویان و استادا. فعال در این حوزه بپردازند

 9.ا نیستهدانشجویان راه کاهش گرایش به این شبکه برخورد انضباطی بانشان می دهد 

                                                 
 91/13/9331خبرگزاری مهر 9
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آیا این تفکر ریشه ؟ صاحب همه چیز شد ،چرا ما فکر می کنیم که می شود یک شبه

وظیفه کدام یک از اقشارجامعه ما نمی باشد که در جهت تغییر این ؟ در فرهنگ ما ندارد

 . فرهنگ تالش نماید

)مثل  . «کسی که در آفتاب زحمت کشیده حق دارد که در سایه استراحت کند»

 9. آفریقایی(

با ایجاد قوانین دقیق تر و با انتشار فرهنگ صحیح بین آحاد جامعه به تدریج شاهد واقع 

  .خواهیم بود مانخصوص جوانان میهن عزیز گرایی در تصمیمات مردم به

در نتیجه آن کار موجود و اینکه بعضی از شغل ها را کم اهمیت الگو سازی نموده ایم 

 . دانجام نمی ده می باشد و کسی آنرا

شده  کار گماری هزار نفر به 111هزار نفر از  911در یکسال اخیر  »وزیر کار می گوید: 

غییر ت. از شغل خود انصراف داده و دوباره به جمع بیکاران پیوسته اند ،کاریابی ها توسط

 ۲«. از دالیل این پدیده است، ذائقه شغلی و گرایش به مشاغل لوکس

نیروی متقاضی کار جامعه در برخی ، یکی دو دهه اخیراین مسئله باعث شده تا در طول 

نیروی آماده برای  ،سو رشته ها و تخصص ها به طرز قابل توجهی افزایش یابد و از آن

اگر صف حضور در برخی رشته های دانشگاه ها را با . انجام برخی مشاغل کاهش یابد

گان غات اداره کنندغفلت سیاست گذاری و تبلی، برخی دیگر از رشته ها مقایسه کنیم

جامعه و خانواده ها در مورد شناساندن و معرفی بسیاری از مشاغل مورد نیاز کشور و 

 . ایجاد جذابیت های کاذب در برخی مشاغل دیگر را به خوبی در خواهیم یافت

                                                 
 com. goodreads. http://wwwسخنان کوتاه و دوست داشتنی 9

 11/91/9313 آنالین خبرگزاری خبر۲
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دین مبین اسالم دین کامل و جاودانه و صحیح الهی است که برای سعادت دنیا و آخرت 

 ی و معنوی آنان نازل گردیده و در تمام شئون فردی و اجتماعیمردم و تکامل ماد

  ،سستی  بیکاری و  جلوگیری از در   جمله در مورد کار و تالش و کوشش انسانها و از

 . ترین قانون و بهترین برنامه را دارد عالی

ر سرتاس. یک کتاب مذهبی راجع به زندگی امام رضا)ع( از طرف دوستی به من هدیه شد

اژ اید بگویم تیرب. را خواندم یک کار و فعالیت جسمی از امام رضا)ع( در آن ندیدم کتاب

سوال اینجاست آیا امام رضا)ع( کار . جلد و در چاپ سوم هم بودچاپ کتاب پانصد هزار 

زمانی که در مدینه بودند و در اسارت دستگاه مأمون نبودند کار  ،حداقل؟ کردند نمی

 ؟مراکز مذهبی به عنوان الگوی کار استفاده نمی نمایند ،پیشوایانچرا از این ؟ نمی کردند

امید است در چاپ های بعدی از فعالیت . ارتباطی با همان مرکز برقرار گردید، پس از آن

 . های جسمی امام هم مطالبی جهت الگوسازی چاپ شود

نمونه بارز دیگر در زمینه ضعف فرهنگ کار در جامعه که آسیب های جبران ناپذیری به 

و زیر ساختهای موجود وارد می نماید و این روزها نقل محافل عمومی اجتماع اقتصاد 

است که می تواند ناشی از ضعف نظام آموزشی گردیده است، موضوع اختالس های مالی 

اهمیت موضوع زمانی دو چندان  ار به فرهنگ کار باشد.در پرورش مدیران متعهد، و وفاد

مشخص می شود بعضاً اختالس کنندگان از خانواده های مذهبی و شاخص می شود که 

فرهنگ  باید نظام بوده و به تدریج در اثر خالء فرهنگی و قانونی به این امر آلوده شده اند.

  گر داشته باشد.که برآیندی دیکردو الگوهایی را در طول سالیان معرفی 

دین مبین اسالم بیش از چهارده قرن پیش ارزش و اهمیت کار را با عناوین مختلف بیان 

 :بخش به چند نمونه از روایات اسالمی اشاره می نمائیماین نموده است که در 
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 کار باالترین عبادت

رم پیامبر اکچنانکه ، اسالم کار و طلب روزی حالل را باالترین عبادت معرفی نموده است

جزء دارد برترین  7عبادت  :العباده سبعون جزاء افضلها طلب الحالل » فرماید: می )ص(

  9.«آنها کار و کوشش برای بدست آوردن روزی حالل است

 کار باالترین جهاد

آن و  ردیف      ، همکار جهاد و فداکاری در اسالم جایگاه ویژه ای دارد لیکن با آنکه

ی لعیاله کالمجاهد ف الکاد » می فرمایند: پیامبر)ص( ؛عرفی شده استبلکه از آن برتر م

ه در ست کا آنکس که برای تأمین احتیاجات عایله اش تالش کند مثل آن. سبیل اهلل

فضل  ازآنکس که با کار و تالش »)ع( می فرمایند:  و امام رضا 1«راه خدا جهاد می کند

نیاز های عایله اش را فراهم نماید از جهاد کننده  و برکت خداوند طلب روزی می کند تا

  3«.در راه خدا پاداشش بیشتر است

 کار موجب عزت و بزرگی

       معلی بن خنیس می گوید: امام صادق مرا دیدند که دیر به بازار در محل کار خود 

؛ (طرف عزت و بزرگی خود بیرون برو )صبح زود به. 4« اعذ الی عزک » می روم فرمودند:

برخالف کسانی که کار را برای خود ننگ می دانند یا به کارگر به چشم حقارت نگاه 

 . عزت کارگر می دانند کار را موجب، رئیس مذهب شیعه، میکنند

 

                                                 
 37 ، ص1تحف العقول عن آل الرسول صلی ال، ج 9

 .91، ص913بحاراالنوار، ج 1

 115ش، ص9361 حرانی،، تحف العقول 3

 1باب  91وسایل ج4
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 ایمان و مردانگی، کار

 )کار و تالش کردن اصالح و «اصالح المال من االیمان» امام صادق )ع( می فرمایند: 

9ست(یمان اتربیت و تنظیم مال از ا
بر تو باد که مال خود » ند: ه ای دیگر فرمودیو در جا 

 1« چه این از بزرگواری است و موجب بی نیازی از افراد پست می گردد، را اصالح نمایی
 

 کار و تکامل عقل

   )تجارت عقل را زیاد می کند(.3«التجاره تزید فی العقل»امام صادق )ع( می فرمایند: 

 

 خداستکارکردن اطاعت از 

دیدم که کار می کردند و عرق  امام باقر )ع( را در روز گرمی :محمد بن منکدر می گوید

پیرمردی از بزرگان قریش با این حالت و . سبحان اهلل: با خود گفتم، می ریخت از ایشان

عد از ب رفته، به نزد ایشان ؛باید او را نصیحت کنم، در این وقت گرما در طلب دنیاست

از بزرگان قریش با این حال و در این وقت  چرا یکی ؛دا شما را اصالح کندخ سالم گفتم:

اگر »: فرمودند؟ آیا فکر نمی کنید در این حالت مرگ فرا برسد؟ باشد در طلب دنیاباید 

 1«. در وقتی رسیده که در یکی از طاعتهای خدا می باشم، در این حال مرگم برسد

 

 

 

                                                 
 .19315، ح 7، ص 97الشیعه، ج حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل 9

 .1935، ح 91همان، ص ۲

 .1935، ح 91همان، ص 3

 احادیث از امام علی)ع(4



 

 ____________________________________________________       نقش من در بیکاری

  31 

 

 کار موجب کمال

بی نیازی که از کار ) .9«نعم العون علی تقوی اهلل الغنی » فرمایند:  می پیامبر اکرم )ص(

 ( ی الهی و ترک گناهاو تالش پدید می آید چه کمک خوبی است به تقو

 ؛خدایا به نان ما برکت ده و میان ما و آن جدایی میانداز» :در جایی دیگر می فرمایندو 

م ایریم و واجبات پروردگارمان را انجگ چه اگر نان نباشد ما نماز نمی خوانیم و روزه نمی

  «.نمی دهیم
 

 

 ارتباط کار حالل با سعادت آخرت بشر

ه الخیر فیمن الیحب جمع المال من حالل یکف به وجه» امام صادق )ع( می فرمایند: 

؛ در کسی که نیستنیکی و خیر، خوبی وکمال  ).1«و یقض به ردیفه و یصل به رحمه

بوسیله آن آبروی خود را حفظ کند و  حالل دوست ندارد تا گرد آوردن مال را، از راه

به آن حضرت شخصی  (.بدهکاریش را بدهد و با کمک خویشانش صله رحم بجای آورد

آیا چنین عالقه ای  ه مندم به داشتن آن هستم،دارم و عالق من دنیا را دوست :گفت

برای اینکه  گفت:؟ دنیا را برای چه می خواهی امام فرمودند:؟ موجب هالکت من نیست

جا آورم و به فقرا کمک ین کنم و به واسطه آن صله رحم باحتیاجات خود و عیالم را تأم

بلکه طلب ، این طلب دنیا نیست»آن حضرت فرمودند:  ؛کنم و حج و عمره انجام دهم

  .3«سعادت آخرت است

 
 

                                                 
 فرهنگ کار از دیدگاه اسالم9

 91وسایل جلد ۲

 .157السعادة، ص جامع 3
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 مبر اکرم)ص( و ائمه)ع(کار می کردندپیا

بن جعفر)ع( را دیدم در زمین خود کار می کرد و عرق موسی  علی بن حمزه می گوید:»

 ؟باشند که آنها کار کنندمردها کجا می، جانم به قربانت :عرض کردم، ریختاز بدنش می

کسی از من و پدر من بهتر  چه ،فرمودند: ای علی با دست خود کار کردن در زمین خود

و  )ص( ل خدارسو فرمودند:موسی بن جعفر)ع( ؟ گفتم: چه کسی؟ بوده است

و این عمل پیامبران  «با دست خود کار می کردند ،)ع( و پدرانم تمام آنها امیرالمومنین

 . و فرستادگان و اوصیا و صالحان بوده است
 

 مورد غضب خداست، بیکار

بیکاری زشت و نکوهیده ، همانطور که کار ارزشمند و کارگر محبوب پروردگار عالم است

 9. مورد غضب خدا و نفرت خلق استو نادرست و شخص بیکار 

خواب زیاد و  ).1«یبغض کثره النوم و کثره الفراغ  ان اهلل» )ع( می فرمایند:  امام صادق

 ان اهلل» موسی بن جعفر )ع( می فرمایند:  و حضرت ( مورد غضب خداست، بیکاری زیاد

خداوند خشم  .) به راستی که3«ن اهلل یبغض العبدالفارغ عزوجل لیبغض القبر النوام ا

  (.که زیاد بخوابد و شخص بیکار مورد غضب خداوند استرا بنده ای دارد 
 

 بیکار عقلش کم می شود

ام . امفکر و مغز انسان را به کار انداخته و عقل و تدبیر را زیاد می کند، کار و فعالیت

 . می کند(جارت و کار عقل را زیاد ت ).1«جاره تزید فی العقل الت» صادق)ع( می فرمایند: 

                                                 
 مضرات بیکاری9

 خواب زیاد بر اساس کتاب احادیث شیعهآثار ۲

 احادیث موضوعی3

 عوامل ازدیاد روزی در قرآن4
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 مستجاب نمی شود دعایشبیکار 
 

 جاابن، د بدون تالش دار جهت استجابت دعا و تامین احتیاجاتش انتظاری که فرد بیکار

 از آنها یکی، پنج دسته دعایشان مستجاب نمی شود که پیامبر فرمودند: گونههمان است؛

روزی  طلببا تالش به دنبال که در خانه خود بیکار بنشیند و بدون اینکه است مردی 

ه و قال اللهم ارزقنی و لم رجل جلس فی بیت»  .خدایا روزی نصیب من کن: بگوید ،برود

  .9«یطلب 
 

 بیکاری و فقر
 

آورده مردم بر هایقتصادی به راه می افتد و نیازشکی نیست که با کار و تالش چرخ های ا

سطح تولید و موجب کمبود، ین آمدن بیکاری سبب رکود اقتصادی و پائ می شود؛

 هکه امام صادق )ع( در پاسخ به فضیل بن یسار که گفت درماندگی و فقر می شود؛ آنگونه

طور )به همین. 1«کذلک تذهب اموالکم و اشتد علیه : » فرمودند، من امروز بیکارمبود 

د رو سخت او را مو و فقیر می شوید های شما از بین می رود دارایی بیکار بودن( دلیل

ه و فقیر و بی سرمای نکوهش و توبیخ قرارداد و نیز می گوید: من کار را ترک کرده بودم

درب مغازه خود را باز کن ، )بیکار( مباش چنین ،هرگز» شدم؛ امام صادق )ع( فرمودند: 

 . 3«واه وسایل کارت را پهن کن و از پروردگارت روزی بخ

 

                                                 
 اثر دعا از جنبه روانی و تربیتی9

 پایگاه اطالع رسانی غدیر۲

 داستان های کوتاه و جذاب3
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 بیکار از رحمت خدا بدور است
 

نه تنها و  خارج خود و عایله اش نبودهم قادر به تامین تالش نمی کندکسی که کار و 

عایله اش سرباری بر دوش جامعه بوده بلکه خود و  نمی تواند باری از دوش جامعه بردارد

ملعون » چنانچه پیامبر)ص( می فرمایند: ، ملعون و از رحمت خداوند به دور است، و فرد

ملعون کسی است که کار و تالش  )ص( می فرمایند: پیامبر) .9«من التی کله علی الناس 

است( و در حدیث دیگر فرمودند: نمی کند و بار و زحمت خود را بر جامعه تحمیل کرده 

ملعون از رحمت خدا پیامبر)ص( می فرمایند: . 1«ملعون ملعون من یضیع من یحول » 

 .ضایع و بی ارزش کندکسی که بیکار بوده و با درمانده کردن عایله اش را ، به دور است
   

 کم کاری بزرگترین عامل بدبختی
9÷ 

یز سستی و تنبلی ن ،کم کاری. همانطور که بیکاری زیانبار و بیکار مورد نکوهش است

بی حال و کم کار در امور دنیا و آخرت عقب ، نکوهیده و موجب ضرر است و فرد سست

و نکوهش بیکاری مزمت  طور که در روایات اسالمی لذا همان، افتاده و ضرر می بیند

ن ای»چه امام باقر)ع( می فرمایند: چنان ،کم کاری و سستی نیز مالمت شده است شده

مر دنیاه فهو من امر آخرته البغض الرجل ان یکون کسالنا عن امر دنیا و من کسل عن ا

سست باشد و در  من دشمن می دارم مردی را که در کار دنیایش بی حال و). 3«اکسل

کسی که در کار عبادت و » ( و امام صادق)ع( نیز فرمودند: کار آخرتش سست تر است

خیر و خوبی در آخرتش نیست و کسی که در اداره امور زندگیش  نمازش سست باشد

                                                 
 جهاد اقتصادی و سیره معصومین9

 احادیث رذایل اخالقی۲

 دائره المعارف اسالمی طهور3
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 امام صادق)ع(  و نیز 9«خوشبختی در کار دنیایش نمی باشدسست و بی حال باشد خیر و 

 . سستی و بی حالی دشمن کار است. 1«الکسلعدو العمل »فرمودند: 

ارزش و  ،اسالم برای کارگر ارزش و برای کار او ارج قایل است )حضرت امام خمینی: 

 ،فردکارگر ،یک مرد مجاهد را توصیف می کند ،طور که یک فرد عالم یعنی همان احترام

رگهایی که مثل شانه ای که این ، هر کارگری را می گوید همه شان مثل همند، زارع

 3). مثل هم هستند، همه هم قد هستند ،دارد

منافع ، هویت خود را ،یک کشور اگر بخواهد عزت خود را)قام معظم رهبری می فرمایند: 

ا ب، با نشستن (.به کار، احتیاج دارد به ابتکار، امنیت خود را به دست بیاورد، خود را

 اینکه می بینید. دست پیدا کرد نمیشود به اهداف عالی، با غفلت از اطراف، خوابیدن

دچار عقب  -سیصد سال، دویست سال -جامعه ی اسالمی و کشورهای اسالمی چند سال

این بخاطر  ،که امروز چوب آن عقب ماندگی را همه ی ما داریم میخوریم، ماندگی شدند

 . ها بود غفلت

 1«.د بداندگناهکارترین مردم کسی است که خدا را مسئول کارهای نادرست و زشت خو»

 5«. )گوته(. مردن پیش از وقت است ،زندگی بدون کار»

 6«. )فرانکلین(. مغز تنبل کارگاه شیطان است»

                                                 
 سنتدعوت و تبلیغ اهل 9

 کسالت در روایات ۲
 article-farsi.khamenei.ir/others (9331)درودی، هما، فرهنگ کار از دیدگاه اسالم،  3
 تبیین ویژگی های مدیران از دیدگاه امام علی )ع( 4

 سرگرمی، سالمت، مجله زندگی 5
6 http://facenama. com 
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 9«. )مثل فرانسوی(. سالها قبل مرده است، کسی که به امید شانس زنده باشد»

 1«. )مثل یوگسالوی(. بدبختی در کنار خوشبختی ایستاده است»

 3«.)مثل چکسلواکی(. می شود که برای او باز گذاشته اندبدبختی همیشه از دری وارد »

رفته ام  نه روش یاد  من نهصد و نود و نه بار شکست نخورده ام بلکه من نهصد و نود و»

 1«. )ادیسون(. که چگونه المپ ساخته نمی شود

 5.«)مثل چینی(. کسی که با زحمت کار می کند با خوشحالی خواهد خورد»

. عرق ریختن و تالش ،الهام است و نود و نه درصد دیگرشنبوغ یک درصدش »

 6.«)ادیسون(

د جواب داد: کوشش خو؟ از بزرگمهر حکیم پرسیدند: کارها به کوشش است یا به تقدیر»

 7«. تقدیر را سبب می شود

 3.«()گراهام بل. بزرگترین دزد است ،انسانیکه روزگار را به کاهلی و بطالت می گذراند» 

 1«. )شکسپیر(. آنچه که می خواهی بدان دست یابی را خودت بپرورانتمامی » 

                                                 
 نکته ها و ضرب المثل ها 9

 کلمات قصار درباره خوشبختی ۲

 گفته ها و نوشته ها 3

 یادداشتهای یک معلم 4

 فرهنگ ملل درباره پشتکار و اراده 5

 سخنان پندآموز  6

 مجله روز شمار موفقیت 7

 تعلیم و تربیت در هزاره سوم 8

 مجله کلید موفقیت  1
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 9.«)مثل چینی(. ارزش پیدا نمی کند ،جواهر بدون تراش و مرد بدون زحمت وکار» 

 "ارمبیک"گفتن کلمه  ،شده است که در کشور عزیزمان با توجه به تعلیمات دینی چه

 :دمیگوی "؟چه کاره ای"ی شود است که وقتی از دانشجو سوال م چگونه. شرم آور نیست

اصالً فکر هم  ؟و از اینکه دانشجویی را شغل می داند خجالت نمی کشد "دانشجویم"

و به هیچ وجه احساس  ماید که در حال انجام آن استنمی کند باید شغلی را معرفی ن

 . خداوند مارا به وظیفه هایمان آشنا بگرداند !نمی کند که سربار جامعه شده است

 قوانیناصالح  9-4

 ؛ودنماشاره کار  می توان به اصالح مصوبات و قوانینبیکاری کاهش دیگر های راهکاراز 

از عوامل بیکاری در جامعه از قوانین و مصوباتی که سه دسته در این قسمت به بررسی 

. اشندبدسته اول بازدارنده از کار و دسته دوم و سوم عامل بیکاری می ؛پردازیمهستند، می

 سه دسته عبارتند از: این

 حذف بعضی از افراد -3    حذف بعضی مشاغل -1    منابعاز  نابجااستفاده  -9

 از منابع نابجا استفاده 9-4-9
جا از منابع خدادادی کشورعزیزمان ایران به نااز موارد باز دارنده از کار می توان به استفاد

بر سر سفره مردم بیاید جای اینکه ب ؛استفاده از نفت می باشدبارز، مثال  .اشاره نمود

 ،بعاین منا دم ایران بر سر سفره آن نشسته اند؛ با بهره گیری از درآمدمرکه ست سالها

ی ، محصولبا ارزان بودن قیمت سوخت و انرژی. کارکردن واقعی وجود ندارند ایدلیلی بر

 ودشتولید میر از قیمت جهانی آن ارزان ت مسلماًخاص تولید می نمائیم که این محصول 

                                                 
 سخنان آموزنده  9
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در این راستا تولید  ؛و یا آن محصول صادر می شود را خریداری می نمایند و مردم آن

در  داخلی و خارجی دریافت می نماید؛ کننده پول ارزانی انرژی را از مصرف کننده

گر با تولید کننده دی نده بخواهد انرژی را با قیمت برابربسیاری از موارد اگر تولید کن

 ، بهای تمام شده محصول بسیار بیشتر از بهای تمام شده فعلی شدهنماید کشورها تهیه

و قادر نخواهد بود که تولید را انجام دهد و چون این پشتیبانی همواره وجود داشته است 

ته ا کیفیت باالتر و هزینه کم تر ندانستولید کننده داخلی خودرا ملزم به تولید محصول ب

اندمان رمی توان به  . از نتایج این امربنا شده است ن پایهسیستم بر ای ،طور طبیعیو به 

کارمفید انجام شده در ایران ،همانگونه که آمارها نشان می دهد. کار در کشور اشاره نمود

ن آمار در ژاپن بیش از هفت ساعت می باشد و ای 1دقیقه تا  15 ، تنهاساعت 3به ازاء هر

ساعت  5ای پیشرفته بیش از اکثر کشوره ساعت کار در 3همچنین راندمان  ساعت است.

  .9« اداره این کشورها براساس اتکا بر توان مردم تعریف شده است» و  بوده

هستند  بلکه ممالکی ،غنی ترین ممالک آنهایی نیستند که در آنها طبیعت غنی تر است» 

 1«. )هنری جرج(. که کارگران با کفایت تر و شایسته تری دارند

از  و و گاز و دیگر منابع طبیعی استباید بدانیم این پتانسیل کار مفید باالتر از نفت 

تیار آن در دست که اخ دریافت ارزیواسطه صادرات مواد اولیه و  سوی دیگر به

ر از قیمت واقعی آن تعیین شده و از آنجا که همواره ارزش ریال بیشت دولتمردان است

 الت خارجی می شود به صرفه استآمدن قیمت محصو ارز باعث پائین این نرخ گذاری

 ؛در تضاد با کارکردن کارگر ایرانی می باشداین دقیقاً که واردات بیشتر صورت پذیرد و 

مصرف کننده پول کمتری بابت خرید  باعث ارزانی کاال درکشور شده ، زیرا واردات ارزان

                                                 
9 www. bultannews. com 

1 www. drelahighomshei. com 
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واقعی آنها می شود و عادت به کم  باالتر از توان کار ،کاال می پردازد و توان خرید افراد

ران ، پایانی جز بیکاری کارگکارکردن و بیشتر دریافت نمودن ادامه پیدا می کند و این راه

. در صورتیکه این نوع تولیدات ادامه دارد ،تا این حمایت وجود دارد به ارمغان نمی آورد؛

مه ه ،فراهم نشده باشدآن عوارض مقابله با  نیز قطع شده و بسترحمایت غیر متداول 

ه یتوصبه ایرانیان به نظر می رسد به جای این همه تبلیغاتی که . زیان خواهند دید

 به وز اثر آن کمتر از قبل هم می شود،محصوالت ایرانی خریداری کنند و هر ر ،شودمی

ت آمده دس با اصالح قوانین و صرف پول های به ،سمتی حرکت کنیم که تولیدات کشور

مصرف شود تا کمتر شاهد از بین رفتن  در کارهای زیر بنایی ،ت مواد اولیهاز صادرا

 . فرهنگ کار و تالش در کشور باشیم

ن ندارد ولی دانستن آنمایم که ارتباط چندانی با بحث فوق می ذکر مطلبی را در اینجا 

به نظر شما چند درصد . شاید باعث شود چشم امیدمان به نفت بسته شود ؛مفید است

رفاه مردم کشورمان در وضعیت کنونی جهان می تواند از فروش نفت و دیگر  رفت وپیش

 سوال به محاسبه زیر دقت نمائید:این برای پاسخ به ؟ منابع خدادادی باشد

 31از  و 9شکه نفت صادر می نمایدمیلیون ب 1/1بر اساس برآوردها، ایران روزانه حدود 

با مقایسه ارقام  1نفر مشغول بکار می باشند؛میلیون  11میلیون نفر جمعیت کشور حدود 

 روزانه ،که به ازای ده عنوان شغل مشخص می شود ،جمعیت شاغل تعداد بشکه نفت و

 می شود و در نهایت این دستمزد رایگان با عاید نیروی کاررایگان بطور یک بشکه نفت 

 ود.شدرکشور خرج می،دستمزد واقعی

                                                 
 13/91/3139خبرگزاری تسنیم  9

 91وسایل جلد  ۲
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 911 ر بشکه نفت راقیمت هاگر  9دالر911دالر تا  13ازبا توجه به نوسان قیمت نفت

به  نفر یادشده )نیروی کار فعال کشور( 91دالر بین  911با تقسیم  ،در نظر بگیریم دالر

دالر در  91یم بواسطه این ئنما حال بررسی. دالر اختصاص می یابد 91هر نفر مبلغ 

دستمزد برای کارهای متوسط . می شود کشور های دیگر چه مقدار کار مفید انجام

برای هر  ۲دالر 3115دالر و حداقل دستمزد حدود 96 در آمریکا برای هر ساعت معمولی

 .می باشد و درکشور های اروپایی هم با کمی اختالف بر همین منوال می باشد ساعت

حال اگر با همان حداقل دستمزد هم وارد محاسبه شویم در می یابیم که در آمد فروش 

 .ساعت کار مفید در کشور های دیگر می باشد نیروی کار کشور معادل یک نفت برای هر

کارگران کشور های پیشرفته بایستی یک ساعت بیشتر از کارگران ایرانی  ،به عبارت دیگر

که  در مواقعی ؛کارمفید انجام دهند تا جبران نداشتن منابع خدادادی را کرده باشند

کسر  اگر یک ساعت نیز ،دهندروز انجام می ساعت کار مفید در 7الی  1ایشان حدود 

دقیقه  15ما فقط »که  باقی می ماند و این درحالی استساعت کار مفید  6الی  3 ،شود

با این محاسبه که تمام آمارهای محاسباتی  3« ساعت کارمفید انجام می دهیم. 1ا ت

درنظرگرفته شده است و هزینه های استخراج و سرمایه گذاری آن هم  بصورت حداکثر

ساعت کمتر کارمفید انجام  3هر روز به طور متوسط حدود  ،در نظر گرفته نشده است

ت می تواند جبران کم آیا نف؟ حال به نظر شما ارزش نفت چقدر می باشد .می دهیم

را باید انتخاب کرده و یا مجبور به چه مسیری  ؟ چه باید انجام داده ونمایدکاری ما را 

 ؟ انتخاب هستیم

                                                 
 95/91/9313خبرگزاری خبر  9

۲www. jobs. aol. com  
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گونه که ذکر شد منفعت آن بسیار  زیرا همان ؛به ضرر اقتصاد کشور استدخالت نفت 

اری جزء عوامل بیک بواسطه اینکهیعنی حدود یک ساعت کار مفید و ضرر آن  ؛ناچیز است

ید: که می گو دبیر تشخیص مصلحت نظام سخنان. است بسیار بیشتر و مهمتر است

اما می تواند به یک  ،این درست است که تحریم ها زیان هایی برای ما داشته است»

ه ای شاهد برنام ،فرصت تاریخی تبدیل شود ولی متأسفانه در دولت های قبلی و فعلی

 شاهدی بر این مدعاست. 9«. برای تبدیل تحریم به فرصت نبوده ایم

ی گونه ا که اکنون باعث بیکاری شده است را بهاستفاده از منابع خدادادی  پس باید

ر ان خارجی کشودشمن رشد و شکوفایی شود و شکر گذار دیگر استفاده نمود تا باعث

خواهد( تا ه اند )عدو شود سبب خیر اگر خدا باشیم که قیمت نفت را به حداقل رساند

د تا باشلین نئومجال فعالیت و تولید در کشور فراهم گردد و دیگر ابزاری در دست مس

 . کارگر و کارفرما را تحت فشار قرار دهند ،اشتغال ،آن تولید با

 حذف بعضی مشاغل 9-4-۲
 باعث از بین رفتن بعضی مشاغل و به که قانون است مصوبات دیگر بیکاری، برخیعامل 

  .بیکاری نیروی کار شده استتبع آن 

 د:نمی باشذیل شرح  این مصوبات به یکی از

روحی کارگران مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و حداقل »قانون کار:  19ماده  1تبصره 

باید به اندازه ای باشد تا زندگی ، و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد

 . 1«می اعالم می شود را تأمین نمایدکه تعداد متوسط آن توسط مراجع رس ،یک خانواده

                                                 
 17/13/9311خبرگزاری مهر  9

 کتاب قانون کار ۲
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به  ،ساله را ما حق پرداخت حقوق ماهیانه کمتر از مصوبه هراین قانون کارفر به موجب

ماید تواند اقدام ندر نتیجه کارفرما فقط برای تولید محصوالتی می. کارگران شاغل ندارد

که دستمزد کارگران این واحدها باالتر و یا مساوی حداقل مصوب شورای عالی کار باشد 

ت حداقل حقوق مصوب کارگران آن واحد و باید از تولید محصوالت و خدماتی که پرداخ

توان به اکثر مثال می به عنوان. نماید خودداری نمایدتکاپوی هزینه های آنرا نمی

باشد کارفرما حداقل دستمزد مصوب را  محصوالت صنایع دستی اشاره نمود که اگر قرار

 خریدار داخلیمحصول با افزایش قیمت روبرو خواهد شد و نه تنها  ،به کارگران بپردازد

 بسیاری از موارد به صرفه است در عین حال در باشد.ندارد بلکه قابل صادرات هم نمی

 ،که این صنایع دستی همانگونه که بسیار هم اتفاق می افتد بصورت رسمی و یا قاچاق

که شاخص مهمی در قیمت  ،زیرا قیمت تمام شده آن بواسطه دستمزد ؛وارد کشور شود

 و ، باالتر از محصول مشابه خارجی بودهباشددر اینگونه محصوالت می ویژهه تمام شده ب

محصوالت ایرانی استفاده  د ازندهداخلی و خارجی ترجیح می در نهایت مصرف کنندگان

 ود.ششاغلین در اینگونه مشاغل و فعالیت های وابسته مینتیجه آن بیکاری  ننماید که

 باشددغه های اصلی مسئولین و مردم میدر کشوری که بیکاری یکی از دغاز این رو 

  .تواند حائز اهمیت باشد و باید در رفع این مشکل کوشش نمودحتی حذف یک شغل می

کارفرمایان تنها به »می فرمایند:  کارگران کشور یصنف یانجمن ها یکانون عال یردب

درصدی دستمزد در قیمت تمام شده محصولشان،کار را تعطیل کنند،  3دلیل سهم 

نمی دانیم ایشان  9«.کسی جلوی آنها را نگرفته است. کارگاه را تعطیل کنند بهتر است

 .چه کاره مردم می باشند و آیا درکی از بیکار بودن سرپرست یک خانواده دارند

                                                 
 17/99/11روزنامه کار و کارگر  9
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مالک دستمزد در ایران فقط نیاز کارگران تشخیص داده شده  شد،اشاره همانگونه که 

نه زندگی و تورم به مسائل دیگر مثل سطح عمومی است ولی در کشورهای دیگر بجز هزی

درآمدها و عوامل اقتصادی در بهره وری و ظرفیت صنعت برای پرداخت حداقل دستمزد 

که یکسو نگاه کردن به مسئله باعث از بین رفتن اصل موضوع و از بین  ،توجه شده است

ر حات بیشترفتن کار شده است و ضرر اصلی برای کارگران را موجب شده است)توضی

موارد دیگر این مصوبات و قوانین هم وجود دارد که به همین . خواهد آمد(سوم  در فصل

 . مقدار در این قسمت اکتفا می نمائیم

 حذف بعضی افراد 9-4-3 
سومین معضلی است که متاثر از قوانین موجود می باشد؛ با این حذف کار بعضی از افراد 

گیرد یای تعلق متوانمند و تحصیل کرده  به افراد عریف شدهتدستمزد حداقل  توضیح که

افرادی که این توانایی را  لیو ؛مشغول به کار شوند که حاضرند با همان مقدار حقوق

این افراد به واسطه داشتن مشکالت شخصی نمی توانند مانند  .ندارند بیکار می مانند

 برای استخداموند و برسر کار حاضر ش دیگر کارگران ویا کارمندان بصورت تمام وقت

افرادی که معلولیت  نسبت به دیگران دارند. این شرایط در مورد مزیت کمتری شدن

برای استخدام شدن مزیت کمتری نسبت به  رند و یا روشندالن نیز صدق می کند کهدا

ه دولت البت. پس این افراد از لیست کارکنان کشور حذف می گردند ؛دیگر کارگران دارند

اقداماتی را لحاظ نموده است ولی جبران خسارت  هابعضی از این گروهبرای حمایت 

ص معلول سال هزینه بیمه اشخا 5/9 به مدت »مثال. به عنوان کارفرما را نمی نماید

 و یک هشتم دریافتی یک کارگر استولی این مبلغ  «توسط دولت پرداخت می شود 

  نظر کارفرما را تأمین نمی کند.
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تا هفتاد درصد حقوق معلول توسط دولت پرداخت و سی درصد درکشورهای پیشرفته 

توان پرداخت دارد و نه  شود ولی در ایران نه دولتباقیمانده توسط کارفرما پرداخت می

افت با دریمعلول و یا سرپرست خانوار  کارفرما؛ از سویی قانون نیز اجازه نمی دهد شخص

نتیجه آن بیکاری این گروه می  نماید ودستمزد کمتر از مقدار مصوب تقبل هزینه 

 خواهد آمد.(سوم .)توضیح بیشتر این مطلب در فصل باشد

من در چه مقاطعی از عمرخود برای خودم و دیگران : حال این سوال مطرح می شود

ردم کمینان از اینکه باید بهتر عمل میدرجهت جلوگیری از بیکاری کاری نکرده ام و با اط

و توانایی پیدا کردن کاری  آیا در زمانی که خود بیکار بوده ؟به جبران گذشته برخیزم

ه بدون مزد را داشتم بخصوص درزمان تحصیالت دوره اول و دوم دبیرستان اقدام نمود

ا ر م که در خانه کار انجام دهد و یا اوه اآیا فرزندم را تشویق کرد؟ در دانشگاه چطور ؟ما

مند به ه ق های مختلف عالقبا مشو را اوو  بیکاری و تابستان بکار دعوت درزمان های

ی مهد کودک معلم بودم و سر کالس برای بچه هایا زمانیکه استاد و ؟ آموده امکارکردن ن

م که علم بدون کار مثل اهبیان نمود ، اشاره ای به کارداشته وکردمتا دانشگاه صحبت می

 زمانها کار نکنید در زمان م که اگر در اینه او آیا آموزش داد ؟درخت بدون بار می باشد

یه برای کل زمانیکه درحال تدوین کتب درسی و غیردرسی ؟کاردهی بیکار خواهید ماند

ی چه در قالب شرکت های خصوص ،مه ابود مقاطع تحصیلی از پیش دبستانی تا دانشگاهی

هایی را تدوین و چه آموزه ، چه مسیری را طی کردهالب آموزش و پرورشو چه در ق

 وظیفه من ؟نتیجه آن کارکردن باشد آموزان ما عالقه مند بکار شده ودانش  م تاه انمود

فیلم ، نویسنده به عنوان رئیس دانشگاه چه بوده؟ وظیفه من به عنوان مسئول تربیتی،

عهده من های فوق بر حتی اگر مسئولیت ؟باشدمیبوده و مبلغ مذهبی چه ساز و یا 

 تشویق نمایم؟ کاری بهتر در جهت اشتغال  به را افرادام توانستهاست آیا مینبوده
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عزمی راسخ ام شروع به جبران نمایم و با کاری گروهی و اگر در این مراحل کوتاهی کرده

 نم و فقط به فکر کمهیچکس را مسئول ندا ،یاری گرفتن از خداوند متعال اقدام نمایم و

د راحت از خوباشم که اگر چنین نباشد بسیار  مقاطع مختلف زندگی کاری های خود در

از امروز با ام و خالصه اینکه گناه را برگردن دیگران انداخته و سلب مسئولیت نموده

 .قدمهایی بلندتر و استوارتر اقدام به حل این مسائل نمائیم

 9«سهمفن اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانا» خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: 

بعضی وقت ها نسبت به همه . باید از خودتان شروع کنید، یعنی اینکه برای هر تحولی

. نیمکم و در نتیجه خودمان را تبرئه میچیز انتقاد می کنیم و هزار دلیل و بهانه می آوری

و کنفسیوس 1« جوردیگر باید دید، چشم ها را باید شست» سهراب سپهری می گوید: 

 3«کنید برخیزید و شمعی روشن، به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستید » نیز می گوید:

 ایجاد کن و به جای اینکه از دیگران یحرکت، یعنی به جای اینکه به حکومت انتقاد کنی

یک حرکت خوب از خود عرضه ، مطلوب از خود در جامعه نشان بده یعنصر ،انتقاد کنی

ما تحول ایجاد می کند و منشأ حرکت این حرکت ش ؛یک فعالیت خوب نشان بده، کن

 . بزرگی می شود

راه ، مختلف کاهش دهیم توانیم تنش های جامعه را به روشهایبدون تردید اگر ب

پیشرفت و توسعه به قدری هموار خواهد شد که خود ما هم نخواهیم توانست با سرعت 

.و شتاب آن حرکت کنیم

                                                 
 99آیه  -ترجمه و تفسیر سوره رعد 9

 صدای پای آب ۲

 com. iranamerica. wwwکشکول  3
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قدرت خرید مردم به دلیل پائین آمدن )

می باشد ولی امری طبیعی  ها تحریم

بیکاری موجود به واسطه فرهنگ و 

 (قوانین خودمان است

 سیستم حداقل دستمزد: دوم فصل

 در این بخش ابتدا به بررسی سیستم های مختلف دستمزد در جهان اشاره می نماییم.

 تحلیل حداقل دستمزد در سطح جهان ۲-9

رتقای حفظ و ا و کارتعیین دستمزد یکی از روشهایی است که با نیت حمایت از نیروی 

قدرت خرید و رفاه زندگی شاغالن در بعضی از کشورها در حال اجرا می باشد اینکه 

خاستگاه سیاست تعیین و یا عدم تعیین حداقل دستمزد کجاست، برمی گردد به 

تحوالت اجتماعی و اقتصادی که بازار کار طی بیش از یک قرن گذشته درگیر آن بوده 

ه بنابر این فرضیه و طبق نظر مدافعان این روش حداقل شایان ذکر است ک. است

 دستمزد منجر به افزایش سطح استاندارد زندگی کارگران می شود.

 9315در ایران سیستم حداقل دستمزد با رویکرد تامین نیازهای کارگر،  از سال )

(مصوب و اجرایی گردیده است.  

 تعاریف: 

ورت وجوه نقدی و یا غیر نقدی  و یا دستمزد : عبارتست از مبالغ خالصی که به ص

مجموع آنها به کارگر در مقابل ساعت کاری، روزکاری، قطعه کاری و یا میزان مشخصی 

 از کار پرداخت می شود.
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عیین تبه شرح زیر را کشورهایی که نظام حداقل دستمزد دارند مبنای تعیین این مبلغ  

ا هم درنظر می گیرند و بعضی )بعضی از کشورها بیشتر از این موارد رمی نمایند.

 رد را حذف می کنند(اتعدادی از این مو

نیازهای کارگران و خانواده های آنها .9  

سطح عمومی مزدها در کشور .1  

هزینه زندگی و تغییرات آن .3  

مزایای تامین اجتماعی .1  

درصد بیکاری .5  

تورم .6  

آخرین وضعیت اقتصادی .7  

  بهره وری-عوامل اقتصادی .3

شاخص قیمت عمده فروشی .1  

  سرانه درآمد ملی و متوسط درآمد. 91

 ظرفیت و توانایی صنعت برای پرداخت حداقل دستمزد. 99

 سطح زندگی کارگران در قیاس با دیگر گروه های اجتماعی .91

 عملکرد کشورهای مختلف در تعیین حداقل دستمزد۲-۲

متفاوت است. به طور کلی، پنج گستره اعمال حداقل دستمزدها در کشورهای مختلف، 

نوع از گستره اعمال حداقل دستمزد را به صورت حداقل دستمزد ملی حداقل دستمزد 

درحرف مختلف و شیوه ترکیبی را بر اساس عملکرد کشورهای مختلف می توان 

 یرند.گد که در زیر مورد بررسی قرار می تشخیص دا
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 حداقل دستمزد ملی -9

فراگیرترین شیوه گسترده حداقل دستمزد حداقل دستمزد ملی است که در سراسر 

کشور معتبر است. گر چه تعیین یک حداقل دستمزد برای کل مناطق و بخش های 

نتقادهای زیادی همراه است اما اطالع رسانی و نظارت بر آن نسبتاً امختلف اقتصادی با 

ی دارای ترکیه و شیلی ازجمله کشورهاساده است، ایران، کره جنوبی، آرژانتین ، 

 حداقل دستمزد ملی هستند.

 حداقل دستمزد منطقه ای -۲

ر برخی کشورها، حداقل دستمزدهای، مختلفی جهت مناطق یا نواحی جغرافیایی د

در آمریکا عالوه بر حداقل دستمزد ملی، حداقل دستمزد  می شود. مختلف تعیین

استان، حداقل دستمزد وجود دارد. در  11تعداد  ایالتی نیز وجود داد. در اندونزی به

ژاپن، فیلیپین، تابلند و مکزیک، مناطق مختلف کشور بر اساس میزان متوسط هزینه 

خانوار یا میزان توسعه یافتگی آنان در کشور دسته بندی شده اند و برای هر دسته، 

بتاً همگن بر استان به سه گروه نس 17حداقل دستمزد خاصی تهیه می شود. در ژاپن، 

اند. همچنین دسته بندی شده «هزینه زندگی و سطح توسعه اقتصادی»مبنای 

 مکزیک نواحی مختلف در سه گروه دسته بندی شده اند. درفیلیپین و

 حداقل دستمزد در شاخه های مختلف فعالیت های اقتصادی -3

ه داخت یا اندازهای مختلف فعالیت اقتصادی همگن از نظر توانایی پردراین شیوه، شاخه

ها بندی شده و حداقل دستمزدی برای آنمیزان سرمایه نیروی کار دسته ها و یابنگاه

های های مختلف فعالیتشود مانند ژاپن یا حداقل دستمزدها برای شاخهتعیین می

های کارگری های کارفرمایی و اتحادیهاقتصادی از طریق چانه زنی جمعی بین انجمن
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که اجرای آن برای همه بنگاه های موجود در گروه مربوطه اجباری گیرد می صورت

 دسته کشورها هستند. است؛ اتریش، آلمان، دانمارک و سوئد از این

 حداقل دستمزد در حرف مختلف -4

ار پیچیده ه بسیاین شیوه نسبت به شیوه قبلی به صورت تفصیلی تر اجرا می شود ک

رد حداقل دستمزد وجود داشته است که مو351در کاستاریکا، 9133. سال تر است

 حداقل دستمزد افزایش یافته است. 511اکنون به 

 گستره حداقل دستمزد به صورت ترکیبی -5

ترین شیوه تعیین حداقل دستمزد به صورت ترکیبی باشد؛ در این روش، شاید مناسب

 گرفته نظر   ها در فعالیتی مختلف آن های  جغرافیایی و شاخه مناطق   های ویژگی

می توانند حداقل  شوند. مثال در آمریکا عالوه بر حداقل دستمزد فدرال، ایالت هامی 

دستمزد خاص خود را داشته باشند؛ در اندونزی و ژاپن نیز عالوه بر تعیین حداقل 

های فعالیتی مختلف نیز حداقل دستمزد تعین دستمزد در مناطق مختلف در رشته

 شود.می

دالر را برای هر ساعت کاری مشخص کرده  15.3کنگره حداقل مزد ، در آمریکا»

         حداقل مزد مناسب خود را تعیین  ،ولی هر ایالت بر اساس فرمول هزینه زندگی9«است

ین اساس بر ا. تعیین شده از سوی کنگره باشد ، که البته باید باالتر از حداقلمی کند

به صورت ها د که اطالعات بعضی از ایالتدسته کلی تقسیم می شون ها به پنجایالت

  آورده شده است: 1-9جدول شماره  خالصه در

                                                 
 Bankrate ی ارزیابی اقتصاد و بانکداریمؤسسه 9
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 1-9جدول شماره

 نام ایالت ردیف
حداقل 

 مزد )دالر(
 توضیحات

 1.95 ورمونت 9
کارگر و بیشتر دارند اعمال  1قانون برای کارفرمایانی که 

 شود.می

 3.5 آرکانزاس 1
-کارگر و بیش تر اجرا می 1قانون تنها برای کارفرمایان با 

 شود

 3.15 اکالهاما 3

دالر برای کارفرمایانی که  3.15این ایالت دو نرخی است: 

کارگر تمام وقت و یا بیشتر استخدام کرده اند و یا اینکه  91

دالر برای  1دالر در سال دارند و  911111درآمد بیش از 

 سایر کارفرمایان

1 
جزایر 

 ویرجین
3.15 

دالر  1.3به صورت کلی و  3.15این ایالت دو نرخی است: 
 951.111برای کارفرمایانی که ساالنه درآمد ناخالص کمتر از 

 دالر دارند.

می  کارگر و بیشتر دارند اعمال 4قانون برای کارفرمایانی که  3.15 ویرجینیا 5
 شود.
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قوانین با توجه به اطالعات داده شده در فصل قبل همانگونه که مالحظه می شود 

؛ یکسان نیستدرمناطق مختلف  ،با توجه به مصوبه کنگره ،مصوب حداقل دستمزد

 یکسان تعیینحداقل مزد  ،برای تمام نقاط کشور و تمام صنایع آن ولی در کشور ما

 ،بازدهی در این شرایط دولت ناچار است مالحظه صنایعی را نمایدکه از نظر می شود.

که حداقل مزدی که در کالن شهرها و  ستند؛ لذا شاهد هستیممتوسط و ضعیف ه

 . بایدپاسخ گوی حداقل نیازهای کارگران هم نمی باشد، شهرهای بزرگ داده می شود

 .حداقل مزدهایی متفاوت و متناسب با آن نقاط تعیین گردد، برای نقاط مختلف کشور

 تمزدکشورهای فاقد نظام حداقل دس ۲-3

. کشورهای معدودی وجود دارند که هیچ نوع از نظام های حداقل دستمزد را ندارند»

حداقل میزان دستمزد کارگران ، در کشورهایی که از این سیستم استفاده نمی کنند

  « چانه زنی جمعی »معموالً توسط اتحادیه های صنفی در فرایندی که اصطالحاً به 

از مذاکرات بین کارفرما ست ا چانه زنی جمعی عبارتمعروف است، تعیین می گردد. 

ی صنف مربوطه وظیفه ی ر آن افراد منتخبی از سوی اتحادیه کارگران، که دو 

نمایندگی کارگران را برای انجام مذاکرات با کارفرمایان بر عهده دارند. مواردی که در 

اعت کار، ی این مذاکرات مشخص می گردد عبارتند از میزان دستمزد، سنتیجه

آموزش، بهداشت و ایمنی، اضافه کار، مکانیسم های شکایت، و سایر حقوق کارکنان. 

از آنجا که هر صنعتی نسبت به صنعت دیگر، کارهای بسیار متفاوتی را از نیروی کار 

خود طلب می نماید، منطقی خواهد بود که حداقل دستمزد از کاری به کار دیگر 

افق تو»ز این مذاکرات توسط طرفین امضا می گردد متفاوت باشد. توافقی که پس ا

 خوانده می شود.«  جمعی
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 روپا(ا)عضوهای اتحادیه شش کشور دانمارک، ایتالیا، قبرس، اتریش، فنالند و سوئد، 

می نمایند. همچنین سه عضو انجمن ناز سیستم حداقل دستمزد سراسری استفاده 

 مایند.نمی نس، از این سیستم استفاده تجارت آزاد اروپا ، یعنی ایسلند، نروژ و سوئی

در کشور دانمارک، چیزی به نام حداقل دستمزد تعیین شده ی قانونی وجود ندارد. 

      نرخ پرداخت برای کارمندان و کارگران از طریق توافق با اصناف مختلف مشخص 

درصد از شاغلین در کشور دانمارک به یک اتحادیه ی صنفی  65می گردد. بیش از 

تعلق دارند و توافقاتی که توسط این اتحادیه ها در مورد آن مذاکره می شود، به میزان 

درصد کارکنان دانمارکی را پوشش می دهد. عوامل  11تا  31قابل توجهی، یعنی 

کننده ی نرخ دستمزد عبارتند از سن )نرخ دستمزد متفاوت برای کارکنان باال  تعیین

)دستمزد باالتر برای با تجربه ترها(، ویژگی های مثبت سال(، تجربه  93یا پایین تر از 

یا عملکرد، و میزان سختی کار. اگر چه سیستم حداقل دستمزد به طور رسمی در 

دانمارک وجود ندارد، توافقات با اصناف معموالً به تعیین حداقل نرخ هایی برای انواع 

 رسانی می شود.مختلف شاغلین می انجامد، که هر دو یا سه سال یک بار بروز 

روابط بین کارگران و کارفرمایان به علت نبود یک حداقل دستمزد مصوب حکومتی 

رسد. اتحادیه ها مراقب هستند تا میزان دریافتی کامالً هماهنگ و مطلوب به نظر می

 11نمایند حداقل دستمزد قابل توجهکارگران منطقی و قابل قبول باشد، و تالش می

صنایع مختلف را حفظ کنند، و از آن سو، کارگران نیز وظایف دالر در ساعت برای 

 شغلی خود را به خوبی انجام بدهند. 
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در کشور ایتالیا نیز چیزی به نام سیستم حداقل دستمزد قانونی وجود ندارد. هشتاد 

درصد کارگران و کارمندان این کشور تحت پوشش دستورالعمل اتحادیه های صنفی 

 می باشند.

حاکی از آنست که کشور ایتالیا در صدد الحاق ماده ی حداقل دستمزد به  البته اخبار

در نظر گرفته شده است  1195قانون کار این کشور می باشد و نرخی که برای سال 

 یورو می باشد. 7تا  31/6

 51اتحادیه ی صنفی و  61تقریباً تمام شهروندان سوئدی عضو یکی از در کشور سوئد 

ستند که نرخ دستمزد را برای کار ساعتی مداوم، حقوق سالیانه سازمان کارفرمایان ه

درصد از میانگین  71تا  61و اضافه کار تعیین می نمایند. حداقل دستمزد معموآلً بین 

 دستمزد در سوئد می باشد.

نروژ نیز از جمله کشورهایی است که دولت آن وارد مسئله ی تعیین حداقل دستمزد 

نمی شود و این وظیفه را صنایع و اتحادیه های اصناف  به صورت قانونی و سراسری

مختلف بر عهده دارند. شهروندان کشور نروژ از امنیت شغلی باال، دستمزدهای قابل 

توجه و مدت مرخصی مناسب برخوردارند. دستمزد پایه ی ساعتی بر حسب شغل 

خت و ساز، متفاوت است. البته، کارگران غیر ماهر، مثالً در بخش های کشاورزی، سا

دالر برای هر ساعت، با امکان  19تا  96حمل و نقل و نظافت، حداقل دستمزد بین 

 افزایش بر اساس تجربه و میزان مهارت، دریافت می نمایند.

مسئله ی تعیین حداقل دستمزد قانونی سراسری که  1191سال  سوئیسکشور  در

ا در برابر پیشنهاد تصویب همطرح شده بود، مورد پذیرش واقع نشد. رأی قاطع سوئیسی

دالر برای هر ساعت نشان داد که آنها دخالت دولت در تعیین  15حداقل دستمزد 
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شد  می     حداقل دستمزد را نیاز نداشتند یا نمی خواستند، چرا که تصویب آن باعث

کارفرمایانی که قادر نبودند در پرداختی خود به میزان حداقل دستمزد برسند مجبور 

نیروی کار خود گردند. با این حال، مانند تمام کشورهایی که در اینجا به آن  به اخراج

ها اشاره گردید، کشور سوئیس نیز برای مذاکره در مورد میزان دستمزد منصفانه برای 

هر صنعت، به میزان زیادی به اتحادیه های اصناف و سازمان های اشتغال متکی است، 

بیشتر از حداقل حقوق پیشنهاد شده دریافت  درصد سوئیسی ها 11که نشان می دهد 

   می نمایند.

در سنگاپور دولت مخالف حداقل دستمزد است به این دلیل که انعطاف ناپذیری را به 

نظام اقتصادی تحمیل کند. دولت این کشور تاکید دارد که دستمزدها باید با عرضه و 

و کارگران اجازه داده می شود تقاضای نیروی کار در بازار تعیین شوند. به کارفرمایان 

با یکدیگر مذاکره کنند و به صورت دو جانبه به توافق برسند. دولت بر ایجاد فرصت 

های اشتغال بیشتر و محیط سرمایه گذاری بهتر برای مقابله با دستمزدهای کم و 

بیکاری متمرکز می شود و شرایط سرمایه گذاری خوب را از طریق ارائه تسهیالت زیر 

بهتر تشویق می کند. در واقع سرمایه گذاری مکفی در منابع انسانی، نظام مالیاتی  بنایی

پایین، ارتباطات خوب صنعتی، شبکه پولی و بانکی با ثبات، حفظ قانون و تشویق 

ق بخش با ثبات، حفظ قانون و تشوی یطات خوب صنعتی، شبکه پولی و بانکپایین، ارتبا

انداردهای باالتر زندگی را با بهبود بهره وری خصوصی توانسته اند دستمزدها و است

شایان ذکر است که کشورهای سرمایه گذاری در پی داشته باشند.همراه با وضع خوب 

 سبتاً کم با تحصیالت باال هستند.مذکور، دارای اقتصادی پویا و جمعیتی ن
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طبق برآوردهای انجام شده در کشورهایی که از سیستم حداقل دستمزد سراسری 

فاده نمی کنند، درصد کارگران و کارمندانی که تحت پوشش سیستم حداقل است

 )نه سیستم یکپارچه یدستمزد بر مبنای دستورالعمل اتحادیه های صنفی قرار دارند

درصد،  911درصد، در کشورهای اتریش و ایتالیا تقریباً  71در کشور نروژ تقریباً دولتی(

درصد  11ورهای فنالند و سوئد در حدود درصد، و در کش 11تا  39در دانمارک بین 

می باشد. این نشان می دهد که در این کشورها، قسمت زیادی )حداقل دو سوم( 

      کارکنان مجموعه های مختلف تحت نظارت اتحادیه های صنفی دستمزد دریافت

می کنند و اتحادیه ها هستند که تعداد ایام مرخصی و تعطیالت و اضافه کاری آن ها 

 9« شخص می نمایند.را م

 تعیین حداقل دستمزدهای پایین تر برای گروه های خاص ۲-4

برخی کشورها برای بکارگیری نیروی کار جوان و مقابله با بیکاری آنان دستمزدی 

احد نرخی وتمزد بزرگساالن را اعمال می کنند که به طور سپایین تر از میزان حداقل د

است. در واقع، اگر مشاغل مربوط نیازمند  سب با سن جوانیا چند نرخ مختلف متنا

آموزش باشد، دستمزد پایین تر به مفهوم سهیم شدن نیروی کار جوان در هزینه های 

 یعنی سیاست این اجرای با کار بازار در جوانان مشارکت این بر عالوه  آموزش است.

 .یابد می کاهش ترپایین دستمزدهای

 

                                                 
 Investopediaوبسایت اطالعات مالی و سرمایه گذاری  9
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 د جوانان به سه صورت زیر است:نحوه عملکرد کشورها در زمینه دستمز

حداقل دستمزد پایین تر از میزان اعمال شده برای بزرگساالن: این روش الف( میزان

       چک، آلمان، یونان، اندونزی و ژاپن اجرا در برخی کشورها نظیر برزیل، جمهوری

 می شود.

درصد،  79کنیا االن: در سب( حداقل دستمزد پایین تر از میزان اعمال شده برای بزرگ

ساالن برای درصد میزان حداقل دستمزد بزرگ 75درصد و در پرتقال  61در نیویورک 

 جوانان اعمال می شود.

ج( میزان های مختلف، حداقل دستمزد جهت رده های سنی مختلف جوانان که پایین 

تر از میزان اعمال شده برای بزرگساالن است. این میزان در برخی کشورها در جدول 

 ارائه شده است: رزی

 میزان حداقل دستمزد جوانان نسبت به نرخ مربوطه برای بزرگساالن در برخی کشورها

 اسپانیا هلند فرانسه بلژیک سن/ کشور

51 - - 03% - 

51 03% 03% 1/03% 03% 

50 01% 33% 1/03% 15% 

50 08% 533% 1/31% 533% 

53 00% - 1/18% - 

83 33% - 1/15% - 

85 533% - 1/08% - 

88 - - 08% - 

80 - - 533% - 
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البته انتقادهایی بر میزان های پایین تر از حداقل دستمزد برای جوانان وارد شده است 

که از آن جمله می توان به این مورد اشاره کرد: میزان و کیفیت کار کارگر بدون 

بهره وری  معیارهای سنی و جنسی باید مالک باشد. کارگر جوانی که آموزش دیده و

او در سطح بزرگساالن است. باید دریافتی برابر با آن ها داشته باشد. توصیه نامه شماره 

، تصریح می کند که توجه خاصی به اجرت های مناسب پرداختی 9173، مصوب 916

         های مساوی در برابر کار مساوی رابه جوانان باید صورت گیرد که اصل پرداخت

 اشت کرد.می توان از آن برد

بهتر است که میزان های پایین تر را برای جوانان فاقد مهارت و آموزش تعیین شده، 

 هم رده آنان قابل افزایش است. گساالنمیزان دستمزد دریافتی آن ها به سطح بزر

 مزایا و معایب تعیین و عدم تعیین حداقل دستمزد ۲-5

 (مالک های بین المللی تعیین گردد.با  یکه)در صورت
 

حداقل حقوق و دستمزدفواید نظام تعیین   

 ماعیاجت برای تمامی کارجویان و مبارزه با بیکاری و فقر و نهایتا فسادرفاه مالی. 

 .مدیریت هزینه های مالیاتی با توجه به تمکن مالی برای کارگران 

 .یکسان سازی سطح طبقات مالی 

  یا مهارت ندارند.امکان ایجاد تجربه کاری حتی برای کسانی که سابقه کار و 

 .ایجاد فضای بازتر استخدام نیرو توسط کارفرمایان برای کارجویان 

 .تعیین مبالغ مالیات توسط دولت ها با توجه به مبلغ حداقل حقوق و دستمزد 

  تعیین بودجه توسط کارفرمایان و برنامه ریزی آنها جهت استخدام نیروی کار با

 توجه به مبلغ حداقل حقوق.
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 ارفرما روی کارمندان مفید است و از تعدی و گردن کشی جهت مدیریت ک

 کند.کارکنان جلوگیری می

 .پایین آمدن سطح انتظارات و برقراری تعادل 

نظام تعیین حداقل حقوق و دستمزد معایب  

 عدم توجه به توانمندی های افراد و ضایع شدن حقوق افراد توانمند.

 ندارند،شانس دریافت  افرادی که حتی شایستگی دریافت حداقل حقوق را

 حقوق خواهند داشت.

  از نظر جغرافیای کشور مورد نظر در بسیاری موارد مشکل ایجاد می شود،به

عنوان مثال حقوق مورد نظر در پایتخت جهت مخارج بسیار مبلغ پایینی 

 خواهد بود ودر روستاها مبلغ باالیی است .

 قابت نیز بدون تغییر تمایل کارکنان برای ایجاد تحول و رشد کاهش و سطح ر

 ماند.می

 .شرایط زندگی به صورت حداقل امکانات می باشد 

 بازدهی کم 

 خروج از کشور به علت عدم رضایت مالی 

 یکنواختی سیستم کاری 

)مالحظه می شود به علت محاسبه بر اساس مالک های صحیح بیکاری جزء معایب 

 می باشد.(ناین سیستم 

که نظام حقوق دستمزد پایه  ش،سوئیس،فنالندریدانمارک،نروژ،ات) در کشورهای 

.(می باشد %7ندارند آمار بیکاری حدود   
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فواید نظام عدم تعیین حداقل حقوق و دستمزد   

 )دریافت حقوق بر اساس توانمندی)حقوق باال 

 بازدهی بسیار باال 

 ایجاد زمینه رقابت و ارتقا شغلی 

 ارتقا شرایط اقتصادی کشور 

 ساعت کاری کمتر 

  شرایط دولتی و تجاری به عهده افراد توانمند می باشدرهبری 

 همکاری و گسترش و رشد شرایط اقتصادی 

  ایجاد ذخایر مالی 

 

 معایب نظام عدم تعیین حداقل حقوق و دستمزد

 قابلیت اجرا تنها در کشورهای پولدار 

 خطر ساز در کشورهای پرجمعیت 

 باال رفتن سطح توقعات و ایده آل گرایی 

  نیروهای الزم جهت کارکمتر شدن 

 هزینه زندگی باال 
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 .قوانین دستمزد می تواند به کارگران آسیب پذیر لطمه بزند ۲-6

چه دنیای خوبی می شد اگر دولت ها می توانستند خیلی راحت تصویب کنند که »

پرداختی کارگران کم درآمد زیاد شود، بدون اینکه هیچ عواقبی داشته باشد. ولی ما 

دنیای واقعی زندگی می کنیم، و اینجا سیاست های مربوط به زندگی مردم داریم در 

باید با دلیل و منطق تعیین و تصویب شوند، نه فقط با قلب مهربان و دلسوز ما. واقعیتی 

که بسیاری از فعاالن کارگری متوجه آن نیستند این است که تعیین کف دستمزد 

کس آنچه آن ها در نظر دارند را به دنبال کارگران توسط دولت ها نتایجی کامآلً  بر ع

دارد. و افرادی که لطمه خواهند خورد اکثراً آسیب پذیرترین افراد دارای کمترین 

 مهارت ها هستند.

آخرین درخواست برای افزایش حداقل میزان دستمزد در کشور کانادا از جانب پزشکان 

ر حال البی نمودن با دولت بوده است که د« انجمن سالمت علیه فقر»و پرستاران عضو 

ایالتی آنتاریو برای افزایش حداقل دستمزدها هستند. این گروه معتقد است که با 

دالر در ساعت،  91دالر در ساعت فعلی به  15/91افزایش نرخ حداقل دستمزد از 

 9«.برون رفت کارگران کم درآمد از شرایط فقر را تصویب نماید»دولت می تواند 

اگر بنا را بر تجربیات گذشته بگیریم، نتیجه ی واقعی چیزی کامالً متفاوت خواهد بود. 

وقتی به جای این که یک میزان کف حقوق در بازار رقابتی مشخص شود، دولت بخواهد 

یک کف حقوق را در بازار کار تحمیل نماید، کارفرمایان به هر روشی متوسل خواهند 

 اده نمایند. شد تا از کارگران کمتری استف

                                                 
 1191(، بهار Fraserوابسته به مؤسسه ی تحقیقاتی فریزر ) Canadian Street Reviewنشریه دیجیتال  9

  1191، ژانویه Financial Postمجله کسب و کار  –
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کارگران دارای بهره وری باالتر که شغل خود را حفظ می کنند به دستمزدهای باالتری 

خواهند رسید، ولی هزینه ی آن بی کار شدن کارگران دیگر به علت کمتر شدن فرصت 

های شغلی است. کارگران جوان و کم مهارت، اقشار آسیب پذیر از اجرای این فرایند 

 هستند. 

که نگاهی بر تحقیق آکادمیک و مستقلی که توسط دیوید نیومارک، استاد الزم است »

دانشگاه کالیفرنیا، خبره ترین فرد در زمینه ی حداقل دستمزد و اشتغال، انجام شده 

کشور  11مورد مطالعات انجام شده در  911است، بیاندازیم. در این تحقیق، بیش از 

ا حاکی از تأثیر معکوس و منفی افزایش مورد بررسی قرار گرفته است که اکثریت آن ه

 9«میزان حداقل دستمزد بر اشتغال و استخدام بوده است.

در کشور کانادا، مطالعات متعددی به بررسی تأثیر افزایش حداقل دستمزد ایالتی »

درصدی در حداقل دستمزد،  91پرداخته اند. بر مبنای این یافته ها، یک افزایش 

درصد کاهش می دهد. برای  6تا  3سال را بین  11تا  95اشتغال کارگران در سنین 

جوانانی که مبلغی بین حداقل دستمزد فعلی و دستمزد پیشنهادی باالتر را دریافت 

درصد.  11یعنی از دست دادن شغل تا  -می کنند، این تأثیر می تواند حادتر باشد

ی ناخواسته ل دستمزد عواقب داستان از این هم بدتر می شود. سیاست های حداق

  1«هم دارد.دیگری 

                                                 
 1116نوامبر  NBERنشریه مؤسسه تحقیقات اقتصادی  ویلیام واشر -دیوید نیومارک 9

 1191(، بهار Fraserوابسته به مؤسسه ی تحقیقاتی فریزر ) Canadian Street Reviewنشریه دیجیتال  1

 1191، ژانویه Financial Postمجله کسب و کار  –
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شواهد حاکی از آنست که واکنش کارفرمایان به این قوانین، کاهش ساعات کار، کاهش 

آموزش حین اشتغال، و اولویت دادن به کارگران دارای بیشترین بهره وری و تجربه 

 می باشد.

شواهد در بحث رابطه ی حداقل دستمزد و فقر، فعاالن کارگری از دیدن انبوهی از 

حاکی از اثر ناچیز افزیش حداقل دستمزد در کمک به خانواده های نیازمند، متعجب 

 خواهند شد.

در تحقیقی که اخیراً در کشور کانادا بر روی حداقل دستمزد در سراسر ایالت ها از »

درصدی حداقل دستمزد،  91انجام شد مشخص شد که با افزایش  1111تا  9139سال 
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 6تا  1یر خط درآمد پایین )تعیین شده توسط اداره آمار کانادا(، آمار خانواده های ز

 9«درصد افزایش پیدا کرده بود.

محققان صاحب نظر در زمینه  توسط برترین 1191در مطالعه ی دیگری که در سال »

حداقل دستمزد در کانادا، از جمله آقای مـُرلی گاندِرسان ، استاد دانشگاه تورنتو، انجام 

مورد بررسی قرار گرفت، و نشان  1117تا سال  9117ی ایالتی از سال شد، داده ها

داد که افزایش سطح حداقل دستمزد هیچ نقشی در کاهش معیارهای فقر نسبی 

 1«نداشت.

       یک دلیل اصلی این یافته آنست که اکثریت کسانی که برای حداقل دستمزد کار

علق ندارند. در مطالعه ای که در سال می کنند عمالً به گروه خانواده های کم درآمد ت

انجام شد، محققان از داده های اداره آمار کانادا برای بررسی وضعیت دریافت  1111

 31ش از بی»کنندگان حداقل دستمزد در ایالت آنتاریو استفاده کردند و پی بردند که 

 «. درصد دریافت کنندگان حداقل دستمزد جزو خانواده های فقیر نیستند

جود این، علی رغم یافته های مطالعات اقتصادی مبنی بر عدم صحت ادعای اثر با و

مثبت اجرای قانون حداقل دستمزد بر کاهش فقر، فعاالن کارگری همچنان فریاد 

تمزد دس»افزایش قانونی دستمزدها را سر می دهند. تازه ترین بحث مطرح شده قوانین 

 می باشد. «حداقل دستمزد»به  «معیشت

                                                 
 1191(، بهار Fraserوابسته به مؤسسه ی تحقیقاتی فریزر ) Canadian Street Reviewنشریه دیجیتال  9

 1191، ژانویه Financial Postمجله کسب و کار  –
 1191(، بهار Fraserوابسته به مؤسسه ی تحقیقاتی فریزر ) Canadian Street Reviewنشریه دیجیتال  1

 1191، ژانویه Financial Postمجله کسب و کار  –
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قوانین، کارفرمایان بخش خصوصی که پروژه های قراردادی برای یک شهر را این »

انجام می دهند و در برخی موارد از مدیریت شهر بودجه ی کمکی دریافت می کنند 

را ملزم می نماید که میزان حقوقی را که توسط فعاالن کارگری مشخص می شود به 

دستمزد، قانون دستمزد معیشت  کارگران خود پرداخت نمایند. بر خالف قانون حداقل

گروه های کوچکتری از کارگران را پوشش می دهد و به طور معمول پرداخت دستمزد 

بسیار باالتری را ایجاب می نماید. دستمزد معیشت در شهر وست مینستر ایالت 

بریتیش کلمبیا )تنها شهر کانادا که این قانون را تصویب و اجرا نمود( در حال حاضر، 

طبق  دالر، می باشد. 15/91الر، یعنی حدود دو برابر حداقل دستمزد فعلی د 61/91

شهر دارای چنین  911مطالعات انجام شده در ایاالت متحده آمریکا )جایی که بیش از 

 911قانونی هستند(، بهترین متخصصان این زمینه اعالم کرده اند که یک افزایش 

دالر(  11دالر به  91دستمزد  درصدی در دستمزد معیشت )مثالً افزایش حداقل

درصد کاهش می دهد.  97تا  91اشتغال در میان کارگران کم درآمد را به میزان 

دستمزد معیشت نیز همانند حداقل دستمزد منجر به این می شود که صاحبان مشاغل 

برای جبران افزایش میزان دستمزد از کارگران شایسته تر استفاده کنند و آن هایی را 

 9«ی کمتری برخوردارند کنار بگذارند. _جربهکه از ت

 ،های دارای بیشترین آسیب از فقرقوانین دستمزد معیشت اغلب کمکی به خانواده»

که قسمتی از آن به این دلیل است که قسمت اعظم ذینفعان فقیر کنند کمکی نمی

درصد 71شهر اصلی ایاالت متحده نشان داد که 7ای بر روی شوند. مطالعهمحسوب نمی

                                                 
 1191(، بهار Fraserوابسته به مؤسسه ی تحقیقاتی فریزر ) Canadian Street Reviewنشریه دیجیتال  9

 1191، ژانویه Financial Postمجله کسب و کار  –
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درصدی که فقیر  13کارگران بهره مند از قانون دستمزد معیشت، فقیر نبودند. از 

 9«محسوب می شدند، فقط یک سوم آن ها به باالی خطر فقر رسیدند.

پذیرش همه ی این ها احتماالً باید برای فعاالن کارگری دشوار باشد زیرا آن ها در 

ذهن خود فقیرترین و کم مهارت ترین کارگران را کسانی می دانند که قرار است از 

طریق افزایش حداقل دستمزد یا تحمیل قوانین دستمزد معیشت به آن ها کمک کنند. 

ه ما می توانیم به وسیله ی فرمان دولتی و با وجود این، همچنان این اعتقاد ک

حکومتی میزان پرداختی حقوق بگیران را افزایش دهیم و از شر فقر نجات 

پیدا کنیم، یک باور محکم باقی مانده است. چیزی که دنیای واقعی نشان داده 

  و می دهد، خالف این است.

 قانون کار 49بررسی ماده  ۲-7

و جامعه شناسان به این نتیجه رسیده اند که می باید  دانان از سالیان گذشته اقتصاد

            مزدی که یک فرد عادی در صورتی که تمام وقت مشغول به کار است دریافت

در غیر این صورت موجب  ؛پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی زندگی او باشد، می کند

جامعه در پیش خواهد پدید آمدن اخالل در جامعه شده و هزینه های سنگینی را برای 

پناه سر ،درمان ،شود یا از بعضی مخارج اصلی خود مانند تغذیهداشت؛ زیرا فرد ناچار می

 یردگکه در این صورت عواقب آن در آینده گریبان فرد و جامعه را می مناسب و... بگذرد

 . دست به اعمال خالف قانون بزند یا و

                                                 
 1191(، بهار Fraserوابسته به مؤسسه ی تحقیقاتی فریزر ) Canadian Street Reviewنشریه دیجیتال  9

 1191، ژانویه Financial Postمجله کسب و کار  –
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 نقاط مختلف و یا مشاغل مختلف

 انارگرکپرداخت حداقل دستمزد قانونی به به  کارفرمایان مکلف های دنیاکشوردر اکثر 

شورای عالی کار را موظف کرده است  ،قانون کار 19گذار در ماده قانون. می باشندخود 

 که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را مشخص نماید:

 عنوان قانون 

ن حداقل مزد کارگران را برای میزا ،شورای عالی کار همه ساله موظف است. 19ماده 

 با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: صنایع مختلفو یا نقاط مختلف کشور 

که از طرف بانک مرکزی جمهوری  تورم درصد: حداقل مزد کارگران با توجه به 9تبصره

 . شوداسالمی ایران اعالم می

های کار و ویژگی مشخصات جسمی و روحی کارگران : حداقل مزد بدون آنکه1تبصره

که  ای خانواده زندگی ای باشد تاباید به اندازه ،محول شده را مورد توجه قرار دهد

 . شود را تامین نمایدتعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می

پاسخ  ،حداقلِ مزد که هر ساله نیز تصویب و ابالغ می شود ،چرا با وجود این قانون

مگر نباید این حداقل مزد به گونه ای تصویب شود ؟ ستگوی حداقل نیاز کارگران نی

؟ ودشمانع از باال بردن حداقل مزد می ؟ چه عاملیکه زندگی یک خانواده را تامین نماید

برای تعیین این عدد هر ساله شورای عالی کار جلسه ای با حضور نماینده کارگران و 

ماینده است که ن ساله اینگونه بودههر . نماینده کارفرما و نماینده دولت تشکیل می دهد

 ،کارگران سعی در باال بردن این عدد و نماینده کارفرما سعی در پایین آوردن آن دارد

 تعادلی میان دو ،مصالح کشور نیز می کوشد با در نظر گرفتن تمامنماینده دولت 

 . پیشنهاد ایجاد کند
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 ،این نرخ را افزایش دهید اگر شما به یکباره :می گویندکارفرمایان در طرف مقابل 

به ورشکستگی کشیده  ،بازدهی مناسبی ندارند اکنون نیز  بسیاری از صنایع که هم

 شوند و کارگران آن صنایع دیگر نمی توانند همین حداقل را نیز دریافت کنند و بهمی

چگونه می توان این دو را ؟ حال راه حل چیست. جمعیت بیکار کشور افزوده می شود

آیا با ادامه روند موجود ؟ سایر کشورها چگونه با این مساله مواجه شده اند؟ جمع کرد

 ؟ روزی می رسد که این مشکل حل شود

بدون شک راه حل نهایی و بلند مدت این مساله باال بردن سطح بهره وری صنایع 

می باشد که همگی جزئی از  گیری به سمت صنایع دانش بنیان و... جهت ،کشور

آیا ؟ اما راه حل کم هزینه تر چطور. قاوم سازی اقتصاد کشور می باشدپارامترهای م

  ؟نمی توان به گونه ای عمل کرد که در شرایط فعلی نیز شرایط کارگران ارتقا یابد

وجه می شویم که قانون گذار مت ،اگر یک بار دیگر متن قانون را دقیق تر مرور کنیم

میزان حداقل مزد کارگران  :دمی گوی و نیز به این نکته بسیار مهم توجه داشته است

برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ارائه شده تعیین  باید

این مطلب خیلی روشن است که حداقل هزینه در شهری همچون تهران با  .شود

ار راه حل بسیاجرای صحیح قانون پس . روستایی در استان کرمان خیلی متفاوت است

 . دنداری ی دیگرکار کارشناسی دارد و هیچ هزینه  که تنها نیاز به یک ی استانآس

 مطابق آمار مرکز آمار ایران:

 تومان 111/163/17: 11متوسط هزینه یک خانوار شهری در استان تهران در سال  -

 تومان 111/799/11: 11اصفهان در سال  متوسط هزینه یک خانوار شهری در استان  -

 تومان 111/663/91: 11یک خانوار شهری در استان قم در سال متوسط هزینه  -
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 تومان 111/193/91: 11متوسط هزینه یک خانوار روستایی در استان تهران در سال  -

 تومان 111/771/91: 11متوسط هزینه یک خانوار روستایی در استان اصفهان در سال  -

 تومان 111/113/1: 11متوسط هزینه یک خانوار روستایی در استان قم در سال  -

 : این آمار مربوط به متوسط هزینه زندگی است نه حداقل هزینه زندگی()توجه

 به نزدیکباید  د در شهر تهراندستمزو لذا به نظر منطقی می باشد که حداقل حقوق 

دن با یکسان اعالم ش یعنی اکنون. دستمزد در روستای استان قم باشد سه برابر حداقل

بزرگ نسبت به  گران شهری نسبت به روستایی و شهرهایدرحق کار ،حداقل مزد

 . می شود شهرهای کوچک بی عدالتی

عمل نکردن به مفاد قانون موجب تضییع حق  که در عین حال بعضی عقیده دارند

 به وجب می شود تا آنها تشویق شوندکارگران روستایی و شهرهای کوچک شده و م

 .بتوانند حقوق بیشتری دریافت کنند د وگ تر و کالن شهرها مهاجرت کننشهرهای بزر

 . حال آنکه این اندیشه هم صحیح می باشد

اگر قرار باشد در هر نقطه حداقل مزد به گونه ای باشد که پاسخ گوی حداقل نیازهای 

دارد فرقی ن ،خانوار باشد ودیگر برای کارگر و کارمند که حداقل مزد را دریافت می کند

ن است که اگر برای یک کارگر در شهر و روستای خودش و روش ،که در کجا کار کند

هر ش ،دلیلی وجود ندارد که به آن کار مشغول نشده ،چنین شرایط کاری مهیا باشد

خود و همه آشنایان خود را رها کند و به کالن شهری مثل تهران بیاید و حقوقی بگیرد 

صنایعی که  ضمناً .که باز هم تنها حداقل هزینه های زندگی او را تامین می نماید

نیز می توانند در شهرهای کوچک و روستاها احیا شوند و  حاشیه سود کمتری دارند

از آمار بیکاری نیز کاسته می شود و زمینه مهاجرت  ،در نتیجه عالوه بر توسعه آنها
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 در این جاست که برنده اصلی،. اجباری به کالن شهرها برای یافتن کار کاهش می یابد

مانع  ،زیرا امکان کارکردن پیدا می کنند و اجرای قانون ؛جامعه روستائی می شود

ان امکنیز و بوده جلوگیری از مهاجرت شود که نتیجه آن  کارپیدا کردن ایشان نمی

نا گفته نماند سود  به روستاها وجود خواهد داشت. معکوس شدن مهاجرت از شهرها

که با توجه به هزینه این است  خواهد شدکارگران شهرهای بزرگ متوجه ی که دیگر

کوچک و یا روستاها دریافت خواهند  از کارگران شهرهای یدستمزدی باالتر، های باال

مشاغل را از هم تفکیک نماید که رار داشته است به نظر می رسد قانون گذار اص. نمود

ی بسیار عضبعضی متوسط و ب از مشاغل اصالً سودمند نبوده، که بعضیاین استدالل با 

دارای آب و هوای متفاوت هستند  مناطق مختلف کشور. همچنین سودمند می باشند

که این تفاوت ها بر ظرفیت های تولید تأثیر گذار هستند )بطورمثال تولیدات کشاورزی 

کشاورزی باالتر از مناطقی رونق بیشتری دارد و دستمزد کارگران در مناطق پرآب 

ز نیمالک  ،به علت سود کمدر این مناطق، ندارند و  که آب کافی برای تولید است

همچنین امکانات دسترسی . (ه کارگر و کشاورز پرداخت می کندب دستمزد کمتری

ولید باعث تفاوت سود ت ،جاده و تأمین مواد اولیه اوت به منابع مورد نیاز تولید مانندمتف

رد در مو بخش قبلی در مناطق مختلف می شود. با تفاوتهای ذکر شده در این بخش و

در هیچ . را تنظیم و تدوین کرده است 19قانون گذار اصل  ،اختالف هزینه های خانوار

ت سقسمت از این قانون کلمه مساوی بین حقوق مشاغل و مناطق مختلف ذکر نشده ا

که باید دستمزد کارگران در پایتخت و یک  و در عین حال کامالً عقلی و منطقی است

اما متأسفانه مجریان قانون هر سال یک عدد ثابت دستمزد برای . شدروستا متفاوت با

های متفاوت و کار درفصول مختلف کل روستاها و شهرها و مشاغل مختلف با درآمد
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و این بصورت یک سنت در طول سالیان  ابل تأمل می باشد تعیین کردههم ق که آن

ری با همفک دیگر بارت یاز دارد دست اندرکاران سیاسمتمادی تعریف شده است که ن

.در مالقات با نماینده کارگران در مجلس صاحب نظران دلسوز بر روی آن تأمل نمایند

شورای اسالمی این مطلب بحث شد و ایشان عنوان داشتند اگر دولت از ما سوال نماید 

حتماً می گوئیم میتواند در نقاط مختلف و مشاغل مختلف حداقل دستمزد متفاوت 

 نبودن، به نظر می رسد دلیل اجراء این قانون در سالهای اولیه تصویباعالم نماید 

           مشکل بیکاری تا این حد بوده است ولی در این زمان که جمعیت بیکار بصورت 

نشان می دهد که  را بهتر ل مصوبات خوداشکا صحنه اجتماع شده اند،بی سابقه وارد 

 . باید به اصالح آن اهتمام ورزید

صراحت قانون باشد که الزم است مجلس محترم شورای  لیل این اتفاق کمبودشاید د

 سال هایدر اجرایی شدن  را تکمیل نماید و شاید به دلیل آناتی اسالمی با اصالح

که از طرف دلسوزان استدالل  قادر به اصالح آن نباشد و نیاز باشد هر دولتی ،متمادی

روغن پالم که از طرف وزیر بهداشت  نندما» کافی در جوامع مختلف مطرح گردد  های

اصالح از طرف مردم مطرح  تا نیاز به 9«د و مورد اقبال جامعه قرار گرفتمطرح گردی

  .دولت بتواند قانون مجلس شورای اسالمی را اجرا نماید و مقبولیت اجرا ایجاد شود و

غیر رسمی میلیون آن در مشاغل  7میلیون کارگر داریم که  11 »وزیر کار می گوید:

و اجرا  داقل دستمزد غیرقابل اجرا استاین آمارها نتیجه تعیین ح «.کار می نمایند

در عین حال از نام کلمه حداقل  .لیل بر اشکال داشتن قانون استخود د ،نشدن قانون

دستمزد می توان نتیجه گرفت که باید این مبلغ کمترین دستمزد کارگران یک جامعه 

                                                 
 93/13/9311خبرگزاری بهار  9
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مبلغ برای اغلب کارگران کشور تعریف شده است و درصد کمی از این  باشد درحالیکه

عدد تعیین شده به نظر می رسد نام .کارگران بیشتر از حداقل دریافت می نمایند

زیرا حداقل  ؛و اشتباهاً آنرا حداقل دستمزد می نامند باشدمی ن میانگین دستمزد

د حاضر نیستند با مبلغ افرا است که دیگر افرادی از جامعهحداقل دستمزد مربوط به 

 .تعیین شده کار انجام دهند و آمارهای فوق خالف این مطلب را ثابت می نماید

 به شرح زیر می باشد: وارد است قانون کار 49بعضی از اشکاالتی که به ماده 

مبنای محاسبه حداقل ه حداقل دستمزد می باشد. مربوط به نحوه محاسب اشکال اول:

عامل هزینه های زندگی  چهاررهای پیشرفته با توجه به حداقل دستمزد در همه کشو

 تورم و بهره وری تعریف ،(تعداد بیکارانسطح عمومی دستمزدها در کشور)، کارگران

ولی در ایران فقط با دو عامل هزینه های زندگی کارگران و تورم تعریف شده می شود 

ه در دنیا اعتبار علمی ندارد نگری کو این یکسو ( 19قانون ماده  1و  9)تبصره . است

 (1-1)جدول شماره باعث ضربه زدن به کار و بیکاران شده است.

ه ک قل دستمزد برمبنایی تعیین می شوددر کشور های پیشرفته حدا اشکال دوم:

بطور مثال در آمریکا حداقل . آن مبلغ مشغول بکار شود کمتر کسی حاضر باشد با

دالر  96و میانگین دستمزد کارهای ساده  ستدالر برای هر ساعت ا 3.15دستمزد 

 1در عین حال در مناطقی که بیکاری فراوان تر است حداقل دستمزد تا ، می باشد

 (19)اشاره به موارد مشخص شده در ماده . 9دالر برای هر ساعت هم کاهش می یابد

درصد مردم دستمزدی باالتر از حداقل  11سوئیس نگونه که اشاره شد در کشور اهم

  دستمزد دریافت می نمایند.

                                                 
9 http://www. ncsl. org. aspx 



 

ـ           فصل دوم   سیستم حداقل دستمزدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

73 

 

 9(1-1)جدول شماره 
 معیارها و ضوابط تعیین حداقل دستمزد در کشورهای مختلف، در مقایسه با ضوابط سازمان بین المللی کار

 ایران

ی
 اندونز

 تایوان

ی
 کره جنوب

ن
 ژاپ

سه
 فران

 استرالیا

 آمریکا

ی کار
ن الملل

ن بی
سازما

 

 ضوابط مورد عمل یا توصیه نامه ها

 

نیازهای کارگران و خانواده های آنان-9 ● ● ● ●    ● ●  

سطح عمومی مزدها در کشور-۲ ● ●  ● ● ● ● ●   

هزینه زندگی و تغییرات آن-3 ● ● ●  ● ● ● ●   

مزایای تأمین اجتماعی-4 ●          

 ● ●      ● 

سطح زندگی کارگران در قیاس با دیگر -5

 گروه های اجتماعی

بهره وری -عوامل اقتصادی-6 ● ● ● ●  ● ●    

تورم-7  ●  ●    ● ●  

  ●  ●     

ظرفیت و توانایی صنعت برای پرداخت -8

 حداقل دستمزد

آخرین وضعیت اقتصادی-1       ●    

شاخص قیمت عمده فروشی-91       ●    

درآمد ملی و متوسط درآمد ساالنه-99        ●   
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نرخ حداقل نمی باشد زیرا بسیاری از افراد هستند که با کمتر دستمزد معرفی شده  ،اما

پس می توان گفت این مبلغ . از این حقوق نیز در حال حاضر مشغول به کار هستند

  :میانگین برآورد شده دستمزد در کشور است که شاهد آن بدین شرح می باشد

 9. می کنند برخی از زنان کارگر با یک سوم حقوق کار -

الزم نبود به زور  ،تعیین می شد دستمزد، به طور صحیحاگر حداقل  -

کارگران خارجی را اخراج کرد و کارگران ایرانی بیکار نمی شدند و بطور 

اتباع خارجی به »  :پیدا نمی کردندبیعی کارگران خارجی امکان کار ط

 1 «.راحتی فرصت های شغلی را درکشور اشغال کرده اند

ودن حداقل دستمزد کارگران داخلی باعث گرانی محصوالت شده باال ب -

 . است

محصوالت خارجی وارد بازار می شوند و در نتیجه کارگران ایرانی بیکار  -

 3. شده اند

 

ند ا با توجه به رقابتی بودن تولید در اقتصاد امروزه عوامل مختلفی در این رقابت موثر

دستمزد کارمندان و کارگران هر کدام  لید،ت مواد اولیه، قیمت عوامل تواز جمله قیم

از عوامل فوق می توانند بر روی قیمت تمام شده محصول تاثیر داشته و باعث گران 

 محصول در بازار شوند.  یکشدن یا ارزان شدن 

                                                 
 3/1/11روزنامه کار و کارگر  9

 همان   1

 91/1/11همان  3
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همانطور که اشاره شد دستمزد یکی از شاخص های موثر در قیمت محصول بوده و با 

منظور از دستمزد در قیمت )بازار کاهش می یابد.کاهش دستمزد، قیمت محصوالت در 

های کارگری و کارمندی از استخراج ماده خام اولیه تمام شده یک محصول اولیه هزینه

هر تولید کننده ای که بتواند به  تا تولید و حمل و نقل و پخش و عرضه می باشد.( 

یه می تواند از بق ،یابد دستمواد اولیه ارزانتر یا کارگرانی ماهر با دستمزد پایین تر 

ا تولید خود ر و رقبا در بازار پیشی گرفته و محصول ارزانتری را به بازار ارائه نماید

گسترش دهد. در نتیجه گسترش تولید، نیروی کار بیشتری نیاز بوده و به سبب همین 

 امر از تعداد بیکاران کاسته خواهد شد. با ادامه این روند به جایی خواهیم رسید که

تولیدکنندگان با کمبود نیروی کار رو به رو شده و جهت تامین نیروی انسانی مجبور 

د شد. در این شرایط کارگران به پیشنهادهایی نبه رقابت با سایر تولیدکنندگان خواه

دستمزدها براساس توانایی کارگران باال با دستمزد باالتر جواب مثبت داده و بر اثر آن 

رآیند این ف واناتر با رفاه اجتماعی بیشتری رو به رو خواهند شد.خواهد رفت و کارگران ت

هم باعث رقابت بین تولیدکنندگان خواهد شد و هم باعث افزایش رقابت بین کارگران 

در این خصوص  ند خواهد شد.و نهایتا جامعه از این رقابت سودمجهت کسب مهارت 

 زیر توجه نمائید: به مثال

بگیرید که محصولی مانند فرش دستباف تولید به بازارهای ای را در نظر تولیدکننده

. پس این تولیدکننده برای پیشی گرفتن از رقبا در بازارهای جهانی صادر می نماید

ت با فرض ثاب جهانی باید قیمت محصول خود را کاهش داده تا فروش آنها افزایش یابد.

اده هزینه و دستمزد پایین تر استفبودن قیمت مواد اولیه، کارفرما باید از نیروی کاری با 

 نمایند. 
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ان توان رقابتی و میزبر این اساس اگر دستمزد کارگران به کمتر از نصف کاهش یابد 

به  عرضه و تقاضا مجبورتولید این تولیدکننده فرش افزایش یافته و براساس قانون 

 اث کارگاه های. از این رو با احدافزایش تولید جهت پاسخگویی به نیاز بازار می شود

ین دارد. ارا بازار  در فرش سعی در فروش بیشتر و تامین محصول کنندهتولید ،جدید

مجبور به استخدام نفرات جهت کارگاه های جدید نیاز به نیروی کار داشته و کارفرما 

که در امر  میلیون نفری 31زمان جمعیت تکمیل کارگاه های خود می باشد. به مرور 

مین روش جذب صنایع و کارگاههای مختلف شده و از تعداد با ه ندارنداقتصاد دخالتی 

فعال می باشند، یعنی  %61میلیون نفر جمعیت کشور 36)ازبیکاران کاسته خواهد شد

میلیون  7میلیون شاغل رسمی و  95میلیونی  59پتانسیل کار دارند و از این جمعیت 

ف جهت بهره مندی از نیروی حال تولیدکنندگان مختل 9.(نفر غیر رسمی می باشند

ن می توانند به بهتریشده که در این میان کارگران  کار مجبور به رقابت با یکدیگر

جه نتی شرایط استخدامی که تامین کننده نیازهای آنان می باشد جواب مثبت دهند.

ود آن که س این فرآیند به تعادل رسیدن میزان تولید، نیروی کار و دستمزد خواهد بود

 رسمی شاغل یمیلیون 95قشر خاص  شود همه منافع برایمی همه افراد جامعه عاید

  .بودخواهد ن

        قانون کار  19کارگران در ماده مربوط به مشکالت جسمی و روحی  اشکال سوم:

 (19ماده  1)اشاره به مورد مشخص شده در تبصره . باشد می
 

 قادر به استخدام نمی باشندبا این قانون افراد معلول که توان کمتری دارند  -

  .زیرا کارفرمایان با همین حقوق افراد سالم را می توانند استخدام نمایند

                                                 
 9313مرکز آمار ایران:  9



 

ـ           فصل دوم   سیستم حداقل دستمزدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

77 

 

زنان سرپرست خانوار که تخصص ندارند و زمان کافی برای کار و همچنین  -

در صد از جمعیت  73 ».بیکار می مانند، زمان تطبیق با کارگاه ها را ندارند

اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می شود که از توان  9«.زنان غیر فعال هستند

 . زنان به شایستگی بهره بگیریم

ند )زیرا به تحصیل طور کامل نمی توانند سر کار بیایه دانشجویان ب -

جه مهارت کسب نمی کنند و ( اولویت استخدام ندارند و در نتیمشغولند

درصد  19. به علت عدم مهارت بی کار می مانند ت از تحصیلغارپس از ف

 1. بیکاران را فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل می دهند

معتادین و آزادشدگان از زندان هم به علت مشکالت توانی و اجتماعی  -

قدرت رقابت با کارگران معمولی را ندارند و بیکار می مانند که طبعات آن 

 . به جامعه برگشت می شود

ار کدر رقابت با سایرین بیم توانایی سالمندان فاقد مستمری هم به دلیل عد -

 .مانندمی 

آمار صندوق بین المللی پول نشان می دهد که نرخ بیکاری در ایران طی  -

 3. افزایش یافته است، سال های اخیر

 

                                                 
 9311مرکز آمار ایران:تابستان 9

 9313مرکز آمار ایران:  1

 15صفحه  – 1191گزارش آوریل  -صندوق بین المللی پول 3
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/1191/cr9113.pdf 
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کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قراردادکار اعم  (31ماده ) اشکال چهارم:

، ایاب و ذهاب ،خوار و بار، مسکنهزینه های ، کمک عائله مندی، از مزد یا حقوق

سود ساالنه و نظایر آنها دریافت می نماید را ، پاداش افزایش تولید، مزایای غیر نقدی

سوال اینجاست که چه کسی می خواهد حد سعی و تالش یک 9.نامندمی  حق السعی

حد سعی و تالش مربوط به پاداش اخروی  اصوالًرگر و یا کارمند را تعریف نماید؟ کا

با در همه دنیا تعریف می شود.  ،می باشد و دستمزد افراد بر اساس کار انجام شده

دست کارگران و کارمندان برای کم کاری باز می ماند و  ،توجه به این قسمت از قانون

تمزد دس، ایدنتیجه ای جز این ندارد که هرسال راندمان کارمفید درکشور پائین تر بی

یمت آن افزایش قنتیجه که  شودمقایسه با سطح بین الملل کمتر دریافتی واقعی در

بواسطه کم کاری که  و درآمد کارگران شاغل همو بیکاری افزایش  محصوالت شده

 (3-1شماره شکل) .یابدمی کاهش نهادینه شده 
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 (3-1شماره شکل) 
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 در ایران واقعینتایج تعیین حداقل دستمزد غیر  ۲-8

 ق حالت اتفا دو ،اگر حداقل دستمزد باالتر از عرضه و تقاضای بازار تعریف شده باشد

تر عمل نمایند بیکاری بیشتر تر و دقیقهرچه مجریان قانون قوی اول اینکه ،افتدمی

نق رو، کار ،قانونی بیشتر شود و به قانون توجه نشودبی شود و دوم اینکه هرچهمی

ابر بر اگر دستمزد کارگران یک منطقه را دو مثال کند. به عنوانا میپیدبیشتری 

جبور کارفرما م ،دستمزد واقعی مشخص نمائیم و اجبار قانونی هم به دنبال داشته باشد

ا به راست شود دستمزد تعیین شده که باالتر از دستمزد واقعی به تعادل رسیده می

قیمت تمام شده محصول در این  ،اری تولیدهای جکارگران بپردازد و به سبب هزینه

واردات افزایش  ،قانون رقابت و بر اثر شدمنطقه خاص بیشتر از مناطق دیگر خواهد

اجناس ارزان را و مردم  در خارج از منطقه ارزانتر بوده ،زیرا محصوالت ؛یابدمی

نتیجه در  ،و دیگر صادراتی هم برای تولیدات داخلی نخواهد بودکنند خریداری می

به دلیل اینکه  شود؛حصول در بازار ارزارنتر شده ولی از سویی باعث بیکاری میقیمت م

د بهتری هستن البته کسانیکه هنوز در مواضع .است تعادل صادرات و واردات بهم خورده

و دستمزد بدست آورده زیرا اجناس ارزانتر  دارند از این وضع خشنود می شوند؛ و کار

  .بوجود آمده است کت افراد دیگربیکاری و فالسود با این  اما .ایشان باالتر است

تواند به شکل دیگری هم اتفاق بیافتد و اینکه مردم منطقه نتوانند بیکار می مسئله

بمانند و قانون هم خیلی جدی گرفته نشود و کارگران با دستمزد واقعی مشغول بکار 

عدم رعایت جز ولی نتیجه آن متعادل شده واردات و صادرات در این صورت  .شوند

 حقوق بین کارگر و کارفرما نخواهد بود که اعتمادی و احساس تضییع شدنبیقانون و 

بع آن مشکالت فرهنگی یافت و به ت به کل جامعه انتشار خواهدهم در نهایت  آن
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اعتمادی چنین یکی از مصادیق این مشکالت عالوه بر بی. آوردباالتری را بوجود خواهد

  :باشدمی

یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه وزیرکار عنوان کرده به دلیل بی میلی کارجویان 

 ،ایرانی به برخی مشاغل مانند چوپانی ناچار شده ایم از افاغنه در ایران استفاده کنیم

ه بلک، غال کرده انده نبودند که برخی از مشاغل را اشاتفاقاً این افاغن»  اظهار داشت:

 دور زدن قانون کار، برای استفاده از نیروی کار ارزان طلبی کارفرمایان ایرانیفرصت 

و عدم رعایت روابط کار باعث شده تا برخی حرفه ها به خارجی ها واگذار شود و نیروی 

 9« .کار ایرانی تمایلی به حضور در این بخش نداشته باشد

گروهی از خدمت گذاران کل نتیجه گیری کرد و می توان چگونه می توان بدین ش

اه توجه نین اشتببود کارشناسان امر به قوا شاید بهتر ؟را اینگونه زیر سوال برد کشور

ور این ط تا جامعه کردند رفع اشکاالت قانون تالش می و در جهت بیشتری می کردند

 . ندنیزتا این حداقل سقوط نکروابط بین کارگر و کارفرما  و ودبه بیکاری سوق داده نش

شد و دستمزد  برای مدت کوتاهی اجرا 9331ل سادر  صوبه اشتباه دیگری کهم

آن  ج بدکه به سرعت نتای ،برابر افزایش یافت را یادآور می شوم کارگران تا حدود دو

چرا مجبور به  .و قانون گذار مجبور به برگرداندن مصوبه شد بعد از اجراء معلوم

زیرا کارگران بسیاری از کار بیکار شدند و نتیجه غلط سریع  ؟برگرداندن مصوبه شدند

صورت می گیرد و مصوبات تغییر آن روشن شد ولی اکنون آرام آرام همین اشتباه 

 ؟ شودقانون عوض نمی سوال اینجاست چرا اکنون. کندنمی

                                                 
 17/99/9313خبرگزاری مهر  9
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گفته می شود که اگر یک قورباغه را . ال با مثال قورباغه روشن می شودجواب این سؤ

را گرم کنیم در  ولی اگر کم کم آب ،خل آب داغ بیاندازیم فوراً به بیرون می پرددا

 ،داخل آب می ماند تا بمیرد و داستان قوانین اشتباه و تداوم آرام آن چنین می باشد

 . با مطالعه آمار بیکاری و دالئل آن مثال فوق بهتر و بیشتر روشن خواهد شد

ت عدم سیاس، سالیان متمادی از سوی دولت هاجدی نگرفتن مسئله بیکاری در طول »

گذاری های مناسب و هدایت منابع به سمت طرح های موقتی و ضربتی و تدوین 

 9«.گیر برای سرمایه گذاری در عرصه تولید نیز مزید بر علت است مقررات دست و پا

 یست:ن که ارائه آن خالی از لطف شوددر یک صفحه روزنامه دو مطلب متضاد ذکر می

دبیر کل خانه کارگر معتقد است که نبود امنیت شغلی و گسترش . سرویس کارگری» 

قراردادهای کار موقت به کابوسی برای کارگران تبدیل شده و آینده شغلی آنها را 

 . 1«تخوش نگرانی کرده است دس

درصد کارگران کشور را دارای قرارداد 35دبیرکل خانه کارگر در عین حال بیش از » 

نست و افزود قراردادهای موقت و سفید نه تنها موجب کاهش انگیزه نیروهای موقت دا

کار می شود بلکه بهره وری و تولید با کیفیت را نیز تحت تأثیر قرار می دهد لذا از 

وی از دولت . گام بردارد درجهت حذف این گونه قراردادهادولت انتظار داریم که 

 ه های راکد و نیمه راکد اقدام کند و افزود:خواست تا نسبت به احیا و بازگشایی بنگا

ت یا به حالواحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل طی چند سال گذشته تعداد زیادی از 

        هد و این امر موجب کاهش تولید و تعدیل نیروهای کار شداننیمه تعطیل درآمده

                                                 
 11/91/9313خبرگزاری مهر  9

 15/13/9311خبرگزاری تسنیم  ۲
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 از دست دادنی توانستیم جلوحالی که با تزریق اعتبار و منابع مالی مناسب می در

 . 9«ها را بگیریم شغل

ان ار را برای رفاه کارگرشرایط ک ،مالحظه می فرمائید در پاراگراف فوق نماینده کارگران

د در حالیکه پس از آن متوجه سختی کار کارفرما شده و آسایش تولید را می خواه

 . طلب می نمایند

؟ ردرا باید پشتیبانی ک سوال اینجاست برای برنده شدن تیم والیبال ایران چه کسی

 که یک تیم در عرصه جهانی موفق ظاهر شود بایدبرای این ؟مربی و یا بازیکنان والیبال

باالتر از قدرت دیگر تیمهای دنیا باشد تا موفق به کسب مقام ، توان مربی و بازیکنان

حال  ،شود رغیب برنده می ، تیمبا اختالف ایجاد کردن بین مربی و بازیکنان .شوند

به طور دائم مطالبی می گوییم که نتیجه آن ، چگونه است که برای پیشرفت اشتغال

  ؟اختالف بین کارگر و کارفرما می باشد

کار و  امکان ،گیری های بوجود آمده برای اشتغال آمارها نشان می دهد با سخت

  اشتغال بسیار مشکل شده است:
 1« باشد ل در ایران بسیار پائین میشرایط آسانی ایجاد شغ»  -

، شاخص فرصت های کارآفرینی و نوآوری در سه حوزه محیط کارآفرینی -

فعالیت های نوآورانه و دسترسی برابر به فرصت های شغلی در دنیا طی 

 -5...  فنالند -3 سوئد -1 دانمارک -9 بدین شرح بوده است: 1199سال

 ایران -33... کانادا  -1 ... استرالیا -7 ... آمریکا

                                                 
 11/13/9311خبرگزاری ایسنا  9
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به رفاه و امنیت اجتماعی از عوامل مهم در جذب سرمایه گذاری منجر  ایمنی شخصی

نقش و ، این شاخص کشورها را از نظر میزان جرم و جنایت. می شودعمومی محسوب 

. دکنطح شهرها و روستاها طبقه بندی میحضور پلیس و آرامش و امنیت عمومی در س

 .بررسی قرار گرفته است امنیت و حفاظت در دوسطح امنیت فردی و امنیت ملی مورد

در این رده بندی حتی عوامل جالبی مانند میزان دزدی از منازل و یا امنیت پیاده روی 

 . در شب نیز لحاظ شده اند

 ایران-911...  آمریکا -16...  استرالیا -91 ... کانادا -7 ... ایرلند -3 نروژ -1 ایسلند-9

معیارهای کسب و کار مورد بررسی قرار کشوری که بانک جهانی از لحاظ  931در بین 

یعنی وضعیت فضای کسب و کار در  ،9دنیا قرار دارد 951ایران در رتبه ، داده است

هرچه به عقب برمی گردیم فضای . کشور جهان شرایط بهتری دارد 37ایران تنها از 

 . تری را نشان می دهد فضای مطلوب ،کسب و کار در ایران بهتر بوده و شاخصها

رتبه  GEMکشور عضو  15در بین ، ه ایران در فرصت های راه اندازی کسب و کاررتب

 1چهل و پنج می باشد.

ی کارگرانشان هم امنیت شغل وز امنیت شغلی دارند که باید به تبع آنمگر کارفرماها امر

  ؟داشته باشند

های میزان فزاینده چک، با استناد به آمارهای دبیر کل بانک مرکزی -

 .داردنشان از رشد شش برابری ساالنه آن ، سال گذشته1فاصلهبرگشتی در 

                                                 
 ارائه توسط بانک جهانی 1191آمار فضای کسب و کار جهان در سال  9

 GEM ینیکارآفر یبان جهان یدهدفتر دتوسط  GEMبراساس مدل  یراندر ا ینانهکارآفر یها یتفعال  یابیارز 1

 (9333ن )دانشگاه تهرا ینیدانشکده کارآفر
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همچنین بررسی گزارش بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی در سال 

جاری نشان می دهد که در فروردین ماه امسال میزان سفته های به اجرا 

درصد  119گذاشته شده نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل تا بیش از 

 . افزایش یافته است

اردادهای کمتر از یکسال حذف قرمی باشد، مصوب که برعلیه اشتغال  آخرین قانون

 . باه شده و قانون برگشت می شودبعد از سه روز متوجه اشت که 9است

 1خواجه در بند نقش ایوان است               ویران است پای بندخانه از 

ور در کشذیل همچنین نتیجه عملکرد سالهای گذشته موجب به وجود آمدن اشکاالت 

 : شده است

 ،حقوق برابر با ،)زیرا طبق قانون. التحصیالن عدم امکان اشتغال فارغ -

     کارگران کارخانجات دریافت می کنند و کارفرما ترجیح می دهد افراد 

 بی تجربه را استخدام ننماید(

دیدن دانش آموزان و دانشگاهیان و زنان سرپرست  عدم امکان آموزش -

       حقوق برابر با کارگران کارخانجات دریافت  ،)زیرا طبق قانون. خانوار

 می نمایند و کارفرما ترجیح می دهد کارگران پاره وقت استخدام ننماید(

ر کا )زیرا ایشان با توجه به موارد فوق. عدم اشاعه فرهنگ کار بین جوانان -

 اند تا عالقه ای به کار کردن داشته باشند( نکرده

                                                 
 17/13/9311روزنامه کار و کارگر 9

 باب ششم« گلستان  » یسعد 1
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)زیرا ایشان تحت . استخدام شدن کارگران خارجی به جای کارگران ایرانی -

 نظر اداره کار نمی باشند و دستمزد کمتری دریافت می نمایند(

)به علت . کاهش صادرات و افزایش واردات و همچنین افزایش قاچاق کاال -

واسطه پائین بودن دستمزدها در خارج از ب ،عدم رقابتی بودن قیمت کاال

 کشور(

)زیرا سرمایه گذاری در خارج از کشور با هزینه و . خروج سرمایه از کشور -

 دستمزدکمتر انجام می شود(

)زیرا با کم شدن دستمزدها . باال رفتن قیمت محصوالت در بازار داخلی -

 قیمتهای محصوالت کمتر می شود(

 ،)زیرا نوسانات قیمت ارز. کاالی مصرفیعدم امکان محاسبه دقیق سبد  -

شدت وضعف تحریم ها و غیره باعث تغییر مبلغ سبد کاال  ،نزوالت آسمانی

 می شود(

بی عدالتی به نفع کارگران شهرهای بزرگ نسبت به کارگران روستاها و  -

)زیرا در شهرهای بزرگ دستمزدها به مبلغ . مهاجرت روستائیان به شهرها

ی باشد و کارفرما ترجیح می دهد کارگران فنی شهرها سبد کاال نزدیکتر م

 را استخدام نماید(

)زیرا هزینه کارگران متأهل به توسط . استخدام نشدن کارگران متأهل -

هزینه عائله مندی بیشتر می باشد و کارفرما ترجیح می دهد افراد مجرد 

 را استخدام نماید (
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به کارگرانی که زیر نظر پرداخت کمتر از حد عرضه و تقاضا توسط کارفرما  -

)زیرا قراردادها غیرقانونی می باشد و . اداره کار مشغول بکار نمی باشند

 کمتر از مبلغ عرضه و تقاضا می پردازد(، کارفرما بابت ریسک استخدام

 .زیاد بودن هزینه های اداره کار بواسطه رفع اختالفات بین کارگر و کارفرما -

 ارمندان اضافی()کم شدن شکایات و عدم نیاز به ک

)زیرا قراردادها . عداوت و بی اعتمادی موجود بین کارگر و کارفرما -

 غیرقانونی می باشد و باعث بی اعتمادی بین آنها شده است(

. غیر استاندارد بوجود آمدن شرکت های غیر رسمی و تولید محصوالت -

 )زیرا کارگران بیمه نمی شوند و کارگاه ها قابل ردیابی نمی باشند(

)زیرا .مه نشدن کارگرانی که تحت نظر اداره کار مشغول بکار نمی باشندبی -

 قراردادها قانونی نمی باشد و در نتیجه آن این کارگران بیمه نشده اند(

زندانیان مربوط به  درصد 15). افزایش سرقت و باال رفتن آمار زندانیان -

 جرایم سرقت می باشندکه اغلب آن به علت بیکاری می باشند(

)اعتیاد بسیاری ازجوانان به علت فشارهای روحی . یش تعداد معتادینافزا -

 است که منشاء اغلب آن بیکاری می باشد(

از زندانیان به واسطه جرایم  درصد 11). افزایش زندانیان بواسطه موادمخدر -

 موادمخدر می باشندکه علت اصلی آن بیکاری می باشد(

)زیرا کارگرانی که با . وعپشتیبانی قانون از درآمد غیر شرعی و نامشر -

دستمزد متفاوت از اداره کار قرارداد شرعی بسته اند بی توجه به آن قرارداد 

 حمایت قانون را دارند(
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باال بردن حداقل دستمزد یک بی عدالتی به نفع کارگران شاغل و به ضرر  -

 )زیرا بیکاران هرگز به دالیل فوق مشغول بکار نمی شوند. بیکاران می باشد

و افراد زیادی حتی کمتر از نصف حداقل را هم دریافت نمی کنند که 

برابر شاغلین بیمه شده تأمین اجتماعی می باشند  1تعداد این افراد حداقل 

همچنین موارد  .ولی هیچگونه تشکلی را ندارند که ازآنها حمایت نمایند(

ش بی معضل بیکاریبرای مثال  جدیدی را هم می توان به نتایج آن افزود 

 غالب. از هر رشته ای در جامعه باستان شناسی ایران نمود پیدا کرده است

افرادی که در مقوله حفاری غیر مجاز و قاچاق اشیاء و تخریب آثار تاریخی 

چه به صورت کورکورانه و چه به صورت فعالیت در ، فعالیت دارند... و 

یف و محروم جامعه اکثراً از افراد بیکار و قشر ضع، باندهای سازمان یافته

 9(. هستند )هم از لحاظ اقتصادی و هم فرهنگی

استفاده نمایند  که همه بطور همسان از درآمدها ر شرایط بحران منصفانه تر آن استد

نه اینکه کارگرانی خاص بواسطه داشتن نماینده و تشکل کارگری چند برابر افراد بیکار 

  .دریافت دستمزد داشته باشند ،نگه داشته شده

مردم ایران نیاز به یارانه و کمک دولت برای اشتغال ندارند فقط قانونی که جلوی 

 . می کند کارکردنشان را نگیرد کفایت

شاهد  ،آمار واقعی از نرخ بیکاری ،دالیل فوق و همچنین موارد دیگر و مهمتر از همه

ی با یک مدیریت جهاد نیازمند اصالحات می باشد. قانون سبد کاال بر این مدعاست که

  .و تبدیل به یک کارگاه بزرگ نمودرا از تنبلی خارج  )ع(زمانالکشور صاحب می توان 

                                                 
 13/15/9311مجله میراث فرهنگی  9
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 تعویق پرداخت حقوق کارگران

 9کارگر 571حقوق و عیدی  تعویق دو ماه -

 1کارگر 311سه ماه حقوق  تعویق -

 3.کارگران بسیاری از کارگاه ها سه الی چهار ماه حقوق نگرفته اند -

 1.برابری دست فروشان شده است 5. 3بیکاری باعث افزایش  -

 5.درصد روستائیان زیر خط فقرند 11درصد شهرنشینان و  31 -

 6توانند ازدواج کنندنمیاز جوانان به علت بیکاری  درصد 19 -

 7دقیقه یک نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می شود 5وزیر کار : هر  -

 ملل(الاشتغال)عدم توانایی کارفرما در رقابت بیننتایج این قوانین برای  -

 . هزار کارگاه تولیدی در کشور تعطیل هستند این است که شش

در بازارهای لزوم کاهش قیمت تمام شده محصوالت معدنی برای رقابت  -

 3المللیبین

رتبه ایران ، کشور 911بین  1193در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی در سال  -

 1. استجهان بوده  916

                                                 
 93/9/11روزنامه کار و کارگر  9

 11/9/11همان،  1

 7/1/11همان،  3

 31/3/11همان،  1

 97/1/11همان،  5

 11/1/11همان،  6

 39/5/11همان،  7

 93/1/11همان،  3

 هفته نامه تجارت فردا1
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به یکی از دو روش بین المللی  بهتر است ،با توجه به مطالب ذکر شده در می یابیم 

ود زیرا با توجه به خرابی های بوجگردد نحداقل دستمزد تعریف بهتر است  رفتار نمائیم.

 زیر نظر سندیکاها بطور کشورمناطق از بین رفتن کار درمناطق روستایی،این آمده و 

و اگر قرار است حداقل  حداقل دستمزد تصمیم گیری نمایندمستقل برای تعیین 

ا ت بطور واقعی تعیین گردد حداقل دستمزد برای مناطق و مشاغل خاص تعریف شود

  .بیکاری به حداقل برسد و عدالت اجتماعی بیشتر تحقق یابد

 نظر مراجع در مورد قراردادها ۲-1

شیرازی، جعفر سبحانی،  )آیات عظام مکارم  مرجع تقلید 99فتوای بر اساس 

ی، ،دستغیب، بیات زنجانگلپایگانیصافی مظاهری،زنجانی، نوری همدانی،  ،سیستانی

ت جمهوری اسالمی معرفی که همگی از طرف دول(شاهرودیعلوی گرگانی، حسینی

رام شود قابل احت ا غیر از قانون مصوب منعقداگر قراردادی بین کارگر و کارفرم اند:شده

جراء شرعی می باشد و دوطرف باید به آن پایبند باشند و درصورت حمایت و الزم اال

د بین بشو ما مجریان قانون از یک طرف که باعث گرفتن وجهی باالتر از قرارداد فی

م یابیدر می بر این اساس وجه دریافتی حرام است. ،حتی اگر مصوبه دولت هم باشد

زیرا  ؛اشدبنمیصحیح  هم گاه شرع و عقلاز ن داقلی که بر پایه واقعیت نباشدتعیین ح

  .شودمیدلسردی و بیکاری در جامعه  ،باعث اختالف

 ذیل متن نامه و جوابیه یکی از مراجع به عنوان نمونه آورده می شود: در

 محضر مبارک آیت اهلل مکارم شیرازی دامت برکاته

استفتاء زیر دستور خواهشمند است نسبت به مرقوم نمودن پاسخ ، احتراماً با سالم

 . صادر فرمائید
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کارفرما اذعان کند که حقوق ماهیانه کارگر  ،سوال: اگر در قرارداد بین کارگر و کارفرما

کمتر از قوانین مصوب اداره کار می باشد و کارگر نیز آن را قبول نماید ولی پس از 

وافق برخالف ت اشتغال بکار به مراجع قانونی شکایت کند و مابه التفاوت حقوق خود را

 ؟ حکم چیست ،اولیه دریافت نماید

 

 بسمه تعالی

 با اهدای سالم

در صورتی که کارگر و کارفرما توافق کنند که حقوقی کمتر از قوانین مصوب اداره کار 

 . کارگر بعداً حق شکایت ندارد، بگیرند

 همیشه موفق باشید

 

زیرا صاحبش از . تاس حضرت علی )ع( می فرمایند: تند روی نوعی جنون و دیوانگی

  9.نشانه شدت جنون وی می باشد، می گردد و چنانچه پشیمان نشود انجام آن پشیمان

الزم است بدانیم اگر مطلبی از نظر شرعی حرام اعالم می گردد حتماً اختالل و اشکالی 

 .در روابط اجتماعی و شخصی ایجاد می نماید

اداره کار این می باشد که به  حداقل وظیفه یک کارمند و یا مسئول حل اختالف

طرفین اختالف اعالم نماید این قانون خالف شرع می باشد و گرفتن وجه برای آن 

حرام می باشد و خدا می داند دستمزد مسئولین حل اختالف برای جاری کردن این 

 (1-1شماره شکل) احکام چگونه می باشد.

                                                 
 117نهج البالغه فیض االسالم، قصار 9
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 .(1-1شماره شکل) 
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 عدم رونق فرهنگ کار خیر ۲-91
 

 خیریه ها وگرفتن بدون دستمزد و مورد شکایت قرار آزادی کار کردن عدم اسطه به و

از بین نگ کارهای خیر در کشور هفراداره کار،  از طرف مسئولینمحکوم شدن آنها 

 است و اکنون به حداقل رسیده است. رفته

انجام امور خیر و داوطلبانه برای اشخاص منافعی چون احساس رضایت،توانمندی، 

داشت. و همچنین منافعی برای مفید بودن و مهارت آموزی را به همراه خواهدحس

ها، و ایجاد مهرورزی و جهت دادن مثبت جامعه دارد که عبارت اند از کم شدن هزینه

 .به  اوقات فراغت افراد و کاهش معظالت اجتماعی را به همراه خواهد داشت

از شرکتهای و یکی  فعالیت می کنند ا در امور خیریهمردم اروپ درصد31طبق آمار 

در کشور ما به  قطعاً. عضو دارد 51111ر فعالیت می نماید آمریکایی که در کار خی

این فرهنگ ها از بین رفته است که امیداست با تالش همه جانبه  ،قوانین جاری دلیل

 . که در این مجلد به آن اشاره شده است شاهد کشوری با نیات خیرخواهانه باشیم

 9« از منظر فعالیتهای خیریه، کشور ما هشتاد و ششمین جایگاه را در جهان دارد.» 

  

                                                 
بر اساس (« CAFیکوکارانه )ن یهاکمک یادبن»)شاخص جهانی بخشش( ارائه شده توسط  WGIشاخص  9

 1199در سال  -آمارگیری مؤسسه گالوپ
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است و سعی شده در قضاوت ها  فقط با دغدغه اشتغال تنظیم شدههمه این مطالب 

و بحث طرفداری از کارگر و یا کارفرما درمیان ، جانب عدالت و اشتغال گرفته شده باشد

ه هر روز ک، بیکاران فارغ التحصیل اند، تدوین این کتاببزرگترین عامل . نبوده است

         "خبرتان می کنیم" به مراکز اشتغال مراجعه می کنند و جوابی بجزجهت کار 

سال پیش فقط افراد با مدرک کمتر از سیکل استخدام نمی شدند  91تا . نمی شنوند

که با  ی وجود داردنس و امروز مراجعات زیادسال پیش با مدرک کمتر از لیسا 5و 

 .مدرک فوق لیسانس هم استخدام نمی شوند

درج این مطالب فقط و فقط معامله ای با خداوند متعال می باشد. کسانی که در این 

ا خدمت می کنند باید بدانند، خدمت ایشان به کسانی می رسد که از نیازمندترین راست

افراد جامعه بوده و هیچگونه وکیل و حامی ندارند و شاید هیچگاه متوجه نشوند چه 

شکر نمایند. پس فقط بخاطر خدا بیاییم در جهت  آنها کمکی به ایشان شده است تا از

کمک به این مظلومان، حداکثر همکاری را بنمائیم. )من ا.. التوفیق(.
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چه گروه هایی به موجب قوانین از : سومفصل 

 بیکاری ضرر می بینند؟

 
همانگونه که قبالً ذکر گردید بواسطه اجرا نشدن بعضی قوانین صحیح و همچنین اجراء 

ی از مصوبات که همراه با اشتباه و خطا می باشد و در عین حال برهم خوردن شدن بعض

)به نظر می رسد این مورد .هر روز بیکاری گسترده تر می شود ،گروه ها بعضی از منافع

 .هلوکاست قانون کار می باشد(

  .بعضی گروه ها که بواسطه قوانین از بیکاری ضرر می بینند بدین شرح می باشند 

 کارگران بیکار 3-9

نداشتن هیچگونه دستمزد بصورت رسمی و غیر رسمی  این گروه از افراد به دلیل

باالترین فشار را تحمل می نمایند و دائما از این مسئله شکایت می نمایند که کاری 

ی دارند و چون یکه پارتی و یا آشنا هم کاری باشد برای افرادی استوجود ندارد اگر 

ب درصورت تصوی نمی توانند کسب مهارت داشته باشند. ،می شوندوارد محیط کار هم ن

که ایشان بتوانند با هر دستمزد توافقی وارد محیط کار شوند و کسب  ،شدن قانونی

    هادپیشن مکان رشد و پیشرفت پیدا می کنند.مانند دیگر کارگران ا ،مهارت نمایند

آن به  وب گردد تا بواسطهمی شود حداقل این استثناء در مراکز دور از شهرها مص

 . نمایدمعکوس شدن مهاجرت هم کمک 
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برخی بر این باورند که توسعه اقتصادی : کار و رفاه اظهار داشت ،قائم مقام وزیر تعاون

تواند معضل بیکاری را حل کند اما توسعه اقتصادی تنها راهکار برای حل این می

روستا به شهر بوده به طوری موضوع نیست کشور ما در طول یک نسل شاهد مهاجرت 

ش از انقالب پی. استکه نسبت شهر نشینی به روستانشینی پس از انقالب معکوس شده

کردند که اکنون این نسبت در درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می 71حدود

 :نمائیممی ک زندانی اشارهمثالی قابل تأمل از یدر اینجا به  9.شهرها سکنی دارند

امکاناتی بوجود آورد تا نذر اشتغال امام حسین)ع( ن اسدآباد اصفهان خیریه در زندا

یکی از  .زندانیان بتوانند تولید درخت سیم جهت کارخانجات تولید لوازم برقی نمایند

کارگران عالقمند این کارگاه پس از آموزش توانست سرپرست کارگاه شود و پس از 

و دو برابر حقوق حداقلی  از زندان استخارج آزادی اکنون سرپرست کارگران در 

همسر ایشان که در شهرستان بسر می برد می گوید اینجا امکان . دریافت می نماید

ور اری دبیک اً دوستان ناباب به دلیلکار وجود ندارد اگر به محل خودمان برگردد مجدد

  ود و به سمت کارهای خالف و اعتیاد سوق داده می ش ایشان را می گیرند و دوباره

 . کارش باقی بماند همان منطقه دور از منزلمی خواهد برای همسرش در 

قط )ف، خارج از ضوابط قانونی می باشد ر آن کارگاه در حال انجام استالبته کاری که د

که اگر بخواهد طبق  (سرپرستان بیشتر از حداقل دستمزد پول دریافت می نمایند

دهد لوازم مورد می شود و کارفرما ترجیح میقانون کار عمل شود اجناس گران تولید 

می باشد که به  آشکارین نشانه وارد نماید و ای مانند گذشته از چیننیاز خودش را 

 . از بیکاری ضرر می بینندبیکاران  ،قانون دلیل

                                                 
 درگاه ملی آمار )مرکز آمار ایران( -شاخص های کلیدی کل کشور 9
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ای نزدیک الزم نیست اجناس چینی وارد نمائیم آینده که در در اینجا باید متذکر شوم

                       اگر فکری اساسی نشود ؛اند ی وارد بازار کار ایران شدهزیرا کارگران چین

  ".شود زود دیر می"

طبق . کارشناس حوزه کار: حضور کارگران چینی در ایران می تواند دردسر باشد

بسیاری از نیروهای کار چینی برای زندگی طوالنی  ،اطالعاتی که از زرند کرمان رسیده

آمده اند و نحوه کار به این شکل است که گروه های جدید جایگزین  مدت به ایران

وی اظهار داشت:آن اداره کاری که مجوز ورود به این . دیگر گروه های کار می شوند

ایشان در پایان گفت: . کارگران را می دهد باید پاسخگوی مردم در این زمینه باشند

نیست اما در صورتی که مسئوالن  هر چند هم اکنون تعداد کارگران چینی خیلی زیاد

حوزه کار این موضوع را جدی نگیرند در سال های آتی باید شاهد مشکالت دیگری 

خوبی  یامددر زمینه حضور کارگر خارجی و بیکاری کارگر ایرانی در کشور باشیم که پ

ایرانی با همان  که اجازه دهیم کارگر البته صحیح آن است.9به دنبال نخواهد داشت

نات کارگر چینی بتواند کار کند وگرنه همان مشکل کارگران افغانی پیش می آید امکا

 . و هیچ قانونی نمی تواند جلوی آن را بگیرد
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 دانشجویان 3-۲

ضرر بیکار ماندن دانشجویان در زمانی بروز می کند که فارغ التحصیل می شوند و 

عدم آشنایی با محیط های  ه به نیاز محیط های کاری وکاری بلد نیستند و با توج

ند کثر نقاط دنیا دانشجویان در زمان تحصیل کار میدر اک. واقعی کار بیکار می مانند

ر زمان تحصیل مشغول بکار و حتی باالتر از آن دانش آموزان هم با هدایت مدرسه د

باید  ،به غیر از کار متداول. که نتیجه آن آشنایی با محیط واقعی کار می باشد هستند

در غیر اینصورت از نظر فرهنگ  های خیریه هم شرکت نمایند.دانش آموزان در کار 

وقتی دانشجویی ای که گونه به . مفید برای جامعه قلمداد نمی شونداجتماعی افراد 

کار های  ،برای ثبت نام در دانشگاه خاصی مراجعه می نماید به جز نمرات تحصیلی

 ؟حال حاضرفرهنگ کشور ما چگونه استدر. یرده او مورد بررسی قرار می گعام المنفع

ی م سوال؟ قوانین چگونه رفتار می کنیم ما به موجب ،با تاکیدهای مکرر دین اسالم

و یا دانش  در جواب باید بدانیم اگر دانشجو؟ کار خیر چه ربطی به قانون داردشود 

فق رسیده ه تواکه با حقوق کم و یا رایگان ب وزی در خیریه ای مشغول بکار شودآم

ئله اما مس. بسیار مطلوب می باشد برای خودش و جامعه نمایندباشند و کسب تجربه 

دانشجو طبق قانون پس از مدتی کارکردن می تواند به اداره در کشور ما اینجاست که 

ز ا کارفرما کمتر ان با خیریه و یکار مراجعه و شکایت نماید مبنی بر اینکه قرارداد م

د و کارفرما بای ست :به نظر می رسد با توجه به قرار میان دانشجوحداقل مصوب بوده ا

ولی حکم بر این صادر می شود که باید  ،حکم بر بدون اشکال بودن آن صادر شود

 ،کارفرما و یا خیریه مابه التفاوت قرارداد اصلی و مصوبه اداره کار را به دانشجو بپردازد

لف به نظر شما با این مسائل مخت. بوده است بدون توجه به اینکه این دانشجو کار نابلد
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آیا کسی اقدام به آموزش این عزیزان می نماید ، بازار کار و مشکالت عدیده کارفرمایان

در  ؟و یا صالح خود را در استخدام یک کارگر توانا با حقوق مصوب اداره کار می داند

ء پیدا کنند و ایشان جزنهایت دانشجویان پس از فارغ التحصیلی هم نمی توانند کار 

 . گروه هایی می باشند که از بیکاری رنج می برند و خواهند برد

یکی از فعالین کارآفرینی در دانشگاه ها می گوید: کارآفرینی ابزار می خواهد که در 

به دلیل . اختیار ما نیست ما حتی توان راهنمایی و مشاوره به دانشجویان را نداریم

مراکز کار و صنعت و خدمات ارتباطی ندارند و مراکز بیرون دانشگاه اینکه دانشگاه ها با 

اگر قانون صحیح طراحی . 9کز آموزش عالی بی نیاز می بینندهم خود را از ارتباط با مرا

 . جویان و سپس به صنعت وارد نمی شدمی شد این خسارت به دانش

 1.نیآن را جمع کدستت را پیش ببر تا ، مثل انگلیسی: فرصت روی زمین ریخته است

       تنها پیشنهادی که می توان به دانشجویان عزیز نمود این است که به هر طریقی 

، قرارداد ،سفته، )چک اطمینان کارفرما را مبنی بر عدم شکایت تأمین نمایند می توانید

( بر سر کاری با هر حقوق و یا رایگان حتی التماس کردنپارتی و ، ایجاد اطمینان

پس از آن صنعتگران ، د و برای به دست آوردن مهارت قانون را دور بزنیدحاضر شوی

مثل دیگر کشورهای دنیا باال به شرط کار با عالقه و راندمان  ،شما را رها نخواهند نمود

 (9-3شماره شکل) .که با انگیزه های معنوی سخت کار می کنند
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 بیکاری ضرر می بینند؟چه گروه هایی به موجب قوانین از ــــــــــــــــــــــــ    فصل سوم 

919 

 

دانشگاه و یا سرویس ایاب و ذهاب داشنجویان زمانیکه غذای ، جای بسی تعجب دارد

با مشکلی روبرو شود دانشجویان به طرق مختلف شکایت می نمایند و یا در مسائل 

سیاسی کشور دائما اظهار نظر می کنند ولی راجع به بیکاری آینده خودشان اقدامی 

لت و نوشتن نامه های مکرر به دو ارتباط و ،بهترین روش برای اقدام. نمی نمایند

مجلس می باشد که دغدغه های خود را مربوط به بیکاری در زمان فارغ التحصیلی 

  .بیان نمایند و از دانشگاه به واسطه آموزش بدون نتیجه به قوه قضائیه شکایت نمایند

 زنان سرپرست خانوار 3-3

اری بیک اشند که ضررهای زیادی را به دلیلزنان سرپرست خانوار جزء گروه هایی می ب

از دست دادن سرپرست  را این گروه در بسیاری موارد به خاطرمتحمل می شوند زی

ول باید به کارمشغ ین آن به زندان رفتن همسر استمختلف که بدتر خانواده به دالیل

فرزند و دیگر مسائل خانواده  این زحمت کشان دردمند مسئولیتشوند و از سوی دیگر 

د ننم ها نمی تواند مثل بقیه کارگران بر سر کار حاضر شواین خا ،را هم برعهده دارند

از سویی عدم حضور در صورت حضور تمام وقت از تربیت فرزندان غافل می مانند و  و

که کارفرما با  را برای کارفرما به وجود می آورد مشکالتی منظم و کافی بر سر کار،

الت کمتر روحی مشکالت عدیده خود ترجیح می دهد کارگری تمام وقت با مشک

زیرا باید طبق قانون دستمزدی مساوی با کارگران معمولی خود به این  ؛استخدام نماید

 م این قشر نیازمند به کار می شود.خانم ها پرداخت نماید که نتیجه آن عدم استخدا

     یا فرزندانشان ترک تحصیل اداره خانه مجبور به کار اند،به هرحال این افراد برای 

و یا خودشان در مراکز دیگری غیر  )که باعث ازدیاد کودکان کار می شود( ندنمای می

ی کار می شوند و یا باعث مشکالت فرهنگه نظارت قانون با حقوق بسیار پائین مشغول ب
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تمام حمایت  ،درجامعه می شوند که بتوانند خانواده خود را اداره نمایند و قانون گذار

 . ی ایشان نهاده است که آن هم غیر ممکن می باشداز این افراد را برعهده کارفرما

این گروه از افراد را از شمول قانون استثناء نمود همانگونه  برای حل این مشکل می توان

مشاغل "و با اشاره به کلمه  گوشه چشمی به این موضوع داشتهکه قانون گذار هم 

 زیرا این گروه ،ه استداشت قانون کار به این نکته توجه 19در تدوین ماده  ،"مختلف

دارند و شامل مشاغل خاص  فقط آمادگی انجام بعضی از کارها را در زمان های خاص

ساله ای را ذکر می نمایم که پس از آزادی  11مثال موضوع خانم به عنوان . می شوند

     ساله  96از زندان به خیریه نذراشتغال مراجعه نمود )ایشان دارای یک فرزند پسر 

برخالف  ،پس از موافقت خیریه .و تقاضای کار در کارگاه خیاطی را داشت باشد(می 

 %15)حدود هزار تومان منعقد گردید 95قانون کار با ایشان قرارداد دستمزد روزانه 

 ،پس از مدتی آموزش و توانایی انجام کار ،و مشغول بکار شد حداقل دستمزد مصوب(

رد و همین ف الحسنه برای ایشان تهیه شد با کمک خیریه چرخ خیاطی به عنوان قرض

نیازمند در خانه خود کارگاه خیاطی راه اندازی نمود و خواهر و خواهر شوهر خود را 

. به نظر شما این خدمت است هم مشغول به کار نمود )البته خارج از ضوابط اداره کار(

ل اید در مرحله اوب ،اگر مسئولین اداره کار بخواهند طبق قانون عمل نمایند ؟یا خیانت

د چه سرنوشتی خیریه و در مرحله دوم این خانم را جریمه نمایند و خداوند می دان

 . م خواهد خوردبرای این خانواده رق

           آسیب شناس اجتماعی. درصد زنان سرپرست خانوار فاقد شغل هستند و دو هشتاد»

 511میلیون و  1گفت: وجود گوید: از افزایش آسیب های اجتماعی زنان خبر داد و می

هزار  61ه نیز ندرصد آنها فاقد شغل هستند و ساال 31هزار زن سرپرست خانوار که 
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باعث شده تا جامعه با آسیب های جدی در مورد این گروه ، زن به آنها اضافه می شود

ناهنجاری های اجتماعی در بخش زنان ، وی گفت: در کالبدشکافی. از زنان مواجه شود

 مارآ باید به افزایش زنان معتاد و رشد، بر وجود و افزایش زنان سرپرست خانوارعالوه 

ری و گاین آسیب شناس اجتماعی تأکید کرد: تکدی. زنان کارتن خواب نیز اشاره کرد

ی کارگر، فروش مواد مخدر، بزهکاری از قتل و جنایت خانوادگی تا روابط فرا زناشویی

 9 «.جه در مورد زنان استآسیب های محسوس و قابل تو، جنسی

 1 «.می دهد درصدی مرگ زنان معتاد خبر 33آمارها از افزایش » 

و مشکالت  مسئله پاک نمی شود اگر فکری برای حل این موضوع نشودبه هر حال 

 . این گروه گریبان جامعه را می گیرد

 معلولین 3-4

 نمی توانند ،ی کارهاداشتن محدودیت در انجام بعض این گروه از افراد جامعه به دلیل

پس به حکم عقلی باید  ،راندمان مساوی با کارگران بدون معلولیت داشته باشند

دستمزد کمتری دریافت نمایند تا کارفرما انگیزه ای برای استخدام این گروه را داشته 

 3«هزار نفر می باشند 93معلولین کشور یک میلیون و » .باشد

ان کارفرما باید به ایش ،قانونگذار به صراحت اعالم می نمایداما قابل تأمل اینجاست که 

رما ای چرا باید کارفبا چنین فرضیه ،دستمزد حداقل و آنهم براساس حق السعی بپردازد

       ؟ یک نفر که توان کمتری دارد و راندمان کار او کمتر است را استخدام نماید
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را از آب بیرون بیاورد بسیار همت کرده  کارفرما اگر بتواند با کارگران ماهر گلیم خود

بار اضافی هم به او تحمیل نمائیم خود و دیگر کارگرانش هم بیکار اگر حال  ؛است

 .شدخواهند

 را بیان می نمایم: یک مثال ملموس و عینی ذیلدر  

رکت ش در که قدرت شنوائی و تکلم نداشتند به واسطه اینجانب دو کارگر کر و الل 

ن ی برای کمک به ایکه بتوانم راه نم استخدام شدند. و هدف من این بودیکی از دوستا

 هرکاری شد انجام دادم و به هر ارگانی مراجعه نمودم جواب این بود. قشر پیدا کنم

می تواند برای  نگهداری این افراد از سویی ."اخراجشان کنید دنمی خواهیاگر  "که 

ا ب ل اگر اتفاقی درمحیط کار بیافتد،بطور مثا .کارفرما مشکالت فراوانی را بوجود آورد

، د و به علت عدم شنوایینو از محیط خطر خارج می شو سر و صدا افراد مطلع شده

یجه آن و اگر در نت و یا اصالً اطالع پیدا نمی کننددیرتر از بقیه مطلع شوند  این نفرات

می داند و می گوید مسئله خطری برای این افراد حادث شود قانون مقصر را کارفرما 

را استخدام کند و بیمه هم از  سهم کارفرما در این مورد بسیار باالست و نباید او

پرداخت خسارت شانه خالی می کند و همه ضرر و زیان وارده بر عهده کارفرما می 

چرا کارفرما یک معلول را باید با حقوق برابر با دیگران  . حال سوال این است کهماند

و اگر یک فلج مادرزاد در مسابقه د» البته باید به معلولین هم بگوئیم:؟ یداستخدام نما

« یست اشکال در خود اوستعیب از پاهای او ن، برنده نشود طوالنی )ماراتون(

 9شتین(نی)ا
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 افراد دارای سوء سابقه 3-5
 

افرادی که سوء سابقه دارند در مقام مقایسه با افراد عادی و با شرایط مساوی به هیچ 

   وجه امکان اشتغال را نخواهند داشت زیرا یکی از مهمترین سواالتی که هر کارفرما

می پرسد این است که آیا متقاضی استخدام سوء سابقه دارد یا خیر، و این گونه افراد 

با تحقیقات انجام شده است به طور معمول در کارهای غیر رسمی با کمتر از حداقل 

دستمزد قانونی مشغول به کار می شوند و یا به کارهای خالف روی می آوردند از 

      درصد می باشد و یا بیکار 51به زندان حدود  اینروست که آمار بازگشت زندانیان

می مانند که با توجه به قانون و اینکه حداقل حقوق کمتر را برای این گروه استثناء 

نکرده است، هر روز شاهد فشارهای روحی و جسمی بر این افراد می باشیم . اگر فردی 

اشد، خود زندان سزای در گذشته به هر علتی خطایی مرتکب شده و به زندان افتاده ب

او می باشد که آن هم سزایی غیر ثواب می باشد زیرا امکان کار در زندان برای افراد 

باز هم گرفتار زندان می شوند  ،بسیار محدود است ولی پس از گذراندن زمان حبس

زیرا قوانین به او اجازه کار نمی دهد و اگر قانون این افراد را استثناء می نمود، پس از 

تی کار با حقوق کمتر توانایی خود را نشان می دادند و شاید شغلی در خور با حقوق مد

مکفی پیدا نموده و مجدد به زندان باز نمی گشتند و خانواده ایشان زندگی بهتری را 

 می نمودند.تجربه 

این در این رابطه با مقامات زندان در حال رایزنی می باشیم که از مجلس بخواهند 

 نماید. مستثنیمورد حداقل دستمزد از شمول قانون در  گروه را
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 و رهایافتگان از اعتیاد معتادین 3-6
 

وضع معتادین هم شبیه به افراد سابقه دار است که این گروه زندانی اعتیاد و گروه 

و دیوارها هستند و گروه اخیر نیز بواسطه مشکالت جسمی قادر  میله هاقبلی زندانی 

افراد معمولی نیستند و کارفرما ایشان را استخدام نمی نماید حتی  به انجام کار برابر با

اگر بخواهند با مزد کمتر هم مشغول به کار شوند قانون اجازه نمی دهد که این مصداق 

ظلم به افراد ضعیف است و اثرات این ظلم از بین نرفته، و خسارت آن به کل جامعه 

ش مواد جهت درآمد روی آورده و افراد وارد می شود. اینگونه است که معتادین به پخ

سال  97تا  93متاسفانه طبق آمار جدید شروع سن اعتیاد به دیگر را مبتال می نمایند. 

نباید فکر کنیم در ساحل امن نشسته و دیگران را از کار کردن  کاهش یافته است.

 می دهندنرا محروم نماییم. خانواده ی همان کارگرانی که اجازه کار این بیکاران معتاد 

 فردا گرفتار اعتیاد خواهند شد و این سنت خداوند می باشد.

 مسئولین امر برای باید. مسئولیت مسئولین درجای خود نقش اساسی را برعهده دارد

بجای تقویت خیریه های که توان کار کردن دارند  ،نیازمند به کارکمک به این افراد 

به اصالح قوانین بپردازند تا این گروه با سرافرازی  ،دولتی مثل کمیته امداد و بهزیستی

ز او بدون نیاز به دیگران به کار مشغول شوند که اگر این به اصطالح کمک و حمایت 

از دوش این افراد برداشته شود حداقل می توانند کاری در حد توان خود یا  ،کارگر

 می شود پیشنهاد. است تر از بیکاری برای ایشانحقوق کمتر پیدا نمایند که بسیار به

این گروه از افراد با نامه ها و درخواستهای پیوسته به مراجع قانونی درخواست اصالح 

 که از شمول قانون استثناء گردند. .خودشان را بنمایند و اظهار دارندقوانین در مورد 
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 سالمندان فاقد مستمری 3-7
 

ستی ی و یا درآمدی باشند بایستمرسالمندان به هر دلیل در سن بازنشستگی اگر فاقد م

مشغول به کار شوند ولی با توجه  که در حد توان این گروه می باشد در کارهای آسان

و پس از عمری کار و تالش مانند به عدم توانایی کافی در رقابت با جوانان بیکار می 

گروه از نیازمندان کار که بایستی  در سختی باشند. اگر اینبرای امرار معاش بایستی 

با سرافرازی زندگی نمایند بتوانند خارج از شمول اداره کار مشغول به کار شوند، امکان 

آزاد و آسان برایشان فراهم می گردد و قانون فعلی که مانع کار کردن  مشاغلگرفتن 

تعداد هم اکنون  .نشانه عدم تکریم بزرگساالن می باشد ،این بزرگواران می شود

بدون درآمد و حقوق بازنشستگی می باشند و همه باید در  بیشماری از بازنشستگان

 (1-3شماره شکل) اصالح این قانون همت ورزیم.
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.(1-3شماره شکل) 

 



 

 بیکاری ضرر می بینند؟چه گروه هایی به موجب قوانین از ــــــــــــــــــــــــ    فصل سوم 

911 

 

 صنایع 3-8
 

صنایعی که هم اکنون، کارگران آنها با دستمزد کمتر از مصوب اداره کار حقوق دریافت 

ایجاد کارگاه ندارند و این مشاغل بطور انفرادی  اجازه می نمایند، بواسطه منع قانونی

د که نتیجه آن عدم نظارت بر ندر منازل و یا مراکز کوچک درحال انجام کار می باش

ینه ها پرهز بخاطر پراکندگی کارگاه، تولید می باشد و اگر نظارت کمی هم انجام شود

  وچک می توانند به اگر محدودیت های ذکر شده برداشته شود این مراکز ک است.

ه هزین، و در کارگاه های بزرگ عالوه بر نظارت دقیق کارگاه های بزرگ تبدیل شوند

واسطه این ه ب ینه های حمل و نقل کاهش می یابد.حجم مواد اولیه و هز، تولید های

 می توان محصولی قابل رقابت بین المللی تولید نمود که همراه با تولید قابل قبول مزایا

 شتریبی سود د محصول هم شکل می گیرد و بازرگانان مجدد به صحنه رقابت آمدهبرن، 

کارگران هم منتفع می شوند زیرا تولید محصول  ،سود بیشتر ایشان برند و به سبب می

گرانتر از محصول بدون برند و ناشناس در بازار قیمت دارد که در مواردی حتی ، با برند

عکس این اتفاق، برای فرش ایرانی . اری می شودبا چندین برابر قیمت هم قیمت گذ

افتاده است. به دلیل تولید فرش درخانه ها و عدم تشکیل برند جدید و از بین رفتن 

ین نمی باشند و همچن برندهای قدیمی اکثر فرش های تولیدی از کیفیت الزم برخوردار

شده  واقعی تعریفبه علت نداشتن شناسنامه معروف، قیمت آنها بسیار پائین تر از حد 

 است و نتیجه آن کم شدن دستمزد این هنرمندان نیازمند می باشد. 
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درصد حقوق یک کارگر ساده  91 اجرت یک نفر بافنده فرش در هشت ساعت بیش از

نیست که با اصالح دستورالعمل و امکان ایجاد برند در فرش ایرانی شاهد دریافت 

 بود.دستمزد بهتری برای بافندگان فرش خواهیم 

باال بودن دستمزد  ، بعضی از مشاغل که به دلیلحداقل دستمزداصالح قانون با 

 ند و مشاغل حذف شده از بازار دوبارهحذف شده بودند مجدد احیاء می شو، کارگرانشان

زیرا منع قانونی برای دائمی کارکردن و ظهور این مشاغل در  ؛رسمیت پیدا می کنند

 ،شغل بیشتر و نیاز به کارگر بیشتر و بیکاری کمترد ندارد که نتیجه آن ، بازار کار وجو

 ونق صنعت کمک می کند منجر می شود.به رکه 

 

 مخالفین طرح اشتغال نیازمندان 3-1
 

 دغدغه های مخالفین طرح که تاکنون به مارسیده است به شرح ذیل می باشد:

 قانون مستثنی نمود.گروه را از  6قانون استثناء ندارد و نمی توان  -9

 ممکن است به جای دیگری ضرر بزند و ضمانت صحیح بودن آن چیست؟ -1

 د.نمی شو با این طرح نیازمندان جایگزین شاغلین می شوند و شغل اضافه -3

 درآمد شاغلین نیازمند که هم اکنون مشغول بکار هستند کمتر می شود. -1

 .دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کاال، درصد کمی دارد -5

 شما به نفع سرمایه داران و کارفرمایان عمل می نمائید. -6

 شما طرفدار سیستم سرمایه داری می باشید. -7

 باید کمک های دولت به نیازمندان افزایش یابد. -3
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مخالفین این طرح اظهار می نمایند که قانون استثناء ندارد و این درحالی مورد اول: 

آسیب پذیر جامعه از کارکردن مستثنی می باشد که با قانون کار فعلی عمالً اقشار 

شده اند و اگر قانون صحیح تدوین شده بود،این گروه از کارگران استثناء نمی شدند 

 را برای آنها حاکم نمائیم. که اکنون بخواهیم قائده استثناء

دلیل این مدعا، بیکاری گسترده این قشرها در جامعه می باشد که از موجبات بسیاری 

 ماعی را فراهم نموده است.از معضالت اجت

در نظر بگیریم که در یک ساختمان آسانسور وجود دارد و قانونی وضع گردد که مثالً 

آقایان حق استفاده از آسانسور را ندارند، بعد از آن چند نفر سالمند آقا بخواهد از 

د وآسانسور استفاده نمایند،اظهار شود خیر قانون است و قانون استثناء ندارد و نمی ش

آقایان سوار آسانسور شوند، در پاسخ گفته می شود قانون خود اولین استثناء را در 

حذف گروهی ایجاد کرده است حال اگر چند نفر از آسانسور استفاده کند نقض قانونی 

می باشد که اشتباه بوده و اساساً بایستی قانون اجازه می داد همه بطور مساوی از 

 آسانسور استفاده نمایند.

 

ر مورد دوم که ضمانت صحیح بودن طرح چه می باشد و پاسخ کوتاه آن مراجعه به د

الگوهای موفق بین المللی می باشد و تأیید سازمان بین المللی کار ، همچنین چگونه 

     و صنعتی الگوی خارجی را قبول می کنیم به اینجا که  خصصاست که برای هر ت

 از کشورهای درصد ه است که فقط یکالگوی غلط شد یکخالق ما کشور  می رسد

کتاب آمده  3-1که ضررهای آن به تفصیل در بخش از آن حمایت می نمایند جهان 

 است.
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در مورد سوم که نیازمندان جایگزین شاغلین می شوند باید بگوئیم پس ما قانونی را 

با برداشتن آن قانون شاغلین ضرر  کهمی باشد وضع نموده ایم که برضرر نیازمندان 

نیازمندان  در صورت اصالح قانونمی کنند و اگر چنین باشد، عین ظلم می باشد و

کارهای ساده تر با دستمزد پائین تری را انتخاب می نمایند و شاغلین برای حفظ 

 جایگاه خود باید تالش بیشتری نمایند.

 

که هم اکنون مشغول به کار       ازمند درآمد شاغلین نیعنوان می نماید  مورد چهارم:

باید بدانیم درصد محدودی از این شش گروه مشغول بکار  می باشند کمتر می شود،

می باشند و با این طرح افراد بسیاری می توانند مشغول بکار شوند که ارزش این اتفاق 

کن قبلی ممرا دارد و در عین حال افراد نیازمند شاغل فعلی با تالش بیشتر و سابقه 

 نمایند.ن یاست دستمزدشان هم تغییر

 

در مورد پنجم: باید عنوان شود تقریباً همه قیمت کاال دستمزد می باشد،یا بطور 

مستقیم پرداخت می گردد یا در واحدهای مختلف با ماشین آالتی کار می شود، که 

  آنها هم ساخت دست کارگران می باشد. 

 99 یرانباشد و در کشور ایتمام شده کاال م یمتدرصد ق 5 یندستمزد در کشور چ

د باش یتمام شده م یمتدر ق یباشد که خود پارامتر مهم یتمام شده   م یمتدرصد ق

ر د یهآن به جز مواد اول یدتول یبرا یریممحصول را در نظر بگ یکحال اگر  ینو در ع

خالص کردن آن در معدن تا حمل و نقل و  برداشتباشد. از  یم دستمزد یهمعادن بق
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فروش، همه با پرداخت  یع،توز ی،بسته بند ید،در مراحل تول یلو تبد یهمواد اول

 ازیآالت مورد ن ینساخت ماش ینگردد و همچن یم ینبه کارگر تأم یمدستمزد مستق

شده و انتقال آن از مبدأ تا محل مصرف، همه و  یدتول یانرژ یهر مرحله و حت یبرا

 باشند. یم یلهمه اجرت کارگر و سود کارفرما در آن دخ
 

            نچنی می نمائیم، عمل یانسرمایه داران و کارفرما یهطرفداربه که ما  ششممورد و اما 

همچنین و  دنمی باشد و عمالً اگر قانون اصالح گردد و کارگران بیشتری بر سرکار بیاین

          دکنندگانتولینتیجه آن رقابت بیشتر بین  ،کارفرمایان بیشتری مشغول بکار شوند

باشد یم کارفرمایانو قانون فعلی عمالً به نفع  گرددکمتر هم می  ایشانشود و سود می

علی و کارفرمایان ف که باعث شده است کارفرمایان جدید نتوانند وارد کسب و کار شوند

 .آمده است (3-5به کسب درآمد مشغول باشند که توضیحات آن در بخش ) بی رقیب
 

:ادعا می شود پیشنهاد دهندگان این طرح طرفدار سیستم سرمایه داری هفتممورد 

می باشند،باید همان پاسخ مورد دوم را مجدد بیان نمود و بگوئیم که ما کدام صنعت 

در این مورد خود را صاحب نظر تر از پیشرفته را از دنیای بیرون تهیه نمی نمائیم که 

همه متخصصین دنیا می دانیم، در مورد تولید موشک،ماهواره،هواپیما،صنایع سنگین 

می رسد  که همه و همه را به دنبال متخصص در دنیا می باشیم و حال به این نقطه

 ستم سرمایه داریبرای محکوم کردن یک طرح بین المللی طرف مقابل را طرفدار سی

 فی می نماییم و باید از دستاوردهای بین المللی در اصالح قانون کار استفاده نمائیم.معر
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 ،مخالفین طرح اعالم می نمایند باید کمک های نقدی دولت و خیریه ها: شتممورد ه

نیازهای این گروه ها را برآورده نماید،یعنی اینکه ما به ایشان اجازه کار ندهیم و به آنها 

 ن با کرامت انسانی متضاد می باشد.ین قانوصدقه بدهیم که ا
 

)با معاوضه ندواست صدقه کرده بود ابراز کار دادرسول اکرم)ص( به شخصی که در خ

و گفتند این برای تو بهتر است که در روز قیامت با چهره  با ابزار غیر ضروری خودش(

 9آن است. که خراش صدقه بر ای بیایی

 می باشیم. نیازمندان جامعه ع این ظلم دائمی برما به هر صورت ممکن به دنبال رف

بصورت کتاب، فیلم، نقاشی، کاریکاتور، برپایی سمینارها، ارتباط با مسئولین، ارتباط با 

 رسانه های جمعی و مردم درصدد اصالح قوانین کار می باشیم.

  

                                                 
 137،صفحه1،وسائل الشیعه،ج11عده الدایی،ص  9
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چه سازمانهایی به موجب قوانین از : چهارمفصل 

 بیکاری ضرر می بینند؟
 

ولتی دی سازمان ها با توجه به اینکه هزینه ی قبل از شروع مطلب باید یادآوری نمائیم

  .و افراد آن می باشد از بودجه ملی تأمین می شود خسارت آن نیز بر دوش کل جامعه

 شورای اسالمیمجلس  4-9

و همچنین تصویب قانون کار  19ن ماده اگر در جهت شفاف نمود این نهاد محترم

ه بیشتر قوانین جدید براساس ارزش نهادن به کار و اشتغال درجهت اصالح هرچ

 بهابتدا به اعتبار مجلس کمک نموده و از حل مسائل  در، فرهنگ جامعه اقدام نماید

 وارده بر مجلس به دلیلهزینه های  روش های نامتعارف جلوگیری می نماید. از طرفی

جلسات مکرر و غافل شدن از مسائل مهمتر پائین می آید و در نهایت شاهدپیشرفت 

البته صداهای خوبی درجهت اصالح فرهنگ کار . هرچه بیشتر کشور خواهیم بود

له تحقیق بر روی کار شایسته که قبالً از جم ؛برخالف مصوبات قبلی شنیده می شود

در این است که قبالً گفته  این دو جای آن حق السعی مصوب شده است. تفاوت به

 کم باشد و چه زیاد. چه  است، کارگر مالک دستمزد توان شدمی
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ورد بررسی قرار می گیرد که در اصالح فرهنگ نقش منفی البته موارد دیگری هم م

یکی از آنها پرداخت بیمه  مجلس رأی موافق ندهد. ،ن پیشنهادهاامید است به ایدارد. 

می باشد که یک حرفه را در سازمان فنی و حرفه ای گذرانده اند   بیکاری به بیکارانی 

یادگرفتن یک فن آن هم بطور ناقص در  بیکار اند. اگر چنین طرحی مصوب شود،و 

عه به سمت و جام اهد بودبسیار آسان تر از کارکردن خوسازمان فنی و حرفه ای 

 . بیکاری سوق داده خواهد شد

ء هر اما به ازا رای فرد بیکار حقوق تعیین می شودکشورهای پیشرفته ببعضی از  در

حقوق تعیین شده  %91د شخص بیکار شاغل نشو ه کار از طرف اداره کار، اگرمعرفی ب

          در صورت عدم پذیرش حقوق او حذف  ،مرکز 91پس از معرفی به  کسر شده و

به طریق  اما درجامعه ما ،این یعنی فرهنگ کار کردن در یک جامعه سالم. می شود

کمتر کارگری را می شناسم که از محیط کار در حال حاضر  ی عمل می شود؛دیگر

پس از به دست آوردن مهارت در  این افراد .و بیمه بیکاری نگرفته باشد جدا شده

 _شوند و به عنوان بیکار از بیتشاغل دیگر که نیاز به بیمه ندارند مشغول بکار می م

ودمان ب خاگر این پول از جی سوال این است که .بیمه بیکاری دریافت می نمایند المال

بار ولی اگر اج تعدادی هم واقعاً بیکار اند البته بود به این راحتی از آن می گذشتیم؟

 اینگونه بهحقوق ایشان کسر شود دیگر به راحتی  %91عرفی بکار باشد که به ازاء هر م

 بهتر. "کار معرفی شده از نظر ما مطلوب نمی باشد "که نمی دادنداداره کار پاسخ 

 نکردن است قوانین به طریقی مصوب شود که راه های خالف برای ایجاد فرهنگ کار

 . بسته شود
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یکی از دوستان من دام به شرکت مدتی قبل خانمی برای استخمورد دیگر اینکه 

 ند دفتر یک نماینده مجلس بودهیک و نیم سال کارمداشت که  مراجعه کرده و اظهار

است و به علت  ب اداره کار حقوق دریافت داشتهو ماهیانه مبلغی معادل یک سوم مصو

ه شود کچرا قانونی مصوب می شرکت مراجعه نموده است!این به اکنون کمی دستمزد 

نا ب قانون را صحیح ،البته قانون گذار؟ قادر به اجراء آن قانون نیست نماینده همخود 

 ؟شودنمی آن مقاومتعدم اجرای چرا در مقابل  (.19)ماده  شودنهاده ولی اجراء نمی

 15ای بهتر با راندمان بیش از امید است با همکاری مجلس شورای اسالمی جامعه

                 نامه از طرف خیریه نذر اشتغال  سهاکنون ت. دقیقه کار در روز داشته باشیم

)ع( برای همه نمایندگان محترم مجلس ارسال شده است که رونوشت یکی امام حسین

  :از آنها به شرح زیر می باشد
 

 نماینده محترم مجلس شورای اسالمی

 با سالم

احتراماً، به استحضار می رساند با توجه به نحوه اجرای ماده چهل و یک قانون کار     

گروه معلولین، زنان سرپرست خانوار، سابقه داران،  6امکان اشتغال افراد نیازمند که در 

معتادین، سالمندان بدون مستمری و دانشجویان قرار می گیرند وجود ندارد و افراد 

ا سرعت بیشتر استخدام می شوند و همچنین امکان اشتغال در معمولی و با تجربه ب

مناطق روستایی و فقیر نشین نیز وجود ندارد، زیرا شهرها بستر بهتری برای اشتغال 

قانون کار، به جای تعیین یک حداقل  19پیشنهاد می گردد بر اساس ماده  ؛دارند

  دستمزد در سراسر کشور، دستمزد مختلف در کشور تعیین گردد.
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زیرا بسیاری از مشاغل سود آور نمی باشند و یا اگر سودی هم عاید کارفرما شود بسیار 

کم می باشد، مانند صنایع دستی و اموری که به صورت غیر انتفاعی و خیریه ای تعریف 

،  حداقل دستمزد برای مناطق 19همچنین پیشنهاد می گردد بر اساس ماده . شده اند

تعیین گردد و مناطق کم برخوردار و کم جمعیت  که مختلف کشور، بصورت مختلف 

هزینه زندگی بسیار پایین تر می باشد، با دستمزد کمتر تعریف و حتی در بعضی از 

 .                                      مشاغل و مناطق خاص، حداقل دستمزد تعیین نگردد.

نیازمندان در پی خواهد داشت اجرای این طرح پیامد های مثبتی برای اشتغال کشور و 

 که به شرح ذیل می باشد:

 می توان دستمزد کارگران شهری و صنایع درجه اول را افزایش داد. -9

مددجویانی که توان کمتری برای کار دارند، مشغول به کار می شوند و می  -1

توانند به اندازه میزان توانایی خود، دستمزد دریافت نمایند، که این مبلغ 

کاری و دریافت بسیار کم از سازمان های کمک رسان می باشد. بهتر از بی

آقای محجوب نماینده کارگران عنوان می دارند : اینکه بدون هیچ گونه کار 

و فعالیتی مستمری ماهیانه به مددجویان پرداخت می شود به هیچ عنوان 

اقدام قابل قبولی نیست. به طور حتم شرایط باید به گونه ای تنظیم شود 

همه افراد از جمله معلوالن  با انجام یک کار و حرفه روزانه پول و حقوق که 

 9 .مطالبه کنند

                                                 
 9311بهمن 91روزنامه کاروکارگر مورخ -9
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زنان سرپرست خانوار هم می توانند با توجه به توانایی های خود کارهای  -3

سبک تر انتخاب نمایند و با حقوق کمتر مشغول به کار شوند. چنان که 

اجتماعی در سخنان خود، سرکار خانم نگین مشاور وزیر تعاون کار و رفاه 

. زمانی که 9نرخ بیکاری زنان ایرانی را دو برابر بیشتر از مردان دانسته است

آمار به این روشنی می باشد برای رفع این تفاوت، بایستی تفاوتی ایجاد نمود 

تا سهم اشتغال مساوی شود و برای این منظور راهی جز واقعی کردن 

تخدام ایشان وجود ندارد و با سخت کردن دستمزد زنان و ایجاد رقابت در اس

شرایط استخدام زنان، مثل زمان بارداری و کاهش ساعات کار زنان، فقط 

 بیکاری این گروه افزایش می یابد.

امکان اشتغال و مهارت آموزی دانشجویان در محیط واقعی کار به وجود می  -1

تیجه بسیار آید و از صرف هزینه های گزاف در  سازمان فنی و حرفه ای که ن

کمی دارد جلوگیری می شود. دانشجویان به مهارت آموزی مشغول می 

شوند و افراد با تجربه خواهیم داشت. وزیر محترم کار تاکید نموده اند، امروز 

 معضل صنعت کشور کمبود افراد متخصص می باشد.

رونق صنایع دستی کشور ) معاون صنایع دستی، سازمان میراث فرهنگی  -5

هزار شغل در زمینه صنایع دستی تاکید کرد که آن را  111جاد کشور بر ای

در این رابطه نیز  1منوط به  جلوگیری از قاچاق صنایع دستی دانست.(

بایستی به ذکر این نکته بسنده کرد که درصورتیکه صنایع دستی از قانون 

حداقل دستمزد مستثنی شوند تولیدات ارزان تر صورت می گیرد و قاچاق 

 یابد وهم کارگران بصورت رسمی کار خواهند کرد.کاهش می 

                                                 
 3صفحه 9311بهمن 97کارگر  و روزنامه کار -9 

 95همان صفحه -1 
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میلیون حداقل بگیر ، باعث به 1البته باید اذعان نمود که تالش برای افزایش دستمزد 

 وجود آمدن معضالت بسیار در کشور شده است.

. در صورت 9در صد طالق ها را اعتیاد می دانند 55معاون محترم رئیس جمهور علت 

رک اعتیاد باالتر می رود و در صد طالق کاهش می یابد و اشتغال معتادین درصد ت

بایستی از مجلس بخواهیم  قوانین اشتغال را برای جذب این گروه تغییر بدهد و ایشان 

بهترین راهکار ترک اعتیاد و به واسطه آن  را از لحاظ حداقل دستمزد مستثنی نمایند.

بدانیم که اگر مسیر صحیح  و باید، کاهش طالق در کشور از طریق اشتغال می باشد

را طی نکنیم پس از برداشته شدن تحریم ها ، بازهم اتفاق بزرگی نخواهد افتاد.به 

طوریکه جناب آقای موثی الرضا ثروتی نماینده محترم مجلس به این امر تاکید نموده 

  1و برداشتن تحریم ها را به خودی خود عامل ایجاد اشتغال نمی دانند.

ری وری توجه نماییم و قوانینی مصوب گردد که نتیجه آن باال رفتن بهرهوباید به بهروه

 .                                                                                                             باشد.

وای دعتالش کنیم کشور را بسازیم و نباید دائم در روزنامه ها و فیلم ها و مصاحبه ها 

دروغین کارگر وکارفرما را اعالم نماییم بلکه مشکل اصلی کشور دعوای بیکاران و 

شاغلین می باشد و چون بیکاران نماینده ای ندارند و فقط صدای نماینده کارگران به 

گوش می رسد. با افزایش دستمزد شاغلین، امکان اشتغال بیکاران کم می شود و تورم 

 ستمزد، فشار مضاعف بر پیکر بیکاران وارد می آورد.به وجود آمده از افزایش د

                                                 

 91صفحه 9311بهمن19روزنامه کاروکارگر -9 

 3صفحه 9311بهمن 19روزنامه کاروکارگر  -1 
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بیاییم از گذشته درس بیاموزیم و نحوه اجرای قانون را پس از سی سال که نتایج آن 

به وضوح قابل رویت می باشد را ترک نماییم و بایستی قوانین علمی حاکم بر جهان را 

 مصوب و اجرا نماییم.

 باشد.نمیا اجرر هیچ جای دنیا بدین شکل در حالشویم اینگونه قوانین د بایستی متذکر

الزم به ذکر است در جلسه ای که با مسئولین وزرات کار برگزار کردیم، ایشان اظهار 

نمودند؛ چرا نمایندگان نامه ها را به ما ارجاع می دهند، درحالیکه وظیفه تغییر و 

دیم که شما که دست اصالح قوانین با مجلس می باشد و درجواب به ایشان عنوان نمو

اندرکار اجرای قانون می باشید و مشکالت را مشاهده می نمایید می توانید نظرات 

خود را به مجلس و قانونگذاران انتقال دهید و از جانبداری بیجا از قوانین غیر علمی 

  پرهیز نمایید.در عین حال حداقل ماده چهل و یک را به طور صحیح اجرا نمایید.

کشوری که داعیه حمایت از نیازمندان را دارد قوانین به صورتی اجرا چگونه است در

 .                          می گردد که نیازمندان امکان به دست آوردن شغل را نداشته باشند.

از نمایندگان محترم مجلس درخواست می نماییم قوانینی را تصویب نمایند که به نفع 

 .                          قوانین را علیه نیازمندان تدوین ننمایند.اشتغال نیازمندان باشد و 

برای مثال قانون حمایت از زنان سرپرست خانوار که یک فرزند معلول دارند، که با 

تصویب این قانون دیگر کسی حاضر به استخدام این زنان نخواهد شد زیرا با ساعت 

 .داشتکمتر ، دستمزد مساوی با دیگران خواهند 

 والسالم علیکم
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فرصت های شغلی نیازمند منابع اعتباریست و باید ساز و کار تحقق این هدف  »

هزار میلیارد ریال برای اشتغال  11دولت در الیحه بودجه امسال  ،بینی شودپیش

هزار میلیارد ریال افزایش  11جوانان در نظر گرفت که مجلس این اعتبار را تا سقف 

برنامه های اشتغال دولت کمک کنند هرچند که با در نظر گرفتن داد تا به تحقق 

مالحظه نمائید  9«.چنین اعتباری پاسخ گو نخواهد بود ،هزینه های ایجاد یک شغل

میلیون تومان می  31اگر مبلغ مصوب را بر هزینه اشتغال یک نفر که مبلغ آن حدود 

هزار  51مائیم می توان برای را مقایسه نبرابر هم می رسد( 91)که در مواردی تا باشد

 رایب که بگذرد می توان فقط نفر اشتغال ایجاد نمود با این مبلغ و تعداد تا چند سال

 . کار ایجاد نماییم فارغ التحصیل و دانشجومیلیون  5 جمعیت

هزار دانشجو و فارغ التحصیل در کشور وجود دارد که از این تعداد  111میلیون و  99»

  .1« هزار نفر غیر فعالند 711پنج میلیون و 

شعارها و عملکردهایی که متأسفانه از سوی نماینده کارگران اعالم می شود و باعث 

مطالب  در این باعث رکود بیشتر در تولید شده است و شده و توقع بی جا برای کارگران

نظر گرفته نشده است که باعث کم شدن راندمان تولید گردیده مدشرایط اشتغال کشور 

  برخی از این شعارها عبارتند از :. تاس

 3. تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران است ،قراردادهای موقت

 1. کارگران را سرخورده کرده است ،عملکرد شعاری در مذاکرات مزدی

                                                 
 11/11/9311خبرگزاری ایسنا 9

 19/13/9311خبرگزاری ایسنا ۲
 1/1/11روزنامه کار و کارگر  3

 91/9/11همان،  1
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 9.شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران باید رفع شود

 1. جریانات کارگری بحث دستمزد را رها نکنند
 

ادبیات و دادن حق به کسانی که مستحق آن نیستند توقع بی جا ایجاد کرده این گونه 

ساعت کار  1دقیقه تا  15کشوری که مردمانش . و باعث سرخوردگی بیشتر شده است

مفید انجام می دهند چگونه خود را با کارگران کشورهای پیشرفته مقایسه می نمایند 

ند و در عین حال فرهنگ کار نکردن و ساعت کار مفید انجام می ده 7تا  1که روزانه 

 . نتیجه همین قوانین اشتباه می باشد ،بی عالقگی به سخت کوشی

از منظر دیگر مگر با شرایط فعلی کارفرما برای نگهداری شرکت خود امنیت شغلی 

همچنین شعار امنیت مخصوص ایران  ؟دارد که بتواند آنرا به کارگران خود انتقال دهد

ی پیشرفته کار کرد صحیح کارگران باعث امنیت شغلی کارگران و است و در کشورها

 . نتیجه آن امنیت کارفرما می شود

باعث  صداهای خوبی هم از طرف مجلس محترم به گوش می رسد که در عین حال

  رشد اشتغال خواهد گردید مانند:

 3.تدوین سند ملی کار شایسته با حضور تشکل های کارگری

 ،به فکر قوانین کارساز باشیم خیلی نیاز به تفکر هم ندارد ،بعبه جای هدر دادن منا

قوانین را بررسی نمائیم دیگران در نقاط مختلف دنیا چه کاری انجام داده اند همان 

 بومی سازی نماییم.
 

                                                 
 91/1/11همان،  9

 6/1/11همان،  1

 1/1/11روزنامه کار و کارگر  3
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 مراجع قضایی 4-۲

 .ها می باشد مراکز قضائی و به دنبال آن زندان ،هزینه برای ملت یکی از مراکز پر

های مراکز قضاوت و افراد تحت پوشش آنها و هزینه های نگهداری زندانیان هزینه 

نگهبانی ونگهداری محل های زندان و ساخت مراکز جدید و  ،مأمورین ،شامل غذا

ل اگر مشک ،همچنین کنترل های افراد بیکار و خساراتی که به جامعه وارد می نمایند

هم کمتر می شود زیرا بیکاری در  به تبع آن بسیاری از جرائم ،بیکاری کم تر شود

بسیاری از موارد باعث جرم می شود و باکم شدن بیکاری بسیاری از هزینه های ملت 

 . کاهش می یابد

ست       مطلبی قابل تأمل شد ا شر  سایتها منت صیلی در آمریکا از   » که  برخی  فارغ التح

وقت   ز صرفدانشگاه به علت پیدا نکردن شغل شکایت نموده است دال بر اینکه پس ا

با توجه به اینکه این   9«. و پول بعد از فارغ التحصــیلی بازار کار برای وی وجود ندارد 

ه این  آیا کسی نباید ب . مطلب به سرانجام برسد و یا نرسد مطلبی قابل تأمل می باشد    

سیدگی نماید    ضوع ر صیل        ؟ مو شروع تح شجویان در بدو  شگاه ها برای دان آیا در دان

ست        آموزش کار داده می شته چگونه ا شود بازار کار این ر چرا  ؟شود و یا گفته می 

ال  س  دو ؟که ایشان از نبود کار در رشته تحصیلی مطلع شوند     سیستم بصورتی نیست    

ارتباطی کاری با فنی و حرفه ای داشــتیم و آموزش هایی قبل از شــروع کالس   پیش

ــجویان ترتیب می دادیم ــه معلوم  پس از. ها برای دانش ــد این ارتباط  یکی دوجلس ش

ست و علت آن بیان          ب شده ا شی  ست ها برای گرفتن دوره آموز شدن درخوا اعث کم 

ــد        ،کردن کارهای افراد پس از آموزش بود     ؛که با مخالفت فنی و حرفه ای مواجه شـ
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حال چه   .می یافت زیرا آمار نفرات آن مجموعه برای آموزش فارغ از نتیجه آن کاهش

شکای      سازمان  سی باید از این  شگاه به دلیل    ت کند و یاک سی باید از دان لف  ت چه ک

چه کسی برای مردم حقوقشان را تعریف   ؟ کردن وقت و پول دانشجویان شکایت کند  

اگر حقوق مردم از طرف قوه قضائیه تعریف شود    ؟ کرده است تا بتوانند شکایت کنند  

شکایت قرار می گیرن     شگاه ها مورد  سیاری از مراکز فنی و حرفه ای و دان ه  حال ک ؛دب

 ؟  شاکی نداریم آیا دادستان نباید طرح شکایت نماید

 که در آنندارند و مجمعی  این گروه عظیم اتحادیه نیز چنین است و در مورد بیکاران

حتماً حق ایشان درجائی  ه از طرف ایشان دفاع نماید.طرح دعوا نمایند و نماینده ای ک

طرح دعوا نماید تا ایشان به حق چه کسی باید در قوه قضائیه . پایمال شده است

 ،اگر نمی دانند ؟چه کسی باید حقوقشان را به ایشان متذکر شود؟ خودشان برسند

ه ک دادستان چیست؟ قوانین و مصوباتی طرح و اجراء می شود وظیفه قوه قضائیه و

 .مورد سوال قرار گیرند طراحان و تصویب کنندگان آن از سوی قوه قضائیهباید 

 این گروه با جلوه دادن ،شاغلین با در آمد کم می باشند ،یکاری بیکارانعامل اصلی ب

        خواهان باالبردن دستمزد می باشند که با انجام این امر بیکاران  ،مشکالت خود

 ؟چه کسی باید حق بیکاران را از این گروه مطالبه نماید ،نمی توانند مشغول بکار شوند

ر است د بهتر؟ دارد در این زمینه مشروعیت و قدرت قوه قضائیه  نهادی بیشتر ازچه 

درضمن اگر دستمزد کارگران کم است مشکل . این مطلب تأمل بیشتری صورت گیرد

زیرا به همان اندازه که دستمزد باال  ،کمی دستمزد با باالتر رفتن مبلغ حل نمی شود

قیمت ارز را برای و دولت ها بطور پیوسته  برود تورم هم باال و یا باالتر خواهد رفت

  ؟کجا باید به دنبال حل مشکل باشیم؟ پس مشکل کجاست. باال می برند آن تعادل
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باید کارمان بصورت بین المللی مورد ارزیابی قرار گیرد و با ارزیابی و مقایسه کار مردم 

ه اگر دستمزد را باال ببریم و در مقایس. گرددایران با سایر کشورها دستمزد واقعی تعیین

. ردازدپرا نمی زیرا دنیا خسارت دستمزد کارگر ما ؛قب باشیم ارزش ریال پائین می آیدع

اعت یک سوقتی راندمان را از  .راندمان را باال ببریم ،باید برای ارزش نهادن به دستمزد

برابر  5برسانیم یعنی حدوداً  حداقل زمان درکشورهای متوسط است،ساعت که  5 به

  .ان تامین خواهد شدرواقعی دریافت خواهیم کرد و رفاه کارگ فعلی راندمان و دستمزد

 دولت 4-3

دولت در مراکز اداره کار هزینه های مختلفی را متحمل می شود که با اصالح قوانین 

شاخص آن مثال  .کاهش می یابدها این هزینه  ،و جذب کارگران بیکار به سمت کار

یک فرهنگ غلط بین بسیاری از  بهاری می باشد که در حال حاضر پرداخت بیمه بیک

کارگران تبدیل شده است و هرکارگری بخواهد از شغل ثبت شده فعلی خود خارج 

 ،شود و به سمت مشاغل آزاد برود و به اصطالح کاری خصوصی برای خود ایجاد نماید

پس از خروج از کار قبلی اقدام به درخواست بیمه بیکاری می نمایند و پول بی زحمت 

 هم شغل آزاد دارد وبیمه بیکاری می گیرد و هم که  یصورت به ،می نماینددریافت 

می باشد قرار است هرکس یک حرفه ای  ا قانون جدیدی که در حال تدوینمتأسفانه ب

را در سازمان فنی و حرفه ای گذرانده و مدرک مهارت دریافت نمود و بیکار باشد بتواند 

 . بیمه بیکاری بگیرد

مراجعات فراوان به اداره های کار و شکایات کارگران و کارفرمایان دولت  دیگر هزینه

علیه یکدیگر می باشد که اگر قانون بخوبی تعریف و اجراء شده باشد نیازی به این 

 .مقدار زیاد مراجعه به اداره های کار و ازبین رفتن وقت کارگر و کارفرما نمی باشد
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ن اداره های کار و ایجاد مراکز بزرگ همچنین درهزینه های دولتی مثل حقوق کارمندا

ی هاامروزه کار اصلی اداره حل اختالف صرفه جوئی خواهد شد. و تشکیل جلسات مکرر

کار معطوف به حل اختالف و هدایت کارگران به کار می باشد که با تعیین دستمزد 

 می تواند ،پول و همچنین زمان اضافی واقعی این کار به حداقل خود خواهد رسید و

 . آموزش و رفع اشکاالت تولید و خدمات معطوف گردد به کار

نمونه دیگر هزینه های دولت ساخت مراکز فنی و حرفه ای می باشد که با اصالح 

ین اقوانین دانشجویان می توانند در مراکز واقعی کار بدون هزینه مشغول بکار شوند و 

 آموزش بسیار بهتر و کم هزینه تر می باشد.

کز فنی و حرفه ای شروع نمود و اا با مره نذر اشتغال همکاری خود رخیری 11سال 

با کارآموزی روبرو شدم که  .کز را افزایش دهیماسعی داشتیم ارتباط صنعت و این مر

دوره کشاورزی دوره حرفه ای را در سازمان گذرانده است و برای  96عنوان داشت 

 ؛رای آمار فنی و حرفه ای خوب استدوره ب 96به نظر می رسد این  ثبت نام نموده بود.

    زیرا آمار افراد آموزش دیده را باال می برد اما برای مردم که این هزینه را پرداخت 

های و فعالیتصنعت  کسی که بیش از سی سال بهبه عنوان  است؟ می نمایند چگونه

فنی و حرفه ای به عنوان ورودی  صنعتی مشغول بوده ام، می گویم خروجی مراکز

 بر دوش جامعه سنگینی می کند.هزینه هایش و صنعت تلقی نمی شود 

ای نیست بلکه منظور هدفمندی و تدوین این سخن به معنای حذف مراکز فنی و حرفه

به طوریکه افراد شاغل در حرفه های مختلف  .باشداهداف بلند مدت برای این مراکز می

ت، آموزش ببینند و اگر افراد آموزش دیده مشغول به کار نشدند، جهت تکمیل اطالعا
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قسمتی از هزینه های آموزش از آنها گرفته شود، زیرا خدمت رسانی رایگان باری بر 

 دوش اقتصاد هر کشور خواهد بود.

میلیون جوان دچار اعتیاد به مواد مخدر هستند  3در شرایط فعلی طبق آمار بیش از » 

 . ستاسن اعتیاد درکشور پائین آمده. دهندیان را این قشر تشکیل میدرصد زندان 15و 

سرقت و خشونت بیشترین جرایمی هستند که توسط  ،همچنین بعد از مواد مخدر

سال درکشور  35زیر  هزار مجرد 111میلیون و  99 ،جوانان کشور انجام می شوند

از مناطق تهران این  درصد است و در برخی 19میانگین طالق درکشور وجود دارند و 

هزار طالق در کشور انجام می شود  961سالیانه . درصد نیز افزایش می یابد 51آمار تا 

 «.سال تشکیل می دهند 31درصد آن را زنان مطلقه زیر  61که 

معاون ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش و جوانان گفت:پسران مهمترین مشکل » 

مهمترین مشکل خود را عدم پیدا شدن فرد مناسب برای خود را اشتغال و دختران نیز 

 .9« تشکیل یک زندگی مشترک عنوان می کنند
 

و مجموعاً دو  1«یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی»هم اکنون تا  ،در هر صورت» 

آن سو  از، میلیون و پانصد هزار نفر در کشور در شرایط بیکاری مطلق به سر می برند

ر در گروه جمعیت غیر فعال کشور قرار دارند و هیچگونه تأثیری میلیون نف حدود سی

در جریان اقتصاد ندارند و نهایتاً یک میلیون و هشتصد هزار نفر در مرز بیکاری و 

 3.اشتغال قرار دارند و اشتغال ناقص آنها باعث شده تا دچار مشکالت معیشتی باشند
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 9 «.میلیون نفر خواهد رسید 7تا یکی دو سال آینده خطر افزایش بیکاران به » 

قانون کار و یا ارائه  19های صحیح درجهت اشتغال و اجراء ماده دولت با اجراء برنامه

)در مورد از شمول قانون نیازمندهای الیحه به مجلس و درخواست خارج کردن گروه

نماید که های واقعی کار اقدامدرجهت اشتغال دانشجویان در محل ،دریافت دستمزد(

باشد مگر با قراردادن تفاوت دستمزد بین دانشجویان و کارگران رسمی این میسر نمی

     که اگر کارفرما مجاز به استخدام دانشجو با دستمزد کمتر از کارگران رسمی باشد

وند شهای واقعی کار مشغول بکارتوان امیدوار بود این جوانان بدون تجربه در محیطمی

نان سرپرست خانوار و معلولین که اگر دولت به علت بعضی و همچنین است در مورد ز

های فوق تواند در کوتاه مدت قانون را اجرا نماید حداقل در مورد گروهاز موانع نمی

از طرف  ،ها که در قالب سازمانها بیان گردیدهمه این هزینه. دهداقدام عاجل انجام

نماید و  دارد که بخواهد هزینهزیرا دولت بخودی خود پولی ن شود؛می مردم پرداخت

ند باشد و این مردم هستبه ملت میهای مستقیم و غیرمستقیم دولت مربوطکلیه درآمد

کنند این دولت است که مردم را نمایند در حالیکه بعضی فکر میمی که دولت را اداره

  .است القا شدهها این فرهنگ همنماید البته به علت عملکرد و نوع صحبتاداره می

یعنی این  ،گرددها از طرف دولت واریز میشود در فالن روز یارانهبطور مثال بیان می

گویند باید فالن قسمت و یا می دهداموال مربوط به دولت بوده و به مردم هدیه می

کردیم و بخاطر رفاه مردم گران نکردیم و این هدیه دولت به مردم انرژی را گران می

 تکریم ارباب رجوع شد ودر ادارات هم بهتر انجام میباشد که اگر این القاء نبود کار می

  شد.یعنی کار برای ولی نعمت بهتر از این انجام می 
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یک روز در مجلس یک کشور اروپایی یک صنعتگر به مزاح گفته بود همیشه ما دولت 

یده بودند درحالیکه این را اداره می کنیم یک روزهم دولت مارا اداره کند و همه خند

مزاح در کشور ما به عنوان یک نظریه در ذهن مردم نهادینه شده است که اگر بدانیم 

، ایحرفهو مراکز فنی، هازندان، دولت ،مجلس ،قضائیههای قوهو همه مردم بدانند هزینه

از  د وپردازنمی مراکز آموزشی و بسیاری مراکز دیگر را مردم، مراکز جلوگیری از فساد

 . جیب خودشان خرج می شود حتماً در خرج کردن آن دقت بیشتری می نمودند
 

 خیریه های دولتی و مردمی 4-4

         دیگر مراکز پرهزینه برای مردم خیریه های دولتی مثل کمیته امداد و بهزیستی

می باشد این مراکز بطور دائم و بدون منت و بدون اینکه از مددجویان کاری را بخواهند 

به ایشان خدمات می دهند و این خدمات به معنی جایزه دادن به بیکاری می باشد و 

)البته نیازمندانی که  جزء هزینه های ملت می باشد ،این پرداخت ها از طرف دولت

 (.ندارند شامل این مطلب نمی شوند توانایی هیچ گونه فعالیتی را

هزینه ازدواج بیکاران می باشد که یک مرکز دولتی  ،هزینه دیگری که از بین می رود

واسطه بیکاری در ه می پردازد و ایشان پس از ازدواج با بیکاری روبرو هستند و ب

دیگر . موارد طالق صورت می گیرد و هزینه های اولیه همه از بین می رود بسیاری

اینکه پول هایی به عنوان سرمایه از بیت المال به مددجو می دهند که برای خودش 

نماید که در جو پول را گرفته و صرف کار دیگری میمدد، شغلی را دست و پا نماید

شود که در اغلب موارد ی میآید و یا مشغول بکار خاصنظم اقتصادی اخالل بوجود می

 ،ودمی شبا شکست روبرو  در کار انتخاب شده، نداشتن تجربه سختی کار و به دلیل

 .ی بیکار بدهکار تبدیل شده استروش یک مدد جوی بیکار، به یک مدد جودر این 
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افراد با تجربه در این بازار با مشکالت فعلی به راحتی نمی توانند کار خود را اداره 

 .جویی که در شرایط خاص خودش رشد یافته است نمایند چه رسد به مدد

تبدیل به کارفرمایی موفق  قل سرمایه تعیین شدهبا این حدا چگونه انتظار می رود 

به عنوان سرمایه مبلغی را با شرایط خاص  ،که هنگام آزادینیزبرای زندانیان  ؟شود

ی ای به غیر از مثال قبلنتیجه قل سرمایه تعیین شده،با این حدا ویل می گیرند،تح

ط کار فراهم باشد نیازی نمی باشد پول های مردم در اگر شرای درحالیکه ؛ندارد وجود

 . این مسیرها که بسیاری هم به سرانجام نمی رسد هزینه شود

دست آورده که با تالش فراوان برا  نیز که پول افراد خیّردر مورد خیریه های مردمی 

        در مواردی مجبور هستند خرج نمایند که در بسیاری موارد به هدفشده است 

زمینه کارکردن و شرایط قانونی آن موجود نمی باشد و باید پول ها  می رسد؛ زیران

این اگر  و مرغ و لباس و جهیزیه صرف شود.بطور صدقه و خیرات به عنوان گوشت 

 قوانین جاریبا وجود  شد سود آن به جامعه بر می گشت. اما میاشتغال  پول ها صرف

این پول ها به جامعه و مردم بر نمی گردد و  این کار هم امکان پذیر نمی باشد و سود

 . هم همه مردم از این بیکاری ضرر می بیند باز
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 مراجع اجتماعی و فرهنگی 4-5
 

ایجاد مراکز فرهنگی توسط ، از مواردی که دولت موظف شده است در آن هزینه کند

 فعالیتها کم اثر خواهد بود واین اگر کار نباشد  اریها و سازمانهای دیگرمی باشد.شهرد

به جبران کم اثری آن باید نگهبانی و حراست را در محیط شهرها و روستاها بوجود 

یی قهوه خانه ها و قلیان خانه ها . مثال آنآورد که آن هم هزینه های خود را دارد

اد ده کننده از موبزرگتر شدن جمعیت استفااست که مثل قارچ در حال رویش بوده که 

 وهزینه ها با سرعت بسیار زیاد افزایش می یابد  اینجاست که ر را به همراه دارد.مخد

هزینه های  ،ایجاد مراکز ترک اعتیاد هزینه. باید مردم بپردازند همه این هزینه ها را

هزینه های مختل شدن نظم عمومی و  ،هزینه های ناتوانی افراد معتاد، آموزش ترک

در این جا حلقه  .خراب را کامل می نماید این چرخهنه حاشیه نشینی شهرها که هزی

 . ای معیوب کامل می شود و همه این هزینه را مردم می پردازند

اگر بدانیم که ترک اعتیاد  .هزینه های اعتیاد بسیار زیاد می باشدکه بدانیم باید 

دارند یمشاید به عمق فاجعه بیشتر واقف شویم )کارشناسان اظهار ،باشدپذیر نمیامکان

پس می توان گفت که ترک . شوند(درصد از معتادین موفق به ترک کامل می 3 فقط

انبه ج حال اگرهزینه های اعتیاد را در نظر بگیریم و یک .اعتیاد امکان پذیر نمی باشد

گرایی را کنار بگذاریم می توانیم با رونق اشتغال بسیاری از این هزینه ها را که مردم 

 . ردازند را کاهش دهیمو خانواده ها می پ
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 مراکز آموزشی 4-6
 

مراکز آموزشی مثل دانشگاه ها و آموزش و پرورش جزء پرهزینه ترین سازمانهای 

دولتی می باشند که اگر پول در این مراکز درست خرج شود و سیاست گذاری صحیح 

ن رفته از بیچند برابر برگشت می شود و اگر غیر از این باشد پول ها تا هزینه ها  ،باشد

     ،ی اتخاذ شود که عالقه شخص کنترل شودترتیب ،اگر در ثبت نام این مراکز. است

           از  عدمی توان گفت دانشجوی این رشته با عالقه تحصیل را ادامه می دهد و ب

یکی از راه های آن در نظر گرفتن کارهایی می باشد که  فارغ التحصیلی کار هم دارد.

قبل از ثبت نام در مورد آن رشته خاص انجام داده است و فقط نمرات او مدنظر قرار 

در دانشگاه های دولتی که هزینه باالتری برای حداقل این روش را می توان  .نگیرد

 . اعمال و اجباری نمود، مردم دارند

نشود  اگر چنین را دانشگاه ها نهادینه نمایند. شغل نمی باشد فرهنگ اینکه دانشجویی

هزینه و ضرر آن را در زمان بیکار ماندن و خسارت های بیکاری دانشجویان درزمان 

 . مردم کشور می پردازند ،تحصیل را

اکز واقعی کار بگذراند تا پس از از وقت خود را در مر درصد31یک دانشجو باید حداقل

گانی بازر و خدماتی ،شاهد دانشجویان توانا برای کار در مراکز تولید التحصیلیفارغ

 . باشیم

درآینده مدیر و سرپرست مراکز کاری  موزان رشته ریاضی افرادی هستند که بایدآدانش

 ؛کار شوند و آموزش عملی ببیننده مشغول ب این افراد در هنرستانهاالزم است  .باشند

د التحصیلی باید کارگر ساده تولید شوغزیرا مهندسی که فقط تئوری بداند پس از فار

     .دبه عنوان مهندس ماهر اثربخش باش پس از کارکردن و کسب تجربه بتوانند تا
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ن زیرا در زمان تحصیل از ایبرای مهندسین بیکار همین است؛  ن بهترین پیشنهاداکنو

 . آموزش غفلت شده است

هنرستان هنرهای زیبا درس  ،دارم زمانیکه در مقطع تحصیلی سوم راهنمائییاد ه ب

داشتند و ما بطور استثناء هفت  در روز کالسساعت همه مدارس شش  ،می خواندم

 ساعت کالس نقاشی ن یک ساعت اضافی در روز به اضافه دوساعت کالس داشتیم و ای

از صبح تا ظهر به مدت دو بار و در هفته  هشت ساعت کالس فوق العاده داشتیم جمعاً

های آموزش ،با این مقدار زیاد کالس .می رفتیم ساعت به کالس نقاشی و یا فنی چهار

           من در رشته سیاه قلم نقاشی  .زیادی را در طول سال تحصیلی یاد می گرفتیم

خود را مدیون  ،می کردم و همیشه در طراحی هایم برای ساخت و طراحی ماشین آالت

کسانی می دانم که این سیستم آموزشی را درآن روز برای من و دیگر دوستانم ترتیب 

 . این نتیجه کار عملی طوالنی در مدرسه می باشد. داده بودند

 به عنوان مثالی دیگرمی توان از دانشگاه های کشور بخصوص رشته های غیرپزشکی 

ملت می پردازد  ول آن راپ ورودی های صنعت نیستند و ،که خروجی های آنها یاد کرد

 ،این افراد پس از تحمیل هزینه های گزاف بر ملت بخصوص در دانشگاه های دولتی

زیرا مهارت الزم برای کار درصنعت را  ؛کار شونده نمی توانند در صنعت مشغول ب

ناتوانی در هدایت درست تقاضاهای شغلی به سمت حرف گوناگون و تنها باز  ». ندارند

دانشگاه ها برای تولید مدارک کاغذی نیز دلیل دیگری بر شکل گیری  گذاشتن درهای

صدها هزار بیکاری برای نیروهای بالقوه و در نتیجه کاهش توان برخورداری کشور از 

 9. «امکان فعالیت اقتصادی بخش مولد جامعه است
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در صورت امکان ایجاد شرایط کار در محیط های واقعی کار برای دانشجویان هنگام 

و در زمان فارغ  رفتهمی توان امیدوار بود که هزینه های ملت از بین ن ،حصیلت

 . می شود  التحصیلی با سود باالتر به خود مردم برگشت

علت اینکه دانشجویان پزشکی را استثناء نمودم مربوط به شیوه آموزش می باشد که 

ل خود را در در این سیستم آموزشی این عزیزان بایستی حدود نیمی از زمان تحصی

بدون  لتحصیلیدر زمان فارغ ا ن ها بگذرانند تامکان های واقعی کارشان یعنی بیمارستا

 . سودمند باشند هزینه شدن

ان از دانشجوی ،دانشگاه ها باید همانگونه که در کشور های پیشرفته مرسوم می باشد

نمایند و آنرا یکی کارهای عام المنفعه ای که انجام داده اند را سوال  ،در بدو ثبت نام

 . از مالک های ثبت نام قرار دهند

نوجوانان به اشتغال درامور مختلف که سیستم آموزش و  ،اگر در زمان دانش آموزی

عالقه خود را آزموده و اگر واقعاً  ،پرورش برایشان مشخص می نماید مشغول بکار شوند

امتحان کردن مشاغل آن شغل و حرفه را دوست ندارند فرصت کافی برای تغییر آن و 

درنهایت نوجوانان با کار آشنا می شوند و در  دارد. برایشان وجوددیگر بدون هزینه 

دلخواه خود که با تحصیل  واسطه کارکردن می توانند در رشتهه زمان دانشجویی ب

و  رهای سادهمشغول به کار شوند و قبل از فارغ التحصیلی به کا کردن همآهنگ است

  .مهارت کارکردن و ارتباط با محیط کار را بیاموزند ند تاکم مهارت بپرداز
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 ،برای جوانان فارغ التحصیل امروزی که اغلب از آمادگی به کار و تجربه بی بهره اند

به  ،پس ازگذشت زمان کارگری از نوع ساده آن می باشد. این افراد ،بهترین پیشنهاد

 . پیشرفت و ترقی خواهند نموده  زودتر ازکارگران ساد واسطه داشتن دانش و علم

ها اعالم نتایج و اندازه گیری خسارتهای قوانین و دستورالعمل البته وظیفه دیگر دانشگاه

تند داشها را بیشتر میباشد که اگر دولت و مجلس و قوه قضائیه این پشتوانهها می

 ر داشتهای بهتاست با اعالم رسمی این آمار جامعهبود که امیدوضع جور دیگری می

باشد و یا می قانون کار بر بیکاری چه 19 برای مثال تحقیق شود اثرات ماده .باشیم

 هپیشرفت کشور چ تأثیر عدم آموزش فنی در محیط واقعی کار بر بیکاری و همچنین

 باشد.می

اشخاص زیرک از بدبختی و گرفتاری های دیگران متنبه می شوند ولی اشخاص ابله » 

 9«. نیز عبرت نمی گیرند)فرانکلین(از بلدهای خود 

 1«. )ویکتور هوگو(. دَرِ هر آموزشگاهی را که باز کنید دَرِ زندانی را بسته اید» 
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 روحانیت 4-7
 

بخصوص در زمان ها و مقاطع حساس با روشنگری و هدایت و روحانیت که همیشه 

، دبیگانگان نیافتاستقالل کشور حفظ شود و کشور به دست  جامعه باعث شده است

اکنون که یکی از بزرگترین مشکالت کشور اشتغال می باشد وارد عمل شوند و با توجه 

محوریت خطبه های  ،به مخازن پر بار احادیث و روایات و با استفاده از قرآن کریم

فرهنگ جامعه به سمت کار و فعالیت هدایت  کشور را به اشتغال اختصاص دهند تا

که ریشه بیکاری در قوانینی می باشد که  ی مردم روشن نمایندد و همچنین براگرد

تصویب آنها مربوط به اوضاع زمان انقالب بوده است و اکنون باید تغییر نماید و براساس 

  .و حمایت مردمی را جلب نمایند زمان و مکان فعلی تعریف شود

افراد  در این صورت مجلس و دولت می توانند بدون مخالفت های عمومی از طرف

اطالع و افرادی که از این میان سود می برند به اصالح قوانین بپردازند و کشور به بی

در نهایت سود اشتغال برای فرهنگ مذهبی هم خرج . کارگاهی بزرگ تبدیل شود

زیرا کسانیکه با کار کردن سود می برده اند و خمس سود خود را جهت . خواهد شد

 دیگر نمی توانند به فرهنگ ،کرده اند با بیکار شدنپیشرفت مبانی مذهبی خرج می 

 6خیریه نذر اشتغال جهت کمک به این منظور . مذهبی و روحانیت خدمت نمایند

نموده است که مورد استفاده روحانیون منبری می باشد و ایشان  جلد کتاب را تدوین

 . یندبا مطالعه کتاب مطالب پر باری را می توانند تحویل مخاطبین خود بنما
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          حجت االسالم محسن قرائتی با انتقاد از بعضی از منبرهایی که در مساجد برپا 

متأسفانه بعضی منبرها مایه ندارد و بیشتر به نقل خواب و شعر » تصریح کرد:، می شود

 9«. درحالی که باید از کالم الهی و از قرآن برای مردم در منبرها گفت. می گذرد

 

 خانواده 4-8
 

انواده می باشد که اگر خانواده رین و مهمترین گروهی که از بیکاری ضرر می بیند خآخ

 شود می د دید و ضرر آن به کل کشور واردمه ببیند جزء به جزء جامعه ضرر خواهصد

زن و فرزندان همگی کارکنند البته زنان در زمان ، در یک خانواده پویا بایستی مرد

می رود نمی توانند  تا زمانیکه فرزند به مدرسه ،شش ماه قبل از تولد فرزندانشان

کارکنند و همان بهتر که به تربیت و پرورش فرزند اشتغال داشته باشند ولی در مواقع 

  .دیگر اینطور نیست

سالگی که طبق قانون زمان بازنشستگی  55توانایی انجام کار تا  یک خانم از زمان

شاغل باشد و همچنین زمان پرورش فرزندان سال زمان دارد که اگر  35باشد حدود می

سال وقت خالی دارد و هر موقع سوال  11سال درنظر بگیریم مدت  95را هم حدود 

آیا خانه داری هم برای کسی . می فرمایند خانه دار هستم؟ شود خانم چه کاره هستند

  ؟که کارش به حداقل می رسد شغل محسوب می شود
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 هم خانه داری می کنند و هم کار  ،خانم های شاغل اگر جواب مثبت است پس چگونه

می کنند و اگر از شاغلین پرسیده شود حجم کار خانه داری به حجم کار شغلی را 

سالگی  55در ضمن پس از . مقایسه نمائید می گویند خانه داری حجم کمتری دارد

 .زمان شروع کارهای عام المنفعه و یا انجام کارهای ساده تر می باشد

ر خانم ها کاری در خانه مثل زنان قدیم انجام ندهند دچار مشکالت روحی خواهند اگ

   ضرر بر و بار این خسارت خواهند نمود که خانواده هم تحمیل شد و مشکالت را بر

 . شودمی جامعه برگشت کل

 دبیرستان در خارجمقطع از سنین پیش از دبستان در خانه و از  باید ،فرزندان خانواده

  .دانشجویی می باشددوره بهار آن کارها در  ه کار مشغول باشند؛ زیرااز خانه ب

آورم که حائز میو آوردن فشار بر خانواده کردن دانشجویان نمثالی را در مورد کار

یکی از دوستان جهت ساله ای به شرکت  65اوایل امسال آقای  .اهمیت می باشد

ای که کارخانه را در سالگی  65علت کار و انگیزه کار در سن  استخدام مراجعه نمود.

فرزند دانشجو دارم که باید خرج تحصیل  گفت: دو ،جویا شدم حجم کار سنگین است

 :فتمگ. خیر دانشجو هستند گفت:؟ آنها کار هم می کنند :پرسیدم. آنها را تأمین نمایم

د نند تا شما مجبور نباشیدانشجویی که شغل نمی باشد باید در زمان تحصیل کار ک

باید درجهت اصالح  اما می دانستم پاسخ خود را. در این سن کار سخت انجام دهید

 . فرهنگ و قوانین تالش نمائیم تا شاهد چنین مسائلی نباشیم
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که گریبان گیر خانواده ها شده است، عدم ازدواج جوانان  دیگری ین معضلهمچن

درصد از  19 » نسل فردا می گوید:روزنامه گو با  معاون امور جوانان در گفت و. است

جوانان نمی توانند ازدواج کنند و بیکاری و نداشتن شغل سنگ جلوی پای جوانان 

 9«. شده استبرای ازدواج 
 

      خانمی که در خانه از صبح تا شب نشسته و امورخانه داری را انجام  از سوی دیگر

       چه کاری انجام، ساعت می باشد 1الی  3ر که حداکث یمی دهد بعد از اتمام کار

به جای تلفن زدن های پیوسته و یا گردش های تکراری و خسته کننده و ؟ می دهد

که هم  به کاری باعالقه و سودمند برای جامعه مشغول می شود، مهمانی های اضافی

. باشدکار می  ،می رساند و هم بهترین سرگرمی را دارد و آن تفریح به جامعه سود

ر بیکار صبح تا به عصزیرا از  ؛گرم شدن بیشتر کانون خانواده می باشد ،نتیجه دیگر آن

اری ته و از فرط بیکهمسر در خانه نشس ،وقتی مرد از سرکار خسته می آید نبوده اند تا

مرد درجهت انجام امورخانه ، درحالیکه اگر هر دو تا عصر کارکرده باشند. باشد خسته تر

د به زن خود کمک نماید که این امر باعث همدلی بین خانواده و آموزش کار الزاماً بای

 منظور خارج از خانه ، فقط کارالبته در این فرهنگ . می شود کردن به فرزندان هم

نمی باشد بلکه می توان بسیاری از کارها را درخانه هم انجام داد و از منافع مادی و 

 . معنوی آن سود برد
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 ،دستمزد پائین در روستاها ، به دلیلبا معکوس شدن مهاجرت، روستائیبرای زنان 

شرکت های زیادی نزدیک روستاها ایجاد می شوند و بسیاری از کارها را بیرون سپاری 

 .می نمایند و زنان روستاها هم از این فرهنگ صحیح منتفع می شوند

ت می شود و موجب در مهمانی ها و مجالس از هر دری صحب ،در ارتباط های فامیلی

    های بین فامیلی و دوستان  باال رفتن سطح معلومات خانواده ها و همچنین ارتباط

در کشور می توان از این فرصتها هم برای باال رفتن و بهبود فرهنگ کار . می شود

و نوع کارها و  ، چگونگی انجام کار و اهمیت آنفامیلیصحبت نمود و در اجتماعات 

بحث شود تا همگان به اهمیت آن پی برده و بیکاری در فامیل و دیگر مسائل کار 

دوستان زشت و ناثواب تلقی گردد و افراد بیکار فامیل در هر سطحی از مقاطع زندگی 

شرم نمایند و از یکدیگر در مورد اینکه چه کاری  "بیکارم"که باشند از گفتن کلمه 

  شود.رگتا اهمیت کار جلوه "ا خیرکنی یکار می"کنید سوال ننمائیم و فقط بپرسیم می

یک فرد بیکار ممکن است  ،اگر نوع کار مهم باشد ؛ زیرانه اینکه نوع کار مهم باشد

ه و همیش و شاید هم هرگز آنرا پیدا نکند سالها به دنبال کار مورد توجه مردم بگردد

 . سربار جامعه بماند

  .رآن متوجه کل اجتماع می گردددر نهایت وقتی هر یک از افراد خانواده کار نکند ضر

 برای اصالح امور همه باید بپاخیزیم و تالش نماییم.
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 ؛…بِواحِدَة أَن تَقُومُوا لِلّهِ مَثنی وَ فُردیقُل إنَّما أَعِظُکُم » می فرماید:  خداوند در قرآن

ا دو نفر دو نفر و ی یک چیز اندرز می دهم و آن اینکه ]ای پیامبر![ بگو: شما را تنها به

در این راه به تنهایی و بصورت جمعی به  9«. یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید

ن برگشت می شود و درفردای البته نتیجه این اعمال به خودما .میاصالح امور بپرداز

         با نیت های خالص به حضور خداوند وارد و قیامت با کوله باری پراز اعمال نیک 

.می شویم
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 برند؟ می چه کسانی از بیکاری سود:پنجمفصل 

 

 

 

 

 

         در این فصل به سه دسته اصلی افراد و یا گروه هایی که از بیکاری بیکاران سود 

  :علت مقابله و مخالفت با اصالحات روشن شود اشاره می نمائیم تا شایدمی برند 

 بعضی از وارد کنندگان 5-9

ات دکه قیمت کاال و خدمات ارزانتر از واراگر قوانین کار کشور به طریقی تعیین گردد 

محصوالت مورد نیاز کشور، در داخل تولید می گردد و دیگر دلیلی برای واردات ، شود

وجود ندارد و در نتیجه این گروه بازرگانان به واسطه عدم نیاز به واردات شغل خود را 

 از دست داده  و متضرر می شود.

توان به حمایت از از نواقص قانون کار فعلی می

کارگران توانا و کارفرمایان بزرگ اشاره کرد و این 

مصوبه نهایتا به ضرر بیکاران و کارفرمایان کوچک 

 شود.تمام می
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 از قاچاقچیان  بعضی 5-۲

این گروه زمانی فعال می شوند که کنترل های دولتی و اخذ مالیات ازطرف دولت 

آوردن کاال از  ،درنتیجه ؛ورود محصوالت افزایش می یابد زیادتر می شود و هزینه 

و قاچاقچیان محصوالت  ق قاچاق که همراه با مخاطرات فراوانی است، به صرفه شدهطری

اگر امکان ارزان شدن کاال و خدمات در کشور  ق مختلف وارد کشور می کنند؛را به طر

و دلیل منطقی برای قاچاق وجود  رای این گروه هم به صرفه نبودهوجود داشته باشد ب

ت البته دول. این گروه سود نبرده ومتضرر می شوند ،نخواهد داشت و بدلیل عدم واردات

  د.ت تولید ملی همواره تالش نموده تا جلوی قاچاق را بگیربرای تقوی

کاالهای ورودی کشور درصد  31باشد که ولی آمارهای ارائه شده حاکی از این می»

همچنین با تعیین تعرفه های مختلف سود ورود  «بطور قاچاق وارد کشور می شوند

ه ک نگونه عملیات شمشیر دولبه ی استاما ای ، بطور قانونی را هم کم نموده است؛کاال

زیرا با افزایش مالیات ورود  ؛ارگران می باشدمصرف کننده و ک ه سمتدر نهایت ب

، قیمت ها شود می ورود کاال آسانتر ه و با کاهش مالیاتدش قاچاق تقویتکاالی 

اگر به هر طریقی بخواهیم قانون عرضه و ، می شود و کارگر ایرانی بیکار کاهش یافته

ائیم د معرفی نمرا نادیده گرفته و قوانین خارج از استاندار یتقاضا درسطح بین الملل

پس باید اصالح واقعی یعنی . در نهایت به ضرر کارگران و اشتغال منجر خواهد شد

ه ک شده در سطح بین المللی تعیین شودپرداخت دستمزد درمقایسه با کار انجام 

نتیجه آن رقابت صحیح بین تولیدات داخلی و خارجی می باشد و هزینه های گزاف 

ولت است حذف جلوگیری از قاچاق و جریمه های وارداتی که باری سنگین بردوش د

 . مقدمه صادرات و افزایش تولید ملی حاصل شود شده،
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 بعضی از کارفرمایان 5-3

ار درکشور و مشکالت تولید برای بواسطه ایجاد مشکل در بوجود آوردن کسب و ک

کارفرما که قسمت مهم آن ارتباط نامطلوب بین کارگر و کارفرما، که عامل آن قانون 

برای کارفرما شدن اقدام نمی نمایند و در نتیجه غیر علمی می باشد، بسیاری از افراد 

احتی برامکان رقابت برای کارفرمایان موجود آسانتر می شود،که اگر کارفرمایان جدید 

 .سود کارفرماهای قبلی کم می شود وارد سیستم های کسب و کار شوند،

ازه اجباید سیستمی اجرا شود تا الزم است بدانیم برای کم کردن سود کارفرمایان 

، رقیب وجودکه بواسطه  به سهولت حاصل شود. کارفرمایانبوجود آمدن رقیب برای 

ذعان نمود که قانون کار فعلی دقیقاً به باید ا .سطح درآمد کارفرمایان کاهش می یابد

زیرا امکان بوجود آمدن مشاغل و کارفرمایان  نفع کارفرمایان بزرگ تنظیم شده است

 کوچک به واسطه قانون بسیار مشکل می باشد. 

بعضی بر این باورند که سود اضافی کارفرما بهره کشی از کارگر می باشد. ولی باید 

-حیطم در  ای وکه تولیدات بصورت جزیره هدمعنی می د در زمانهاییبدانید بهر کشی 

ن در ای ،ای بی مورد وجود داشته باشدهو یا اینکه رانت و حمایت شودهای بسته انجام 

توانند بطور رسمی و یا قاچاق محصوالت خود را به زمان که کلیه کشورهای دنیا می

 .کشی بی معنی می باشدهمه دنیا صادر نمایند عمالً بهره

شوند توانند رقیب مشاغل خدماتی الزم به ذکر است که اصوالً کارفرماهای خارجی نمی

برای همین منظور بسیاری از جوانان در حال حاضر جذب مشاغل خدماتی می شوند 

 کارفرماهای خارجی پتانسیل باالتری دارند. اای به کشاورزی و تولید ندارند زیرو عالقه
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 بعضی از کارگران 5-4

باشند که برند بعضی از کارگران شاغل میدیگری که از بیکاری بیکاران سود میگروه 

ایشان  شود وکم می اگر این بیکاران مشغول بکار شوند جا برای کارکردن کارگران قبلی

شد و به دنبال این گروه نمایندگان ایشان هم ندهبا کمتر شدن دستمزد روبرو خوا

ود موکلین خ ن در عدم توانایی در پشتیبانی ازبواسطه از دست دادن موقعیت خودشا

 .شد متضرر خواهند

حال  که در جای خود قابل ارزش است. دلسوزان کارگران شاغل می باشند، این گروه 

دانند چه ضرر بزرگی را به بیکاران وارد این سوال مطرح می شود که این دلسوزان می

شود را درک بیکاری به این افراد وارد می نمایند و ضرر های مختلفی که بواسطهمی

ه شاغل را به سه دستکارگران  ،برای توضیح این مطلب و درک بهتر مسئلهکنند؟ می

 : یمنمائتقسیم می

دوم افرادی که کمتر از  ل مصوب حقوق دریافت می کنند،گروه اول که باالتر از حداق

مساوی حداقل و یا نزدیک  حداقل مصوب حقوق دریافت می نمایند و سوم افرادی که

 . به آن دریافتی دارند

نیاز منطقه ای و یا دارابودن تخصص و یا  در مورد گروه اول روشن است که به دلیل

ل و نوسانات حداق قل مصوب دستمزد دریافت می کنندبیشتر از حداخاص بودن شغل، 

 . دستمزد تأثیر مهمی بر حقوق ایشان نمی گذارد

محدودیت د، به دلیل حداقل مصوب حقوق دریافت می نماین گروه دوم که کمتر از

مجبورند کمتر از حداقل دستمزد حقوق دریافت نمایند  ها اشاره شد،هایی که قبالً به آن
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تمزد سمجبورند با دد تأثیر کمتری بر دریافتی ایشان داشته، و نوسان حداقل دستمز

 . اکنون هم چنین می کنند کمتر از مصوب کار نمایند که

نمایند بزرگترین اما گروه سوم که نزدیک و یا مساوی حداقل دستمزد را دریافت می

بینند؛ زیرا اثر مستقیم قل دستمزد زیان میباشند که از کم بودن مصوبه حداگروهی می

این گروه در شرایط فعلی برای اداره خانواده خود فشارهای . دارددر دریافتی ایشان 

هم  د و با پائین آمدن دستمزد فشار بیشتری راکننمی قتصادی گوناگونی را تحملا

این گروه در تالشند که دستمزد همیشه باال برود و بواسطه . متحمل خواهند شد

کنند  پیدا نمیمانگونه که قبالً هم ذکرشد افراد دیگری امکان کار باالرفتن دستمزد ه

ر اگ ؛ زیراانون می شوندو این گروه سوم برای حفظ موقعیت و کار خود مانع از اجراء ق

گروه بیکاران بتوانند بکار مشغول شوند جای ایشان تنگ می شود و باید با دستمزد 

 . کمتر کار کنند

میلیون نفر فاقد شغل  31( در حال حاضر 5-9بر اساس آمارهای ارائه شده )شکل 

ه میلیون نفر گزارش نموده اند ک 11میلیون و برخی دیگر  11برخی از برآوردها )

   اختالف آن بر اساس مبنای محاسبات می باشد که ما در اینجا به میانگین بسنده

میلیون  95میلیون شاغل در کشور وجود دارد که از این تعداد شاغل  11»و (می نماییم

میلیون نفر از این تعداد به صورت  7نفر طبق ضوابط اداره کار دستمزد دریافت نموده و 

می باشند. در مقام مقایسه در می یابیم که جمعیت بیکاران غیر رسمی مشغول به کار 

  9«برابر جمعیت شاغلین رسمی می باشد. 1

                                                 
 9311خرداد  97یکشنبه  -)وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی(خبرگزاری مهر 9
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  ( 5-9) شکل

 

باشد که کار توان از دو منظر به مسئله توجه نمود یکی اینکه آیا حق افراد بیکار میمی

، یا به شاغلین ستا رر و فشار به بیکاران بیشتردیگر اینکه ض؟ یا باید بیکار بمانند، کنند

اینکه  ؟فشار بیشتری را هم باید تحمل نمایند، که در صورت کم شدن دریافتی ایشان

و  دهد، اصلی مهم استکارگر ساده کفاف مخارج خانواده را نمی حقوق دریافتی یک
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و براساس کار انجام شده در سطح بین الملل  ،اما دستمزد .باید به آن توجه نمود

کشورهای  کارگران، شود و رقیب این قیمت گذاریطبیعی تعریف میبصورت واقعی و 

داخلی هستند.  باشند که در تعیین حداقل دستمزد رقیب کارگران شاغلدنیا می

بجای رقابت با ایشان حق کارگران بیکار داخلی را پایمال نمائیم و با شایسته نیست 

د را در محدوده کشور باال خودستمزد ، انجام طریقی با ایجاد محدودیت برای دیگران

دانی باشد که بیکاران را زن. اینگونه نو اجازه کار به گروهی نیازمند بیکار را ندهیم برده

 .و ظلم تبعات خود را دارد ؛ زیرا این عمل ظلم استو اجازه کار به ایشان ندهیم کرده

گی ه زندنه باید عمل کرد تا دستمزد کفاف هزینبرای رقابت با کارگران خارجی دوگو

می را تشکیلکارگران دنیا  یکی اینکه مانند کارگران چینی که یک پنجم را بدهد،

کشورهای پیشرفته طوری عمل  و یا مثل کارگران اروپایی و دهند، سخت کوش باشیم

ما میخواهیم . » 9«ساعت باشد 5راندمان کارمان در هشت ساعت حداقل » که  کنیم

در  برابر ما راندمان کاری دارد 5شابه کارگری که و م 1« در روز کار کنیم یک ساعت

 ، حل این مسئله می باشد. مشکل اصلی! رفاه باشیم

زیرا قانون مالک دریافتی را حق السعی ؛ کنیمبصورت واقعی کار نمی، در انجام کارها ما

قبل  روز کمتر از روز هرباشد و سعی قابل اندازه گیری نمی درنظر گرفته است و حد

و یا اینکه کار بصورتی انجام می شود که  : حد تالش ما این استگوییممی کرده،کار 

خراب ینه های دوباره کاری و سازیم و هزکنیم و مجدد میمی پس از ساخت خراب

 .                                                                  ندمان کار را پائین می آورد. را، کردن

                                                 
 31/16/9311خبرگزاری تابناک  9

 91/17/9313انجمن بین المللی کار  ۲
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ه نظر گرفته شد مسائل بصورت کوتاه مدت درحل که در آن  ی وضع می کنیمقوانین

که هزینه های قبلی را نابود  است و پس از چندی با تغییر قانون به صرفه می باشد

 شود ساختمان سهای مصوب میر منطقهمثال د . به عنوانو از نو تولید نمائیم کرده

ه بالمانع طبق 6شود سال اعالم می چند بعد ازو سازند طبقه می ، همه سهطبقه باشد

 ب شود و هزینه های قبلی نابودساختمان های قبلی خرا است پس به صرفه میشود که

های کشور و ساختمان جدید بنا شود و یا به علت عدم کنترل ساختمان سازی بنا

د ولی در اروپا ساختمان های بسیاری وجود دارد نشوتجدید بنا می ،ساله 31حداکثر

وان بیان تی را میدو یا سه برابر این مدت هنوز بازدهی دارند. مثالهای متعددکه با 

نه اینکه حق مظلومی را دستمزد کارگران را باالتر برد،  تواننمود که از راه صحیح می

 بیکاری گروهی از هموطنان مائیم و باعثشود تضییع نبرای اینکه خانواده من اداره نمی

 . یمشو

 را بودن و ندار بودن ندارد از سویی اینجا حق با افرادی استارتباطی با دااصوالً حق 

درضمن اگر کار  .ای برای دفاع از خودشان نداردکه هیچگونه پشتیبان و یا نماینده

باشد که یکی از آن نعمتها داشته  کمی وجود داشته باشد و یا نعمتی و دارائی وجود

ای عده باعث شویمحیح تقسیم نمائیم و نه اینکه ص یکدیگر بطورباشد باید بینکار می

یم در زد بیشتری دریافت نمائبیکار بمانند تا بازار کار برای ما بهتر تأمین شود و دستم

بیکاران و خانواده ایشان وارد فشار بسیار زیادتری بر  کنیم کهصورت توجه مشاهده می

 . شودمی
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هدید به بیکاری می شوند همین گروه           لین گروه شاغلین که توالبته باید بدانیم ا

می باشند که دائم در فکر باال بردن حداقل دستمزد می باشند زیرا صنعت و حرفه 

گروهی که حداقل دستمزد را می گیرند در لبه پرتگاه بیکاری قرار دارد و دربسیاری 

به صرفه         موارد با باالرفتن حداقل دستمزد می تواند برای کارفرما در آن صنعت 

 نمی باشد و مجبور به تعطیلی واحد مردمی نماید و خود تیشه به ریشه خود می زنند.

 

 خداوند بستان نگه کرد و دید               بریدی بر سر شاخ، بن میسک»         

 9«کندنه با من که با نفس خود می                کندبگفتا گر این مرد بد می     
 

 

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جایی و رزقی  »چاپلین می گوید: چارلی

 1.«هست بجای آنکه جای کسی را بگیرید تالش کنید جای واقعی خود را بیابید

 

 

 

 

 

                                                 
 باب اول در عدل و تدبیر و رای/ بوستان سعدی 9

 نکاتی برای زندگی  ۲

http://ganjoor.net/saadi/
http://ganjoor.net/saadi/
http://ganjoor.net/saadi/boostan/
http://ganjoor.net/saadi/boostan/
http://ganjoor.net/saadi/boostan/bab1/
http://ganjoor.net/saadi/boostan/bab1/
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 رفع یک شبهه

چرا کارفرمایان دائماً درخواست کم شدن که  اینجا یک سوال مطرح می شوددر 

پائین آمدن دستمزد کارگران برای تولید محصول در صورت ؟ آیا دستمزدها را دارند

 ؟ ارزانتر این تفاوت دستمزد به جیب کارفرما می رود
 

بدانیم که قیمت تمام شده یک محصول به اضافه سود  این سوال بایدبرای پاسخ به 

 حال اگر یکی از پارامتر هایرفی محصول در بازار رقابت است. کارفرما برابر با قیمت مع

ول باال رود و یا اینکه کاهش یابد اثر مستقیم بر روی قیمت تمام شده کاال تولید محص

آن  و فروش محصول خود مجبور می شود ارباز می گذارد و کارفرما بخاطر رقابت در

برای مثال اگر قیمت مواد اولیه افزایش . مبلغ را در قیمت محصول خود دخیل نماید

جه اال ببرد که در غیر اینصورت با زیان موبا یابد کارفرما مجبوراست قیمت محصول را

 لد اولیه پائین بیاید، به دلیو برعکس اگر قیمت مواشده و قادر به تولید نخواهد بود 

 کارفرما مجبور به کاهش قیمت ،را پائین می آورند اینکه دیگر رقبا قیمت محصول خود

نخریدن محصول  و محصول خود می باشد که در غیر اینصورت مواجه با موجودی انبار

در  ،پس باال و پائین آمدن قیمت مواد اولیه تأثیری برسود کارفرمادر بازار میشود. 

  وش محصول ندارد.فر

باال و پائین رفتن آن تأثیری  نیز چنین است و در مورد انرژی و دستمزد کارگران

 . ندارد برای فروش محصول درسود کارفرما
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 ؟یابد است سود اضافی به کجا انتقال می پس اگر چنین

بین خریداران  د باعث کاهش قیمت محصول می شود وسود اضافی از کاهش دستمز 

که متوجه البته سود دیگری هم دارد  .افراد جامعه هستند تقسیم می شود که محصول

 کارگران ،با توجه به پائین آمدن قیمت و تقاضای بیشتر بازار کارگران بیکار می شود و

بته الزم به ذکر است که با پائین آمدن قیمت البیشتری مشغول به کار خواهند شد. 

د تولی ت رقابتی جهت صادرات هم ایجاد شده وقیمممکن است بسیاری از محصوالت 

ی ترکارگران بیشاستخدام به  به نیازداخل و همچنین صادرات مجبورکننده برای پاسخ 

کارفرماهای بیشتری به عرصه کار و تولید اضافه خواهند بع آن برای تولید شود، به ت

 عداد تولید سود خواهند برد وکارفرماها از ازدیاد ت، شد و با توجه به حجم باالتر تولید

 نیز وارد بازار رقابت خواهند شد.کارفرماهای جدید 

ه متا جائیکه اگر این روند ادا بیشتری جذب بازار رقابت می شوند کارگران از سویی

رفته  ،ماند و از آن پس بواسطه نبودن افراد بیکار یابد دیگر فرد بیکاری باقی نخواهد

 ه نقطه سر به سر و یابیکار نبودن و حداقل دستمزد ب ،رفته دستمزد باالتر می رود

کارگر بیکاری وجود ندارد بطورطبیعی بعضی مشاغل  باالنس رسیده و درآن موقع چون

 ن با افراد بیکار بالمانعبه علت مواجه نبود. این امر وندبا دستمزد پائین حذف می ش

می شود نه   دستمزد بطور واقعی تعیین  وضعیت حداقل است؛ زیرا در این شرایط

می توان امیدوار بود دیگر کسی از بیکار  بصورت دستوری و فرمایشی. در اینصورت

 . بودن رنج نبرد
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رفه ط ر شود دیگر اینگونه بی توجه ویکاگر نتیجه این مطالب برای همه روشن و آشکا

در عین حال افرادی  و خواهان اجراء و اصالح قانون خواهیم شد.قضاوت نخواهیم کرد 

همواره تالش می نمایند حداقل دستمزد را  ل و نماینده این گروه می باشندوکیکه 

    دخوحمایت از موکل  ،برای موکلین خود باال ببرند چرا که وظیفه وکیل و نماینده

 ؛دهندمی خود را انجامباشد و شاید بدون درنظر گرفتن حق و عدالت همواره وظیفهمی

ت تالشی بیش از پیش داشته ولی باید بدانیم که همواره باید درجهت تحقق عدال

البته وکالیی هم هستند که با روشن شدن ماهیت قانون و تبعات اجراء نشدن  باشیم.

مت خواهند نمود؛ چون اء قانون ههند داد و به اصالح اجزا تغییرخواقانون نظرخود ر

کار در کشور عزیزمان خواهد که نتیجه آن کم شدن بیکاری و رونق کسب و می دانند 

الزم به ذکر است که در صورت اجرای صحیح، این گروه نیز از عواید آن منتفع شد. 

ت و افزایش قدرت خواهند شد. به گونه ای که نتیجه اجرای آن، کاهش قیمت محصوال

خرید افراد خواهد شد و نه تنها این گروه که کل جامعه از نتایج آن بهره مند خواهند 

برای حصول به این مطلب حتماً مخالفینی مشکل ساز وجود دارند که بایستی البته شد. 

با درایت و روشنگری و استدالل و توجه به مفاسد اجراء نشدن قانون با آنها مقابله 

. در این تصویر نشان داده روی جلد کتاب اشاره به واقعیت موجود دارد تصویر. نمود

شده که همه افراد می توانند به طبقات باالتر سعود کنند مگر جمعیت زیرین که 

که این طبقه از اجازه ورود به محدوده کاری را پیدا نمی کنند  توسط افراد طبقه دوم

 . نیازمندترین اقشار جامعه می باشند

 9سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور     ر بیابان گربه شوق کعبه خواهی زد قدمد

                                                 
 155غزل شماره  غزلیات « حافظ 9
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حمایت از قانون فعلی که توسط نمایندگان کارگران درحال انجام می باشد، یک پدیده 

می باشد. بدین طریق که سی سال پیش قانونی مصوب شده است و در آن زمان قوانین 

بدیهای قانون کشورهای  از نظر خودمان م وکشورهای مختلف را کنار هم گذاشتی

 غیر علمی حذف نمودیم و در نتیجه قانونیسرمایه داری و کشورهای کمونیستی را 

کشورهای جهان آن را و یا شبیه به آن را استفاده می نمایند ساختیم که یک درصد 

              و در طول سالیان به ناکار آمد بودن آن پی بردیم و هنوز حاضر به اصالح آن

         نمی باشیم. از این قانون کارگران متضرر می شوند و آن بیکاری رو به ازیاد آنان

می باشد و جامعه از آن هم متضرر گشته است و آن پائین آوردن راندمان کار می باشد 

 71و جامعه تولیدی و سرمایه ای هم از آن متضرر گشته است که باعث تعطیلی 

است. مدافعین قانون می گویند قانون خوب اجرا نشد، که چنین درصدی صنعت شده 

می باشد، که در پاسخ باید گفت اگر خوب اجرا می شود همین تعداد  وضعی موجود

هفت میلیون کارگر غیررسمی هم امروز جزء بیکاران بودند. پس از مباحث بسیار که 

با این نمایندگان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که ایشان اوالً تهران را ایران می دانند 

دوم اینکه هدفشان شاغلین می باشد و و از آمار شهرهای دیگر بی خبر می باشند، 

 توجه ایشان به بیکاران بسیار پائین می باشد. 
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یکی از کارشناسان ارشد سازمان بهزیستی عنوان نمود، حقوق مربیان مهد کودک در 

هزار تومان می باشد که اگر بیشتر از این مبلغ را  51سیستان و بلوچستان ماهیانه 

توانند هزینه های مهد را بپردازند و مهد تعطیل می شود و بپردازیم خانواده ها نمی 

در اصفهان هم بطور متوسط دستمزد این مربیان حدود سیصد هزار تومان می باشد 

ولی ایشان حقوق دستمزد باالی حداقلی در تهران را می بینند که دلیل اشتباه ایشان 

 از همین جا می باشد.
 

 و شور انقالب مناسب بوده باشد ولی امروز باید باهای قبل  هشاید این قوانین برای ده

 . شرایط فعلی و افزایش روز افزون بیکاری به اصالح آنها اقدام نمائیم
 

: در معبدی گربه ای وجود داشت که هنگام مراقبه راهبه ها مزاحم تمرکز نقل است

گربه  نفر استاد بزرگ دستور داد هروقت زمان مراقبه می رسد یک، بنابراین. آنها میشد

این روال سال ها ادامه پیدا کرد و یکی . را گرفته و به ته باغ ببرد و به درختی ببندد

راهبان . گربه هم مرد. از اصول کار آن مذهب شد سال ها بعد استاد بزرگ در گذشت

آن معبد گربه ای خریدند و به معبد اوردند تا هنگام مراقبه به درخت ببندند تا اصول 

سال ها بعد استاد بزرگ دیگری رساله ای درباره . ست بجای آورده باشندمراقبه را در

 . 9اهمیت بستن گربه به درخت در هنگام مراقبه نوشت

 

 
 

                                                 
9 http://hekayathamchenanbaghist. blogsky. com 
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 در مورد این قوانین که به واسطه مرور زمان شاید کسی جرأت مخالفت با آنرا ندارد با

 ا داشته اند ولیتایید مطالب فوق ر، هر مسئول اداره کار که تاکنون صحبت نموده ام

 ،به علت پست و مقام هیچ کدام حاضر به امضا و تایید مطالب به طور رسمی نشده اند

 . که این هم از همان الگوهای غلط می باشد

دیگر دبیر کل خانه کارگر می گوید:برخورداری از تشکل های صنفی حق در جایی 

 ؟آماده بکار نمی باشند آیا بیکاران بزرگترین گروه بین گروه های.همه کارگران است

ه ، شاید اگر داشتند شرایط به گونوکیل و پشتیبان ندارند، پس چرا این گروه صنفی

الزم است همه گروه های مختلف در جهت روشن شدن مطلب . از اینرو بودای دیگر 

گذشته  سیله دیگر جبرانسخنرانی و میزگرد و هر و، نشریه، کتاب، تئاتر، بوسیله فیلم

 .و از اشتباهات آن درس بگیریم و جامعه ای با عدالت بیشتر بنا نمائیم را نموده
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ها چه زمانی اتفاق  اصالح دستورالعمل: فصل ششم

 می افتد؟
 

            اصالح قوانین و دستورالعمل ها در مقاطع مختلف به روش های مختلفی اتفاق

 . می افتد که به بعضی از آنها اشاره می نمائیم

 اقبال عمومی 6-9

روشن نمودن اذهان  ،یکی از مواردی که می توان با آن به سرعت اصالحات را انجام داد

در این صورت است که مسئولین امر با . جاد مطالبه در جامعه می باشدمردم و ای

پشتوانه مردمی اقدام به اصالح می نمایند و اگر چنین نباشد باید دائماً کنترل نمایند 

که تبعات آن برای کشور چه خواهد شد و آیا بهتر است با مشکل کنار بیایند و یا 

ه نمودن مردم می باشد و مثال آن پشتیبانی آگا ،تحولی را ایجاد نماید و بهترین روش

مردم از اقدامات هسته ای می باشد و نمونه مهمتر آن مشارکت مردم در قالب های 

 . می باشد بسیج و سپاه در پیروزی جنگ هشت ساله
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 همت بلند مسئولین 6-۲

همت بلند مسئولین را می طلبد که با تحقیق در اجراء  ،دیگر راه حل اصالح قوانین

ستمهای مدیریتی در بهتر شدن وضع مردم کوشا باشند و با توجه به همدلی و سی

از طرف رهبری اعالم شده است می توان  11همزبانی دولت و ملت که شعار سال 

امیدداشت که هرچه سریعتر این اتفاق بیافتد که در این راستا حمایت هر سه قوه را 

 . برای پیشبرد امور طلب می نماید

در سوره کهف آمده است وقتی ذوالقرنین که بسیاری او را کوروش کبیر می دانند به 

منطقه قفقاز در مغولستان رسید مردم به او گفتند قوم های یأجوج و مأجوج بر ماظلم 

بول قرنین قمی کنند و برای ما سدی بساز تا  از حمله آنها بر ماجلوگیری نماید و ذوال

کرد و آن سد تاریخی را ساخت و از حمله قوم های یأجوج و مأجوج جلوگیری نمود. 

در اینجا متذکر می شوم ذوالقرنین نگفت با یکدیگر بر سر حقوق خودتان دعوا کنید 

و یا اینکه کار بیشتری با راندمان باالتر انجام دهید بلکه به آنها گفت با یکدیگر سدی 

ین اقوام بسازیم. امروز هم چنین است هرچه به دعوای کارگر و کارفرما در برابر حمله ا

ادامه دهیم و یا کار بیشتر انجام دهیم به نتیجه ای کمتر می رسیم، بایستی در مقابل 

قوانین که مانع کار کردن و ایجاد تبعیض در جامعه شده است سدی بسازیم، که سرآمد 

.خیریه نذر اشتغال در سایت خود محلی را به قانون کار می باشد 19آن قوانین، ماده 

این امر اختصاص داده است که در این قسمت کسانیکه حاضر به کارکمتر از حداقل 

حقوق اداره کار می باشند ثبت نام نمایندتا اینکه مدافعین کارگران از آمار بیکاری به 

خود بیایند و درد دل بیکاران را بیشتر حس نمایند.
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 حد هیجان 6-3

 اشکال بقدری ،منظور از حد هیجان این می باشد که در اثر بی توجهی به حل مسئله

بزرگ شود و نارضایتی عمومی ایجاد گردد که سیستم هیجانی شده و نیاز به اصالحات 

 زیرا مردم نیاز به یک. درآن موقع اقدامات خیلی کارساز نمی باشد. با سرعت زیاد باشد

در این گونه موارد اقدامات سریع بصورت مسکن می باشد اقدام سریع دارند و اصوالً 

که کارهای بلند مدت را تحت الشعاء قرار می دهد و اثر گذاری را بسیار ضعیف و کوتاه 

 . می نماید و حتی ممکن است اشکاالت زیربنایی حادث گردد

اق رسد و این اتفمیلیون نفر می 91های بیکار به تعداد تحصیل کرده 9111تا سال » 

 التحصیلفارغبرابر  رهاچ )یعنی حدود9«.غم انگیز خود گویای بسیاری از مشکالت است

 بیکاری فعلی(

چوب های سقف آن  ،شخصی خانه ای به کرایه گرفته بود: عبید زاکانی می گوید» 

او پاسخ داد: چوب . صاحب خانه را خبر دادند تا مگر مرمتش کند. بسیار صدا می کرد

گفت: نیک است اما می ترسم این ذکر به سجود . ند می کنندهای سقف ذکر خداو

 ۲«. نجامدابی

بزرگترین امر به معروف حفظ نظام اسالمی می باشد و یکی از شاخه های آن ایجاد »

نظام عدالت اقتصادی و تالش برای از بین بردن عدالت اقتصادی از بزرگترین منکر 

 3«محسوب می گردد

                                                 
 93/16/9313خبرگزاری مهر  9

 حکایت های عبید زاکانی۲

 9311هشتم/ نوروز  بیانات مقام معظم رهبری/حرم امام 3
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 دستورالعمل هانادیده گرفته شدن  6-4
 

زمانیکه مسئولین رده پائین ادارات متوجه اشکاالت اجراء قانون می شوند بخاطر منافع 

می دانند  ،مردم قانون را نادیده می گیرند و یا در اجراء آن سخت گیری نمی نمایند

با اجراء قانون عمالً ضرر اصلی به کارگران وارد می شود و البته ممکن است با همکاری 

مسیری انتخاب شود که قانون دور زده شود که این کار هم کاری همراه با  ایشان

 . استرس و نگرانی می باشد

د دستمز، برای مثال می توان به کار در کارگاه های تولید صنایع دستی اشاره نمود

له یبرای نمونه کارگران قالی بافی و مل .اکثر این هنرمندان کمتر از اداره کار می باشد

درصد  11حدودتولید چرم ر مورد مینا کاری و و د درصددستمزد مصوب حدود ده

دستمزد دریافت می نمایند و این کارگاه ها از  ،تعیین شده از طرف اداره کار مقدار

عنوان  به ،زیرا از مدیران موفق اینگونه کارگاه ها ؛چشم مسئولین هم مخفی نمی باشند

 .یران قدردانی و تشکر به عمل می آیدصدا و سیمای جمهوری اسالمی ا کارآفرین در

 کارگاه را تعطیل باید ،اگر قرار باشد ایشان حداقل دستمزد مصوب را پرداخت نمایند

وجدان مسئولین اداره کار منطقه اجازه چنین کاری را به ایشان  به همین دلیل ،نمایند

هم همین نمی دهد و در نهایت از کنار این مسئله عبور می نمایند که حق وانصاف 

 . می باشد

رسد باید در رفتارخود با توجه به ضررهای عنوان شده برای اشخاص و جامعه به نظر می

های خودمان بیشتر دقت نمائیم و بگوئیم من در جایگاه یک دانشجو و یا و استدالل

دهم  توانم انجامیک زن سرپرست خانوار و یا یک بیکار و یا یک معلول چه حرکتی می

      ای دارمکه من به عنوان یکی از مسئولین ذکر شده در این فصل چه وظیفهو یا این
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 ؛چه حرکتی را می توانم انجام دهم ،قانون کار 19 و در جهت شفافیت بیشتر ماده

این  فرض را بر .بدون اینکه بخواهم مقصر را دیگری معرفی نمایم اقدام به اصالح نمایم

بگذارم که اگر من حرکت نکنم هیچکس اقدامی نخواهد کرد و فقط تقصیر را برگردن 

با استعانت از خداوند و با توجه به مثل معروف از توحرکت ازخدا برکت . خودم بیاندازم

 .اصالحات بیشتر درکار مردم ایجاد خواهد شد

 

 گیری نتیجه 6-5
 

ر بخش های قبلی و با توجه به اینکه هر ساله بر با نگاهی به استدالل های آمده د

سال تجربه شده است، حتی  31ست قانونی را که ا تعداد بیکاران افزوده می گردد، الزم

مانند بسیاری از کشورهای ه و اثرات آنرا مشاهده نمائیم؛ برای یکسال کنار گذاشت

 ی بازار براساسپیشرفته از تعیین حداقل دستمزد اجتناب نموده تا عرضه و تقاضا

توانایی و نیاز هر شغل تعیین شود. اگر حاضر به تصویب این نظریه نمی باشیم مطابق 

قوانین گروه دوم عمل نمائیم؛ یعنی حداقل منطقی تعیین گردد تا تنها مددجویان 

حاضر به کار با آن دستمزد باشند زیرا امروزه اختالف نظریه در دنیا بر سر یکی از این 

؛ از سیستم فعلی که تنها نیاز کارگران شاغل را در نظر می گیرد دست دو می باشد

برداریم زیرا این قانون در دنیای کنونی پذیرفته نیست )تنها دو کشور مثل ایران به 

و تنها نتیجه آن آمار  این روش عمل می نمایند و آنها نیز وضع بهتری از ما ندارند(

 بیکاری موجود در کشور می باشد.
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 گفتند مواظب باش از جلواست که مالنصرالدین بر بام رفته بود و مردم به او مینقل 

در  ،بام نیافتی و او آنقدر عقب عقب رفت تا از پشت سر افتاد و حال وضعیت اشتغال

یابد و کارگران هم امنیت کشور ما چنین است که تعداد بیکاران هر روز افزایش می

و کارگرانش اخراج می شوند. اگر جرات انجام شغلی ندارند هر روز شرکتی تعطیل 

هیچکدام از نظریه های منطقی بین المللی وجود ندارد و می خواهیم به همین مدل 

گروه نیازمند جامعه را  6انحصاری خودمان عمل کنیم، برای رهایی از فقر و بیکاری، 

ن سرپرست خانوار، گروه عبارتند از معلولین، زنا 6از شمول قانون کار خارج نمائیم. این 

تحت تکفل کمیته امداد،  )افرادسالمندان بدون مستمری  افراد سابقه دار، معتادین،

و دانشجویان. البته در مورد دانشجویان وزارت علوم می تواند قوانین خودش  (بهزیستی

 ،دهد تا پس از آن کارآموزی را به تمام مدت دانشجویی افزایش ماه1را اصالح نماید و 

لتحصیالن توانمند برای کار داشته باشیم همچنین در مورد استانهای کم فارغ ا

برخوردار مانند سیستان و بلوچستان می توان این گونه مراکز را از شمول قانون کار 

استثناء و یا حداقلی کمتر از حداقل دستمزد کشوری تعیین نمود)مطابق سیستمی 

( دسته آخر مشاغل کم درآمد و که در کشورهای پیشرفته در حال اجراء می باشند

خیریه هایی که سودآور نیستند را از شمول قانون کار خارج نمائیم )که این مورد هم 

در کشورهای پیشرفته در حال انجام می باشد(. الزم به ذکر است این طرح ها هیچگونه 

 بار مالی برای دولت ندارد و باعث کم شدن هزینه های دولت هم می گردد.
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شدن کار هفت میلیون بیکار می باشد و دومین ون، رسمی نتیجه اصالح قاناولین 

نتیجه آن امکان بکارگیری افراد نیازمند می باشد و سومین نتیجه آن کاهش قیمت 

تمام شده در بازار می باشد و چهارمین نتیجه آن امکان صادرات بواسطه کاهش قیمت 

 و اشتغال بیشتر بیکاران می باشد.

امید است این همدلی و همزبانی از طرف ملت با دولت موثر افتد و کشور را پیش از 

بیکار به مرز  فارغ التحصیل سال آینده که تعداد 6 اتفاق هیجانات غیر قابل کنترل تا

.دطقی هدایت کرده باشعقالنی و من خواهد رسید، به سمت و سوی ده میلیون نفر
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 :فتمفصل ه

 نذر اشتغال امام حسین )ع( خیریه 
 

 نذر اشتغال معرفی موسسه 7-9

م تا با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین معضالت کشور اشتغال برآن شدی خیریهدر این 

 .بپردازیم این معضلبا یاری یکدیگر به رفع ید بیائ جامعه خود بگوئیم وبه خیرین است 

، غذا، همانگونه که برای درماننهادیم چون معتقدیم  "نذراشتغال"نام خیریه را 

مدرسه سازی و امورفرهنگی مذهبی نذر می کنیم بایستی در زمینه ، بهداشت، پوشاک

 . اشتغال و مهمتر از آن در زمینه فرهنگ اشتغال نذر کنیم

 پوشاک و درمان به، غذاهمچون  یهدایایواضح است در بسیاری از موارد دریافت 

دریافت ستحق خودرا م، و شخص دریافت کننده خیرات و نذوراتدرآمده  صورت سنت

رف خیریه هایی خواه این پرداخت از طرف خیریه های مردمی باشد و یا از ط، می داند

موارد این عمل ارزشمند به  از دربسیاریاداره می شود. به هر حال  با بودجه دولتکه 

خدمات و کاال دلیلی برکارکردن و ارزش تبدیل شده است و دریافت کننده  یک ضد

 .دقطع خواهد ش اش بهبود شرایط زندگی خود نمی بیند که اگر چنین کند مستمری
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و با توجه به عدم عالقه به پایان دادن و گر خیرین هم تغییر روش نداده از طرف دی

علت اصلی این . عمل می کنندبازهم به همین روش سنتی  ،پرداخت بدون زحمت

آسانی اداره کردن یک خیریه و  اره کردن یک خیریه اشتغالسختی اد ،معیوب چرخه

ره کردن یک خیریه پخش، که برای اداگونه ای  به، غذا می باشد پخش پوشاک و

و مسئولیت شناسایی و ت وقت صرف نموده روزی چندساع ،نفر امیناست دو  کافی

غال تالش و ریه اشتکه برای ایجاد و استقرار یک خی درحالی، تقسیم را انجام دهند

ر یک د. نیاز است تا بتوان کاری شایسته انجام دادکارآمد مدیریت تخصص اشتغال و 

دریافت کننده کاال، بدون زحمت، خدمات دریافت می کند و می گوید:  ،خیریه پخش

خداوند پدر و مادرت را بیامرزد که این اجناس را به این راحتی در اختیار من گذاشتی 

خص ش می کند درحالیکه درخیریه اشتغالدن این کلمات احساس شادی یر از شنیو خ

. شاهد این مدعا آمار خیریه های اشتغال دریافت نمایدباید زحمت بکشد تا مبلغی 

را به خود اختصاص داده و بقیه در موارد  خیریه های موجوددرصد از  1است که تنها 

 . دیگر فعالیت می نمایند

متوجه شدم به ازاء هر نفر از  اصفهان را بررسی کردم وعروف در آمار یک خیریه م

هزار  911ماهیانه مبلغ ، خواه این شخص دانشجو و یا دانش آموز باشد ،خانواده ایتام

ه ها را به این مبلغ تومان هزینه می شود که اگر مبلغ یارانه و کمک های دیگر خیری

حال یک . ار تومان می شودهز 951مبلغ دریافتی برای هر نفر بیش از  اضافه کنیم،

 ؟ هزار تومان دریافتی دارد چرا باید دنبال کار باشد 611نفری که حدود  1خانواده 

هزینه های تحصیل دانش آموزان  دیگری نیز عنوان می کرد:ی مدیر عامل خیریه 

        .شهرکرد و فریدن تقبل نموده اند ،دانشگاه را در اصفهاناز ابتدایی تا پایان  ،سیّد
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آیا کاری از ایشان طلب می کنید و یا آنها  ،تاارائه این خدم از ایشان پرسیدم در ازاء

یه خیر :ایشان پس از تامل و نگرانی اعالم نمودند؟ را به کاری عام المنفعه وا میدارید

ری مسیبا همفکری  تا، چنین دستور کاری را تعریف نکرده است و درخواست نمودند

کاری هرچند  ،خدمات مددجویان در مقابل دریافتموده و را برای خیریه تعریف ن

 . انجام دهند را کوچک
 

 9«)امام حسن عسگری )ع(.اسراف است، ای است که چون از آن بگذردبخشندگی را اندازه»
 

ت سدر این فصل برآنیم مطالبی در مورد خیریه نذر اشتغال با توجه به تجربه های بد

ود را به سمت اشتغال خیریه های خ ، توجهدر صورت تمایل آمده بیان نماییم تا

 . رفتن سرمایه های ملی جلوگیری کنیم هدر معطوف نموده و از

ایگان فقط مربوط به کسانی است که توانایی کار ندارند که خدمات ر الزم به ذکر است

دمات خ اددر این صورت می توان به این افر، فرزندانی هم ندارند که بتوانند کارکنندو 

 . رایگان تحویل داد

خیریه نذر اشتغال آمادگی خود را در انتقال دانش و توانایی اداره کردن خیریه های 

 بطور رایگان در اختیار دیگر مراکز اعالم می دارد.اشتغال 

 چارت خیریه 7-۲

 رتصو باید به فرادی متخصص استخدام شوند و این افرادا در این نوع خیریه ها باید

نگونه کارها بصورت پاره وقت و یا کار در زیرا انجام ای، وقت در خیریه کار کنندتمام 

 . اوقات فراغت موثر نخواهد بود

                                                 
 یازده گوهر تابناک از امام حسن عسکری9
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چارت سازمانی تعریف شود و مسئولیت هر شخص بطور  ،باید در خیریه های اشتغال

مشغول نفر بصورت تمام وقت  51.در خیریه نذراشتغال بیش از دقیق مشخص شود

باشند و بیش از یکصد نیروی داوطلب بصورت پاره وقت با خیریه همکاری بکار می 

 می نمایند.

 شرح وظایف و مسئولیت ها 7-3

ت مدیره خیریه حضوردارند که تصمیمات آنها هیئ، در باالترین سطح تصمیم گیری

 یت عامل تعریف شدهمدیرپست  ،از هیئت مدیره می باشد. پس برکل خیریه اثرگذار

 . مصوبات هیئت مدیره می باشد که مجریاست 

ایشان و پرسنل شاغل در این واحد موظف به نظارت بر حسن انجام  یت:نماینده مدیر

 . دنفعالیتها و ارائه گزارش به مدیریت عامل می باش

 میو طرح ها تصمیم گیری می کنند و  که در مورد روش ها افرادی هستند اتاق فکر:

جود عدم ودلیل  که به نکته مهم این. باشندتوانند از اعضاءخیریه و یا خارج از خیریه 

این گونه خیریه ها کار این  یه های اشتغال و عدم وجوداطالعات کافی از اداره خیر

اقب عو ؛واء بسیار حساس بوده و نیازمند توجه دقیق این افراد به طرحها می باشد اعض

مانند خیریه های پخش دچار مشکل اجراء  ا بررسی نمایند تاجراءو چگونگی اجراء را

البته خیریه نذراشتغال در این مورد می تواند . و ایجاد فرهنگ غلط درجامعه نباشند

انی به آس سه اتاق فکر تشکیل دهد تابه جای مراکز دیگر و برای دیگر خیریه ها جل

  .بتوانند از خدمات این واحد بسیار مهم بهره مند شوند
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درخیریه نذراشتغال به پژوهش در امور درخواست شده در  این واحد واحد پژوهش:

 ،اهپژوهش که پس از در اختیار گذاشتن نتیایج داخل و خارج از کشور اقدام می نماید

 . اتاق فکر در خصوص نحوه اجرایی آنها تصمیم گیری می نماید

و این واحد وظیفه اجراء  درخیریه بسیار مهم است نقش این واحد واحد آموزش:

مصوبات اتاق فکر را در حوزه آموزش برعهده دارد که این آموزش ها در واحدهای 

شامل شهرک فعلی این واحد تحت پوشش آموزش  نواحی. خیریه آموزش داده می شود

روستاهای گرکنه جنوبی و  ،متری کارگاه های خیریه 511شعاع ، صنعتی مبارکه

که با توجه به تداوم گسترش خیریه، محدوده  را می باشدهای اصفهان اج شهرستان

 . تحت پوشش این واحد نیز افزایش خواهد یافت

 . این واحد موظف به ایجاد و اداره کارگاه های اشتغال خیریه می باشد اشتغال: حدوا

ن واحد با هدف فعالیتهای مرتبط با هر واحد فعالیت نموده و ای برنامه ریزی: واحد

و انجام تدارکات مورد نیاز اقدام نسبت به تامین مواداولیه و تامین نیاز واحدهای دیگر 

واحدها را تنظیم نماید که کدام واحد چه کاری را در چه زمانی انجام دهد و  می کند

ی تولید و هزینه کردن ها را برعهده دارد ها مسئولیت دستور خرید مواد اولیه و برنامه

 . ها براساس درخواست انجام کار از طرف اتاق فکر می باشد که این تصمیم

ا ر این واحد وظیفه تدوین رویه ها و دستورالعملهای اجرایی :تضمین کیفیت واحد

 هدیگر خیری بهتغال می تواند خیریه نذر اش همچنین این واحد با نظارت. برعهده دارد

 . نمایددر این زمینه خدمت رسانی ها 

 . واحد برنامه ریزی می باشد خرید براساس اعالم نیاز، وظیفه این واحد خرید: واحد

 وظیفه این واحد کنترل حسابها و تخصیص بودجه می باشد.  واحد مالی و حسابداری:
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 فروش برای کارفرمایان می باشد، زیرا وظیفه این واحد کمک به روند فروش: واحد

در وضعیت مددجویان موثر خواهد بود.دامنه  ،محصوالت کارفرمایانرونق فروش 

  .خارج از کشور تعمیم می یابدفعالیت این واحد به داخل و در صورت ایجاد شرایط به 

 . دارداین واحد وظیفه کنترل موجودی و ثبت ورود و خروج ها را بر عهده  انبار: واحد

این واحد وظیفه ارتباط خیریه با خیریه های دیگر و همچنین با  واحد روابط عمومی:

همچنین این واحد وظیفه سازماندهی ، سازمان های دولتی واشخاص را برعهده دارد

 . نیروهای داوطلب را برعهده دارد

رد ه با قوانین سازگاری ندااین واحد به علت شکل خیریه ک واحد منابع انسانی:

ه خیریه که بداد با مددجویان به گونه ای بستن قراردر زمینه مسئولیت بسیار خطیری 

مسئولیت جذب و استخدام نیروهای داخلی و سازماندهی و آموزش  آسیبی نرسد و نیز

  .ایشان را برعهده دارد

 همچنین بکارگیری نیروهای داوطلب برعهده این واحد می باشد.

نترل عملیات:این واحد وظیفه کنترل فعالیت های مصوب و کنترل کیفیت و ک واحد

ر زمان مقرر در کلیه واحدهای خیریه کارها دانجام شده واحدها را بر عهده داشته تا 

 . و با کیفیت مطلوب انجام دهند

 کارگاه های اشتغال 7-4

 ولی مطلوب تر ،خیریه است یکی از فعالیت های مک به ایجاد کارگاه های اشتغال ک

 .برنظارت آن اکتفا نمایند ها در اداره کارگاه ها وارد نشده و تنهاخیریه که است ن آ

در این صورت هم کارگران به کار واقعی رسیده اند و با شرایط واقعی مشغول بکارشده 

پس از مدتی این کارفرمایان  در این راستا توانمند شده اند تا اند و هم کارفرمایان
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 ،اری مستقل باتوجه به سابقه کاری درخیریه پیدا کرده باشندبتوانند درصورت امکان ک

 که در این صورت ،می باشدخیریه ورود به کارفرماشدن  ،خط قرمز خیریه نذر اشتغال

کارگاه را ممکن است قدرت اداره  یریه هر روز بدهکار مددجو خواهد بود و از سوییخ

یه امکان گسترش خیر وه بر اینو زیان مالی روبرو شود عالنداشته باشد و با ضرر  نیز

که مکانی را از خیَر  یفه خیریه های اشتغال این استوظ. از مجموعه سلب خواهد شد

بطور رایگان اجاره نمایند و کارفرمایی را پیدا کنند که بتواند کارگاه را برای شغل 

مایه رخودش اداره نماید و مبلغی براساس توانائی خیریه به کارفرما بابت تجهیزات و س

مثالً به ازاء هر نفر ایجاد اشتغال حدود ه ازاء هرنفر شاغل پرداخت نمایند ) ب ،درگردش

یک تا دو میلیون تومان به کارفرما قرض الحسنه بدهند که در زمان اجراء کار و دریافت 

البته باید مشاغلی درنظر . ( سود توسط کارفرما این مبلغ به خیریه عودت داده شود

جای کمی را درکارگاه به ازاء هرنفر اشغال نماید تا بتوان با ظرفیت  گرفته شود که

 . افراد بیشتری را مشغول به کار نمود ،محدودیت مکان

 ،اداره کارگاه ،که قدرت خرید مواد اولیه ه نذراشتغال کارفرما کسی استازنظر خیری

خود را  پرداخت حقوق و ازهمه مهمتر توانایی فروش محصول تولیدی، آموزش پرسنل

و محل رایگان و کمک  منعقد نموده ،داشته باشد در این صورت خیریه با ایشان قرارداد

 . قرض الحسنه در اختیار ایشان قرار می دهد با شرایط ،گذاری هزینه سرمایه

از نی ای زنان تعریف شده است زیرا این گروهکارگاه های شهری و روستائی فقط بر

رت پیدا نکردن کار می توانند مشکالت بیشتری را برای بیشتری به کار داشته و در صو

 ،با توجه به شرایط خانوادگی و مشکالت سرپرستی و از سویی جامعه به وجود آورند

 . ند کار پیدا کنندکمتر می توان
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ار قرارداد ک انعقاد ،به دلیل ماهیت شغل های معرفی شده که غالبا کم سرمایه هستند

 .به ندرت اتفاق می افتد کهاداره کار می باشد حداقل حقوقبا  این مشاغلبا کارگران 

خیریه شکایت علیه  عه بودن آنزنان با توجه به شرایط خاص خیریه ها و عام المنف

ی قرارداد شرع زودتر از این گروهزنان  تفاوتهای مشخص با کنند ولی مردان با توجه به

خیریه شکایت می نمایند که نتیجه آن در فصل  خود را فراموش کرده و علیهاولیه 

 . های گذشته ذکر گردید

در صورتیکه کارگری از خیریه شکایت کند و خیریه مدارک کافی برای دورزدن قانون 

رأی به نفع مددجو صادرخواهد شد و خیریه باید این مبلغ را از  ،تنظیم نکرده باشد

 ان پرداخت نماید که در صورت تکرارسودهای نبرده بلکه از خیرین دریافت و به ایش

 . تعطیل خواهد شد یریه با مشکل ورشکستگی روبرو وخ ،این روند

به خیریه مراجعه و عنوان کرد که می تواند  در یک نمونه عینی مدتی قبل کارفرمایی

نفر را برای شغل قلمزنی استخدام نماید اما فقط در زندان اقدام به این کار  یکصد

 د که نزدیک مبارکه اصفهان استچرا در محل زندگی خو :ه ایشان گفتمب. خواهد نمود

 .در ابهام این امر کمک خواهیم کردبه شما  ما نیز ؟اقدام به ایجاد کارگاه نمی کنید

نفر کارگر داشتم ولی یکی از ایشان برخالف  11گفتند که من حدود پاسخ  در ایشان

 میلیون تومان به وی 7.5جبور به پرداخت اداره کار مرا م قرارداد از من شکایت کرد و

و من کل کارگاه را تعطیل ماه یک کارگر ساده(  91کرد)یعنی معادل حداقل حقوق 

 . زیرا توان پرداخت چنین مبالغی را ندارم کردم

به مددجو از کارگاهیا اینکه قسمتیاز کارگاه و بابت قراردادی خارج گرفتن سفتهالبته با

       ،انعقاد قرارداد شرعیگرفته شود وهمچنین  امضاء قرارداد سفید و اجاره داده شده
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ه ب مسائل خالف شرع جلوگیری شود ولیایناز توان امیدوار بود از تکرار بسیاری می

 . مایدنبینی این خسارتها در هزینه های خودپیش ه عنوانب مبلغی را هرحال باید خیریه

ین ا تنها به راه اندازی ،ر است تا اصالح قوانینخیریه که به دالیل اشاره شده ناگزی

 . زنان سرپرست خانوار اهتمام ورزدکارگاه ها برای 

 می باشد. در ایندر زندانها راه اندازی کارگاه  فعالیت دیگر خیریه در زمینه کارگاه ها،

 و حتی بهتر است در مرحله اول بین زندان زنان و مردان وجود نداردخصوص تفاوتی 

و پس  مهارتی را در طول مدت حبس فرا گرفته ل برای مردان صورت پذیرد تااشتغا

 . بتوانند کسب درآمد نموده و موجبات آرامش خود و خانواده را فراهم نمایداز آزادی 

الزم بذکر است که کار زندانیان در زندان مشمول قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی 

.             زندان و یا واحد تعاون قرارداد منعقد نمودنمی شود و فقط باید با سازمانهای 

                                                                                              فرهنگیهایفعالیت7-5

 آن آموزش مهارت و به سبب نیاز کشور است مهمترین، ازهمانگونه که ذکر شد اشتغال

 .برخوردار می باشد قمند کردن جوانان به اشتغال اهمیت واالییعال ال ومنجر به اشتغ

و  نگ کارایجاد فره ،وظایف مسئولین دولتی و خیریه های اشتغال یکی از مهمترین

 عالیتالبته ف .باشد کم هزینه تر و پربازده تراز اشتغال  اشتغال می باشد که می تواند

 ی رسیدنبرا ،اشتغال داردایجاد تری نسبت به در این زمینه نیاز به دقت و کنترل بیش

          به این نتیجه بهتر است مقاطع سنی که نیاز به اشاعه فرهنگ اشتغال بین آنان

می باشد مشخص شوند که با این تقسیم بندی می توان از نیروهای داوطلب و رایگان 

مثل شهر و روستا در هر مورد استفاده نمود و پرواضح است که برای مکان های مختلف 

 . باید کارهای متفاوتی انجام پذیرد
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بطور مثال خیریه نذر اشتغال برای روستاهای گرکن جنوبی واقع در مبارکه اصفهان 

کالس های کامپیوتر و زبان را پیشنهاد نمود و با اجرای این کالس ها سطح علمی این 

دام ایشان با تحصیالت باالتر از قبل شده است و درآینده امکان استخ ،دانش آموزان

                                                                                                                   ........................................................................                           .شدبیشترخواهد ،بهتر

 تقسیم بندی براساس مقاطع سنی و تحصیلی 7-6

وانائی ت و اینکه زمند روشی خاص برای آموزش بودهنیاسنی  با توجه به اینکه هر مقطع

جهت نهادینه کردن فرهنگ کار در کشور این خیریه  ،می باشد متفاوت ،مقاطع مختلف

  .گرفته استبا آن مقطع در نظر آمده در زیر برنامه ای متناسب سنی مقاطع برای 

، ازیسرب، دانشگاه، دبیرستان)دوره اول و دوم(، دبستان، مهد کودک و پیش دبستانی

 . میانسالی و سالمندی، فنی و حرفه ای

 فرهنگی تقسیم بندی بر اساس امکانات و روشهای 7-7

از ابزارهای خاص خود که برای هر سنی  جهت رسیدن به اهداف فرهنگی نیاز است

اده مشترک مورد استف بصورت ته ممکن است دربعضی موارد این ابزاراستفاده شود. الب

ان آموزش مهارت به فرزند سینمائی و فیلم های تلویزیونی و فیلم های قرارگیرد مانند

 . که پدر و مادرها هم درگیر شوند در مقاطع مختلف تحصیلی

د اشبگی میهای فرهنمسابقه رخیریه برگزاریمورداستفاده د یکی امکانات و روشهای

ت. اسجایزه جداگانه در نظرگرفته شده هر کدام برایریزی شده وموضوع طرحکه در سه

 :استدهشریزیزیر طرحباشد که پیرامون مسائلمیذیلاین مسابقات، مسابقهای ازنمونه

   انجام هرنوع کاردرآمدزا-1               انجام کارهای خیر -9
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می توانند در مسابقه شرکت کنند و به هر مقطع جایزه  همه مقاطع سنی در مورد اول

انی و مهد کودکها مشمول پیش دبستمقاطع در مورد دوم  شود جداگانه پرداخت می

نیز دبستانها از این مشمولیت مستثنی و در مورد سوم  شرکت در این مسابقه نبوده

و بقیه گروه ها می توانند در مسابقه شرکت نمایند و جایزه یک میلیون تومانی  شده

. همچنین جوایز براساس جنسیت نیز تفکیک شده و جوایز جداگانه دریافت نمایند

برای آقایان خانمها در نظر گرفته شده است. در این مسابقه برای مربیان و والدین 

هزارتومان  511هزار تومان به مربی و  511جایزه پیش بینی شده است و در هر مقطع 

 . شود به والدین برنده اعطا می نیز

نفر برسد جایزه به طور کامل پرداخت می گردد و  9111البته اگر تعداد هر گروه به 

اگر تعداد شرکت کنندگان کمتر باشند جایزه به همان نسبت کمتر پرداخت خواهد 

           ت در مسابقه افراد یک امتیاز کسب در ضمن به ازای دعوت هر نفر و شرک، شد

می نمایند که در تعیین نفر اول موثر می باشد و همچنین جوایز والدین و مربی در 

صورتی پرداخت می شود که در پیشرفت کار به نفر برنده کمکی حائز اهمیت کرده 

 . باشند

خیریه به آدرس  افراد باید کارهای انجام گرفته دریک سال را جهت داوری به سایت

www. nazreeshteghal.com پس از داوری جوایز اهدا  ارسال نمایند و به برندگان

بانک  ول درکتابی مخصوص درج خواهد شد تانفر ا911و همچنین نام  می شود

 ،شود و به منظور الگو قراردادن کار کنندگان فراهماطالعاتی خوبی برای دیگر استفاده

 . تجلیل به عمل خواهد آمد درجشنی بزرگ از برندگان
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 تصویری از پوستر مسابقه 
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 ،تدوین کتاب، استفاده از شعر از روشهای دیگر اشاعه فرهنگ اشتغال می توان به

آهنگهایی که آقای زمانی علیه آمریکا می خوانند برای اشتغال هم موسیقی )نقاشی و 

ه اشاره کرد کبازی هایی که برای هر سن مناسب می باشد  ش و طراحینمای (،بخوانند

 ،: عکساز مسابقات عمومی مانند طراحی و استفاده .باشدنقش اشتغال درآن پررنگ 

و درنهایت  در مجله ها و روزنامه هاجهت درج مقاالت  ر و مقاله و ارائهشع نقاشی،

فرهنگ اشتغال  همکاری روحانیون با ارائه مطالبی در جهت اشتغال برای گسترش

مجموع عالیتها بصورت محدود که جمع این فاست بخصوص برای جوانان کشور 

 اجرا شده و کشورکل ای خاص و یا برای برای منطقه فعالیتهایی است که می تواند 

 .شتر و بهتر فرهنگ اشتغال شودبه حول و قوه الهی منجر به اشاعه هر چه بی
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 .ارائه می نمایدجدول ذیل توضیح کار در سنین مختلف با ابزارهای مختلف را 

 

 تر از ایجادکارگاههمانگونه که قبالً هم ذکر شد فرهنگ اشتغال و اشاعه آن بسیار مهم

از توان مالی و نیروهای درصد  31و ایجاد کارگاه درخیریه نباید بیشتر از اشتغال است 

سال جوانانی آماده  خیریه را جذب نماید و پس از اجراء این مراحل انشااله پس از چند

 . عالقه مند به کار و توانا برای انجام کارها خواهیم داشت و

مدیر 

ردیف 

 افقی

فعالیت 

دنیای 

 ومجازی

 ایرایانه

تدوین 

ونشر 

کتاب 

 داستان

ساخت 

فیلم در 

زمینه 

 اشتغال

تحقیق 

 وتوسعه

و مقاله 

 نویسی

ارتباط با 

سایر 

 خیریه ها

بازی و 

اسباب 

 بازی

طرح سفیران 

زندگی سالم 

 و لذت بخش

 مسابقه

3،۲،9 
 

 

 آموزش
 

 

 اشتغال

 

هاپروژه  

-پیش 9 ۲9 49 69 89 919 9۲9 949 969 989 ۲19

 دبستانی

 دبستان ۲ ۲۲ 4۲ 6۲ 8۲ 91۲ 9۲۲ 94۲ 96۲ 98۲ ۲1۲

دبیرستان  3 ۲3 43 63 83 913 9۲3 943 963 983 ۲13

 دوره اول

دبیرستان  4 ۲4 44 64 84 914 9۲4 944 964 984 ۲14

 دوره دوم

-پیش 5 ۲5 45 65 85 915 9۲5 945 965 985 ۲15

 دانشگاهی

 دانشگاه 6 ۲6 46 66 86 916 9۲6 946 966 986 ۲16

 پادگانها 7 ۲7 47 67 87 917 9۲7 947 967 987 ۲17

 مساجد 8 ۲8 48 68 88 918 9۲8 948 968 988 ۲18

 کارخانه 1 ۲1 41 61 81 911 9۲1 941 961 981 ۲11

 شهرک 91 31 51 71 11 991 931 951 971 911 ۲91

کانون اصالح  99 39 59 79 19 999 939 959 979 919 ۲99

 تربیتو 

 زندان زنان 9۲ 3۲ 5۲ 7۲ 1۲ 99۲ 93۲ 95۲ 97۲ 91۲ ۲9۲

زندان  93 33 53 73 13 993 933 953 973 913 ۲93

 اسدآباد

زندان مرکزی و  94 34 54 74 14 994 934 954 974 914 ۲94

 توابع

 زنان 95 35 55 75 15 995 935 955 975 915 ۲95

 مردان 96 36 56 76 16 996 936 956 976 916 ۲96

 سالمندان 97 37 57 77 17 997 937 957 977 917 ۲97

 روستاها 98 38 58 78 18 998 938 958 978 918 ۲98

۲91 911 971 951 931 991 11 71 51 31 91  

مدیر ردیف  ۲1 41 61 81 911 9۲1 941 961 981 ۲11 ۲۲1

 عمومی
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 گرفتن بازخوردها 7-8

 سیار دارد بررسی عملکردها،ارزیابیآنچه در هرواحد تولیدی و خدماتی اهمیت ب

با دیدن این  است کههیئت مدیره و اتاق فکر  ات و ارائه آن بهو گزارش هانمودار

 ردن هزینه ها و پر بار کردن فعالیتهام کاقدامات عملی درجهت هرچه ک، گزارشات

برداشته می شود و از ادامه عملیات بیهوده ممانعت به عمل خواهد آمد و در مورد 

گر بیش از دی استفاده از این سیستم ،خیریه که با پول خیرین بنا نهاده شده است

دی دست اندرکاران خیریه ها برای آن اهمیت زیا مراکز احساس می شود و می باید

 . قائل شوند

 آمار کار های انجام شده تا کنون  7-1

 . به شرح زیر می باشد که همواره رو به افزایش می باشد

 اشتغال

و اشتغال زایی برای بیش  اشتغال در مناطق مختلف شهر اصفهان ایجاد دوازده کارگاه

منزل می صورت کار در  ها و یا به نفر از زنان سرپرست خانوار در این کارگاه 111از 

از نفر از زندانیان در زندانهای اصفهان  111همچنین اشتغال زایی برای بیش از ، دباش

 . می باشد دیگر فعالیتها در این عرصه بوده که همه این آمارها رو به افزایش

کارگاه با تشویق و  هشتکارگاه مربوط به خیریه و  دوازده کارگاه اشتغال چهار از

 های دیگر ایجاد شده است. هحمایت برای خیری
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 آموزش

روستای اطراف مبارکه اصفهان که  5برگزاری دوره های آموزشی زبان و کامپیوتر در 

های اشتغال با آموزش ایجاد کالس، اندها آموزش دیدهنفر در این دوره 9511بیش از 

مهارتهای  ،پروریهای فرزندنفر در زندانها و همچنین برگزاری دوره 511بیش از 

های زندگی و پیشگیری از اعتیاد در سطح استان اصفهان به همراه برگزاری دوره

            آموزش مهارتی منجر به اشتغال در کارگاهها که همه این آمارها رو به افزایش

 . باشدمی

 پژوهش

ارائه و  ،های پژوهشی آماده سازی مقاله ،برگزاری دوره های مدیریت ویژه نوجوانان

 ،خارجی جله هایدر م چاپ مقاالت ،ها جرای طرح های پژوهشی و حضور در همایشا

شتغال تشکیل کمیته ا ،برگزاری جلسات بسیار با سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی

ایجاد خانه میان راهی ویژه زنان آسیب پذیر با همکاری  ،در انجمن ایتام امام زمان )عج(

رسیده و باید  93که به سن  یکار و اسکان برای جوانان ایجاد مراکز ،سازمان بهزیستی

از حمایت های بهزیستی خارج شوند و آسیب شناسی کارگاههای اشتغال زنان با هدف 

بهبود سیستم ها و روش های موجود که امید است با این روشها از معضالت این گروه 

ر کشور د داوطلبانهبررسی بر چگونگی ترویج فعالیت های  همچنین .افراد کاسته شود

 فعالیت می نمایند.
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 روابط عمومی
 

 ،هاداریاستان ،بسیج ،خیرین ،هاخیریه ایجاد ارتباطات وسیع در سطح استان و کشور با

 ،شوراهای اسالمی شهرها ،حوزه های علمیه ،ائمه جماعت ،اتاق بازرگانی ،هاشهرداری

( و 19)ماده  قوانین کار پیگیری اجرای صحیح. مجلس شورای اسالمی و هیات دولت

تالش برای فرهنگ سازی در زمینه فلسفه وجودی کار و  ،اصالح برخی از قوانین

 ،اشتغال زایی دانشجویان در جامعه به منظور ایجاد بستر مناسب در زمینه ،اشتغال

قات برگزاری مساب. زندانیان و دیگر اقشار آسیب پذیر ،زنان سرپرست خانوار ،معلوالن

 ،یمقاله نویس ،ترویج فرهنگ کار بوسیله نقاشی ،زمینه های کتاب خوانیبسیار در 

 . فیلم کوتاه و عکس که همه این امور با نظر متخصصین در حال انجام می باشد

 . شرح بروز شده اقدامات در سایت خیریه موجود می باشد
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 مدیران و کارشناسان خیریهنام 

ف
دی

ر
 

 نام واحد پست سازمانی تحصیلیمدرک  نام خانوادگی نام

 اشتغال مدیر اشتغال طراحی صنعتی فوق لیسانس اصفهانی حمیدرضا 9

 اشتغال سرپرست کارگاه ها اجتماعیفوق دیپلم اقتصاد  شاطرزاده  حسین 1

 اشتغال سرپرست کارگاه ها لیسانس مکانیک پژمان محمد 3

  اشتغال دفترمسئول  معماریلیسانس تکنولوژی/  پژمان نازنین 1

 اشتغال امیرکبیر کارگاهسرپرست  دیپلم طراحی دوخت و تربیت مربی مرادی مرضیه 5

 اشتغال حصه سرپرست کارگاه دیپلم تجربی داودی مریم 6

 اشتغال کارگاه صمدیهسرپرست  اجتماعی لیسانس مددکار سطوت فاطمه 7

 اشتغال اشتغالکارشناس  لیسانس ماشین آالت و تولید عمرانی محسن 3

 اشتغال سرپرست کارگاه زندان  لیسانس الکترونیک صادقیان  رسول 1

 اشتغال کارگاه زندان کارشناس  لیسانس برق مرتضوی جعفر 91

 آموزش مدیر آموزش  ----- داودی دهاقانی حامد 99

 آموزش آموزش مشاور فوق لیسانس صنایع سعیدی  زهرا 91

 موزش آ مسئول دفتر  مترجمی زبانلیسانس  قنبری هاجر 93

 آموزش کارشناس کارگاه زندان  ----- خدادادی محمد 91

 آموزش زندان  کارشناس کارگاه حوزوی بوالحق حمید 95

 آموزش سرپرست مبلغین آموزش  حوزوی مهدوی روح اهلل 96

 آموزش مسئول امور فرهنگی دیپلم کامپیوتر فیروزی رقیه 97

 آموزش نسوان زندانکارشناس  دیپلم اقتصاد و حوزوی سلیمانی گلنار 93

 آموزش برنامه ریزی لیسانس متالوژی مرادی امیر علی 91
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 آموزش کارمند آموزش لیسانس روابط عمومی قاسمی مهدیه  11

 آموزش کارمند آموزش فوق لیسانس ادبیات کودک و نوجوان ر حسین پو سارا 19

 آموزش کارشناس آموزش فوق لیسانس روانشناسی  مختاری شقایق  11

 پژوهش مدیر پژوهش لیسانس علوم تربیتی کیخسرو کیانی مهدی 13

 پژوهش پژوهشسرپرست  مترجم زبان سلیسان غالمی سعید 11

 پژوهش مترجم و پژوهشگر لیسانس ادبیات زبان انگلیسی عابدی سعید  15

 پژوهش مسئول نیرو های داوطلب آموزشفوق لیسانس مدیریت  جعفری پریسا  16

 لیسانس مدیریت مرادی علی 17
نماینده مدیریت و مدیر 

 کنترل عملیات

کنترل 

 عملیات

 کنترل عملیات کارشناس صنایع لیسانس مومنی فرزانه 13
کنترل 

 عملیات

 کنترل عملیات کارشناس لیسانس صنایع حسینی رنانی محبوبه 11
 کنترل 

 عملیات

 برنامه ریزی مدیر برنامه ریزی لیسانس مدیریت شیخی پور شهروز 31

 لیسانس سخت افزار آقابابایی مریم 39
کارشناس منابع انسانی و 

 مسئول دبیرخانه
 برنامه ریزی

 برنامه ریزی ITو  تدارکاتکارشناس  فوق دیپلم نرم افزار ابراهیمی  مهدی 31

 برنامه ریزی حسابداریکارشناس  لیسانس حسابداری محمد خانی اکرم 33

 برنامه ریزی کارشناس حسابداری لیسانس حسابداری اسدی مینا  31

 برنامه ریزی مسئول انتظامات دیپلم قاسمی علیرضا 35

 برنامه ریزی کارمند برنامه ریزی صنایع لیسانس افخمی مرضیه  36

 برنامه ریزی کارآموز حسابداری دانشجو حسابداری صادقیان نجمه 37

 مدیر واحد روابط عمومی  لیسانس مواد شایان مهدی 33
روابط 

 عمومی
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ها و ارتباط با سازمان ،های اشتغال اعم از خصوصی و دولتیخیریه ارتباط با دیگر

استانداری و اتاق ، شهرداری ، مانندنمایندهایی که در جهت اشتغال فعالیت میارگان

)ع( نیحسجزء دستور کار خیریه نذر اشتغال امامو... سازمان زندانها بهزیستی، ،بازرگانی

بدون در نظر گرفتن من و  نیاز جامعه اسالمی استه آنچه برای رسیدن بمی باشد. 

 . خیریه من فقط برای خدا همه با هم تالش نمائیم
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 د( دانشگاه  ج( قوه قضائیه                         الف(مجلس شورای اسالمی            ب( دولت               

                                                    میلیون جمعیت فعال کشور تعداد جمعیت شاغلین در کدام گزینه صحیح می باشد؟ 51از  -91

                                     میلیون نفر غیر رسمی 31میلیون نفر رسمی و  7ب(       میلیون نفر غیر رسمی       7میلیون کارگر رسمی و  95الف(
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