به نام خدا
بسته حمایتی برای اشتغال روستاییان
مقدمه:
نظر به ابالغیه مقـام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به رئیس جمهور 1که در آن "
الزام به اتخـاذ برنـامه ها و اقدامات اجـرایی جهت توسعه روستـایی کشـور برای تثبیت جمعیت و تشـویق مهـاجرت به مناطق
روستـایی و عشـایری (کانـون تولیـد و ارزش آفـرینی) با برنامه ریـزی و مدیریت بهینه در سطح ملی ،منطقه ای و محلی ،تعیین سهم
واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی ،ایجاد فرصت های جدید اقتصـادی و حمایت های ویژه از فعالیت های
کـارآفـرینی و اشتغـال زایی مزیت دار بومی" صورت گرفته است ،داشتن راه حل منطقـی ،جـامع ،کاربـردی و فـراگیر (بدون بار مـالی
بـرای دولت) بـرای اشتغـال روستـاییان ضـروری می بـاشد.
رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور ،همواره از اصلی ترین دغدغه مسئولین عالی مقام نظـام جمهوری اسالمی ایران و دولت
های مختلف آن بوده است .برای داشتن کشوری مولد ،باید به اشتغـال روستایی توجه نمود چـرا که روستا پایه استقالل کشـور بوده
و بنا به فرمـایش مقــام معظـم رهبـری ،روستـا پشتـوانـه تـولیـد ،حیــات ،غـذا و مـوجـودیـت کشـور است.
از منظر دیگر ،بیکاری عامل بسیاری از مشکالت کشور است ،برای مبارزه با آن باید از کلیه امکانات و نیروها استفاده نمود .همچنین با
توجه به نهادینه شدن بسیاری از موانع اشتغال ،میباید مسائل آن را به تفکیک بررسی نمود تا بتوان در مورد اصالح هریک بهدرستی
تصمیمگیری شود.
صنایع روستایی نقش بسزایی در افـزایش درآمد روستاییان و ایجـاد اشتغال دارند .این صنایع می توانند تأثیر بسیار زیادی در توسعه
اقتصـادی کشـور داشته باشند و همچنین جدا از تـوان اشتغال زایـی باالیی که دارند ،می توانند در حل مسائل نابرابری و توزیع درآمد
و امکانـات ،مهاجرت ،امنیت ملی ،آمایش سرزمین ،رشد بیش از اندازه جمعیت شهرها و آلودگی آن و دیگر موارد بسیار مؤثر باشند.
صنایع روستایی به علت مواردی همچون نیاز به سرمایه گذاری اندک در مقایسه با صنایع بزرگ ،هزینه تولید به نسبت مناسب ،نیـاز
کمتر به ارز خـارجی  ،تـوان ارز آفرینی و افزایش صـادرات ،امکان استفاده از صنایع و امکانات موجود در نواحی روستایی ،افزایش بهره
وری و ارزش افزایی تولید بخش کشاورزی ،می توانند نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصادی روستاها و کشور ایفا کنند2.ایجاد
ظرفیت های شغلی در مناطق روستایی از جمله بهترین راهکارهای توسعه اشتغال در کشور می باشد و بسترهای زیادی به لحاظ
اقتصادی در روستا وجود دارد که بایستی به نحو احسن از این ظرفیت ها بهره برداری شود .توسعه روستا با حمایت از تولید و کارآفرینی
محقق می شود.
متاسفانه متولی مشخصی در بحث توسعه روستـا وجود ندارد .استفاده از ظرفیت نخبگـان روستـایی در توسعه و تقویت بخش خصـوصی
که صرفا در خصوص اشتغال فعالیت می کنند ،مقوله رشد در روستا را تسریع می دهد .می بایست مسئوالن و مدیران به مردمان
 .)1394،04،09( -1بازیابی از پایگاه ملی اطالع رسانی قوانین و مقررات کشورhttp://dotic.ir/News/View/220 :
 -2بیک محمدی ،ح .و اسدی ،م .) 1386( .ضرورت توجه به صنایع کوچک روستایی مطالعه موردی :شهرستان فریدمن ،19-15 ،مجله تدبیر ،دوره  ،18شماره 71
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روستایی و فکر آنها اعتماد کنند که توسعه صنایع کوچک متناسب با ظـرفیت های هر منطقه از راهکارهای توسعه در روستـاها
محسـوب می شود .قابل توجه آنکه در روستــاها مشکل اشتغـال به خــوبی برطرف نشده و با افـزایش خدمات در روستا ،سبد هزینه
ایی باال رفته و با افزایش هزینه ها ،نتوانستیم سطح درآمد در روستا را باال ببریم ،لذا نسل جوان و تحصیل کرده ،درآمد و اشتغال خود
را در شهـر جستجو می نمایند .در شرایط کنونی با توجه به افزایش مهاجرت از روستـا به شهـر ،تامین زیرسـاخت ها و توسعـه روستا
باید در راستـای تقـویت بیشتـر اشتغال روستـا باشد .گسترش مشاغل کوچک در روستا و ایجاد بستر اشتغال در این صنایع می تواند
به معکوس شدن مهاجرت کمک بنماید.
برخی از موانع اصلی اشتغال در صنایع روستایی و صنایع کوچک ،بدین شرح می باشد :بخشی از مواد قانون کار ،عدم اجرای قانون در
بعضی موارد ،تحریم های ظالمانه ،نوسانات نرخ ارز  ،تورم و همچنین قاچاق کاال ،که الزم است در هر مورد به تفصیل تحقیق و بحث
گردد.
این مطالب بواسطه نیاز بیکاران به شغل بخصوص بیکاران نیازمند تدوین شده است و الزم است همه گرایشهای فکری با استفاده از
راهکارهای پیشرفته بین المللی و با همفکری ،در اصالح این معضل کوشا باشند .استفاده از منابع خارجی که باعث پیشرفت کشور
میگردد ،با لحاظ مسائل داخلی در زمینه های مختلف ،در حال انجام است و نباید مسائل اشتغال را از این قاعده مستثنی بدانیم.
روان سازی ایجاد صنایع کوچک در روستا موجب رونق اقتصادی روستا ،افزایش دستمزد کارگـران شهری ،افزایش درآمد دولت و
حرکت در جهت اقتصـاد مقـاومتـی می شود .همچنین تصویب طرحی مستقل برای روستا ،گامی موثر برای تسریع در تحقق شعار
امسال می باشد که به فرموده مقـام معظم رهبری (مد ظله العالی) به نام حمایت از کاالی ایـرانی نامـگذاری گردیـده است.
قابل توجه آنکه در گردآوری مطالب این کتاب که در چارچوب ضوابط و قوانین جمهوری اسالمی ایران است ،عالوه بر استفاده از منابع
معتبر داخلی و بین المللی ،از محتوای موجود در کتاب های نقش من در بیکاری ،قانونی برای اشتغال روستاییان و مانع اصلی اشتغال
در صنایع کوچک که از تألیف های خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) می باشند ،استفاده شده است.
همچنین از خانم دکتر زهرا سعیدی ،خانم دکتر زارع ،خانم دکتر ممتاز ،خانم دکتر مهرنوش ،خانم مهندس مقدم ،آقای مهندس
رحمانی و آقای دکتر داوودی و خانم مهندس مدیری که در تألیف و نشر این مجلد یاری نمودند ،کمال تشکر و قدردانی را دارم.
اکبر اخوان مقدم
مدیر عامل خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)
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بخش اول) شناخت عامل اصلی انحطاط روستا
عوامل متعددی در انحطاط روستا وجود دارند ،از جمله خشکسالی ،محرومیت های مانده از گذشته و عدم حمایت برخی قوانین که
نتیجه آن مهاجرت بوده و موجب انحطاط و نابودی روستاها شده است .در این بخش به نتیجه این عوامل که مهاجرت می باشد ،می
پردازیم تا دریابیم کدام یک از عوامل بیشترین تأثیر در انحطاط روستا را دارد.
 )1-1بازشناسی عوامل موثر در مهاجرت های روستا به شهر:
تقریباً در تمامی مکان های جغرافیایی ،مهاجرت روستاییان وزن سنگینی را در گروه سنی  15تا  30سال دارد .جابه جایی های بدون
برنـامه جمعیت ،بخصوص از مناطق روستایی به مناطق شهری است که آثار ناهنجار ذیل را به همراه داشته است:
الف) نتایج جمعیتی که به برهمزدن نسبت جنسی در مناطق شهری و روستایی منجر شـده است.
ب) نتایج اقتصادی که به از دست دادن سرمایه انسانی روستا و شیوع اقتصاد بیمار در مناطق روستایی انجامیده است.
ج) نتایج اجتماعی و فرهنگی که شکست کنترل سنتی خانواده در نسل جـوان و تقابل بین سنت و مدرنیسم را در پی داشته است.
د) نتایج سیاسی که به فرار مغزهای روستایی و برهم خوردن هرم قدرت در روستـا منجر شد و بدین ترتیب شکل گیری هرم قدرت
که می توانست به وسیله نخبگـان روستایی شکل گیرد ،از بین رفتـه است .داسکوپتا در تحلیلـی جـامع در مقـاله خـود تحت عنـوان
(مهاجرت های روستا به شهر و توسعه روستایی) می نویسد مهاجرت (ارمغان فقـر) در مناطق روستایی است و برتری کمی زنان و
سالخورده شدن جمعیت از پیامدهای آن محسوب می شود.
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الزم است بدانیم که به استناد مرکز آمار ایران ،نسبت ساکنین روستاها به جمـعیت کل کـشور طی  30سـال گذشـته از  % 45به
 25%کاهش یافته است ،که در این قسمت به دالیل مهاجرت می پردازیم.
در تبیین دالیل مؤثر بر مهاجرت های روستا به شهر ،گروهی چون اوکو با مطالعه جوامع روستایی در کشورهای آفریقایی ،مهاجرت را
امری اجباری و از روی ناچاری و به عنوان آخـرین چـاره قلمداد می نماید ،یعنی موقعیتی که یک خـانـوار ،تمـام امیـد خـود را بـرای
بقـا از دست می دهد و چـاره ای جز مهـاجرت نمی بیند.
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دین ونک و همکـاران معتقدند فقدان تناسب در سرمایه گذاری های شهری و روستایی باعث افزایش نسبی شدت مهـاجرت روستـاییان
نسبت به دهه قبل شده است .درکشـورهای در حال توسعـه و از جمله ایران ،مهـاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل
اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید .این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکالتی از جمله؛ بروز نابسـامانی های متعدد
ناشی از فشـار بر منـابع و امکانات محدود جوامع شهـری ،بیکـاری و کم کاری ،کمبود فضاهای زیستی و آمـوزشی ،آلودگی هوا و
محیط زیست ،سـالخوردگـی و زنـانه شدن نیـروی کـار کـشاورزی ،تخلیة روستـاها و .. .را به وجـود می آورند 4.مسئله مهاجرت صرفا
Dasgupta, Biplab, "Public housing and migration: A multi-level modeling a approach" , Int. Jou. Popul. -3
Geo.,vol.3,1993, P.277.
Wenk Deeann and Hardesty, Constance, "The effects of rural-to-urban migration on the poverty status of -4
youth in the 1980s", Rural sociology, vol. 58, no. 1, 1993, pp.76-96
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به روستا مربوط نمی شود بلکه سکه ای دورویه است که یک روی آن به مسائل روستایی و دیگری به مسایل شهری مربوط می شود.
تهی شدن روستا از نیروی انسانی ،اقتصاد کشور را که پایه استقالل آن است ،با رکود مواجه می کند .همچنین با انباشته شدن جمعیت
درشهر ،ضمن اضافه شدن بر تعداد مصرف کنندگان ،نیاز به منـابع تولید به ویژه تولید کشاورزی نیز افـزایش می یـابـد و موجب
افزایش مشاغل کاذب ،انگلی و انحرافات اجتماعی می شود که برای دولت هزینه ساز است و مشکالت بسیاری را به همراه دارد.
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در کشور ما ،مهـاجرت در گذشته نیز وجود داشته است ،ولی در چند دهه اخیـر روند صعودی داشتـه و به صورت یک مسأله اجتماعی
درآمده و مشکالتی را برای مسئولین و جامعه به وجود آورده است .به طوری که در حال حاضر چندین روستا وجود دارند که ساکنان
آن به پنجاه نفر نیز نمی رسند و برخی نیز کامالً خـالی از سکنه شده اند .از این رو در مقاله حاضر تالش میشود گام هایی هر چند
کوچک برای بررسی دالیل مهاجرت روستاییـان بـرداشته شـود( .)3طبق پـژوهش قـاسمی اردهـایی علت اقتصـادی با  ،%54.7دالیل
اجتمـاعی و فـرهنگی  ،%25.5موارد طبیعـی و کشـاورزی با  % 13.2و جمعیت شناسی با  %6.6به ترتیب بیشترین درصد علل
مهـاجرت را شـامل می شود %50 .علل اقتصادی مهاجرت مربـوط به کمبود تسهیالت ،بیکـاری و کمی درآمد است که خود گویای
تمرکز عوامل دافعه در علل اقتصادی مهاجرت می باشد .چنانچه مالحظه می شود ،در علت اقتصـادی مهاجرت ،عوامل جاذبة شهری
به اندازة دافعة روستایی نتوانسته اند خود را نشـان دهند.
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جدول -1توزیع فراوانی عوامل جاذبه ،دافعه ،تبعی و شخصی در علل چها گونه مهاجرت از روستا به شهر
جاذبه

عوامل
علل

تبعی

دافعه

شخصی
درصد

تعداد

درصد

-

-

-

10

37
10

تعداد

درصد

تعداد

درصد

22

38

36

62

-

-

-

9

33

8

30

جمعیت شناسی

-

-

-

-

-

-

7

کل

22

-

14

100

-

-

-

-

20.7

59

55.7

8

7.6

17

16

اقتصادی

تعداد

روستاییان بیشتر به خاطر مشکالت اقتصادی است که از روستا متنفر شده و از آن گریزانند .در مجموع می توان گفت که نقش عوامل
دافعة روستـایی در مهـاجرت روستا به شـهر بیشتر از سایر عوامل به خصوص عامل جاذبة شهری است .برخالف تصور عمومی که زرق
و برق شهری را عاملی مهم در مهاجرت روستاییان به شهر می داند ،بررسی حاضر ،نقش دافعه های روستایی را تعیین کننده تر دانسته
است .به نظر می رسد که مهاجران روستا به شهر ،در اثر دافعه های روستایی است که مجـذوب جوامع شهری می شوند نه اینکه
جوامع شهری فی نفسه مجذوب کننـده باشنـد.
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 -5گودرزی ،سعید( .) 1390نمونه ای از گرایش های مهاجرتی در جوامع روستایی ایران و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهرستان تویسرکان) ،دو
فصلنامه برنامه و بودجه شماره .107
 -6قاسمی اردهایی ،علی( .) 1383بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران با فرا تحلیل پایان نامه تحصیلی مقطع زمانی ( .)1359-83فصلنامه
روستا و توسعه.
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نمودار -1توزیع نسبی تاثیر عامل دافعه در علل چ هار گ ونه م هاجرت
15%

ج معی ت ش ناسی

0%
6 1%

اجتماعی و فرهنگی

24%

ط بیعی و کشاو رزی
اقت صادی

اندرسون فقر روستاییـان را عامل اصلی مهاجرت به شهرها می داند و معتقد است که روستاییان برای فرار از آسیب های نـاشی از
فـقـر به شهرهـا مهـاجرت می کنند.
مرکز آمار ایران بیان می کند که  95درصد از محصوالت کشـاورزی در روستـا و از آن طرف  65درصد از ارزش افـزوده محصوالت
کشاورزی در شهرهـا تولید می شود .اینجـاست که روستـا را مترادف با کشـاورزی می دانند .در حالی که قابلیت های اقتصـادی روستا
فراتر از این است و ما به عنوان همیاران روستا معتقدیم که روستا می تواند تولید ثروت و شغل داشته باشد بایـد این دیدگاه را اصالح
کنیم و اجـازه ندهیم که این تفکر ادامه یابد .اگـر به مبانی توسعه دیگر کشورها نگاه کنیم دنیا روی دو فاکتور مهم سرمایه گذاری
کرده که نخستین آن نیروی انسانی است و دوم توسعـه از کنـار دریـا است .اما در ایـران به نیـروی انسانی ساکن در روستاها و تربیت
آن توجه نمی شود و استـان های کنـار آب ،بخصوص شهرهای جنوبی کشور را توسعـه نیـافته یـا کمتر توسعه یـافته می بینید .با
عنایت به تـاکید رهبـر معظم انقالب بر توسعـه روستاهـا که فرمودند "روستـا کـانون تــولید و ارزش آفرینی است و نه تنها باید
جمعیت ساکن در آن تثبیت شود بلکه باید افزایش نیز داشته باشد" ،باید مهاجرت معکوس از شهر به روستا اتفاق بیافتد و توسعه در
روستا رخ دهد.
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نتیجه نهایی مهاجرت از روستا به شهر ،نابـودی کامل شکوفایی ملی و از دست دادن آزادی است چرا که انحطاط روستا به مثابه
انحطاط تمدن است ،تمدنی که ضامن قانون شهروندی و حفظ حرمت آزادی انسان است( روالن ماسپتیول به نقل از پیتیه1369:44 ،
) به گزارش مرکز آمار ایران ،سالخوردگی روستاها نتیجه مهاجرت به شهرها می باشد .مهیا نبودن شرایط اشتغال موجب کاهش
جمعیت ،انحطاط و سالخوردگی در روستاها گردیده است .عـامـل اقتصـادی بطـور خـاص بـاعث شـده که تقـریباً هـمه کـارگــران
روستــایـی بصــورت غیــر رسمـی(بی بهره از مزایای بیمه و بازنشستگی) مشغول به کار باشند.
پس از انقالب اسالمی صنـایع کوچک به وزارت صنـایع منتقل شد و پس از مدتی منحـل گردید .از آن زمان سازمان مخصوص و
منحصری با هدف خـاص رشد و توسعـه صنایع کوچک جهت ارائه رهنمـود ها و خط مشی های مشخص با توجه به شرایط خاص
صنایع کوچک وجود ندارد (بیک محمدی .)1386 ،ص -25این آمار تکان دهنده مبین عملکرد ما در روستا می باشد که طبـق گزارش
ویژه دولت از اشتغال در مورخه  ، 94/07/13عنوان می کند :تعداد  10.3میلیون روستایی بیکار هستند.

 -7روزنامه ایران( ،دوم مرداد ماه  ،)1395شماره .6267
 -8خبر آنالینhttps://www.khabaronline.ir/detail/420881/Economy/market-
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دیویس و همکاران در تحقیقی با عنوان مقایسه فعالیتهای درآمدزای روستایی بین کشورهـا به مطالعه در نواحی روستایی کشور
پرداختند .نتایج نشان داد که بزرگترین سهم از درآمد در مناطق روستاییِ بسیاری از کشـورها ،ناشی از فعالیتهای خارج از کار کشاورزی
است.
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در حال حاضر تنها راه حل ممکن برای حل مشکالت روستاها و بخش کشاورزی استقرار صنایع کوچک روستایی است .نظریه صنعتی
شدن مناطق روستایی به عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال پایدار به عنوان آخرین چاره کار برای حل مشکل فقر منـاطق
روستـایی است که هم اینک بخشی بالقوه در جهت حل مشکل بیکـاری و عاملی تسکین دهنـده بـرای منـاطق محـروم روستـایی
محسـوب می شود .صنایع کوچک روستایی به لحاظ توانایی باالیی که در جذب نیروی کار دارند ،منابع عمده ای برای کسب درآمد
هستند که منجر به کاهش شکاف درآمـدی در سطح روستـا می گردد .این بخش می تواند برای گروه های کم زمین یا فاقد زمین
که درآمد کشاورزی پاسخگوی نیازهایشان نیست ،به ویـژه در دوران رکود کشـاورزی (یعنی زمانی که تقاضا برای نیروی کار نسبت به
فصل کاری کمتر است) ایجاد اشتغال و درآمد نماید .بی تردید اشتغال زایی این بخش از خروج نیروی کـار از روستاها که عـامل اصلی
رشد ( لجام گسیخته حاشیه شهرهـا و مشکالت عدیده) اقتصادی اجتماعی است ،جلوگیری می کند10.باید بررسی نمود که چرا
صنایع کوچک در روستاهای کشور توسعه نیافته است و نه تنها هر روز به نابودی نزدیک می شوند ،بلکه سرمایه گذاران حاضر به
فعالیت در روستا نمی باشند.
 )1-2علت اصلی عدم سرمایه گذاری در روستا:
به منظور رونق اشتغـال در صنایع کوچک و روستایی ،می بایست قیمت تمام شده تولیدات روستایی با محصوالت شهری قابل رقابت
باشند تا منجر به افزایش تقاضا برای خریـد محصوالت تولیدی در روستـا گردد .در تعیین قیمت تمـام شده کاال ،عوامل هزینه ای
مختلفی تأثـیرگذارند که از بین آنها هزینـه های مربوط به قیمت ماشین آالت ،قیمت مواد اولیه و مبلغ خرید مشتری نهایی ،در شهر
و روستا یکسان بوده ولی هزینه های مربوط به انتقال مـواد اولیه ،قطعـات ،محصوالت ،آوردن نیـروی کـار متخصص و کـارفرمـای با
تجربـه از شهـر به روستـا ،متفـاوت بوده و در روستا گـران تر از شهـر است .در واقع علت اصلـی باال رفتـن قیمت تمـام شـده و
گـرانی تولیـدات روستـایی نسبت به محصوالت شهـری ،همین عـوامل هستنـد که در نهـایت منجـر به بیکـاری و عدم اشتغال در
شـرایط فعلی روستـاها شـده اند.
برای موضوع دوری راه و باال رفتن هزینه های نقل و انتقال در روستا نمی توان کار خاصی انجام داد ،ولی عـامل مهمی که در تعیین
قیمت کـاال تأثیر بسیـار باالیی دارد و بـاید مـورد تـوجه ویژه ای قـرار گیرد ،موضوع دستمـزد کارگران شهری و روستایی می باشد.
بنا به قـوانین فعلی که در آن حداقل دستمزد کارگران شهری و روستایی یکسان در نظـر گرفته شـده و همچنین موارد ذکر شده،
دلیلی برای وجود اشتغال در روستا باقی نمی ماند و انحطاط روستاهای کشور با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت .با توجه به بیکاری
بیمارگونه موجود که باید درمان گردد ،تنهـا راه کم کردن هزینه تولید روستایی ،ایجاد قـانون دستمزد مستقل برای اشتغال روستاییان

Davis, B. winters, P. carletto, G. (2010), A cross-country comparison of rural income generating activities, -9
world development, vol.38, No. 1, pp. 48-63
Skinner, N. M, Alun,E. J. and Kuhn,R. G, (2003), " Socialand environmental regulation in rural china." -10
Geoforun, Vol34, No2.
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است .الزم به ذکر است که پـرداخت وام های بانکی کم بهره و یا وام های مشـاغل زودبازده ،مشکل اشتغال در روستا و مشاغل کوچک
را حل نمی نماید و همان گونه که شاهد هستیم ،از گذشته تـا به حـال ،این وام ها از یک سـو باعث افزایش تورم گردیده و از سوی
دیگر وام گیرندگان اغلب آن را در موارد غیر از اشتغـال ،صرف نموده اند و یا توان بازپرداخت وام را نداشته و با بلوکه شدن پول نزد
اشخاص ،سرمایه بانک ها و دولت ها از بین رفتـه است .همچنین کمک هـای دولت مبنی بر پرداخت قسمتی از دستمزد و یا بیمه
کارگران کم ثمر بوده زیرا بستر اشتغال و رقابتی بودن محصول مهیا نشده است .در عین حال این خدمات فقط به افراد محدودی که
به مراکز اصلی نزدیک بوده اند ،تعلق گرفته است.
به نظر می رسد تدابیر گذشته و قوانین موجود برای رفع معضل بیکاری موثر نبوده است.هماهنگونه که برای مسائل جزئی تر ،کارشناس
خارجی استخدام می کنیم ،الزم است فارغ از تعصبات گروهی و با استفاده از تجربیات موفق جهانی ،اقدامات جدی جهت اصالح شرایط
کار صورت گیرد.
سالیان متمادی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد در سراسر کشور را (شهر و روستا) یکسان اعالم می کند .یکی از دالیل آن
ها چنین است  ":مگر خون کارگران شهری از کارگران روستایی رنگین تر است که دستمزد بیشتری دریافت کنند؟" نتیجه این تفکر
اشتباه این بوده که طی سی سال گذشته جمعیت روستا نسبت به شهر از  %45به  %25کاهش یافته است .در شرایط کنونی هم که
دستمزدها مساوی هستند دیگر دلیلی برای حضور کارفرمایان در روستا و ایجاد شغلی در آنجا وجود ندارد چرا که هزینه تولید
محصوالت در روستا باالتر از شهر می شود و تولید در این مناطق توجیه پذیر نیست .در صورتی که دستمزد شهر و روستا برابر باشد،
کارفرما ریسک سرمایه گذاری در روستا را نمی پذیرد .در نظر بگیرید می خواهیم محصولی را از فروشگاه محلی یا فروشگاه خارج از
شهر خریداری کنیم .تنها در صورتی به فروشگاه خارج از شهر می رویم که محصول آن ارزانتر باشد ،در غیر اینصورت به فروشگاه
محلی مراجعه می کنیم .برای کارفرما هم اینگونه است که به شرطی در روستا سرمایه گذاری می کند که کارگر آن ارزانتر باشد ،در
غیر اینصورت از اشتغال زایی صرف نظر کرده و کارگر روستایی همچنان بیکار می ماند .به بهانه حمایت از کارگر روستایی ،با مساوی
اعالم کردن دستمزدها ،مشاغل روستایی حذف و روستاییان روانه شهرها شده اند .در این حالت فرصت های شغلی در روستا کم و
جمعیت بیکار در شهر زیاد گردیده که موجب بهره کشی از کارگر شده است ،زیرا در هر دو محل (شهر و روستا) نظام عرضه و تقاضا
بهم خورده است.
اطالعات فوق مبین این موضوع هستند که روستاهای ما در سطح کشور مورد بی مهری قانونی قرار گرفته اند و در واقعیت ،قانون کار
موجود ،برای روستاها مصوب نشده است .در نتیجه  %96مشاغل روستایی غیر رسمی شده اند و بواسطه همین قوانین نامربوط ،این
میزان بی قانونی در روستاهای کشور رواج یافته است.

7

بخش دوم) بررسی موانع اصلی اشتغال در روستا
در قسمت قبل مشخص گردید که عامل اقتصادی مهمترین علت مهاجرت و انحطاط روستا است و مهمترین دلیل آن مشکل قانون
حداقل دستمزد و عدم مزیت سرمایه گذاری در روستا می باشد .در این بخش موارد موثر بر عامل اقتصادی را مورد بررسی قرار می
دهیم .برخی از موانع اصلی اشتغال و رونق اقتصادی در روستا و صنایع کوچک مربوط می شود به :بخشی از مواد قانون کار ،عدم اجرای
آن در بعضی موارد ،تحریم های ظالمانه ،نوسانات نرخ ارز  ،تورم و همچنین قاچاق کاال که در ادامه به ریشه های آنها اشاره شده است.
برای روشن شدن مورد اول ،قانون کار کشور را با پیشنهادات سازمان جهانی کار که معتبرترین مرجع بین المللی و بزرگ ترین مدافع
کارگران است ،مقایسه می نماییم که در ابتدا به معرفی این سازمان می پردازیم( .به منظور حفظ امانت داری ،مطالب ارائه شده از
سازمان جهانی کار و ترجمه آن بطور کامل در این بخش آمده است).
سازمان جهانی کار که به اختصار  ILOنامیده می شود ،تنها ارگان سه جانبهی سازمان ملل متحد است که از سال  1919به دولتها،
کارفرمایان و کارگران  187کشور عضو خود در تنظیم استانداردهای کار ،توسعهی سیاستها و تدبیر برنامههایی جهت ترویج کار
مناسب برای همهی زنان و مردان کمک میکند.
International Labour Organization the only tripartite U.N. agency, since 1919 brings together governments,
employers and workers of 187 member States , to set labour standards, develop policies and devise programmes
promoting decent work for all women and men.11

کاهش نابرابری و ترویج کار مناسب و درخور برای همهی زنان و مردان به عنوان اهداف اصلی سند توسعهی پایدار ،مصوب سال 2015
سازمان ملل متحد شناخته شدهاست.
Reducing inequality and promoting decent work for all women and men have been identified as key objectives in
the for Sustainable Development, adopted at the United Nations in 2015.

از زمان تأسیس سازمان جهانی کار حداقل دستمزدها از موضوعات مهم این سازمان بودهاست .براساس این دیدگاه که "صلح جهانی
پایدار تنها در صورتی ایجاد میشود که بر پایه عدالت اجتماعی بنا شود" ،اساس نامه این سازمان در مقدمه خود به بهبود ضروری و
فوری شرایط کاری اعم از "شروط و قوانین دستمزد قابل قبول برای زندگی" اذعان نمودهاست.
Minimum wages have been an important subject at the ILO since its creation in based on the view that universal
and lasting peace can be established only if it is based upon social justice, the ILO constitution called in its
Preamble for an urgent improvement of conditions of labour, including the provision of an adequate living wage.

در همین راستا خاطر نشان می شویم که تحقیق و اظهار نظر در مورد قوانین مطلوب است ،ولی هوشیار باشیم که نباید دانش و
اطالعات محدود خودمان را بر استانداردهای بین المللی که با تالش فراوان از سوی عالقمندان به کار و کارگر تصویب شده است را
ارجح بدانیم.

www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works11
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 )2-1تناقض های قانون کار کشور با استانداردهای سازمان جهانی کار (:)ILO
ایران در شاخص بین المللی سهولت ایجاد کسب و کار ،در رتبه  120جهان قرار دارد .چرا این اتفاق در ایران افتاده است و  ILOدر
این رابطه چه می گوید؟ سازمان جهانی کار در صفحه  26که راهنمای تعیین حداقل دستمزد می باشد ،عنوان نموده است که:
"حداقل دستمزدهایی که برنامه ریزی ضعیف دارند می توانند رفاه کارگران را بـه خطر بیاندازند و اقدامات سودمند را از پایه خراب
کنند و مشوق های اقتصادی ،برای اجرای حداقل دستمزد را بی فایده کنند".
“Well-designed and effective minimum wages can contribute to these objectives. Poorly designed minimum wages, by
”contrast, can put workers’ well-being at risk, undermine effective implementation, and risk encouraging informality.

حال به بررسی تناقض های قانون کار کشور با موازین بین المللی می پردازیم.
 )2-1-1تناقض اول :عدم توجه به مناطق روستایی ،محروم و مشاغل کوچک در اجرای قانون کار
از سالیان گذشته اقتصاد دانان و جامعه شناسان به این نتیجه رسیده اند که می باید مزدی که یک فرد عادی در صورتی که تمام وقت
مشغول به کار است دریافت می کند ،پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی زندگی او باشد؛ در غیر این صورت موجب پدید آمدن اخالل
در جامعه شده و هزینه های سنگینی را برای جامعه در پیش خواهد داشت؛ زیرا فرد ناچار میشود قید بعضی مخارج اصلی خود مانند
تغذیه ،درمان ،سرپناه مناسب را بزند و یا مرتکب اعمال خالف قانون بشود که در هر دو صورت عواقب آن گریبان فرد و جامعه را
میگیرد.
برای رسیدن به این هدف در اکثر کشور های دنیا کارفرمایان مکلف به پرداخت حداقل دستمزد قانونی به کارگران خود می باشند .به
همین دلیل قانون گذار در ماده  41قانون کار ایران ،شورای عالی کار را به شرح زیر موظف کرده است که همه ساله میزان حداقل مزد
کارگران را مشخص نماید .
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ماده  41قانون کار :شورای عالی کار همه ساله موظف است ،میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف
با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
تبصره :1حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم میشود .
تبصره :2حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد ،باید به
اندازهای باشد تا زندگی خانواده ای که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم میشود را تامین نماید .
جای سوال است که چرا این قانون ،پاسخ گوی حداقل نیاز کارگران نیست؟ مگر نباید این حداقل به گونه ای تصویب شود که زندگی
یک خانواده را تامین نماید؟ چه عاملی مانع از باال بردن حداقل مزد میشود؟ برای تعیین این عدد هر ساله شورای عالی کار جلسه ای
با حضور نماینده کارگران و نماینده کارفرما و نماینده دولت تشکیل می دهد .روال ساالنه بر این بوده است که نماینده کارگران سعی
در باال بردن این عدد و نماینده کارفرما سعی در پایین آوردن آن دارد ،نماینده دولت نیز می کوشد با در نظر گرفتن تمام مصالح کشور،
تعادلی میان دو پیشنهاد ایجاد کند.

 - 12کتاب قانون کار-تدوین جهانگیر منصور
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کارگران می گویند که این حداقل کفاف زندگی آن ها را نمی دهد و کارفرمایان می گویند اگر شما به یکباره این نرخ را افزایش دهید،
بسیاری از صنایع که هم اکنون نیز بازدهی مناسبی ندارند ،به ورشکستگی کشیده میشوند و کارگران آن صنایع دیگر نمی توانند
همین حداقل را نیز دریافت کنند و به جمعیت بیکار کشور افزوده می شود .راه حل چیست؟ چگونه می توان این دو را جمع کرد؟
سایر کشورها چگونه با این مساله مواجه شده اند؟ آیا با ادامه روند موجود روزی می رسد که این مشکل حل شود؟ و در این جاست
که هیچ گونه جوابی از سوی مسئولین ذی ربط شنیده نمی شود!
بدون شک راه حل نهایی و بلند مدت این مساله باال بردن سطح بهره وری صنایع کشور ،جهت گیری به سمت صنایع دانش بنیان
است که همگی جزئی از پارامترهای مقاوم سازی اقتصاد کشور است .اما راه حل کم هزینه تر چطور؟ آیا می توان به گونه ای عمل کرد
که در شرایط فعلی وضعیت معیشتی کارگران ارتقا یابد؟
اگر یک بار دیگر متن قانون را دقیق تر مرور کنیم ،متوجه می شویم که قانون گذار به این نکته بسیار مهم توجه داشته است و می
گوید :میزان حداقل مزد کارگران باید برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ارائه شده تعیین شود .این
مطلب خیلی روشن است که حداقل هزینه در شهری همچون تهران با روستایی در استان کرمان خیلی متفاوت است .پس اجرای
صحیح قانون راه حل بسیار آسانی است که نیاز به یک بررسی کارشناسی دارد .بدین منظور تفاوت هزینه زندگی در تهران را با برخی
مناطق ،به استناد مرکز آمار ایران مقایسه می نماییم.
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متوسط هزینه یک خانوار در سال ( 96ریال)
47,994,000

14,669,000

20,453,000

24,177,000

28,504,000

یک خانوار شهری
یک خانوار
یک خانوار
یک خانوار
در استان قم
روستایی در استان روستایی در استان روستایی در استان
تهران
اصفهان
قم

32,813,000

یک خانوار شهری
در استان اصفهان

یک خانوار شهری
در استان تهران

با توجه به آمار فوق که متوسط هزینه یک خانوار در تهران ،حدود سه برابر هزینه یک خانوار در روستای قم می باشد (مانند سال های
قبل) ،به نظر منطقی است که حداقل دستمزد در شهر تهران باید سه برابر حداقل دستمزد در روستای استان قم باشد .یعنی اکنون با
یکسان اعالم شدن حداقل مزد ،درحق کارگران شهری نسبت به روستایی و شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک بی عدالتی اتفاق
می افتد .
در عین حال عمل نکردن به مفاد قانون موجب تضییع حق کارگران روستایی و شهرهای کوچک شده ،زیرا با توجه به دستمزد مساوی
در شهر و روستا و باال بودن هزینه های تولید در روستا ،سرمایه گذاری در روستاها اتفاق نمی افتد (در بخش قبل به دالیل آن اشاره
شد) و موجب می شود کارگران روستایی تشویق شوند به شهرهای بزرگ و کالن شهرها مهاجرت کنند تا بیکار نمانند.
 - https://www.amar.org.ir - 13دوشنبه 22 ,مرداد -1397,چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوار شهری و روستایی  -سال 139۶
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اگر قرار باشد در هر نقطه حداقل مزد به گونه ای باشد که پاسخ گوی حداقل نیازهای خانوار باشد دیگر برای کارگر و کارمند که حداقل
مزد را دریافت می کند ،فرقی ندارد که در کجا کار کند .روشن است که اگر برای یک کارگر در شهر و روستای خودش چنین شرایط
کاری مهیا باشد ،دلیلی وجود ندارد که به آن کار مشغول نشده ،شهر و آشنایان خود را رها کند و به کالن شهری مثل تهران بیاید و
حقوقی بگیرد که باز هم حداقل هزینه های زندگی او را تامین نمی کند .
اگر صنایعی که حاشیه سود کمتری دارند بتوانند در شهر های کوچک و روستاها احیا شوند ،عالوه بر توسعه آنها ،آمار بیکاری در روستا
کم می شود و مهاجرت اجباری به کالن شهرها برای یافتن کار کاهش می یابد .در این حالت برنده اصلی ،جامعه روستائی می شود،
زیرا امکان اشتغال پیدا می کنند و اجرای قانون ،مانع برای این افراد نمی شود .و نتیجه آن جلوگیری از مهاجرت بوده و همچنین
امکان معکوس شدن مهاجرت از شهرها به روستاها وجود خواهد داشت .نا گفته نماند سود دیگری که متوجه کارگران شهرهای بزرگ
خواهد شد این است که با توجه به هزینه های باال ،دستمزد باالتری از کارگران شهرهای کوچک و یا روستاها دریافت خواهند نمود .
به نظر می رسد قانون گذار اصرار داشته است که مشاغل را از هم تفکیک نماید ،با این استدالل که بعضی از مشاغل کم بازده بوده،
بعضی متوسط و بعضی بسیار سودمند می باشند ،در صورت تفکیک حداقل دستمزد برای مناطق و مشاغل مختلف ،می توان امیدوار
بود که هر منطقه با توجه به ویژگی های خود دارای شغل های خاص خواهد بود.
با تفاوتهای ذکر شده در مورد اختالف هزینه های خانوار ،قانون گذار ماده  41را تدوین کرده است! در هیچ قسمت از این قانون کلمه
تساوی میان دستمزد در مشاغل و مناطق مختلف ذکر نشده است .در عین حال کامالً منطقی است که باید دستمزد کارگران در
پایتخت و یک روستا متفاوت باشد .اما متأسفانه مجریان قانون هر سال یک عدد ثابت دستمزد برای کل روستاها و شهرها و مشاغل
مختلف با درآمد های متفاوت و کار درفصول مختلف تعیین کرده و این روش بصورت یک سنت در طول سالیان متمادی تعریف شده
است که نیاز دارد دست اندرکاران سیاست ،بار دیگر با همفکری صاحب نظران دلسوز بر روی آن تأمل نمایند.
در نتیجه این عملکرد شاهد تفاوت فاحش در اختالف نرخ بیکاری کشور می باشیم که به نقل از رئیس مرکز پژوهش های مجلس "
متوسط نرخ بیکاری در کشور  %11و در برخی شهر ها نرخ بیکاری به  %50درصد هم رسیده است ".
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در مالقات با نماینده کارگران در مجلس شورای اسالمی این مطلب بحث شد و ایشان عنوان داشتند اگر دولت از ما راجع به تفاوت
حداقل دستمزد سوال نماید ،حتماً می گوئیم با توجه به قانون کار ،می تواند در نقاط مختلف و مشاغل مختلف حداقل دستمزد متفاوت
باشد .به نظر می رسد دلیل اجرای این قانون در سالهای اولیه تصویب ،نبودن مشکل بیکاری تا این حد بوده است ولی در این زمان که
جمعیت بیکار بصورت بی سابقه وارد صحنه اجتماع شده اند ،اشکال مصوبات خود را بهتر نشان می دهد که باید به اصالح آن اهتمام
ورزید.
شاید علت این اتفاق کمبود صراحت قانون باشد که الزم است مجلس محترم شورای اسالمی با اصالحاتی آن را تکمیل نماید و شاید
به دلیل اینگونه اجرا شدن در سال های متمادی ،هر دولتی قادر به اصالح آن نباشد و نیاز باشد که از طرف دلسوزان استدالل های
کافی در جوامع مختلف مطرح گردد .مانند موضوع روغن پالم که از طرف وزیر محترم بهداشت عنوان گردید و مورد اقبال جامعه قرار

 - 14درج شده پایگاه خبری تفسیر نیوز
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گرفت تا نیاز به اصالح از طرف مردم مطرح و مقبولیت اجرا ایجاد شود و دولت و مجلس شورای اسالمی بتوانند به راحتی آن را مصوب
و اجرا نمایند.
اما در این مورد سازمان جهانی کار در صفحه  16و 18راهنمای حداقل دستمزد تأکید دارد :

" گروه بندی کارگرانی که تحت تأثیر (قانون حداقل دستمزد) قرار گرفتند را میتوان در سطح ملی ،منطقهای یا
صنعتی محاسبه کرد و همچنین این گروه ها می تواند برای گروههای معینی از کارگران (براساس جنسیت ،قومیت و
غیره) محاسبه گردد .این تجزیه و تحلیل های تفکیک شده درک عمیقتری از توزیع دستمزد منحصر به هر بخش یا
گروهی از کارگران در اقتصاد را فراهم می سازد و نیز شناخت بهتری از افراد ،مناطق یا صنایع اقتصادی که به احتمال
زیاد یا بدون هیچ منطقی ،متأثر از حداقل دستمزد خواهند بود ،در اختیار قرار می دهند".
“The proportion of workers affected can be calculated at the national, regional or industry level. It can also be
calculated for certain groups of workers (based on sex, ethnicity, and so on). These disaggregated analyses enable a
richer understanding of the wage distributions unique to each part or group of workers in the economy. They also
allow a better understanding of the individuals, regions or industries that will be most likely or disproportionately
”impacted by the minimum wage.

"جهت شناسایی گروهها یا مناطقی که به احتمال زیاد تحت تأثیر حداقل دستمزد قرار دارند ،گروه بندیها در سطح
کشوری باید در سطوح تفکیک شده و براساس بخش ،جنسیت و منطقه نیز محاسبه شوند".
“Country-level ratios should also be calculated at a disaggregated level by sector, sex, and region in order to identify
”the groups or regions most likely to be affected by the minimum wage.

بطور خالصه باید برای منـاطـق و مشاغل کوچک ،حداقل دستمزد متفاوت اجرا گردد .این مـورد در ماده  41قانون کار دیده شـده
اسـت ولی هنوز اقدامی برای استفاده از این پتانسیل صورت نگرفته است که موجب بیکاری بیشتر در مناطق محروم نسبـت به شهــر
و از بیـن رفـتن صنایـع کوچـک شـده است.
صنایعی که هم اکنون ،کارگران آنها با دستمزد کمتر از مصوب اداره کار ،حقوق دریافت می نمایند ،بواسطه منع قانونی اجازه کار ندارند
و این مشاغل بطور انفرادی در منازل و یا مراکز کوچک درحال فعالیت می باشند که نتیجه آن عدم نظارت بر تولید بوده و اگر نظارت
کمی هم انجام شود ،به خاطر پراکندگی کارگاه ها پرهزینه است .اگر محدودیت های ذکر شده برداشته شود این مراکز کوچک می
توانند به کارگاه های گروهی تبدیل شوند و در کارگاه های گروهی هزینه های نظارت ،تولید ،فروش ،تهیه مواد اولیه و حمل و نقل
کاهش می یابد .به واسطه این مزایا می توان محصولی قابل رقابت بین المللی تولید نمود که همراه با تولید قابل قبول ،برند محصول
هم شکل می گیرد و بازرگانان مجدد به صحنه رقابت آمده و سود بیشتری می برند و به سبب سود بیشتر ایشان ،کارگران هم منتفع
می شوند زیرا تولید محصولِ با برند ،گرانتر از محصول ناشناس در بازار قیمت داردکه در مواردی حتی به چندین برابر ،قیمت گذاری
می شود .عکس این اتفاق ،برای فرش ایرانی افتاده است .به دلیل تولید فرش درخانه ها و عدم تشکیل برند جدید و از بین رفتن
برندهای قدیمی اکثر فرش های تولیدی از کیفیت الزم برخوردار نمی باشند و همچنین به علت نداشتن شناسنامه معروف ،قیمت آنها
بسیار پائین تر از حد واقعی تعریف شده است و حاصل آن ،کم شدن دستمزد این هنرمندان نیازمند شده است .در حال حاضر دستمزد
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یک کارگر قالی باف که در خانه برای خودش کار می کند ،بطور متوسط روزانه  8000تومان است یعنی حدودا معادل  %10حداقل
دستمزد تعیین شده می باشد.
 )2-1-2تناقض دوم :عدم توجه به نیازمندان و افراد کم توان در قانون کار کشور
بعد از نادیده گرفتن حقوق افرادی که در مناطق محروم و مشاغل کم درآمد مشغول به کار می باشند ،حذف کار بعضی از افراد جامعه
سومین معضلی است که متاثر از قوانین موجود هست .با این توضیح که حداقل دستمزد تعریف شده به افراد توانمند و تحصیل کرده
ای تعلق میگیرد که حاضرند با حداقل دستمزد مشغول به کار شوند؛ ولی افرادی که توانایی کمتری دارند بیکار می مانند .این افراد به
واسطه داشتن مشکالت شخصی نمی توانند مانند دیگر کارگران ویا کارمندان بصورت تمام وقت برسر کار حاضر شوند و برای استخدام
شدن مزیت کمتری نسبت به دیگران دارند.
این شرایط در مورد افراد دارای معلولیت و یا روشندالن نیز صدق می کند که برای استخدام شدن مشکالت بزرگتری نسبت به دیگر
کارگران دارند؛ پس این افراد از فهرست شاغلین کشور حذف می گردند .البته دولت برای حمایت بعضی از این گروه ها اقداماتی را
لحاظ نموده است ولی این حمایت ها ،برای استخدام ایشان کافی نمی باشد .به عنوان مثال به مدت  1/5سال هزینه بیمه اشخاص
معلول توسط دولت پرداخت می شود ،ولی این مبلغ یک هشتم دریافتی یک کارگر است .درکشورهای پیشرفته تا هفتاد درصد حقوق
معلول توسط دولت پرداخت و سی درصد باقیمانده توسط کارفرما پرداخت می شود ولی در ایران نه دولت توان پرداخت دارد و نه
کارفرما بواسطه ضعف در قانون کار می تواند با افراد کم توان به مقدار بهره وری ایشان قرارداد منعقد نماید که نتیجه آن بیکاری این
گروه شده است.
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 داریم در دنیای واقعی زندگی می کنیم ،و اینجا سیاست های مربوط به زندگی مردم باید با دلیل و
منطق تعیین و تصویب شوند ،نه فقط با قلب مهربان و دلسوز ،واقعیتی که بسیاری از فعاالن کارگری به آن فکر نمی کنند این است
که تعیین کف دستمزد کارگران توسط دولت ها نتایجی کامآلً بر عکس آنچه آن ها در نظر دارند را به دنبال دارد و افرادی که لطمه
خواهند خورد ،آسیب پذیرترین افراد جامعه هستند.
اشخاصی که بواسطه قانون حداقل دستمزد ،از حق اشتغال محروم مانده و یا با شرایط و درآمد بسیار ناچیز مجبور به کار می باشند،
عبارتند از :
 زنان سرپرست خانوار جزء گروه هایی می باشند که ضررهای زیادی را به دلیل بیکاری متحمل می شوند زیرا این گروه در بسیاری
موارد به خاطر از دست دادن سرپرست خانواده به دالیل مختلف که مهم ترین آن فوت ،اعتیاد و بدترین آن به زندان رفتن همسر
است باید به کارمشغول شوند و از سوی دیگر این زحمت کشان دردمند مسئولیت فرزند و دیگر مسائل خانواده را هم برعهده دارند،
ایشان نمی توانند مثل بقیه کارگران بر سر کار حاضر شوند و در صورت حضور تمام وقت از تربیت فرزندان غافل می مانند .از سویی
عدم حضور منظم و کافی بر سر کار ،مشکالتی را برای کارفرما به وجود می آورد که کارفرما با مشکالت عدیده خود ترجیح می دهد
کارگری تمام وقت با مشکالت کمتر روحی استخدام نماید؛ زیرا باید طبق قانون دستمزدی مساوی با کارگران معمولی به این خانم ها
پرداخت نماید که نتیجه آن عدم استخدام این قشر نیازمند به کار می شود .به هرحال این افراد برای اداره خانه مجبور به کار هستند،
یا فرزندان شان ترک تحصیل می نمایند (که باعث ازدیاد کودکان کار می شود) و یا خودشان در مراکز دیگری به دور از نظارت قانون
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با حقوق بسیار پائین مشغول به کار شده و یا باعث مشکالت فرهنگی درجامعه می شوند که بتوانند خانواده خود را اداره نمایند و
قانون گذار ،تمام حمایت از این افراد را برعهده کارفرمای ایشان نهاده است که آن هم غیر ممکن می باشد  .این گروه فقط آمادگی
انجام بعضی از کارها را در زمان ها و مشاغل خاص دارند .به عنوان مثال موضوع خانم  40ساله ای را ذکر می نمایم که پس از آزادی
از زندان به مراکز متعددی برای کار مراجعه نمود و متأسفانه هیچکدام بواسطه مشکالت متعدد ایشان حاضر به استخدام قانونی با
حداقل دستمزد نشده بودند که به خیریه نذر اشتغال مراجعه نمود (ایشان دارای یک فرزند پسر  16ساله بود) و تقاضای کار در کارگاه
خیاطی با دستمزد کمتر از حداقل مصوب را داشت .پس از موافقت خیریه ،برخالف قانون کار با ایشان قرارداد دستمزد روزانه  15هزار
تومان منعقد گردید (حدود  %25حداقل دستمزد مصوب همان سال) و مشغول بکار شد ،پس از مدتی آموزش و توانایی انجام کار ،با
کمک خیریه چرخ خیاطی به عنوان قرض الحسنه برای ایشان تهیه شد و همین فرد نیازمند در خانه خود کارگاه خیاطی راه اندازی
نمود و خواهر و همسایه خود را هم مشغول به کار نمود (البته خارج از ضوابط اداره کار) .اگر مسئولین اداره کار بخواهند طبق قانون
عمل نمایند ،باید در مرحله اول خیریه و در مرحله دوم این خانم را جریمه نمایند و خداوند می داند چه سرنوشتی برای این خانواده
رقم خواهد خورد.
آسیب شناس اجتماعی از افزایش آسیب های اجتماعی زنان خبر داد و گفت :وجود  2میلیون و  500هزار زن سرپرست خانوار که 80
درصد آنها فاقد شغل هستند و ساالنه نیز  60هزار زن به آنها اضافه می شود ،باعث شده تا جامعه با آسیب های جدی در مورد این
گروه از زنان مواجه شود .وی گفت :در کالبد شکافی ،ناهنجاری های اجتماعی در بخش زنان عالوه بر وجود و افزایش زنان سرپرست
خانوار ،باید به افزایش زنان معتاد و رشد آمار زنان کارتن خواب نیز اشاره کرد.
این آسیب شناس اجتماعی تأکید کرد :تکدی گری و بزهکاری از قتل و جنایت خانوادگی تا روابط فرا زناشویی ،فروش مواد مخدر،
کارگری جنسی ،آسیب های محسوس و قابل توجه که در مورد زنان است15.آمارها حتی از افزایش  33درصدی مرگ زنان معتاد خبر
می دهد16.به هر حال اگر فکری برای حل این موضوع نشود مسئله پاک نمی شود و مشکالت این گروه گریبان جامعه را می گیرد .
 معلولین ،به دلیل داشتن محدودیت در انجام بعضی کارها ،نمی توانند راندمان مساوی با کارگران بدون معلولیت داشته باشند ،پس به
حکم عقلی باید دستمزد کمتری دریافت نمایند تا کارفرما انگیزه ای برای استخدام این گروه را داشته باشد( .طبق آمار موجود در
سازمان بهزیستی معلولین کشور یک میلیون و  300هزار نفر می باشند).
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اما نکته قابل تأمل اینجاست که قانون گذار به صراحت اعالم می نماید ،کارفرما باید به ایشان دستمزد حداقل و آن هم براساس حق
السعی بپردازد ،با چنین فرضیه ای چرا باید کارفرما یک نفر که توان کمتری دارد و راندمان کار او کمتر است را استخدام نماید؟ کارفرما
اگر بتواند با کارگران ماهر گلیم خود را از آب بیرون بیاورد بسیار همت کرده است؛ حال اگر بار اضافی هم به او تحمیل نمائیم خود و
دیگر کارگرانش هم بیکار خواهند شد .در ذیل یک مثال عینی را بیان می نمایم:
دو کارگری که قدرت شنوائی و تکلم نداشتند به واسطه در خواست اینجانب در شرکت یکی از دوستانم استخدام شدند .و هدف من
این بود که بتوانم راهی برای کمک به این گروه پیدا کنم .هرکاری شد انجام دادم و به هر ارگانی مراجعه نمودم جواب این بود که "
اگر نمی خواهید اخراج شان کنید" .از سویی نگهداری این افراد می تواند برای کارفرما مشکالت فراوانی را بوجود آورد .بطور مثال اگر
حادثه ای در محیط کاراتفاق بیافتد ،با سر و صدا افراد مطلع شده و از محیط خطر خارج می شوند و به علت عدم شنوایی ،این نفرات
 15پژوهشکده آمار ایران
 16شاخص های کلیدی کل کشور -درگاه ملی آمار (مرکز آمار ایران)
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دیرتر از بقیه مطلع شده و یا اصالً اطالع پیدا نمی کنند و اگر در نتیجه آن مسئله ،خطری برای این افراد حادث شود قانون کارفرما را
مقصر می داند و می گوید سهم پرداخت خسارت از طرف کارفرما در این مورد بسیار باالست و بیمه هم از پرداخت خسارت شانه خالی
می کند و همه ضرر و زیان وارده بر عهده کارفرما می ماند .حال سوال این است که چرا کارفرما یک معلول را باید با حقوق برابر با
دیگران استخدام نماید؟ آیا نباید قانونگذار مزیت هایی برای این افراد قائل شود و یا اگر امکان کمک هزینه ندارد اجازه بدهد خودشان
با کارفرما بطور توافقی قرار داد منعقد نمایند.
 افراد دارای سوء سابقه ،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 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 که نتیجه آن آمار  50درصدی بازگشت به زندان می باشد .با توجه به قانون و اینکه میزان حداقل حقوق را برای این گروه
استثناء نکرده است ،هر روز شاهد فشارهای روحی و جسمی بر این افراد می باشیم .اگر فردی در گذشته به هر علتی خطایی مرتکب
شده و به زندان افتاده باشد ،خود زندان سزای او است ولی متأسفانه پس از گذراندن زمان حبس ،باز هم گرفتار زندان می شوند زیرا
قوانین به او اجازه کار نمی دهد و اگر این افراد در قوانین کار دیده می شدند ،پس از مدتی کار با حقوق کمتر ،توانایی خود را نشان
می دادند و شاید شغلی در خور با حقوق مکفی پیدا نموده و مجدد به زندان باز نمی گشتند و خانوادهای ایشان زندگی بهتری را
تجربه می نمودند.
 معتادین و رهایافتگان از اعتیاد ،وضعیت ایشان مشابه افراد سابقه دار است ،که این گروه زندانی اعتیاد و گروه قبلی زندانی میله ها و
دیوارها هستند و این قشر نیز بواسطه مشکالت جسمی قادر به انجام کار برابر با افراد معمولی نیستند و کارفرما ایشان را استخدام
نمی نماید حتی 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 وارد می شود .
اینگونه است که معتادین به پخش مواد جهت درآمد روی آورده و افراد دیگر را مبتال می نمایند .متاسفانه طبق آمار جدید سن شروع
اعتیاد به  13تا  17سال کاهش یافته است .نباید فکر کنیم در ساحل امن نشسته و دیگران را از کار کردن محروم نماییم .خانواده ی
همان کارگرانی که اجازه کار این بیکاران معتاد را نمی دهند فردا گرفتار اعتیاد خواهند شد و این سنت خداوند هست .مسئولیت
مسئولین درجای خود نقش اساسی را برعهده دارد .باید مسئولین امر برای کمک به این افراد نیازمند به کار ،که توان کار کردن دارند
بجای تقویت خیریه های دولتی مثل کمیته امداد و بهزیستی ،به اصالح قوانین بپردازند تا این گروه با سرافرازی و بدون نیاز به دیگران
به کار مشغول شوند ،در واقع بجای ماهی دادن به آنان ،ماهیگیری آموخته شود .اگر این به اصطالح کمک و حمایت از کارگر ،از دوش
این افراد برداشته شود حداقل می توانند کاری در حد توان خود یا حقوق کمتر پیدا نمایند که بسیار بهتر از بیکاری برای ایشان است.
پیشنهاد می شود این گروه از افراد با نامه ها و در خواست های پیوسته به مراجع قانونی درخواست اصالح قوانین در مورد خودشان را
بنمایند.
 سالمندان فاقد مستمری ،این گروه در سن کهولت اگر فاقد مستمری و یا درآمدی باشند بایستی در کارهای آسان که در حد توانشان
است مشغول به کار شوند ولی با توجه به عدم توانایی کافی در رقابت با جوانان ،بیکار می مانند و پس از عمری کار و تالش بایستی
برای امرار معاش در سختی باشند .قانون فعلی مانع اشتغال این بزرگواران می شود ،و عدم تکریم بزرگساالن را نیز شامل می گردد.
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هم اکنون تعداد بیشماری از سالمندان بدون درآمد و حقوق بازنشستگی می باشند .به همین علت همه باید در اصالح این قانون همت
ورزیم.
 دانشجویان ،ضرر بیکار ماندن این قشر از جامعه در زمانی بروز می کند که فارغ التحصیل می شوند و کاری بلد نیستند و با توجه به
نیاز محیط های کاری و عدم آشنایی با محیط های واقعی کار بیکار می مانند .در امریکا  %70دانشجویان مشغول به کار می باشند و
حتی باالتر از آن  ،دانش آموزان هم با هدایت مدرسه در زمان تحصیل مشغول بکار هستند که نتیجه آن آشنایی با محیط واقعی کار
است.
در کشور ما دانشجو طبق قانون پس از مدتی کارکردن می تواند به اداره کار مراجعه و شکایت نماید مبنی بر اینکه قرارداد من با
خیریه و یا کارفرما کمتر از حداقل مصوب بوده است .به نظر می رسد با توجه به قرار میان دانشجو و کارفرما باید حکم مبنی بر بدون
اشکال بودن آن صادر شود ،ولی حکم بر این صادر می شود که باید کارفرما و یا خیریه مابه التفاوت قرارداد اصلی و مصوبه اداره کار
را به دانشجو بپردازد ،بدون توجه به اینکه این دانشجو کار نابلد بوده است .به نظر شما با این مسائل مختلف بازار کار و مشکالت عدیده
کارفرمایان ،آیا کسی اقدام به آموزش این عزیزان می نماید و یا صالح خود را در استخدام یک کارگر توانا با حقوق مصوب اداره کار
می داند؟ در نهایت دانشجویان پس از فارغ التحصیلی هم نمی توانند کار پیدا کنند و ایشان جزء گروه هایی می باشند که از بیکاری
رنج می برند و خواهند هم برد .یکی از فعالین کارآفرینی در دانشگاه ها می گوید :کارآفرینی ابزار می خواهد که در اختیار ما نیست
ما حتی توان راهنمایی و مشاوره به دانشجویان را نداریم.
به دلیل اینکه دانشگاه ها با مراکز کار و صنعت و خدمات ارتباطی ندارند و مراکز بیرون دانشگاه هم خود را از ارتباط با مراکز آموزش
عالی بی نیاز می بینند  .اگر قانون صحیح طراحی می شد این خسارت به دانشجویان و سپس به صنعت وارد نمی گردید.
الزم است بدانیم که سازمان جهانی کار در صفحه  7راهنمای حداقل دستمزد توصیه می نماید:
"برخی کشورها برای بعضی از گروههای کارگری نرخهای حداقل دستمزد پایینتری تعیین میکنند ،به عنوان مثال برای کارگران
جوان ،کارگران مهاجر ،یا افراد کم توان .حداقل دستمزدهای متفاوت بر اساس بخش فعالیتی یا وظیفه شغلی هم میتواند بطور غیر
مستقیم منجر به حداقل دستمزد پایینتر برای کارگران با ویژگیهای مختلف گردد ،به عنوان مثال در شغل و یا بخشهایی که زنان یا
کارگران مهاجر در اکثریت هستند ،نرخ ها پایینتر میباشند".
“Some countries set lower minimum wage rates for some groups of workers, such as young workers, migrant workers, or
persons with disabilities. Different minimum wages by sector or occupation can also result, indirectly, in lower minimum
wages for workers with different characteristics, for example when rates are lower in occupation or sectors where women or
”migrant workers predominate.

بطور خالصه یعنی :حداقل دستمزد برای افراد کـم توان و کارگرانی کـه بهره وری پایین دارند مصوب شود.
همچنین این سازمان در راهنمای جامع تعیین حداقل دستمزد عنوان می کند که :
"کشورهای دنیا قوانین ضد تبعیضی را اتخاذ میکنند که از حقوق کاری افراد کمتوان حمایت مینمایند .بههرحال ،این مقررات
ضدتبعیض لزوما تضمین نمیکنند که همیشه حداقل دستمزدها یکسان باشند .ممکن است در برخی کشورها ،نرخهای پایینتر حداقل
دستمزد برای کارگران خاص کمتوان وضع شود .بهطورکلی ،این اتخاذ این قوانین با رویکرد ترویج اشتغال کارگران با بهرهوری پایین
انجام میشود".
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"Countries around the world are thus adopting anti-discrimination legislation that protects the rights of persons with
disabilities to work. However, these anti-discrimination provisions do not necessarily ensure that minimum wages are always
the same. In some countries, lower rates can be set for certain workers with disabilities. This is generally done with a view to
promote the employment of workers with reduced productivity."

"به عنوان مثال در نیوزیلند اگر کارگر و کارفرما هر دو موافقند که دلیل موجهی برای اینکه کارگر حقوق کمتر از حداقل دریافت کند
 بازرسان اداره کار تنها در. کارفرما میتواند به بازرس اداره کار درخواست مجوز معافیت از پرداخت حداقل دستمزد را بدهد،وجود دارد
صورتی مجوز معافیت را صادر خواهند نمود که تشخیص دهند انجام چنین کاری منطقی و مناسب است و معلولیت حقیقتاً مانع
".میشود

دریافت حداقل دستمزد کارگران

"In New Zealand, for example, employers can apply to a Labour Inspector for an exemption permit if the worker and employer
both agree that there is a good reason why a worker should be paid less than the minimum wage. Labour Inspectors will issue
a minimum wage exemption only if they think it is reasonable and appropriate to do so and the disability really prevents
workers from earning the minimum wage."

 به کارگرانی که در انجام، قانون این اختیار را به کارفرمایان میدهد که پس از دریافت مجوز از ادارهی کار فدرال،"در ایاالت متحده
 این حقیقت که کارگر ممکن است کمتوان باشد به تنهایی.کار کمتوان هستند دستمزدهای کمتر از حداقل دستمزد فدرال بپردازد
". مگر اینکه بهرهوری کاری او کاهش یافتهباشد،گواه کافی برای پرداخت دستمزد زیر حداقل نیست
"In the U.S., the law authorizes employers, after receiving a certificate from the Wage and Hour Division, to pay wages less
than the Federal minimum wage to workers who have disabilities for the work being performed. The fact that a worker may
have a disability is not in and of itself sufficient to warrant the payment of a subminimum wage if his or her productivity for
the work is not reduced."

 حداقل دستمزدهای پایینتر به عنوان شکلی از تبعیض درنظر گرفته میشود و کارگران کمتوان مشمول حداقل،"در دیگر کشورها
".دستمزد برابر با کارگران دیگر میشوند
"In other countries, lower minimum wages are considered a form of discrimination, and workers with disabilities are entitled
to the same minimum wage."

 اعمال دستمزدهای، در فرانسه. در بریتانیا کارگران کمتوان از حق حداقل دستمزد ملی برابر با دیگران برخوردارند،"به عنوان مثال
 و کارگران کمتوان مشمول حداقل دستمزد ملی، دارای مجازات هستند، به عنوان نوعی تبعیض،پایینتر برای موقعیت برابر یا مشابه
 اینگونه کارگران میتوانند درخواست کنند تا میزان کاهش بهرهوری خود را مستند نمایند تا کارفرما بتواند از، بههرحال.میگردند
، نفر کارگر موظفند از میان کارمندان خود20  شرکتهای دارای بیش از.دولت یارانه دستمزد (کمک هزینه دستمزد) دریافت کند
". کارگر کمتوان داشته باشند6%
"In the U.K., for example, workers with disabilities have the right to the same national minimum wage. In France, lower wages
for a same or similar position are sanctioned as a form of discrimination, and workers with disabilities are entitled to the
national minimum wage. Workers with a disability can, however, register the extent of their reduced productivity, giving the
employer the right to obtain a wage subsidy from the State. Enterprises with more than 20 workers in France are obliged to
have at least 6 per cent of workers with disabilities among their staff."
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کشورهایی مانند ایاالت متحده و نیوزیلند که سیاست یارانهدهندگی ندارند ،حداقل دستمزد پایینتری برای افراد کمتوان در نظر
میگیرند ،و کشورهایی مانند بریتانیا و فرانسه که دارای سیاست یارانهدهندگی هستند ،حداقل دستمزد برابر برای افراد کمتوان و
معمولی قائل میشوند که اختالف آن توسط دولت پرداخت میگردد.
در کشور ما ،ایران ،که دولت توان یارانه دادن به کارگران کمتوان را ندارد ،برعکس کشورهای یاد شده اجازهی پرداخت حداقل دستمزد
کمتر به افراد نیازمند را هم نمیدهد.
نادیـده گرفتن افـرادی نظیر زنـان سرپرست خانوار ،روستـاییـان ،معلولین ،معتادین ،سالمندان فاقد مستمری و دانشجویان ،منجـر به
بیکاری گروه های نیازمند گردیده و ظلم روا شـده در حـق ایشان مـوجب گسترش فقر ،اعتیاد ،طالق ،زندان و مفاسد اجتماعی شده
است.
تقاضا برای اشتغال این نیازمندان در بسیاری از مشاغل کشور وجود دارد اما بدلیل عدم امکان پـرداخت دستـمزد متفاوت ،از ایجاد
اشتغال برای ایـن افـراد خودداری شده که منـجر به بـیکاری نیازمندان گردیده است و همچنین اقتصاد کـشور از ثمره فعالیت
ایشان محروم مانده است .گـروه هـای نیازمـند در جامعـه شرایـط رقـابت بـا کارگران عادی را ندارند و در اوضاع فعلی نمی توانند
دستمزد برابر با آن ها را دریافت نمایند .الزم است بدانیم که برخالف معیارهای بین المللی ،حداقل دستمزد کشور ،بـرای کـارگران
دارای محدودیت تعیین نشده است و مالک تعیین حداقل دستمزد رفاه کارگران توانمند است.
 )2-1-3نتاقض سوم :نادیده گرفتن شاخص پایداری شرکت ها در تعیین حداقل دستمزد:
تعیین حداقل دستمزد یکی از روش هایی است که با نیت حمایت از نیروی کار و حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغالن در
بیشتر کشورها در حال اجراست ،این که خاستگاه سیـاست تعیین و یا عدم تعـیین حداقل دستمزد به تحوالت اجتماعی و اقتصادی
بر می گردد که بازار کار طی بیش از یک قـرن گذشته درگیــر آن بوده است .شـایان ذکر است که بنا بر ایــن فرضیه و طبق نظر
مدافعـان این روش حداقل دستمـزد منجر به افزایش سطح استاندارد زندگی کارگران می شود .در ایران سیستم حداقل دستمزد با
رویکرد تامین نیازهای کارگر ،از سال  1325مصوب و اجریی گردیده است).
مبنای محاسبه حداقل دستمزد در همه کشورهای پیشرفته با توجه به دو عامل اصلی تعریف می شود که عامل اول هزینه زندگی
کارگران و تورم است و عامل دوم پایداری شرکت ها می باشد که بر اساس بهره وری  ،اشتغال و میانگین دستمزد تعیین می گردد.
ولی در ایران فقط با عامل هزینه های زندگی کارگران و تورم تعریف شده است( .تبصره  1و  2قانون ماده  ) 41و این یکسو نگری که
در دنیا اعتبار علمی ندارد باعث ضربه زدن به کار و بیکاران شده است( .معیارهای محاسبه حداقل دستمزد در جدول ذیل قابل مالحظه
است که بعضی از کشورها عالوه بر عامل های زیر ،موارد بیشتری را هم در نظر می گیرند).
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عدم توجه به این موضوع موجب شده است که تعداد بیکاران کشور تقریباً  2برابر جمعیت شاغلین باشد ،زیرا از جمعیت فعال کشور
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که حدود  60میلیون نفر می باشند ،فقط  22میلیون نفر در مشاغل رسمی و غیر رسمی مشغول به کار هستند.

در همین راستا باید بدانیم که سازمان جهانی کار در صفحه  14و  16راهنمای حداقل دستمزد پیشنهاد می کند که:
"عواملی که باید در تعیین سطح حداقل دستمزد ،متناسب با اقدامات و شرایط ملی مد نظر قرار گیرند شامل :نیازهای کارگران ،خانواده
های آن ها و عوامل اقتصادی می باشند." .
" The elements to be taken into consideration in determining the level of minimum wages shall, so far as possible and
appropriate in relation to national practice and conditions, include :(a) the needs of workers and their families; (b) economic
"factors.

"هنگام تعیین سطح حداقل دستمزد ،سیاست گذاران باید عوامل اقتصادی را در نظر بگیرند .بنابر این به طور مکرر ،مرجع تعیین
کننده ای برای بهره وری نیروی کار مشخص میکنند ".
“When setting the level of the minimum wage, policy makers should take into account economic factors. In setting and
”adjusting minimum wages, policy makers thus frequently make reference to labour productivity.

در قانـون کار ایران ،مهمترین پارامترهای اولیه مانند بهره وری و اشتغال حذف شده است .بیکاری گسترده به واسطه نقص در قانون
کار کشور ،از طرف سازمان جهانی کار پیش بینی شده بوده است.
متأسفانه در ایران ،بعضی عقیده دارند" :بهره وری نباید ارتباطی با دستمزد داشته باشد “.بر این اساس موضوع بهره وری در تعیین
دستمزد در نظر گرفته نمی شود .حذف رقابت محصول در بازار ،عدم فروش کاالی داخلی ،تعطیل شـدن کسب و کارها ،از بین رفتن
تعدد کارفرما  ،کاهش دستمزد کارگران ،اجبار آنها به کـار در هر شرایـط کاری (بهره کشی) و بـیکاری گسترده موجود در کشور ،از
نتایج این تفکر می باشند.

 18مرکز آمار ایران
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تحقـیق و اظـهار نظر در مورد قوانـین مصوب شده مطلوب است ولی باید هوشیار باشیم که نباید دانش و اطـالعات محـدود خودمـان
را بر استــانداردهـای بیـن الملـلی که بـا تـالش فراوان از سوی عالقـمندان به کـار و کـارگر تصـویب شده ،ارجح بدانیم.
پی آمدهای عدم توجه به پیشنهادات سازمان جهانی کار موجب افزایش مشاغل غیر رسمی در کشور می گردد .بنا به اظهارات وزیر
محترم کار در سال  ،1392در آن زمان 22میلیون کارگر در کشور فعالیت می کردند که 7میلیون نفر آنها بصورت غیر رسمی مشغول
به کار بوده اند19.یعنی  %30شاغلین بطور غیر رسمی فعالیت می کردند .این در حالی است که ایشان در سال  1396عنوان کرده اند
که آمار شاغلین غیر رسمی به  %50رسیده است.
سازمان جهانی کار در صفحه  13راهنمای تعیین حداقل دستمزد اظهار می دارد:
"بر طبق اقتباس اخیر از پیشنهادنامه تحول از اقتصاد غیررسمی به رسمی سازمان جهانی کار در سال ( 2015شماره  ،)204کشورها
باید بهطور تدریجی از طریق فرآیند رسمیسازی ،حمایتهای خود را از حداقل دستمزد کارگرانی که در اشتغال غیررسمی کار میکنند،
در قانون و عمل گسترش دهند .این پیشنهاد نامه راهنمایی می نماید تا واحدهای اقتصادی و کارگرانِ غیررسمی به آسانی به اقتصاد
رسمی تغـییر یابند ،این فرآیـند ضمانت می کند که حفظ و بـهبود وضعیت معیشتی موجود ،مهیا شود".
“According to the recently adopted ILO Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation,
2015 (No. 204), countries should progressively extend minimum wage protections, in law and in practice, to
workers in the informal economy through the process of formalization. .The Recommendation provides guidance
to facilitate the transition of workers and economic units to the formal economy, while ensuring the preservation
”and improvement of existing livelihoods during the transition.

در قانـون کـار کشور اشکاالت اسـاسی وجود دارد کـه مـا را به سمـت غیـررسـمی شدن سوق داده است .با وجـود ایـن نقـایص در
قانـون ،نظـارت ها وتهدیدها کـارساز نیستنـد .افـرادی که در مشاغل غیررسـمی فعالـیت می کـنند ،ازمـزایـای بیـمه ،بازنشستگی
و دیگر حمایت های الزم برخوردار نمی باشند.
 )4-2-1نتاقض چهارم :نادیده گرفته شدن عامل دستمزد میانی در تعیین حداقل دستمزد:
در کشور های پیشرفته حداقل دستمزد برمبنایی تعیین می شود که کمتر کسی حاضر باشد با آن مبلغ مشغول بکار شود .بطور مثال
در آمریکا حداقل دستمزد  8.25دالر برای هر ساعت طی هشت سال گذشته بوده است و میانگین دستمزد کارهای ساده  16تا 26
دالر می باشد ،یعنی حداقل دستمزد معادل  %40دستمزد میانگین است .در عین حال در مناطقی که بیکاری فراوان تر است حداقل
دستمزد تا  2دالر برای هر ساعت هم کاهش می یابد.
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آخرین درخواست برای افزایش حداقل میزان دستمزد در کشور کانادا از جانب پزشکان و پرستاران عضو (انجمن سالمت علیه فقر)
بوده است که در حال البی نمودن با دولت ایالتی آنتاریو برای افزایش حداقل دستمزدها هستند .این گروه معتقد است که با افزایش
نرخ حداقل دستمزد از  10/25دالر در ساعت فعلی به  14دالر در ساعت ،دولت می تواند برون رفت کارگران کم درآمد از شرایط فقر
را تصویب نماید ولی اگر بنا را بر تجربیات گذشته بگیریم ،نتیجه ی واقعی چیزی کامالً متفاوت خواهد بود .وقتی به جای این که یک

http://yon.ir/554k519

 20بد عهدی ترامپ درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران www.parstoday.com
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میزان کف حقوق در بازار رقابتی مشخص شود و دولت بخواهد یک کف حقوق را در بازار کار تحمیل نماید ،کارفرمایان به هر روشی
متوسل خواهند شد تا از کارگران کمتری استفاده نمایند .
کارگران دارای بهره وری باالتر شغل خود را حفظ می کنند و 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 از اقشار آسیب پذیر اجرای این فرایند خواهند
بود .الزم است نگاهی بر تحقیق آکادمیک و مستقلی که توسط دیوید نیومارک ،استاد دانشگاه کالیفرنیا ،خبره ترین فرد در زمینه ی
حداقل دستمزد و اشتغال ،انجام شده است ،را به عنوان منبع مورد استفاده قرار دهیم .در این تحقیق ،بیش از  100مورد مطالعات
انجام شده در  20کشور مورد بررسی قرار گرفته است که اکثریت آن ها حاکی از تأثیر معکوس و منفی افزایش میزان حداقل دستمزد
بر اشتغال و استخدام بوده است .در کشور کانادا ،مطالعات متعددی به بررسی تأثیر افزایش حداقل دستمزد ایالتی صورت گرفته است.
بر مبنای این یافته ها ،یک افزایش  10درصدی در حداقل دستمزد ،اشتغال کارگران در سنین  15تا  24سال را بین  3تا  6درصد
کاهش می دهد .برای جوانانی که مبلغی بین حداقل دستمزد فعلی و دستمزد پیشنهادی باالتر را دریافت می کنند ،این تأثیر می تواند
حادتر باشد .یعنی از دست دادن شغل تا  20درصد ،سیاست های حداقل دستمزد عواقب ناخواسته ی دیگری هم دارد .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 .در بحث رابطه ی حداقل دستمزد و فقر ،فعاالن کارگری از دیدن انبوهی از شواهد حاکی از اثر
ناچیز افزیش حداقل دستمزد در کمک به خانواده های نیازمند ،متعجب خواهند شد .در تحقیقی که در کشور کانادا بر روی حداقل
دستمزد در سراسر ایالت ها انجام شد مشخص شد که با افزایش  10درصدی حداقل دستمزد ،آمار خانواده های زیر خط درآمد پایین،
 4تا  6درصد افزایش پیدا کرده بود( .تعیین شده توسط اداره آمار کانادا).
در مطالعه دیگری که در سال  2012توسط برترین محققان صاحب نظر در زمینه حداقل دستمزد در کانادا ،از جمله آقای مـُرلی
گاندِرسان  ،استاد دانشگاه تورنتو ،انجام شد ،داده های ایالتی مورد بررسی قرار گرفت ،و نشان داد که افزایش سطح حداقل دستمزد
هیچ نقشی در کاهش معیارهای فقر نسبی نداشت.
یک دلیل اصلی این یافته آنست که اکثریت کسانی که برای حداقل دستمزد کار می کنند عمالً به گروه خانواده های با کمترین درآمد
تعلق ندارند! با وجود این ،علی رغم یافته های مطالعات اقتصادی مبنی بر عدم صحت ادعای اثر مثبت اجرای قانون حداقل دستمزد بر
کاهش فقر ،فعاالن کارگری همچنان فریاد افزایش قانونی دستمزدها را سر می دهند .
تازه ترین بحث مطرح شده قوانین دستمزد معیشت به جای حداقل دستمزد می باشد .متخصصان این زمینه اعالم کرده اند که یک
افزایش  100درصدی در دستمزد معیشت (مثالً افزایش حداقل دستمزد  10دالر به  20دالر) اشتغال در میان کارگران کم درآمد را
به میزان  12تا  17درصد کاهش می دهد .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 که از تجربه ی کمتری برخوردارند کنار بگذارند.
اگر حداقل دستمزد باالتر از عرضه و تقاضای بازار تعریف شده باشد ،دو حالت اتفاق می افتد ،اول اینکه هرچه مجریان قانون قوی تر
و دقیق تر عمل نمایند بیکاری بیشتر می شود و دوم اینکه هر چه بی قانونی بیشتر شود بی اعتمادی بین کارگر و کارفرما نیز بیشتر
می شود .به عنوان مثال اگر دستمزد کارگران یک منطقه را دو برابر دستمزد واقعی مشخص نمائیم و اجبار قانونی هم به دنبال داشته
باشد ،کارفرما مجبور می شود دستمزد تعیین شده که باالتر از دستمزد واقعی به تعادل رسیده است را به کارگران بپردازد و به سبب
هزینه های جاری تولید ،قیمت تمام شده محصول در این منطقه خاص بیشتر از مناطق دیگر خواهد شد و بر اثر قانون رقابت ،واردات
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افزایش می یابد؛ زیرا محصوالت ،در خارج از منطقه ارزان تر بوده و مردم اجناس ارزان را خریداری می کنند و دیگر صادراتی هم برای
تولیدات داخلی نخواهد بود ،در نتیجه قیمت محصول در بازار ارزارنتر شده ولی از سویی باعث بیکاری می شود؛ به دلیل اینکه تعادل
صادرات و واردات بهم خورده است .البته کسانیکه هنوز در مواضع بهتری هستند و کار دارند از این وضع خشنود می شوند؛ زیرا اجناس
ارزانتر بدست آورده و دستمزد ایشان باالتر هم رفته ،اما این سود با بیکاری و فالکت افراد دیگر به وجود آمده است .این مسئله می
تواند به شکل دیگری هم اتفاق بیافتد ،اینکه مردم منطقه نتوانند بیکار بمانند و قانون هم خیلی جدی گرفته نشود و کارگران با دستمزد
واقعی مشغول بکار شوند .در این صورت واردات و صادرات متعادل شده ،ولی نتیجه آن جز عدم رعایت قانون و بی اعتمادی و احساس
تضییع شدن حقوق بین کارگر و کارفرما نخواهد بود.
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 .با وجود این،
همچنان این اعتقاد که ما می توانیم به وسیله ی فرمان دولتی و حکومتی میزان پرداختی حقوق بگیران را افزایش دهیم و از شر فقر
نجات پیدا کنیم ،یک باور محکم باقی مانده است .ولی متاسفانه چیزی که دنیای واقعی نشان می دهد ،خالف این موضوع است.
همچنین در کشور سوئیس  90درصد مردم دستمزدی باالتر از حداقل دستمزد دریافت می نمایند ،یعنی میانگین دستمزد باالتر از
حداقل دستمزد است .اما در ایران حداقل دستمزد معرفی شده براساس میانگین دستمزد نمیباشد زیرا بسیاری از افراد هستند که با
کمتر از این حقوق نیز در حال حاضر مشغول به کار می باشند که آمار زیر گواه بر این مدعاست:
.21
 برخی از زنان کارگر با یک سوم حقوق کار می کنند
 محصوالت خارجی وارد بازار می شوند و در نتیجه کارگران ایرانی بیکار شده اند.
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 اتباع خارجی به راحتی فرصت های شغلی را درکشور اشغال کرده اند .اگر حداقل دستمزد ،به طور صحیح تعیین می شد ،الزم
نبود به زور کارگران خارجی را اخراج کرد و کارگران ایرانی بیکار نمی شدند و بطور طبیعی کارگران خارجی امکان کار پیدا
نمی کردند.
در قانون کار ایران مطلبی با عنوان میانگین دستمزد نیامده است! حذف این موضوع موجب ایجاد اشکال در ماهیت حداقل دستمزد
شده است .حـداقل دستمـزد باید به نحـوی تعیـین شـود که کـارگران بدون محـدودیت ،حاضر به انجام کـار با آن مبلغ نباشند.
در عین حال از عنوان حداقل دستمزد می توان نتیجه گرفت که می بایست این مبلغ کمترین دستمزد کارگران یک جامعه باشد
درحالیکه این مبلغ برای همه کارگران کشور تعریف شده است و درصد زیادی از کارگران کشور حداقل دستمزد را دریافت می نمایند.
به نظر می رسد مبلغ تعیین شده میانگین دستمزد میباشد و اشتباهاً آنرا حداقل دستمزد می نامند! زیرا حداقل دستمزد مربوط به
افرادی از جامعه است که دیگر افراد حاضر نیستند با مبلغ تعیین شده کار انجام دهند و آمارهای فوق خالف این مطلب را ثابت می
نماید.
سازمان جهانی کار در صفحه  17راهنمای حداقل دستمزد پیشنهاد می کند که :

 21روزنامه کار و کارگر 94/02/03
 22روزنامه کار و کارگر 94/02/10
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"یک شاخص آماری کاربردی که استفادهی گستردهای دارد ،نسبت حداقل دستمزد به دستمزد متوسط یا دستمزد میانی است.
23
معیار بهتری ارائه میدهد ،به خصوص
همانطورکه دستمزدهای متوسط تحت تأثیر معیارهای بسیار زیادی قرار دارند ،دستمزد میانی

در کشورهایی که نابرابری دستمزد در آنها بسیار زیاد است .نمودار شماره  1نشان میدهد در کشورهای دارای اقتصاد قوی ،محدودهی
حداقل دستمزد به طور معمول بین  40تا  60درصد دستمزد میانی است .در کشورهای در حال توسعه ،نسبت حداقل دستمزد به
متوسط آن اغلب باالتر است .دلیل واقعی این موضوع میتواند این باشد که در آنها خیلی اوقات فردی که دستمزد میانی (متوسط
دستمزد) را میگیرد به نسبت کم درآمد است .بنابراین ،گاهی اوقات توجه به نیازهای کارگران و خانوادههای آنها منجر به نسبتهای
باالتر حداقل دستمزد در این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته میگردد .همچنین این امکان وجود دارد که در اقتصادهای
در حال توسعه شکافی بین میانگین دستمزد (باالتر) کارمندان رسمی که به احتمال زیاد تحت پوشش حداقل دستمزد قرار دارند یا از
آن سود میبرند و کارمندانی که میانگین دستمزد سراسری (پایینتر) میگیرند یعنی کارمندان غیررسمی وجود داشته باشد .در نتیجه،
باید به این نکته توجه نمود که این نسبتها با تفسیر کامالً تحتاللفظی ممکن است گمراه کننده باشند".
"One useful and widely used statistical indicator is the ratio of the minimum wage to either the mean or the median
wage. As mean wages are affected by extreme values, median13 wages provide a better point of reference,
especially in countries that have high wage inequality. Figure 1 illustrates the fact that in high-income economies,
the minimum wage ranges typically between 40 and 60 percent of the median wage. In developing countries, the
ratio of minimum to median wages is frequently higher. This could be due to the fact that in developing countries,
the median wage earner is often relatively low-paid. Thus, considerations related to the needs of workers and their
families sometimes lead to higher minimum wage ratios than in developed economies. In developing economies,
there may also be a gap between the (higher) average wage of formal employees who are more likely to be
covered or actually benefit from a minimum wage and the (lower) overall average wage of all employees,
including informal employees. It should thus be noted that these ratios can be misleading when they are interpreted
”too literally.

بطور خالصه یعنی" :حداقل دستمزدمربوط به افرادی است که بهره وری پایـین دارند ".نمودار شماره  1نشان می دهد که کشورهای
پیشرفته حتی کمتر از  %40میانگین دستمزد را به حداقل دستمزد رعایت می نمایند.

نمودار شماره -1نسبت حداقل دستمزد به دستمزد میانی
جدول شماره  2نشان میدهد در کشورهایی که حداقل دستمزد بیپایه مصوب مینمایند ،درصد حداقل بگیران این کشورها باالتر از
دیگر کشورها میباشد و اقتصاد آنها متأثر از این قوانین ،ضعیفتر از سایر کشورهاست .یعنی در صورتیکه حداقل دستمزد بهطور

 23دستمزدهای میانیبربه دستمزد متوسط اشاره دارد .برای مثال ،اگر  15نفر دستمزد ماهیانه به ترتیب  9 ،7 ،6 ،5و  15میگیرند ،دستمزد میانی  7خواهد بود.
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صحیح تعیین گردد ،درصد کارگرانی که حداقل دستمزد دریافت مینمایند به کمترین میزان میرسد .به عنوان مثال ،در کشور فرانسه
فقط  %13کارگران حداقل دستمزد دریافت مینمایند ،اما در کشور ایران این نسبت معادل  %75حقوق بگیران است.
کشور

درصد مشمولیت حداقل دستمزد برای کارگران حقوق بگیر

ایاالت متحده

2.3%

پرو

5%

مکزیک

6.7%

لهستان

8.6%

اسپانیا

11.8%

فرانسه

13%

پرتغال

21%

بالروس

21%

اندونزی

35%

برزیل

68.6%

ایران

82%

بریتانیا

91%
جدول شماره  .2نسبت مشمولیت حداقل دستمزد برای کارگران

حقوقبگیر24

با توجه به ضرورت تعیین صحیح حداقل دستمزد ،سازمان جهانی کار در صفحه  17راهنمای تعیین حداقل دستمزد تأکید دارد که:
"پیش فـرض حمایت از کارگران با حداقل دستمزد ،برای زندگی کسانی است که بیشترین آسیب پذیری را در بازارکار دارنـد.
اگرحداقل دستمزد منجر شود افراد زیادی کارخود را از دست بدهند ،سواالت جدی در مورد مزایا و ضررهای آن مطرح می شود".
“Support for the minimum wage is premised on its improving the lives of those most vulnerable in the labour market. If a
minimum wage leads to job loss for many of those same people, serious questions arise with respect to its relative benefits and
”costs.

متأسفانه ،با تحریف شدن موضوع حداقل دستمزد با موضوع میانگین دستمزد در کشور ایران ،افراد معمولی به سختی می توانند شغل
پیدا کنند چه برسد به افراد کم توان! این شرایط موجب شده است که افراد کم توان و حتی دانشجویان از حق داشتن شغل و درآمد
محروم شده و بیکار بمانند ،چرا که قانون حداقل دستمزد باعث محدود شدن فرصت های شغلی برای افراد خاص و انحصاری شدن
گردیده است .نظام دستمزد حاکم بر ایران موجب شده تا بیکاران مدتی طوالنی بیکار بمانند .نباید به نام حـمایت از کـارگران موجـبات
بیـکاری نیازمندان را به وجـود آوریم .این اشـکال بـاعث کـاهش امنیت شـغلی کـارگران و بیکـاری کارگرانِ ضعیف تر شده است.
در تعامل بین کارگر و کارفرما ،ایجاب می کند جانب کارگر بیشتر رعایت شود .زیرا توان کارفرما بیش از توان کارگـر است .همچنـین
بـاید در نـظر گـرفت که در تعامل بین بیکار و کارگر بایستی جـانب بیکار بیشتر رعـایـت شـود .زیرا بیکار عالوه بـر نداشتن درآمـد،
متحمل فشار های روحی و روانی بیشتری می شود که نتیجـه آن گـسترش فقـر ،اعـتیاد ،فحشـا ،طــالق و نابسامانی های اجتماعی
است.
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https://wageindicator.org/salary/minimum-wage
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الزم به ذکر است که کشورهای معدودی هم وجود دارند که هیچ یک از نظام های حداقل دستمزد را ندارند .در کشورهایی که از
سیستم حداقل دستمزد استفاده نمی کنند ،این مبلغ معموالً توسط اتحادیه های صنفی در فرایندی که اصطالحاً به «چانه زنی جمعی»
معروف است ،تعیین می گردد .چانه زنی جمعی عبارت است :از مذاکرات بین کارفرما و کارگران ،که در آن افراد منتخبی از سوی
اتحادیه ی صنف مربوطه وظیفه ی نمایندگی کارگران را برای انجام مذاکرات با کارفرمایان بر عهده دارند .مواردی که در نتیجه ی این
مذاکرات مشخص می گردد عبارتند از :میزان دستمزد ،ساعت کار ،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 متفاوت باشد .توافقی که پس از این مذاکرات توسط طرفین امضا می گردد «توافق
جمعی» خوانده می شود .
شش کشور دانمارک ،ایتالیا ،قبرس ،اتریش ،فنالند و سوئد( ،عضوهای اتحادیه اروپا) از سیستم حداقل دستمزد سراسری استفاده نمی
نمایند .همچنین سه عضو انجمن تجارت آزاد اروپا  ،یعنی ایسلند ،نروژ و سوئیس ،از این سیستم مستثنی هستند.
در کشور دانمارک ،چیزی به نام تعیین حداقل دستمزد قانونی وجود ندارد .نرخ پرداخت برای کارمندان و کارگران از طریق توافق با
اصناف مختلف مشخص می گردد .بیش از  65درصد از شاغلین در کشور دانمارک به یک اتحادیه ی صنفی تعلق دارند و توافقاتی که
توسط این اتحادیه ها در مورد آن مذاکره می شود ،به میزان قابل توجهی ،یعنی  80تا  90درصد کارکنان دانمارکی را پوشش می
دهد .عوامل تعیین کننده ی نرخ دستمزد عبارتند از :سن (نرخ دستمزد متفاوت برای کارکنان باال یا پایین تر از  18سال) ،تجربه
(دستمزد باالتر برای افراد با تجربه) ،ویژگی های مثبت یا عملکرد ،و میزان سختی کار .اگر چه سیستم حداقل دستمزد به طور رسمی
در دانمارک وجود ندارد ،ولی توافقات با اصناف معموالً به تعیین حداقل نرخ هایی برای انواع مختلف مشاغل مختلف انجام می پذیرد،
که هر دو یا سه سال یک بار بروز رسانی می گردد.
روابط بین کارگران و کارفرمایان به علت نبود یک حداقل دستمزد مصوب حکومتی کامالً هماهنگ و مطلوب به نظر می رسد .اتحادیه
ها مراقب هستند تا میزان دریافتی کارگران منطقی و قابل قبول باشد ،و تالش می نمایند حداقل دستمزد قابل توجه  20دالر در
ساعت برای صنایع مختلف را حفظ کنند ،و از آن ،کارگران نیز وظایف شغلی خود را به خوبی انجام بدهند .
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 .البته اخبار حاکی از آنست که کشور ایتالیا در صدد الحاق ماده ای به حداقل دستمزد
قانون کار این کشور است و نرخی که برای سال  2015در نظر گرفته شده است  6/30تا  7یورو می باشد.
در کشور سوئد تقریباً تمام شهروندان آن عضو یکی از  60اتحادیه ی صنفی و  50سازمان کارفرمایان هستند که نرخ دستمزد را برای
کار ساعتی مداوم ،حقوق سالیانه و اضافه کار تعیین می نمایند .حداقل دستمزد معموآلً بین  60تا  70درصد از میانگین دستمزد در
سوئد می باشد.
نروژ نیز از جمله کشورهایی است که دولت آن وارد مسئله ی تعیین حداقل دستمزد به صورت قانونی و سراسری نمی شود و این
وظیفه را صنایع و اتحادیه های اصناف 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 متفاوت است .البته ،کارگران غیر ماهر ،مثالً در بخش های
کشاورزی ،ساخت و ساز ،حمل و نقل و نظافت ،حداقل دستمزد بین  16تا  21دالر برای هر ساعت ،با امکان افزایش بر اساس تجربه و
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میزان مهارت ،دریافت می نمایند .در کشور سوئیس سال  2014مسئله ی تعیین حداقل دستمزد قانونی سراسری که مطرح شده بود،
مورد پذیرش واقع نگردید .رأی قاطع سوئیسی ها در برابر پیشنهاد تصویب حداقل دستمزد  25دالر برای هر ساعت نشان داد که آنها
دخالت دولت در تعیین حداقل دستمزد را نیاز نداشتند یا نمی خواستند ،چرا که تصویب آن باعث می شد کارفرمایانی که قادر نبودند
در پرداختی خود به میزان حداقل دستمزد برسند مجبور به اخراج نیروی کار خود گردند .با این حال ،مانند تمام کشورهایی که در
اینجا به آن 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 ،که نشان می دهد 90 ،درصد سوئیسی ها بیشتر از حداقل حقوق پیشنهاد
شده دریافت 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 تقاضای نیروی کار در بازار تعیین شوند .به کارفرمایان و کارگران اجازه داده می شود 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 را از طریق ارائه تسهیالت زیر بنایی فراهم می آورد .در واقع
سرمایه گذاری مکفی در منابع انسانی ،نظام مالیاتی پایین ،ارتباطات خوب صنعتی ،شبکه پولی و بانکی با ثبات ،حفظ قانون و تشویق
بخش خصوصی توانسته اند دستمزدها و استاندارد های باالتر زندگی را با بهبود بهره وری همراه با وضع مناسب سرمایه گذاری در پی
داشته باشند .شایان ذکر است که کشورهای مذکور ،دارای اقتصادی پویا و جمعیتی نسبتاً کم با تحصیالت باال هستند .طبق برآوردهای
انجام شده در کشورهایی که از سیستم حداقل دستمزد سراسری استفاده نمی کنند ،درصد کارگران و کارمندانی که بر مبنای
دستورالعمل اتحادیه های صنفی قرار دارند (نه سیستم یکپارچه ی دولتی) در کشور نروژ تقریباً  70درصد ،در کشورهای اتریش و
ایتالیا تقریباً  100درصد ،در دانمارک بین  81تا  90درصد ،و در کشورهای فنالند و سوئد در حدود  90درصد هست .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 را مشخص می نمایند.
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بطور خالصه  %18کشور های دنیا که  9کشور آن ها اروپایی می باشند ،حداقل دستمزد ندارند و محاسبات آن ها به صـورت گروهی
وتوافقات جمعی صورت مـی گیرد .الزم است بدانیم که وضع اشتغال این کشورها نسبت به کشورهای مشابه خودشان بهتر است.
منظور اینست که حداقل دستمزد ،وحی منزل نمی باشد که اشتغال کشور عزیزمان را اینگونه با آن تحت الشعاع قرار داده ایم.
 )2-2نوسانات نرخ ارز  ،تورم و تحریم های ظالمانه مانع ایجاد اشتغال در روستا:
برای مشخص شدن ریشه نوسانات نرخ ارز و تورم ابتدا به ارتباط آن با حداقل دستمزد دستوری می پردازیم .اگر دستمزد بدون افزایش
بهره وری باال رود ،اقتصاد جهانی آن را نمی پذیرد که با کاهش ارزش پول ملی ،افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم جبران خواهد شد .
طبق اعالم سازمان جهانی کار در صفحه  14و  17راهنمای حداقل دستمزد:
“ اگر حـداقل دسـتمزد پایین تر از استاندارد پیشنهادی وضـع شـود ،تـأثیر کمی درحمایت از کارگران و خانواده های آنها خواهد
داشت و در صـورتی که حـداقل دستـمزد باال باشد ،اثر ناچیز در بـرآورده کردن نیازهای کارگران دارد و اثر معکوس بر اشتغال می
گذارد و باعث افزایش تورم و کاهش صادرات می گردد”.
 25وبسایت اطالعات مالی و سرمایه گذاری Investopedia
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“If set too low, minimum wages will have little effect in protecting workers and their families against unduly low
pay or working poverty. If set too high, minimum wages will be poorly complied with and/or have adverse
”employment effects. This, in turn, could trigger price inflation, hurt exports and reduce the level of employment.

درنتیجه پایین بودن قیمت ارز ،محصوالت خارجی ارزان می شوند (خوشحالی مردم) .با افزایش حداقل دستمزد محصوالت داخـلی
گـران می شوند (دلخوشی کارگران) با این دو فرآیند محصوالت خارجی به فروش می رسـد و کاالی داخلی در انبارها می ماند که
بیکاری کـارگران ایـرانـی و اشتغــال کارگـران خـارجی را در پـی دارد .این خود تحـریمی و عـدم مـصرف کاالی ایرانی نتیجه
چنین سیاست اشتباهی می باشد .تاکید رهبری همواره بر مصرف کاالی ایرانی است ولی متاسفانه سیاست گذاری دولت ها بر مصرف
کاالی خارجی شکل گرفته است.
جهت بررسی ارتباط موضوع نوسانات نرخ ارز ،تورم و تحریم ها با حداقل دستمزد ،ابتدا به روند افزایشی حداقل دستمزد از سال 1392
تا  1397می پردازیم.
حداقل دستمزد مصوب (بدون احتساب حق مسکن و خوار و بار) در سال  1392معادل  487.125تومان بوده که طی افزایش ساالنه
(همانند روند قبلی) ،به عددی معادل  1.111.269تومان در سال  1397رسیده و در طول این پنج سال ،حدود  2/2برابر افزایش یافته
است .حال اگر می خواستیم که با توجه به نسبت افزایش دستمزد ،وضعیت تولید با همان شرایط حفظ شود و بیکاری زیاد نگردد ،می
بایست نرخ ارز هم به میزان  2/2برابر افزایش می یافت ،اما در واقعیت این اتفاق رخ نداده و مبلغ ارز (دالر) بصورت دستوری از سوی
دولت پایین نگه داشته شده و حدوداً از  3000تومان به  3800تومان رسید که افزایشی  25درصدی را به دنبال داشته است .نتیجه
این روند اشتباه در افزایش بی رویه حداقل دستمزد ،طبق پیش بینی سازمان جهانی کار ( ،)ILOتورم ،کاهش صادرات و بیکاری
کارگران در این دوره است.
از سوی دیگر از ابتدای سال  1397با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران ،نرخ ارز با افزایش  4برابری
روبرو شد که این میزان از رشد قیمت ارز بیشتر از مقدار  2/2برابری افزایش دستمزد بوده است .بی ارزش شدن پول ملی ،به علت این
است که قبل از سال  ،1397دولت با اعمال سیاست دستوری ،سعی در پایین نگه داشتن نرخ ارز داشته و به دنبال کنترل آن بوده
است که با اجرایی شدن و فشار تحریم ها ،انباشت ایجاد شده قبلی با نرخ واقعی فعلی جمع شده و شاهد  4برابر شدن قیمت دالر می
باشیم.
تا سال  1392حدود 40درصد صنایع کشور تعطیل بوده اند و در سال  1397تعطیلی این صنایع به  60درصد افزایش یافته است .باید
بدانیم که افزایش  2/2برابری حداقل دستمزد ،انباشت افزایش دستمزدهای بی مبنا و همچنین بیکار بودن و مصرف کردن در این پنج
سال و سال های قبل از آن ،موجب بروز نابسامانی در اقتصاد و بی اعتباری پول ملی شده است .شرایط به گونه ای است که با یک
فشار خارجی به کشور ،همه فنرهای متراکم شده در اقتصاد آزاد می شوند چرا که دلیل اصلی بی اعتباری پول ملی از منشأ افزایش
حداقل دستمزد دستوری است.
نمونه شاهد این ادعا کشورهایی نظیر چین ،هند و کانادا می باشند که در این مدت وضعیتی شبیه به ما را تجربه کرده اند و آمریکا
نیز هجمه هایی را به آنها وارد نمود ،ولی بدلیل سیاست گذاری صحیح در تعیین حداقل دستمزد ،فشار تحریم ها بر این کشورها اثر
بسیار ناچیزی داشته و دچار بحران اقتصادی و بیکاری نشده اند.
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حال ممکن است این سوال مطرح شود که چرا اکنون که ارزش دالر به  4برابر رسیده است ،هنوز اشتغال کشور رو به تعطیلی است؟!
در جواب باید بگوییم که سیاست گذاری اشتباه فعلی دولت در امر صادرات باعث شده تولید کنندگان مواد اولیه را با قیمتی باالتر از
نرخ ارز دولتی خریداری کنند ،در حالی که برگشت ارز به کشور باید بر اساس ارز دولتی صورت گیرد و همچنین اشتباه در قیمت
گذاری اجناس در گمرک که باالتر از عدد واقعی آن می باشد منجر به توقف صادرات گردیده است.
بسیار جای تعجب دارد که زمانی با کاهش نرخ ارز موجب توقف تولید می شویم و زمانی دیگر که توان جلوگیری از افزایش نرخ ارز
وج ود ندارد ،کشور را به سمت تولید و اشتغال حرکت می دهیم و با قانون هایی که بر ضد اشتغال و معیارهای بین المللی هستند،
موجب تعطیلی فعالیت های کاری در کشور می شویم!
از سویی دیگر اختصـاص ارز ارزان قیمـت بـه وارد کنندگان ،به خزانه کشـور باز نمی گردد و بنـا به سیاست دولـت ،بیـن وارد
کنـنده ،تاجر ،فروشنده و یا مصرف کننده تقسیم می شود .وجود ارزهای چنـد نرخی مـوجب رانت و اختالس شد است .به نظر می
رسد مجلس محترم شورای اسالمی ،همانند تصویب ساعت رسمی کشور که از اختیار رئیس جمهور محترم خارج نمود ،باید قانونی
را تصویب کند تا از اعمال نظرسلیقه ای از طرف دولت هاجلوگیری نماید.
برای خروج از این بحران ،اگر عرضه و تقاضای ارز ثابت شود و دخالت دولت ها نباشد ،کشور به سمت رونق اشتغال و رهایی از بیکاری
گسترده سوق داده خواهد شد و اگر تمایل به اعمال فشار بر نرخ ارز می باشد ،بهتر است به دولت ها اجازه داده نشود که نرخ ارز دولتی
را بسیار پایین تر از نرخ ارز آزاد اعالم نمایند و اختالف بین آن ها بیش از  %10نباشد تا رقابت قیمت ها بصورت درست و سالم اتفاق
بیافتد.
ایجاد نرخ ارز شـناور ،تک نرخی و غیر دستوری بـا پیاده کردن نظام عرضه و تقاضا در قیمت گذاری ارز و دستمزدها طـبق تجربیات
بین المللی ،از راهکارهای رفع اشتباهات فـوق هستند تا چرخه اقتصادی کشـور تـقویت شده و از بـه هــدر رفتـن ســرمـایه مـلی و
همـچنین بیکــاری جلـوگیـری شود .نبـاید هـر دو نـرخ ارز و حـداقل دسـتمزد را به صـورت دستوری تعیین کنیم .اگر دلسوز ارزش
پول ملی هستیم و تـوان روشنگری افکار عمومی را داریم ،بایستی نرخ ارز را ثابـت و دستمزد را توافقی اعالم نماییم .تنها راه حفظ
ارزش پول ملی و قدرت خرید کارگران ،عدم افزایش نرخ حداقل دستمـزد می باشد و اگـر حداقل دستـمزد را سالیانه به صورت
دستوری تعیین می کنیم ،بایـد نرخ ارز را شنـاور بگذاریم تا تولید کنندگان بتوانند مـحصول خـود را به فـروش برساننـد و کـارگران
آن ها بیکار نشوند.
افزایش حداقل دستوری غیر علمی باعث افزایش قیمت محصوالت شده و این افزیش قیمت فشار بر مصرف کننده ی کاال و خدمات
در کشور شده است .می بایستی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ،در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان عکس
العمل مناسب نشان داده باشد .چه بسا مصرف کننده گان خدمات و کاال نیازمند تر از کارگرانی باشند که این محصوالت را تولید می
نمایند و این ظلم بر مصرف کننده سزاوار نمی باشد.
افشـارهای جانبـی مثل تحریـم ها ،نباید با افزایش دستـمزد جبـران شود زیـرا موجـب تورم مضـاعف می شود .باید بهره وری را
افزایش دهیم تـا بتوانیم دستمزدی باالتر داشته باشیم.
عده ای عقیده دارند که تاثیر دستمزد کارگران 5 ،تا  10درصد در قیمت تمام شده کاال است و الزم نیست این مقدار روی حداقل
دستمزد مانور داده شود! الزم است بدانیم که  5درصد مربوط به کشور چین و  10درصد مربوط به ایران است .اول این که همین 5
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درصد هم برای توانایی فروش یک محصول عدد بسیار باالیی است و ثانیاً سهم اعالم شده مربوط به میانگین دستمزد کارگران در
قیمت تمام شده کاال در یک واحد تولیدی است نه اصل دستمزد .در واقع و در همه مراحل تولید ،قیمت تمام شده کاال برابر با دستمزد
کارگر و سود کارفرماست ،زیرا اگر درصدهای هزینه در سلسله مراتب تولید کاال در واحدهای مختلف و پیوسته صنعتی را با هم جمع
کنیم ،عدد بسیار زیادی می شود که تماماً مربوط به هزینه نیروی انسانی است .حتی هزینه های مربوط به ماشین آالت در قیمت تمام
شده هم که بدست کارگران ساخته شده است مربوط به نیروی انسانی می باشد .واضح است که انرژی مصرف شده در تولید از مبدا
تولید انرژی ،انتقال و تجهیزات وابسته آن هم ،بدست کارگران ایجاد شده است .همچنین سهم دولت از تولید و مالیات نیز صرف امور
کارمندانی می شود که تولید و کشور را حمایت می کنند .پس تقریباً قیمت تمام شده معادل دستمزد کارگر و سود کارفرماست و
افزایش دستمزد باعث گرانی محصوالت داخلی می شود .در این شرایط کارفرمایان بدلیل افزایش هزینه ها ،توان رقابت و فروش
محصوالت را نخواهند داشت که نتیجه آن تعطیلی کسب و کارها ،انحصاری شدن بازار و بهره کشی از کارگران است .برای مثال فرآیند
تولید یک بطری شیر در شکل زیر آمده است.

یک مصوبه اشتباه که در سال  1384برای مدت کوتاهی اجرا شد ،بدین صورت بود که دستمزد کارگران در ابتدای سال تا حدود دو
برابر افزایش یافت و به سرعت نتایج بد آن بعد از اجرا ،معلوم و قانون گذار مجبور به برگرداندن مصوبه شد ،چرا که کارگران بسیاری
از کار بیکار شدند و سریعاً نتیجه اشتباه آن مشخص گردید .ولی اکنون آرام آرام همین اشتباه صورت می گیرد و مصوبات تغییر نمی
کند .سوال این جاست که چرا اکنون قانون عوض نمی شود؟
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جواب این سؤال با مثال قورباغه روشن می گردد .گفته می شود که اگر یک قورباغه را داخل آب داغ بیاندازیم فوراً به بیرون می پرد،
ولی اگر کم کم آب را گرم کنیم در داخل آب می ماند تا بمیرد و داستان قوانین اشتباه و تداوم آرام آن چنین هست ،با مطالعه آمار
بیکاری و دالئل آن مثال فوق بهتر و بیشتر روشن خواهد شد .
یکی از دالیل دیگر دخالت حداکثریِ حداقل دستمزد در قیمت تمام شده کاال را می توان پس از مراجعه به اداره های کار کشور در
ابتدای هر سال (پس از افزایش نرخ حداقل دستمزد) مشاهده نمود که البته بعد از گذشت چند ماه که بخشی از این افزایش با تورم
جبران شد ،عده کمی از کارگران بیکار شده بر سر کار خود بر می گردند و این افزایش موجب تورم ،بر هم زدن وضعیت اشتغال
کارگران و بی ثباتی اقتصادی در بازار را به همراه دارند.
جدی نگرفتن مسئله بیکاری در طول سالیان متمادی از سوی دولت ها ،عدم سیاست گذاری های مناسب و هدایت منابع به سمت
طرح های موقتی و ضربتی و تدوین مقررات دست و پا گیر برای سرمایه گذاری در عرصه تولید نیز مزید بر علت است ».در یک صفحه
روزنامه دو مطلب متضاد ذکر می شود که ارائه آن خالی از لطف نیست:
 oسرویس کارگری :دبیر کل خانه کارگر معتقد است که نبود امنیت شغلی و گسترش قراردادهای کار موقت به کابوسی برای
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کارگران تبدیل شده و آینده شغلی آنها را دستخوش نگرانی کرده است
 oدبیرکل خانه کارگر :بیش از 85درصد کارگران کشور را دارای قرارداد موقت دانست و افزود قراردادهای موقت و سفید نه تنها
موجب کاهش انگیزه نیروهای کار می شود بلکه بهره وری و تولید با کیفیت را نیز تحت تأثیر قرار می دهد لذا از دولت انتظار
داریم که درجهت حذف این گونه قراردادها گام بردارد .وی از دولت خواست تا نسبت به احیا و بازگشایی بنگاه های راکد و
نیمه راکد اقدام کند و افزود :طی چند سال گذشته تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل یا به حالت نیمه تعطیل
درآمده اند و این امر موجب کاهش تولید و تعدیل نیروهای کار شده است،
مالحظه می فرمائید در پاراگراف فوق نماینده کارگران ،شرایط کار را برای رفاه کارگران می خواهد در حالیکه پس از آن متوجه سختی
کار کارفرما شده و آسایش تولید را طلب می نمایند .سوال اینجاست برای برنده شدن تیم والیبال ایران چه کسی را باید پشتیبانی
کرد؟ مربی و یا بازیکنان والیبال؟ برای اینکه یک تیم در عرصه جهانی موفق ظاهر شود باید توان مربی و بازیکنان ،باالتر از قدرت دیگر
تیمهای دنیا باشد تا موفق به کسب مقام شوند .با اختالف ایجاد کردن بین مربی و بازیکنان ،تیم رغیب برنده می شود ،حال چگونه
است که برای پیشرفت اشتغال ،به طور دائم مطالبی می گوییم که نتیجه آن اختالف بین کارگر و کارفرما است؟
یک تصور غلط رایج در جامعه این است که بر سر کارگران در موضوع افزایش حداقل دستمزد سالیانه کاله رفته است و این میزان باید
مطابق تورم سالیانه افزایش یابد و کسری های گذشته جبران گردد! در پاسخ باید عنوان نمود که با توجه به دالیل بیان شده و استدالل
های بین المللی این افزایش حداقل دستمزد سالیانه باعث تورم مضاعف می شود که نتیجه آن به ضرر خود کارگران است .باید با
افزایش تولید و بهره وری در کشور امکان رقابت در صحنه بین المللی بوجود آید و دستمزدها بر اساس نظام عرضه و تقاضا بدون فشار
دولتی افزایش یابد.
آمارها نشان می دهد با سخت گیری های بوجود آمده برای اشتغال ،امکان کار و اشتغال بسیار مشکل شده است :
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. 27
 شرایط آسانی ایجاد شغل در ایران بسیار پائین می باشد
مگر کارفرما ها امروز امنیت شغلی دارند که باید به تبع آن کارگرانشان هم امنیت شغلی داشته باشند؟
ایران باید به محیطی سهل تر برای کسب و کار تبدیل شود .در حال حاضر ،ایران در رتبه بندی جهانی از نظر مقصد سرمایه گذاری
دارای امتیاز پایینی است.
 )2-3قاچاق کاال مانع ایجاد اشتغال در روستا:
قاچاق کاال زمانی اتفاق می افتد که محصوالت داخلی بواسطه هزینه های باالی دستمزد نیروی انسانی ،توان رقابت با کاالی خارجی
را نداشته باشند ،دراینصورت صرفه اقتصادی با قاچاق کاال است.
قاچاقچیان زمانی فعال می شوند که کنترل های دولتی و اخذ مالیات ازطرف دولت زیادتر شده و هزینه ورود محصوالت افزایش می
یابد؛ درنتیجه ،آوردن کاال از طریق قاچاق که همراه با مخاطرات فراوانی است ،مقرون به صرفه گردیده و ایشان محصوالت را به طرق
مختلف وارد کشور می کنند؛
اگر امکان ارزان شدن کاال در کشور وجود داشته باشد برای این گروه هم به صرفه نبوده و دلیل منطقی برای قاچاق وجود نخواهد
داشت .البته دولت برای تقویت تولید ملی همواره تالش نموده تا از ورود کاالی قاچاق به کشور جلوگیری نماید .ولی آمارهای ارائه شده
حاکی از این می باشد که  30درصد کاالها بطور قاچاق وارد کشور می شوند» دولت با تعیین تعرفه های مختلف ،سود واردات قانونی
را کم نموده است .اما این گونه عملیات هم مانند شمشیر دولبه ای است که در نهایت به سمت مصرف کننده و کارگران می باشد؛ زیرا
با افزایش مالیات ورود کاالی قاچاق تقویت شده و با کاهش مالیات ورود کاال آسان تر می گردد ،و قیمت ها کاهش یافته و کارگر
ایرانی بیکار می شود اگر به هر طریقی به خواهیم قانون عرضه و تقاضا در سطح بینالمللی را نادیده گرفته و قوانین خارج از استاندارد
معرفی نمائیم در نهایت به ضرر کارگران و اشتغال منجر خواهد شد.
پس باید اصالح واقعی یعنی پرداخت دستمزد درمقایسه با کار انجام شده در سطح بینالمللی تعیین شود که نتیجه آن رقابت صحیح
بین تولیدات داخلی و خارجی است و هزینه های گزاف جلوگیری از قاچاق و جریمه های وارداتی که باری سنگین بردوش دولت است
حذف می شود ،که حاصل آن مقدمه صادرات و افزایش تولید ملی خواهد بود .به نقل از رئیس جمهور محترم" :اگر تولید داخلی قابل
رقابت باشد ریشه های قاچاق خشکانده می شود".
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 )2-4نتیجه:
همانگونه که مالحظه شد ،مواردی که به عنوان مانع اشتغال روستا می شوند که شامل تورم ،نوسانات نرخ ارز ،تحریم های ظالمانه و
قاچاق کاال می باشند ،به نحوه تعیین حداقل دستمزد برمی گردد .فشـارهای جانبـی مثل تحریـم ها ،نباید با افزایش دستـمزد جبـران
شود زیـرا موجـب تورم مضـاعف می شود .باید بهره وری را افزایش دهیم تـا بتوانیم دستمزدی باالتر داشته باشیم.
بر اسـاس تـجربیات بیـن المللی ،نبـود یا پایـین بودن حداقل دستمزد ،دلیل بهره کشی نمی باشد .برای بر طرف شدن موانـع عنوان
شده در این بخش و اقدام برای اصـالح امور ،میبایست افکار عمومی همـراه گردند تا مسئولین امر بـدون واهمه از مخالفت ها اقـدام
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به اصالح قوانین بنمایند .بنظـر می رسد دشـمنان کشور در زمان مناسـب افکار پلیـد خود را به دست دوسـتان ،در قوانیـن کار
ایـران گنجانده اند تا بدون لشکر کشی  ،کشور را تسخیـر کنند.
سازمـان جهـانی کـار در صفحه  18راهنمای حداقل دستمزد عنـوان می کند :
“ اگر حـداقل دسـتمزد پایین تر از استاندارد پیشنهادی وضـع شـود ،تـأثیر کمی درحمایت از کارگران و خانواده های آنها خواهد
داشت و در صـورتی که حـداقل دستـمزد باال باشد ،اثر ناچیز در بـرآورده کردن نیازهای کارگران دارد و اثر معکوس بر اشتغال می
گذارد و باعث افزایش تورم و کاهش صادرات می گردد”.
“If set too low, minimum wages will have little effect in protecting workers and their families against unduly low
pay or working poverty. If set too high, minimum wages will be poorly complied with and/or have adverse
”employment effects. This, in turn, could trigger price inflation, hurt exports and reduce the level of employment.

“بسیـاری از کشـورها در یافتـه اند ،شکـافی میـان نیازهای کارگران وضرورت اطمینان از پایداری شرکت های تجـاری وجود دارد.
حذف این شکاف در سیستمی که فقط یک حداقـل دستـمزد دارد ممکن نخواهد بود و اگر هم ممکن باشد اثرات نا مطلوب اقتصادی
و اشتغالی به همراه خواهد داشت “.نتیجه پیشنهـادات و استانداردهای سازمان جهـانی کار ایـن است که “برای حـذف شکـاف بین
نیـازهای کارگـران و پایـداری شـرکت ها بایـد اصالحات پیوسته و تدریجی به کار برده شود” .شایستـه است از نظـرات صاحبـان
خـرد بین المللی در جهت بهبود وضعیت بیکاری کشور استفاده شود.
Many countries have discovered that a gap exists between the legitimate needs of workers and their families and the
need to ensure that enterprises remain sustainable.14 It will not be possible to eliminate this gap in a single minimum
wage adjustment, at least not without adverse economic or employment effects. This suggests that there should be a
medium- to long-term target for this policy – in other words, closing this gap in successive, gradual adjustments.
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بخش سوم) مغایرت های قانون کار با شرع مقدس اسالم
قانون کار فعلی ایران ،شامل  203ماده و  121تبصره می باشد که طبق نظر شورای نگهبان 76 ،مورد خالف شرع در این قانون موجود
است .در این بخش شرایط تصویب قانون کار کشور مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به تطبیق آن با قوانین شرع مقدس اسالم
پرداخته می شود.
 )3-1روند تصویب قانون کار فعلی در ایران
طبق قانون اساسی ،روند تصویب قانون در کشور بدین صورت است که پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،این مصوبات
باید به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد تا در صورت عدم مغایرت با شرع ،موازین اسالم و قانون اساسی کشور ،قانونیت پیدا
کند .در صورت عدم تأیید شورای نگهبان ،مصوبات به مجلس عودت داده میشود تا اصالحات مورد نظر شورای نگهبان انجام گیرد.
چگونگی تصویب قانون کار در ایران پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی هم بدین صورت بود که بعد از بررسی های گسترده بین
کارگران ،کارفرمایان و دولت ،طرح اولیه قانون کار در مجلس محترم شورای اسالمی در سال  1360به تصویب رسید ولی در شورای
نگهبان به دلیل مغایرت با احکام اسالمی برگشت داده شد .با اصالحاتی که صـورت گرفت ،قانون اولیه مجددا به شورای نگهبان ارجاع
گردید که بار دیگر با مخالفت ایشان مبنی بر مغایرت با شرع مقدس اسالم ،به مجلس شورای اسالمی بازگردانده شد  .اما در این مورد،
مجلس شورای اسالمی به دلیل ضرورتی که در اجرای قانون مصوب احساس می کرد ،بر موضع خود اصرار ورزید .لذا رئیس وقت
مجلس در تاریخ  1360/07/05طی نامه ای به بنیان گذار انقالب اسالمی حضرت امام خمینی (ره) ،خواستار اعمال والیت و تنفیذ
مقام معظم رهبری در رابطه قانون کارِ موردِ اختالف مجلس و شورای نگهبان شد .امام خمینی (ره) نیز در تاریخ  1360/07/19طی
جوابیه ای که با الزام به شرایط خاص بوده است ،موافقت خود را در این رابطه اعالم نمودند.
 متن نامه ثبت شده امام خمینی (ره) در تاریخ  1360/07/19بدین شرح می باشد:
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بسم ا هلل الرحمن الرحیم
آنچه درحفظ نظام جمـهوری اسالمی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختالل نظام می شـود و آنچه ضـرورت دارد که تـرک
آن یا فـعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا تـرک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسـیله اکثریت وکـالی
مجلس شـورای اسالمی ،با تصریح به مـوقت بودن آن مادام که موضـوع محقق است ،و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شـود.
مجـازند در تصویب و اجرای آن ،و بایـد تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقـرر تجـاوز نمـود مجـرم شناخته می
شـود و تعقیب قانونی و تعذیر شرعی می شود.
السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته  19.مهر  .1360روح اهلل الموسوی الخمینی
 ارزیابی شرایط موافقت حضرت امام خمینی (ره) باقانون کار در زمان جنگ تحمیلی:
طبق جوابیه حضرت امام خمینی (ره)درسال 1360و  ،1366شرایط موافقت ایشان باتصویب قانون کار با شرایط زیر بوده است:

http://yon.ir/OmZuB29
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الف) ترک آن موجب اختالل درنظام می شود.ترک آن مستلزم فساد است.ترک آن مستلزم حرج است( .این تاکیدها بیانگر جوسازی
های دولت وقت بوده است).
ب) با تشخیص موضوع انجام پذیرد( .این تاکید مبین استفاده از تحقیقات و پیشنهادات سازمان بین المللی مدافع کارگران است).
ج)با تصریح به وقت بودن آن و پس از رفع موضوع خود به خود لغومی شود( .این تاکید هم نشان دهنده الزام به اصالح است).
مجلس شورای اسالمی در قرارداد میان کارگر و کارفرما مزایایی برای کارگر درنظر می گرفت که کارفرمارا ملزم به اجرای آن می نمود،
ولی شورای نگهبان بر قرارداد دو طرف کارفرما و کارگر تاکید داشته است و دخالت شخص ثالث را مطابق قوانین شرع نمی دانست و
صرف رضایت طرفین را در انعقاد قرارداد کار کافی می دانست.
درآن زمان افرادی اعالم می کردند که حکومت برای پابرهنگان است و باید از آنان دفاع نمود ودر این راستا با نظر خودشان قانون را
به نفع کارگران تدوین کردند .هم چنین از امام خمینی (ره) خواستندکه حکمی برآن بگذارند تابه تصویب برسد .این افراد عقیده
داشتند که راهی جز این قانون برای حمایت ازکارگران وجود ندارد.
30وزیر کار و امور اجتماعی از سال :)1364-1360
 شرح مختصری از وقایع زمان تصویب قانون کار از زبان آقای احمد توکلی (
" من در وزارت کار مبدع دو کار بودم .قانون کار .قانون اساسی اقتصاد است .بعداز اصل رسمیت مالکیت خصوصی.قانون کار است که
تکلیف مناسبات اقتصادی را مشخص می کند .از جمله تکلیف سهم عامل سرمایه را از تولید مشخص می کند .برای همین دست
گذاشتم روی تهیه پیش نویس قانون کار .فعالیت های من در وزارت کار به سه شکل دنبال شد .بخشی از کارهای این دوره جزو
کارهای معمولی و روزانه و به اصطالح روزمره بود .مثل شرکت در نشست های دولت و حضور در مجلس و رسیدگی به امور وزارتخانه.
فعالیت های دیگری هم داشتیم که شامل صیانت از نیروی کار بود .در تنظیم بازار کار ،وزارتخانه وظیفه اش صیانت از نیروی کار است
که هم شامل صیانت فنی و هم شامل صیانت معیشتی می شود .یعنی وزارت کار هم باید کمک کند شغل ایجاد شود و هم از سیاست
هایی دفاع کند که اشتغال را زیاد کند و دستورات حقوقی آن را تنظیم کند .این بخش می شود صیانت معیشتی .بخش دیگری از
کارها هم بحث صیانت فنی بود که به بازرسی کار و مراتب آن می پرداخت .من معتقد بودم برای تنظیم بازار کار دو چیز الزم است.
یکی قانون کار است که حکم قانون اساسی را برای اقتصاد دارد و مناسبات نیروی کار را با کارفرما .مدیر و تولید مشخص می کند که
تعیین کننده است و بستر تنظیم بازار کار است .دومی هم جمع آوری اطالعات از میدان کار است تا شما بدانید چه مقدار بیکار دارید،
در چه سنی و اطالعات دیگر آن ها را هم داشته باشید.
در این دوره وقتی در دولت بحث مـدل های اقتصادی و تعیین زیرساخت اقتصادی مـطرح می شد من بـعنوان وزیر کـار در سه کمیـته
از کمیته های ده گانـه زیرساخت نمایـنده داشتم .هر سه نفر از اشخاصی بودند که در مکاتب اقتصادی کار کرده بودند و بعنوان نماینده
از این کمیته ها برای من گزارش مـی آوردند .ایـنها خـط کـج سوسیـالیستی را متـوجه می شدند و به من انتقال می دادند.
آن موقع گرایش های چپ سوسیالیستی .نه به معنای اعتقادی کلمه بلکه به معنای دولت ساالرانه رایج بود .ما چوب خورده کاپیتالیسم
وابسته آن موقع بودیم و همانطور که اشاره کردید محیط دولت هم به غیر از روحانیت و همراهانشان یا چپ بودند به معنای مارکیستی
و یا چپ بودند به معنای سوسیالیستی .بعد از درون این ها گرایش های زیادی منشعب شد.من با بیشتر این انشعابات درگیر بودم و
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در عین حال به دنبال ترویج و استقرار خط اصیل اسالم بودم .بنابراین همواره از ایده هایی که فکر می کردم به ضرر مردم ،ایران و
اسالم است ،انتقاد می کردم .در این دوره به اقتصاد اسالمی اعتقاد داشتم و هنوز هم دارم و نسبت به مکاتب مختلفی مطالعه کرده
بودم ،حساس بودم.
در این دوره اکثریت دولت تفکرات چپ داشت و در اختیار چپگراها بود .اکثریت آن ها هم انسان های شریفی بودند که قصد خدمت
داشتند و در خیلی موارد هم سویی داشتیم .اما اختالف ما در این بود که آقای موسوی فکر می کرد با تسلط دولت بر اقتصاد می توانند
جلوی انباشت ثروت را بگیرد ولی نظر من این بود که این کار هم خالف شرع است و با این کار آزادی اقتصادی مردم سلب می شود
و هم با این روش از انباشت ثروت جلوگیری نشده بلکه فساد هم اضافه می شود و ثروت به شکل فساد آمیزی انباشته می شود .در این
حالت ثروت از کنترل رسمی خارج شده و به صورت غیر رسمی شکل می گیرد .در نتیجه اختالف نظر ما باال گرفت و به غلط به بنده
و دیگران گفتند شما طرفدار سرمایه داری هستید .این در حالی بود که ما طرفدار سرمایه داری نبودیم بلکه طرفدار مالکیت بودیم .در
پاسخ گفتیم غصب و چپاول اموال مردم چرا بد است؟ چون مالکیت خوب است .اگر مالکیت بد باشد ،دیگر غصب چه معنای بدی پیدا
می کند؟
اگر اسالم آزادی اقتصادی را قبول دارد.این باور در چارچوب خاصی است که با نظام سرمایه داری تطبیق ندارد ولی با مارکسیسم
تعارض های مبنایی جدی دارد .البته کاپیتالیسم مالکیت خصوصی را امضا می کند اما با معیار های خودش.ماهم امضا می کنیم با
معیار های خودمان .این اختالف بال گرفت و من در اعتراض به مشی دولت استعفا دادم .یادم می آید در یکی از جلسات شورای اقتصاد
که آقای موسوی ریاستش را بر عهده داشت ،من گفتم که آقای سالمتی ،افکار مارکسیستی را تبلیغ می کند .ایشان گفتند که من کجا
این کار را انجام دادم؟ من یکی از جزواتی را که وزارت کشاورزی نوشته بود باز کردم و خواندم .اول آن نوشته بود که چون مالکیت
خصوصی موجب استثمار است.پس تمام واحد های بهره برداری را باید به تعاونی تبدیل کنیم .این نظر در مبنا با اسالم تعارض دارد و
مارکیستی است .ممکن است که ما از تعاونی کشاورزی و کارکرد هایش در بخش ثروت دفاع کنیم .ولی نه به دلیل این که مالکیت
خصوصی موجب استثمار است .این یک نوع شرکت است که کارکنانش .مالکینش هستند.
قانون کار را من نوشتم .اینکه برخی فکر می کنند آقای معارف این کار را کرده برمی گردد به اشتباهی که رضا امیرخانی در کتاب
نفحات نفت کرد و این کار را منتسب به ایشان دانست .برای نوشتن قانون کار از مهندس معتمد رضایی معاون اصلی وزارت خانه.آقای
علی الریجانی قائم مقام وزارت کار و آقای معین فر کار را شروع کردیم.از سوی دیگر آیت اهلل آذری قمی.آیت اهلل راستی کاشانی.آیت
اهلل سید مهدی روحانی.آیت اهلل سید مهدی روحانی.آیت اهلل احمدی میانجی و آیت اهلل سید جعفر کریمی حکم شناس شدند که دو
نفر آخر نماینده امام (ره) در شورای اقتصاد بودند.
قبل از این که پیش نویس تهیه شود من خدمت امام رفتم و به ایشان عرض کردم که چگونه داریم قانون را تقریر می کنیم .امام(ره)
عین تعبیرشان فرمودند" :آهان این خوب است .چند تا مال بیاور که قانون را عین شرع برایت بنویسند .بعد هم نبر آن را مجلس.اول
ببر به شورای نگهبان که آن ها بگویند خالف شرع در آن نیست که بعد هم از مجلس آمد معطل نشویم ".این سفارش امام به من بود .
چند ماه طول کشید آن پیش نویس را نوشتیم و طی نامه ای دادیم به شورای نگهبان .فقهای شورای نگهبان جلسه گذاشتند و آقای
مهدوی کنی هم رئیس جلسه بود .و آیات عظام مهدوی کنی .جنتی .صافی گلپایگانی .خزعلی .مومن حضور داشته.
به گمانم آقای جوادی آملی هم حضور داشتند .آقای مهدوی خیلی تجلیل کرد .آقای صانعی تنها غایب جلسه بود .آیات عظام مهدوی
کنی ،جنتی ،صافی گلپایگانی ،خزعلی و مومن هم بودند .فکر کنم آقای جوادی آملی هم حضور داشت .تعبیر آقای مهدوی کنی این
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بود که این اولین قانونی بود که در مسیر صحیح نوشته می شود .بعد از پایان مرحله قانون را دادیم به هیئت دولت و اختالف من با
آقای موسوی از همین جا به اوج رسید.
در هیئت دولت اعتراض کردند که چرا اول الیحه را به شورای نگهبان بردید؟من هم نقل کردم که امام توصیه کردند .ما قانون کار را
بر مبنای احکام اسالم و عقد مورد توافق طرفین نوشتیم .متراضی دو طرف و اشتراک منافع بود .در مقابل .برخی معتقد بودند که
حاکمیت .اختیار دارد که تعیین تکلیف کند .چون کارگر را ناتوان و سرمایه دار را ذاتا استثمار گر می دانستند .می گفتند قرار داد را
ما باید برایشان بنویسیم .اما به فرض اینکه کارگر توانش نمی رسد و کارفرما اورا استثمار می کند .وظیفه حکومت .حمایت از انعقاد
قرار منصفانه است .یعنی از کارگر حمایت کنی که وقتی قرار داد می بندد .شروط مناسبی برای خودش در نظر بگیرد .آن ها مبنایشان
برتضاد منافع بود .اما اسالم بر مبنای اشتراک منافع .قرار داد را در نظر می گیرد تا هر دو طرف از این عقد منفعت ببرند.
اصل تضاد می گفت که صاحب سرمایه .استثمارگراست .در نتیجه باید دولت به جای کارگر تصمیم بگیرد .از نظر من مبنای عقد در
اسالم رضایت است .یعنی طرفین باید به عقد راضی باشند .ولی مبنای مارکیستی این است که طبقه کارگر تحت استثمار طبقه سرمایه
دار است و دولت باید به نمایندگی از طبقه کارگر با سرمایه دار طرف شود و عقد قرار داد کند .آخر قضیه این اختالف نظر ماهوی و
مبنایی را داشتیم که مبنا را بر تفاهم می گذاشتیم ولی آن ها مبنا را بر تضاد می گذاشتند.
مخالفت با دولت آقای موسوی به خاطر دفاع از اسالم و مخالفت با گرایش های دولت ساالرانه آن بود که به زیان مردم و اقتصاد ملی
تمام می شد.
قبل از این که امام (ره) به رحمت خدا بروند .سیاست های اقتصادی جدیدی توسط کمیته ای تدوین شد که از سرمایه گذاری بخش
خصوصی .مالکیت خصوصی .جذب سرمایه گذاری خارجی و کوچک شدن دولت .دفاع می کرد .امام آن را تایید و امضا کردند که
همین مبنای سیاست اقتصادی در دوره بازسازی شد و ما از آن دفاع می کردیم .البته در همین دوره آقای موسوی هم پس از سفری
به ترکیه ،تدریجاً متوجه شد که اصرارش بر دولت ساالری اشتباه است.
علت اصلی اختالف این بود که آن ها به شدت میل به تمرکز قدرت و دخالت در امور اقتصادی مردم داشته و ما با این راهبرد مخالف
بودیم و می گفتیم که این تفکر با شرع و عقل نمی خواند و فساد آور است و زمانی که نتوانستیم با آقای موسوی تفاهم کنیم 7 ،نفری
نامه به امام نوشتیم و اجازه استعفا خواستیم .آقای ناطق وزیر کشور ،آقای سید مرتضی نبوی وزیر پست ،تلگراف و تلفن ،آقای
عسگراوالدی وزیر بازرگانی ،آقای والیتی وزیر امور خارجه ،آقای پرورش وزیر آموزش و پرورش ،آقای رفیق دوست وزیر سپاه و بنده
هم وزیر کار و امور اجتماعی طی نامه ای خدمت امام اعالم کردیم مخالف دولتی کردن اموریم و اعتقاد داریم دولت باید مردمی باشد.
امام پاسخی به نام ه ندادند و به همین دلیل آقای ناطق از طرف ما خدمت امام رسید و امام فرمودند که تفاهم کنید و آقای ناطق هم
شواهدی مبنی بر اینکه نمی شود تفاهم کرد ،خدمت امام ارائه دادند .چرا که اصطکاک زیاد است و کار مردم لطمه می بیند و امام هم
فرمودند که اگر تفاهم نباشد نمی شود کار کرد .آقای ناطق خدمت امام فرمودند که شما منعتان را بردارید تا ما تدبیری کنیم و امام
گفتند که اشکالی ندارد .بعد ما نشستیم و تصمیم گرفتیم که تنها وزرای اقتصادی کنار بروند و بقیه بمانند تا مشکلی پیش نیاید .بر
همین اساس بنده و آقای عسگراوالدی کنار کشیدیم .ما اواخر مرداد ماه استعفا کردیم ولی با ما طوری رفتار کردند که درست نبود.
وقتی هیئت دولت  8شهریور خدمت امام رسید امام هم از آقای عسگراوالدی هم از بنده یاد کردند .امام در آن جلسه از آقای
عسگراوالدی با اسم یاد کردند و از وی تجلیل به عمل آمد و بعد هم گفتند :و اما این آقای وزیر کار که ما در طول نهضت شناختیم،
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جوان صالح و خوبی است و برای من دعا کردند .در آن زمان حتی سنگ قبر سیاسی من را هم نوشته بودند ولی این حرف امام باعث
شد که فعالیتمان با جدیت ادامه پیدا کند.
در وزارت کار دو اقدام مهم انجام دادم که آن موقع بی سابقه بود .یکی این که پیش نویس قانون کار را تهیه کردم که البته در آن
شرایط مورد هجمه شدید قرار گرفتم .ولی سنگ بنایی گذاشته شد ولی بعداً سنگ بنا را عوض کردند و در واقع قانون ضد نیروی کار
نوشتند .اقدام مثبت دیگری که انجام دادم این بود که می خواستیم برنامه ریزی کنیم و برای این برنامه ریزی آمار و اطالعات می
خواستیم .بر همین اساس اولین آمارگیری بعد از انقالب را ما راه انداختیم .وقتی من استعفا می دادم .مجلدات آمارگیری را تقدیم
دولت کردم .می خواهم این را بگویم این حرفی که می گویند ما کار مثبت نمی کنیم و همیشه منتقدیم حرف بی اساسی است و بعداً
هم در مسیر کارم این مساله معلوم شد .ولی تبلیغات منفی هم زیاد بود" .
اما بعد از استعفای آقای احمد توکلی وزیر کار وقت کشور که حاضر نشد قانون مخالف شرع را اجرا نماید ،در سال  1366بار دیگر این
بحث بطور جدی مطرح شد و رییس جمهور ،رییس مجلس ،رییس دیوان عالی کشور  ،نخست وزیر و مرحوم سیداحمد خمینی طی
نامهای به امام خواستار تعیین مرجعی برای حل عملی مسائل و تشخیص ضرورت و مصلحت شدند و امام باتوجه به فشارهای موجود،
حضور ایران در شرایط جنگ تحمیلی و با تصریح به موقت بودن قانون کار ،در جوابیه خود در تاریخ  1366/11/17دستور تشکیل
مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان ،آیتاهلل خامنهای ،هاشمی رفسنجانی ،توسلی ،موسوی خوئینیها ،آقای میرحسین موسوی و
وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند .امام در بخشی از این نامه مرقوم فرمودند« :آقایان توجه داشته باشند که
مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسالم عزیز میگردد .امروز جهان اسالم ،نظام جمهوری
اسالمی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضالت خویش میداند .».بعد از آن ،قانون در آذر ماه  1367در مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوب شد و پس از رحلت حضرت امام در سال  ،1368قانون کار فعلی با شرایط موقت بودن در مجلس شورای اسالمی با مخالفت
شورای نگهبان در تاریخ  1369/08/29به تصویب نهایی رسید .در این رابطه هم ،آیت اهلل گلپایگانی در نامه ای اعتراض خود را مبنی
بر عدم رعایت شدن احکام اولیه ،به حضرت امام اعالم کردند.
پاسخ حضرت امام (ره) در این زمینه بسیار ستودنی است زیرا ایشـان مطـابق مسائـل فقهی مانند خوردن گوشت حیوان مردار در
شـرایط خاص و یا بازی شطرنج ،اظهار فرمودند که با فرض مسئله اقـدام به آن اشکـالی ندارد ،نکته اصلی در اینجاست که موضوع
اعالم شده به ایشان برای حرج و مشکالت آن ،غیر واقعی و جوسازی بوده است.
 )3-2نظر مراجع در مورد قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما
بر اساس فتوای  11مرجع تقلید (آیات عظام مکارم شیرازی ،جعفر سبحانی ،سیستانی ،نوری همدانی ،زنجانی ،مظاهری ،صافی-
گلپایگانی ،دستغیب ،بیات زنجانی ،علوی گرگانی ،حسینی شاهرودی) که همگی از طرف دولت جمهوری اسالمی معرفی شده اند:
اگر قراردادی بین کارگر و کارفرما غیر از قانون مصوب منعقد شود قابل احترام و الزم االجرای شرعی هست و دو طرف باید به آن
پایبند بوده و درصورت حمایت مجریان قانون از یک طرف که باعث گرفتن وجهی باالتر از قرارداد فی ما بین بشود حتی اگر مصوبه
دولت هم باشد ،وجه دریافتی حرام است.
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بر این اساس در می یابیم تعیین حداقلی که بر پایه واقعیت نباشد از نگاه شرع و عقل هم صحیح نمی باشد؛ زیرا باعث اختالف،
دلسردی و بیکاری در جامعه می شود .در ذیل متن کامل نامه و جوابیه آیت اهلل مکارم شیرازی دامت برکاته به عنوان نمونه استفاده
می شود:
با سالم احتراماً ،خواهشمند است نسبت به مرقوم نمودن پاسخ استفتاء زیر دستور صادر فرمائید .
سوال :اگر در قرارداد بین کارگر و کارفرما ،کارفرما اذعان کند که حقوق ماهیانه کارگر کمتر از قوانین مصوب اداره کار هست و کارگر
نیز آن را قبول نماید ولی پس از اشتغال بکار به مراجع قانونی شکایت کند و مابه التفاوت حقوق خود را برخالف توافق اولیه دریافت
نماید ،حکم چیست؟
بسمه تعالی ،با اهدای سالم "،در صورتی که کارگر و کارفرما توافق کنند که حقوقی کمتر از قوانین مصوب اداره کار بگیرند ،کارگر بعداً
حق شکایت ندارد .همیشه موفق باشید".
حضرت علی (ع) می فرمایند :تند روی نوعی جنون و دیوانگی است .زیرا صاحبش از انجام آن پشیمان می گردد و چنانچه پشیمان
نشود ،نشانه شدت جنون وی هست .الزم است بدانیم اگر مطلبی از نظر شرعی حرام اعالم می گردد حتماً اختالل و اشکالی در روابط
اجتماعی و شخصی ایجاد می نماید .حداقل وظیفه یک کارمند و یا مسئول حل اختالف اداره کار این می باشد که به طرفین اختالف
اعالم نماید این قانون خالف شرع و گرفتن وجه برای آن حرام است .دستمزد مسئولین حل اختالف برای جاری کردن این احکام
چگونه است؟! مهر غیر شرعی بودن این قانون توسط شورای نگهبان زده شده است ،و قرآن کریم به صراحت می فرماید" اوفو بالعتود"
به قرار داد های خود وفا دار باشید .چه کسانی با ورود دین در قوانین مخالفت می نمایند؟
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 )3-4هشدار رهبر معظم انقالب اسالمی نسبت به نفوذ جریانی:

رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای (مدظله العالی) در دیدار با فرماندهان بسیج کشور با هشدار نسبت به نفوذ
جریانی ،تاکید کردند :نفوذ جریانی یعنی شبکهسازی در داخل ملت به وسیله پول و جاذبهها که آماج این نفوذ جریانی ،نخبگان و
تصمیمسازان هستند.
استکبار عالوه بر سازمانها و دستگاههای سیاسی ،از قدرت مالی و پشتوانه کمپانی ها و شرکت های بزرگ صهیونیستی برخوردار است
و در واقع جبهه ی استکبار با استفاده از مثلثِ زر و زور و تزویر در حال برنامه ریزی مستمر است.
تزویر در عملکرد دستگاههای سیاسی و دیپلماسی استکبار یعنی در همان حالی که به شما لبخند می زنند و شما را در آغوش می
گیرند ،خنجر خود را در قلبتان فرو می کنند.
دو روش عمده طراحان و برنامه ریزان این پدیده« ،نفوذ موردی» و «نفوذ شبکه ای و جریانی» است .در نفوذ موردی که در دستگاههای
سیاسی ،حکومتی و حتی دینی سابقه ای طوالنی دارد ،عناصر نفوذی با زدن ماسکِ رفتاری یا گفتاری و در چهره دوست ،در خانه افراد
مورد نظر یا دستگاه و تشکیالت فرد مسئول ورود می کنند .هدف مهمتری که در نفوذ موردی تعقیب می شود «تصمیم سازی» است.
در روش تصمیم سازی ،فرد نفوذی تالش می کند نگاه مسئول یا شخص مؤثر در حرکتهای جامعه و کشور را در قبال مسائل مختلف
تغییر دهد تا او همان تصمیمی را بگیرد و حرکتی را انجام دهد که آنها می خواهند .در نفوذ شکبه ای و جریانی ،دشمن عمدتاً با دو
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وسیله ی «پول و جاذبه های جنسی» ،در درون ملّت و در داخل کشور شبکه سازی می کند تا آرمانها ،باورها ،و در نتیجه سبک زندگی
را تغییر دهد .در نفوذ بسیار خطرناک جریانی ،مجموعه ای از افراد با هدفی دروغین ،با روشهای متفاوت با هم مرتبط می شوند تا نگاه
آنها به مسائل مختلف به تدریج تغییر کند و شبیه نگاه دشمن شود .به این ترتیب بیگانگان ،بدون شناخته شدن و به خطر افتادن،
اهداف خود را محقق می کنند.
مسائل حاشیه ای ،مکمل جریان نفوذ هستند .در این قضیه ،کسانی که بر ارزشها و اصالتها پای می فشرند ،به افراطی گری و تندروی
متهم می شوند تا در سایه سکوت آنها و تضعیف تدریجی ارزشها و آرمانها ،زمینه تحقق اهداف پروژه نفوذ فراهم شود.
با توجه به فرموده های رهبر معظم انقالب اسالمی (مدظله العالی) که با درایت و ذکاوت خاص خودشان در مورد مسائل مهمه راه
گشایی می نمایند ،می بایست موضوع قوانین کار که موجب بیکاری گسترده در کشور گردیده ،مورد بررسی قرار گیرد .در همین راستا
بنظـر می رسد دشـمنان کشور در زمانی مناسـب افکار پلیـد خود را به دست دوسـتان ،در قوانیـن کار ایـران گنجانده اند تا بدون
لشکر کشی ،کشور را تسخیـر کنند .الزم است نسبت به جریان هایی که موجب تعطیلی اشتغال در کشور شده اند ،هوشیار باشیم.
در هجده بخش اقتصاد ایران که مورد بررسی قرار گرفت ،فرصت های چند گانه برای نوسازی و افزایش کارایی و رقابت پذیری وجود
دارد .تحقق این پتانسیل ها مستلزم بهبود های چشمگیر در ساختار اقتصاد ایران از جمله شتاب بخشی به رشد بهره وری و نرخ
مشارکت بسیار باالتر نیروی کار و در کنار آن ورود حجم عظیم سرمایه گذاری اثر بخش است .در حالی که حجم این کار ها ممکن
است رعب آور به نظر آید .اما کره جنوبی ،مالزی و برخی کشور های اروپای شرقی راه هایی را برای تقویت تولید ناخالص داخلی خود
در یک دوره چند ساله پیدا کرده اند .ایران نیز اگر بخواهد از این فرصت ها استفاده کند ،باید اصالحات عمده را برای جذب سرمایه
گذاری درست ،افزایش رقابت پذیری و کارایی بازار محصوالت به انجام رساند و پویایی بازار نیروی کار را افزایش دهد.
 )3-5نتیجه :
با توجه به مطالب عنوان شده تا به اینجا ،این سوال مطرح است که آیا پس از گذشت  28سال از زمان تصویب قانون کار ،با توجه به
الزام امام خمینی(ره) ،وقت اصالح قانون کار فرا نرسیده است؟! می دانیم که افکار کمونیستی سالهاست در دنیا کنار گذاشته شده است
و سردمداران آن به پوچی این تفکر اقرار می نمایند ،حال چگونه است که ما هنوز پایبند ریشه های منسوخ شده آن در قانون کار
خودمان هستیم؟!
در آیه  124سوره طه ،خداوند می فرمایند  " :و من أعرض عن ذِکرِی فإنَّ لهُ معِیشةً ضنکاً و نحشُرُهُ یوم القیامةِ أعمی".
یعنی" :هر کس از یاد من روی گردان شود ،در حقیقت زندگی تنگ (و سختی) خواهد داشت و روز قیامت ،او را نابینا محـشورمی
کنیم 28 ".سال قبل ،قانون کاری مصوب شد که خالف شرع مقدس اسالم بود و با استناد به آیه فوق ،اثرات نامطلوب آن قابل پیش
بینی بوده است .وقت آن رسیده است ،با تکیه بر قوانین شرع مقدس اسالم و با رعایت تاکید امام خمینی(ره) مبنی بر استفاده از
تجربیات بین المللی ،قوانین کار اصالح شوند تا دنیایی راحت و زیباتر داشته باشیم.
بنا به تأکید حضرت امام خمینی (ره) ،که فرموده اند حفظ نظام از امور مهمه می باشد و برای آن اجازه تشکیل مجمع تشخیص
مصلحت نظام را صادر نمودند و با توجه به اینکه نتایج قانون کار مصوب شده در این مجمع بر همگان روشن است و ریشه های اقتصادی
کشور را متزلزل کرده است ،الزم است همین مجمع ،روحانیت و مراجع معظم تقلید و دیگر مراجع ذی ربط با اصالح قانون کار برای
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حفظ نظام اقدام نمایند که اشکال در اقتصاد کشور ،اشکال در سیاست ،فرهنگ و اقتدار ملی را موجب می گردد .بهترین راه دستیابی
به این مقصود ،روشنگری عمومی است تا در سایه اطاعت از دین و دوری از قوانین غیر مذهبی به سعادت دنیوی و اخروی نائل گردیم.
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بخش چهارم) پیدایش بهره کشی سیستمی بواسطه موانع اشتغال در کشور:
شرایط فعلی محیط های کسب و کار ،موجب بهره کشی از کارگران گردیده که دلیل اصلی آن ،انحصاری شدن کارفرمایی و کم بودن
تقاضا برای ایجاد اشتغال است .به عبارتی می توان گفت ،ریشه اصلی کمبود تقاضای ایجاد اشتغال ،سخت گیری های کنونی قانون،
بر کارفرمایان است.
حال اگر وضعیت به گونه ای گردد که با کاهش سخت گیری بر روابط کار ،اوضاع برای ورود کارآفرینان جدید مهیا شود ،تعداد آن ها
افزایش یافته و با شرایط جدید ،این امکان برای کارگران زحمت کش فراهم می شود تا در صورت بهره کشی کارفرما و عدم تمایل یا
توافق برای کار کردن در یک شرکت خاص ،بتوانند به کارفرمایان و شرکت های دیگر رجوع کرده و نزد آن ها مشغول به کار شوند.
در عین حال سود کارفرمایان نیز در محیط رقابتی تولید ،به حداقل می رسد.
 )4-1بهره کشی و تاریخچه آن
 )4-1-1مفهوم بهره کشی(استثمار)
بهره کشی یا استثمار از کارگر )  (Explaitation of labourبه معنای استفاده از ثمره کار دیگری است .بهره کشی در نظام های
اجتماعی و سیاسی مختلف اشکال گوناگونی به خود می گیرد .در دروان فئودالیسم ،استثمار عبارت بوده است از برداشت ثمره کار
کشاورزان بر زمین توسط اربابان و در نظام سرمایه داری ،بهره کشی به شکل استخراج ارزش اضافی به دست طبقه سرمایه داران
صنفی از طبقه کارگر صورت می گیرد.
 )4-1-2تاریخچه بهره کشی
استثمار در طول تاریخ جوامع بشری به صورت عریان ،نیمه عریان و پنهان خود را نشان داده است.
استثمار عریان :در جوامع برده داری دو طبقه اصلی یعنی برده و صاحبان برده وجود داشته اند .برده مانند ابزار تولید خرید و فروش
می شد .بقایای این نظام تا قرن نوزدهم در آمریکا هم ادامه داشت.
استثمار نیمه عریان :در نظام فئودالی دیگر خبری از برده و برده داری نیست بلکه به جای آن ها دو طبقه مجزاء یعنی فئودال
قدرتمند و رعیت ضعیف قرار می گرفت .در این نظام شیوه بهره کشی بدین صورت بوده است که رعیت قطعه یا قطعاتی از زمین
فئودال را به صورت اجاره در اختیار می گرفته و روی آن برای خود کار می کرده است .اما رعیت به همراه زمینِ به فروش رسیده به
مالک جدید منتقل می شد.
استثمار پنهان  :با آغاز انقالب های بورژوایی در جهان  ،نظام فئودالی ازبین رفت و طبقات جدیدی جای فئودال و رعیت را گرفت .
استثمار در نظام سرمایه دارای پنهان است یعنی نمود ظاهری و علنی ندارد  .سرمایه دار با در اختیار داشتن مالکیت وسایل تولید ،
کارگر را وادار به کار می کند.
و همچنین بهره کشی (پنهان) سیستمی :مجموعه ای از عوامل و قوانین یک نظام کالن محدودیت هایی برای افراد یا گروها ایجاد
می کند که باعث بهره کشی آنها از یکدیگر می گردد.
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بهره کشی می تواند به صورت فردی یا گروهی اتفاق بیافتد ،این نوع استثمار به روابط میان فرد به فرد یا گروه ها مرتبط است  ،به
این صورت که یک گروه یا فرد به لحاظ ساختاری در موقعیتی است که می تواند از دیگران بهره کشی کند  .در این نوع بهره کشی
فرد یا گروه قدرتمند به واسطه قدرت خود از فرد یا گروهی دیگر بهره کشی می کنند.
 )4-2چگونگی فراهم شدن بستر بهره کشی و عوامل آن در کشور
باال بودن هزینه نیروی انسانی در صنایع کوچک که مهمترین عامل هزینه ای در این صنایع است  ،کارفرما را مجبور به ترک فضای
کسب و کار می کند .تعطیلی روز افزون صنایع کوچک باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران و شاغلین و از بین رفتن فرصت های
شغلی برای بیکاران می شود و با افزایش جمعیت بیکار ،توازن عرضه و تقاضای کار بر هم خورده و فرصت های کاری توان پاسخگویی
به تقاضای بسیار زیاد بیکاران را ندارند .در واقع قوانین موجود برای پرداخت حداقل دستمزد ملی در تمام نقاط کشور و برای تمامی
اقشار کارگران با هر سطح توانمندی ،کارفرمایان را مجبور به تعطیلی صنایع می کند .خالء در قوانین کار فعلی که در بخش های قبلی
به آن اشاره شد  ،مهمترین عامل تعطیلی صنایع کوچک و بنگاههای اقتصادی می باشد .در این بین افزایش مستمر حداقل دستمزد
در هر سال که به ظاهر باعث دلخوشی کارگران است در عمل باعث تحمیل فشار بیشتر بر روی کارفرمایان به خصوص در صنایع
کوچک شده و منجر به بیکار شدن عده کثیری از آنان گردیده است .با خروج کارفرمایان از فضای کسب و کار و کم شدن تعداد آن
ها ،رقابت از بین رفته و نظام کاری کشور را به سمت نظام انحصاری سوق داده ایم که در شرایط انحصاری و کمبود کارفرما ،موجب
بروز بهره کشی از کارگر شده ایم .اینجاست که سیستم بواسطه نبود قوانین تکمیلی فضا را برای بهره کشی از کارگران فراهم کرده
است.
زمانی که فقط تعداد کمی از کارفرمایان در بازار حضور داشته باشند ،قدرت در دست آن ها انحصاری می شود ،در این حالت کارگر
حق انتخاب دیگری ندارد و زمانی که مشغول به کار می شود برای حفظ امنیت شغلی و ترس از اخراج شدن ،تن به انجام اضافه کاری
بدون مزد و یا با مزد بسیارکم می دهد و در صورت اخراج شدن کارگران ،مدت طوالنی ای بیکار می مانند چرا که حق انتخاب بیشتری
برای اشتغال به کار ندارد .بهره کشی (استثمار) فقط کارگر محدود نمی شود ،بلکه به کارفرما نیز تحمیل می گردد .این استثمار
سیستمی با اجبار کارفرمایان به پرداخت حداقل دستمزد ملی که بدون در نظر گرفتن بهره وری تعیین می گردد ،شکل می گیرد.
کارفرما برای پیشبرد کسب و کار خود مجبور است تا به کارگران خود که بهره وری آنان کم تر از میزان دستمزد اجباری تعیین شده
است ،مزدی باالتر از حد بهره وری پرداخت کند که مصداق بهره کشی از کارفرما می باشد .قوانین موجود و خال در آن ،باعث بهره
کشی از کارفرما گردیده و شرایط بهره کشی از کارگران را نیز فراهم نموده است .در واقع هر کدام از این دو قشر(کارگر و کارفرما)
بدنبال استثمار دیگری نیستند ،بلکه قوانین حاکم بر سیستم ،موجب بهره کشی از هر دوی آن ها شده است و راهکارهای موجود هم،
راهگشای حل این معضل نمی باشد.
 )4-3موارد عینی بهره کشی از کارگران در وضعیت فعلی:
 اجبار به مهاجرت روستائیان از خانه و کاشانه خود که  %54/7درصد آن بواسطه نبود شغل بوده است باعث ورود این افراد به
شهرها شده است و با افزایش تعداد کارگران و متقاضیان در شهرها ،اوالً تعادل عرضه و تقاضای کار برهم خورده و ثانیاً به
دلیل نبود فضای اسکان کافی در شهرها ،حاشیه نشینی به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی بروز نماید .این کوچ اجباری از
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روستا به شهر منجر به اجبار در سکونت در محل های نامناسب و تن دادن به انجام کارهای غیررسمی گردیده است( .به
گزارش مرکز آمار ایران نسبت جمعیت روستا در سی سال گذشته تا کنون از  %45/7به  %25/9رسیده است)
 یکی دیگر از اثرات برهم خوردن تعادل شهرنشینی و روستا نشینی ،کم شدن دستمزد کارگران شهری است که این افراد
باید با هر دستمزدی بواسطه محدود بودن مراکز کار و عدم دسترسی به مراکز متعدد ،مشغول بکار شوند و قبول دستمزد
کم به دلیل فراهم شدن بستر بیکاری ،نشانه بهره کشی از کارگران شهری است.
 تا سه سال قبل اعالم می شد که  ٪ 30کارگران کشور بصورت غیر رسمی کار می کنند و اکنون وزیر محترم کار اعالم نموده
اند این عدد در حال رسیدن به  ٪50است و اجبار به کار بدون بیمه و بازنشستگی و افزایش درصد آن بواسطه نبود قوانین
منطقی کار ،دلیل بزرگی از بهره کشی می باشد.
 از بین رفتن کار و کارفرما در روستا باعث شده است که کارگران روستایی و شهری در حاشیه شهر ساکن شده و مجبور
باشند با  ٪20و در بعضی از مراکز با  ٪10حداقل دستمزد ،کارکنند و این مورد آخر از مصادیق بی رحمانه بهره کشی است.
 ٪96 کارگران روستایی بصورت غیر رسمی و توافقی مشغول بکار می باشند که محروم بودن این افراد از بیمه و بازنشستگی
نوع دیگری از بهره کشی محسوب می گردد.
 به اسم دفاع از کارگـران روستـایی شـرایط بیکـاری و مهاجرت ایشان را بـه وجود آورده ایـم .طبـق گزارش ویژه دولت از
اشتغال در مورخه  ،94/07/13تعداد  10/3میلیون روستایی بیکار هستند.
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 )4-4موارد نهادینه شده و بازدارنده از اشتغال
در این بخش به اظهارات و تفکرات غیر واقعی اشاره شده است که در افکار عمومی نهادینه شده و مانع اشتغال زایی و باعث بیکاری و
بهره کشی از کارگران در سطح کشور گردیده است.
اظهار نظر  )1سالیان متمادی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد در سراسر کشور را (شهر و روستا) یکسان اعالم می کند .یکی
از دالیل آن اینست که عنوان می شود ":مگر خون کارگران شهری از روستایی رنگین تر است که دستمزد متفاوتی دریافت کنند!"
در پاسخ باید بگوییم که هزینه تولید در روستا با دستمزد مساوی ،بیشتـر از شهراست چرا که هزینه حمل و نقل مـواد اولیه ،فروش
محصول ،تأمین و دسترسی به نیروی متخصص ،کمبـود امکانـات و دوری راه در مناطق روستایی باالتر است .سرمایه گذاری و اشتغـال
زایی در روستـا فقط زمانی اتفاق می افتد که هزینه نیـروی انسانی در آنجـا پایین تر ازشهـر باشد( .این مورد در بخش  1-2به تفصیل
توضیح داده شده است).
اظهار نظر  )2مورد فریبنده دیگر اینست که بعضی عقیده دارند ":شکم کارگر باید سیر باشد تا کار کند و باید دستمزد کارگران ساالنه
و بصورت دستوری افزایش یابد ".در پاسخ باید بگوییم که این امر همواره موجب بیکار شدن کارگران و از دست رفتن فرصت شغلی
برای بیکاران می شود( .این مورد در بخش  2-1-4به تفصیل توضیح داده شده است).
اظهار نظر  )3تفکر نادرست دیگری وجود دارد که بیان می شود ":" :یک ده آباد به از  100شهر ویران است ".یعنی بر این باورند که
شکم کارگر به هر طریقی سیر شود ،حتی به قیمت گرسنه ماندن بیکاران و افزایش نرخ بیکاری .ضرب المثل" سیر از گرسنه خبر
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ندارد" ،مصداق بارز این نوع تفکر است .با این گونه تفکرات آینده ای جز بیکاری کارگران متصور نیست و باعث می شود اوضاع اشتغال
انحصاری شده و بهره کشی افزایش یابد.
اظهار نظر  )4بسیار ادعا می شود که  " :علت نبود شغل ،بهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در کشور است ".در پاسخ به این مطلب باید
عنوان کرد که علت اصلی بیکاری و نبود شغل در کشور ،وجود قوانین انحصاری ( در تناقض با قوانین شرع مقدس و پیشنهادات سازمان
جهانی کار) در تعیین حداقل دستمزد دستوری است که هم شغل را از بین برده و هم بیکاری را افزایش داده است و اگر تا کنون این
قوانین و دستورالعمل ها راه گشا بودند ،نرخ باالی بیکاران را در کشور مشاهده نمی کردیم .با این شرایط نه تنها فرصت های شغلی از
بین رفته اند بلکه شرایط بهره کشی نیز مهیا شده است (.این مورد در بخش  2و  3به تفصیل توضیح داده شده است).
چگونه است که کشور چین با جمعیت  1/4میلیارد نفر ،نرخ بیکاری کمتر از کشور ایران با جمعیت  80میلیونی دارد .نرخ بیکاری در
کشور ما بیش از  2برابر کشورهای اروپایی و چین است.
اظهار نظر  )5متأسفانه در ایران ،بعضی عقیده دارند" :بهره وری نباید ارتباطی با دستمزد داشته باشد ".بر این اساس موضوع بهره وری
در تعیین دستمزد در نظر گرفته نمی شود .حذف رقابت محصول در بازار ،عدم فروش کاالی داخلی ،تعطیل شـدن کسب و کارها ،از
بین رفتـن تعـدد کارفرما  ،اجبار کـارگـران به کـار در هر شرایـط کاری و بـیکاری گسترده موجود در کشور ،از نشانه های این تفکر
می باشند( .این مورد در بخش  2-1-3به تفصیل توضیح داده شده است).
اظهار نظر  )6عنوان می شود" :علت پایین بودن بهره وری،کم بـودن حداقل دستمزدها می باشد!" سازمان جهانی کار ) (ILOاولین
موردی را که پس از سبد خانوار و تورم تعریف می نماید ،موضوع دخالت بهره وری در تعیین حداقل دستمزد است و اظهار می دارد
وجود تورم دلیل بر باال بودن حداقل دستمزد است( .این مورد در بخش  2-1-3به تفصیل توضیح داده شده است).
اظهار نظر  )7تفکر نادرست دیگری که در کشور وجود دارد اینست که برخی بیان می کنند که" :در روستاهای کشور کسی حاضر
نیـست با کمتر از حداقل دستمزد مشغول به کار شود!" این اظهارات خالف واقع ،در شبکه های سـراسری سیما به کرات دیده شده
است .بنا به شواهد عینی  %96مشاغل در روستاها غیـر رسمی است .یعنی کارگران روستایی با دستمزدی کمتر از حداقل تعیین شده،
بدون بیمه و مزایای بازنشستگی مشغول به کار هسـتند .با این اوضاع ،بیکاران وکارگران روستایی مجبورند برای امرار معاش،روستارا
ترک کـرده و با توجه به محدود بودن ظرفیت شغل در شهرها ،بیکار بمانند و یا با دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد ،مشغول به کار
شوند .نمونه بارز بی اطالعی و اظهارات نادرست اینست که دراکثـر روستاهای کشور ،دستمزد کارگران حدود  %20حداقل دستمزد
هم نمی باشد.
اظهار نظر  )8بعضی در کشور ،بـا تصویرسازی نـادرست از کارفـرما ،همواره وی را تحت فشار قرار داده اند و عنوان می کنند" :کارفرمایان
به دنبال بهره کشی از کارگران می باشند ".احترامی که در دنیا برای کارفرما لحاظ می شود ،متاسفانه در ایران معنایی ندارد .گواه این
مطلب دیده نشدن بیکاران و کارفرمای صنایع کوچک در قانون کار است .باید بدانیم که در اغلب موارد جنس کارفرما از جنس کارگر
است زیرا  %92صنایع کشور را ،صنایع کوچک تشکیل داده است و در این صنایع وضعیت معیشت کارفرما شبیه به کارگرانش می
باشد .با نگاهی به آمار زندانیان مالی سال  96در استان اصفهان ،متوجه می شویم که این آمار نسبت به سال قبل  30درصد افزایش
داشته است؛ یعنی اینکه ،در قوانین کار موجود و شیوه ی تعیین حداقل دستمزد ،نه تنها وضعیت بیکاران و اشتغال در نظر گرفته نشده
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است ،بلکه کارفرمای صنایع کوچک نیز دیده نشده ؛ تا حدی که ورشکست شوند و صنعتشان تعطیل گردد .با ورشکستگی صنایع
کوچک ،هم بیکاری افزایش یافته و هم بازار کار انحصاری شده است ،و این یعنی شرایط بهره کشی به وجود آمده است.
اظهار نظر  )9متاسفانه این تفکر وجود دارد که " :کارفرمایان با اصالح قوانین کار به دنبال بهره کشی از کارگران می باشند و می
خواهند مانند زمان شاه سلطان حسین ،کارگران را به اجبار به روستا بازگردانند .در آن زمان کارگران را دست بسته و باالجبار از شهر
به روستا می بردند و می گفتند حق ندارید به شهر بیایید و باید برای ارباب خود کار کنید و در همان روستا زندگی کنید ".در پاسخ
به این تفکر باید بگوییم که قوانین کار فعلی کشور ،وضعیتی مانند دوران شاه سلطان حسین را بوجود آورده است .چرا که دستمزد
یکسان در شهر و روستا باعث تعطیلی مشاغل در روستا گردیده و روستاییان مجبور شده اند به شهرها کوچ کنند و در پی یافتن شغل،
هر گونه خطر و آسیب را در حاشیه نشینی شهرها به جان بخرند و با تن دادن به انجام هر کاری ،مورد بهره کشی قرار گیرند.
اظهار نظر  )10هرگاه در مورد اصالح در قوانین کار برای اشتغال روستاییان سخن به میان می آید ،عده ای می گویند " :به جای
بازنگری در قانون کار به مسائل بانک ،قاچاق و تحریم ها پرداخته شود ".باید بدانیم که اینگونه اظهار نظرها فرافکنی و فرار از حل
مسئله می باشد .در عین حال موضوع بانک یک مسئله خصوصی مربوط به اموال مردم است .یکی از دالیل اصلی محقق نشدن بانکداری
اسالمی ،ایجاد تورم ناشی از قانون کار است  ،زیرا فردی که وام قرض الحسنه می دهد ،انتظار دارد ارزش پول او کاهش نیابد ،ولی تورم
اجازه چنین انتظاری را نمی دهد.
همچنین قاچاق کاالزمانی اتفاق می افتد که محصوالت داخلی بواسطه هزینه های باالی دستمزد نیروی انسانی ،توان رقابت با کاالی
خارجی را نداشته باشند ،دراینصورت صرفه اقتصادی با قاچاق کاال است .بحث تحریم ها هم از عهده کارگر و کارفرما خارج بوده و
موضوعی سیاسی و ملی است (.این مورد در بخش  2-3به تفصیل توضیح داده شده است).
برای حفظ ارزش های واالی کشور ،باید پای خسارت های آن هم بایستیم و با اظهار نظرهای نادرست ،خودمان به معضل بیکاری
دامن نزنیم .مانع اصلی اشتغال در صنایع کوچک ،قانون کار است و نباید بدین صورت فرافکنی شود و ذهن ها را از موضوع اصلی
که اصالح قوانین کار است ،دور نمود.
 )4-5اثرات نادیده گرفته شدن قوانین و دستورالعمل ها
زمانی که مسئولین رده پائین ادارات متوجه اشکاالت اجرای قانون کار می شوند بخاطر منافع مردم ،قانون را نادیده می گیرند و یا در
اجرای آن سخت گیری نمی کنند ،این عزیزان می دانند با اجرای قانون عمالً ضرر اصلی به کارگران وارد می شود و البته ممکن است
با همکاری ایشان ،مسیری انتخاب شود تا قانون را دور بزنند که این کار هم همراه با استرس و نگرانی است .
برای مثال می توان به کار در کارگاه های تولید صنایع دستی اشاره نمود .دستمزد اکثر این هنرمندان کمتر از اداره کار است .برای
نمونه کارگران قالی بافی و ملیله حدود ده درصددستمزد مصوب و در مورد مینا کاری و تولید چرم حدود 20درصد مقدار تعیین شده
از طرف اداره کار ،دستمزد دریافت می نمایند و این کارگاه ها از چشم مسئولین هم مخفی نمی باشند ،زیرا از مدیران موفق این گونه
کارگاه ها ،به عنوان کارآفرین در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران قدردانی و تشکر به عمل می آید .اگر قرار باشد ایشان حداقل
دستمزد مصوب را پرداخت کنند ،باید کارگاه را تعطیل نمایند ،به همین دلیل وجدان مسئولین اداره کار منطقه اجازه چنین کاری را
به ایشان نمی دهد و در نهایت از کنار این مسئله عبور می کنند که حق و انصاف هم همین است .
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با توجه به ضررهای عنوان شده برای اشخاص و جامعه به نظر می رسد باید در رفتارخود و استدالل های خودمان بیشتر دقت نمائیم
و بگوئیم من در جایگاه یک دانشجو و یا یک زن سرپرست خانوار و یا یک بیکار و یا یک معلول چه حرکتی می توانم انجام دهم و یا
اینکه من به عنوان یکی از مسئولین ذکر شده در این قسمت چه وظیفه ای دارم و در جهت شفافیت بیشتر ماده  41قانون کار ،چه
کاری را می توانم انجام دهم و بدون اینکه فرد دیگری را مقصر بدانم ،اقدام به اصالح نمایم؟ فرض را بر این بگذارم که اگر من حرکت
نکنم هیچ کس اقدامی نخواهد کرد و فقط تقصیر را برگردن خودم بیاندازم .با استعانت از خداوند و با توجه به مثل معروف «از توحرکت
ازخدا برکت» اصالحات بیشتر درکار مردم ایجاد خواهد شد.
 )4-6اصالح قوانین و دستورالعمل ها چه زمانی اتفاق 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
یکی از مواردی که می توان با آن به سرعت اصالحات را انجام داد ،روشن نمودن اذهان مردم و ایجاد مطالبه در جامعه هست .در
این صورت است که مسئولین امر با پشتوانه مردمی اقدام به اصالح می نمایند و اگر چنین نباشد باید دائماً کنترل نمود که تبعات
آن برای کشور چه خواهد شد؟ و آیا بهتر است با مشکل کنار بیایند و یا تحولی را ایجاد نماید و بهترین روش ،آگاه نمودن مردم
است .مثال عینی آن پشتیبانی مردم از اقدامات هسته ای است و نمونه مهمتر آن مشارکت مردم در قالب های بسیج و سپاه در
پیروزی جنگ هشت ساله را می توان عنوان نمود .
 همت بلند مسئولین
دیگر راه حل اصالح قوانین ،همت بلند مسئولین را می طلبد که با تحقیق در اجرای سیستم های مدیریتی در بهتر شدن وضع مردم
کوشا باشند و با توجه به شعار هایی که هر ساله از طرف رهبری اعالم می شود ،می توان امید داشت که هر چه 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 ما ظلم می کنند و برای ما سدی بساز تا از حمله آنها بر ماجلوگیری نماید و ذوالقرنین قبول 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 در برابر حمله
این اقوام بسازیم .امروز هم چنین است هرچه به دعوای کارگر و کارفرما 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 آن قوانین،
اصالح ماده  41قانون کار می باشد .به سواالت بی منطقی که اخیرا مطرح شده توجه فرمایید :چرا حقوق کارگران که در اکثریت
می باشد را باید نادیده بگیریم؟ واقعا طراحان سوال به پوچی سوال خود می اندیشند؟ و در مورد مردم چه فکر می کنند؟ در هر تیم
فوتبال یک مربی و یک بازیکن وجود دارد ،آیا بحث اکثریت و اقلیت وجود دارد؟
 حد هیجان
منظور از حد هیجان این است که در اثر بی توجهی به حل مسئله ،اشکال به قدری بزرگ شود و نارضایتی عمومی ایجاد گردد که
سیستم هیجانی شده و نیاز به اصالحات با سرعت زیاد باشد .درآن موقع اقدامات خیلی کارساز نیست .مردم نیاز به یک اقدام سریع
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دارند و اصوالً در این گونه موارد اقدامات سریع به صورت مسکن می باشد 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 زیر بنایی حادث گردد .
تا سال  1400تعداد تحصیل کرده های بیکار به  10میلیون نفر می رسد و این اتفاق غم انگیز خود گویای بسیاری از مشکالت است.
(یعنی حدود چهار برابر فارغ التحصیل بیکاری فعلی و این یعنی سونامی بیکاری)
عبید زاکانی می گوید :شخصی خانه ای به کرایه گرفته بود ،چوب های سقف آن بسیار صدا می کرد .صاحب خانه را خبر دادند تا مگر
مرمتش کند .او پاسخ داد :چوب های سقف ذکر خداوند می کنند .گفت :نیک است اما می ترسم این ذکر به سجود بیانجامد.
یکی از شواهد عینی موارد بهره کشی بواسطه نبود شغل ،حادثه ای دلخراش می باشد که در روستای شرق استان اصفهان رخ داده
است .دهیار روستا در این باره عنوان نمود" :زمستان سال  1396یک کارگر روستاییِ بیکار شده ،پس از سرگردانی های فراوان مجبور
شده بود که چندین بار مسکن اجاره ای خود را بدلیل کمی درآمد تغییر دهد ،در یک شب که دختر ده ساله ایشان درخواست خرید
پفک از پدر را نموده بود ،به علت عدم توان خرید و اصرار مادر ،مشاجره ای در خانواده اتفاق می افتد .در نهایت پدر چاره ای جز قول
خرید برای فردا را به فرزند نمی بیند و با شرمندگی قائله را ختم می نماید .صبح روز بعد که مادر خانواده از خواب بیدار می شود،
مشاهده می کند که متأسفانه همسر او در آشپزخانه خود را حلق آویز نموده است .اتفاقاتی شبیه به این حادثه به کرات در روستاها
رخ می دهد ،ولی مسئولین مدافع حقوق کارگران فقط به مسائل شهرها بسنده می نمایند .این سوال مطرح می شود ،ما که مدافع این
قوانین ایجاد کننده بهره کشی هستیم ،تا چه اندازه در بروز این فجایع شریک می باشیم؟!
فراموش نمی کنیم که رهبر فرزانه انقالب فرمودند"33:خجلت نظام برای بیکاری جوان کمتر از خجلت یک جوان برای خانواده اش
نیست ".تاکنون این مطلب در قبال هیچ مشکلی از طرف ایشان بیان نشده است.
بزرگترین امر به معروف حفظ نظام اسالمی است و یکی از شاخه های آن ایجاد نظام عدالت اقتصادی و تالش برای از بین بردن عدالت
اقتصادی از بزرگترین منکر محسوب می گردد.
 )4-7نتیجه:
یکی از مهمترین دغدغه کارگران در تدوین قوانین ،جلوگیری از بهره کشی آنان توسط کارفرمایان است .کم شدن منافع کارگران که
همواره ادامه داشته ،موجب شده است در میز مذاکرات امتیازی به طرف مقابل ندهند و همواره جلسات با مصوبه های اجباری به پایان
برسد .نبود قوانین مستقل برای اشتغال روستاییان( همانند دیگر کشورها ) موجب مهاجرت گسترده و بروز بهره کشی در سیستم فعلی
گردیده است.
با نگاهی به استدالل های آمده در این بخش و بخش های قبلی و با توجه به اینکه هر ساله بر تعداد بیکاران افزوده می گردد ،الزم
است قانونی را که  28سال تجربه شده و اثرات نامطلوب آن مشاهده گردیده است ،مورد بررسی و تغییر قرار گیرد.
نقل است که مال نصرالدین بر بام رفته بود و مردم به او می گفتند مواظب باش از جلو بام نیفتی و او آنقدر عقب عقب رفت تا از پشت
سر افتاد و حال وضعیت اشتغال ،در کشور ما چنین است ،برای دفاع از حقوق کارگران قانون کاری را مصوب نمودیم که همه مفاد آن
به نفع کارگران باشد و از این موضوع غافل شده ایم که باید کارفرمایی برای ایجاد کار وجود داشته باشد تا اشتغال ایجاد شود .در
 - 33خیرگزاری مهر yon.ir/wtMcA
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قوانین فعلی با سخت گیری بر کارفرمایان موجب حذف تعدد کارفرما شده ایم که نتیجه آن چنین می باشد ،تعداد بیکاران هر روز
افزایش می یابد ،کارگران هم امنیت شغلی ندارند و هر روز شرکتی تعطیل ،کارگرانش اخراج گردیده و به گروه بیکاران اضافه می گردد.
امید است این همدلی و همزبانی از طرف ملت با دولت موثر افتد و کشور را پیش از اتفاق هیجانات غیر قابل کنترل تا  6سال آینده
که تعداد فارغ التحصیل بیکار به مرز ده میلیون نفر خواهد رسید ،به سمت و سوی عقالنی و منطقی هدایت کرده باشد.
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بخش پنجم) بسته حمایتی برای اشتغال روستاییان و منافع آن:
نظر به ابالغیه مقـام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به رئیس جمهور که در آن "الزام به اتخـاذ برنـامه ها و
اقدامات اجـرایی جهت توسعه روستـایی کشـور برای تثبیت جمعیت و تشـویق مهـاجرت به مناطق روستـایی و عشـایری (کانـون تولیـد و
ارزشآفـرینی) با برنامه ریـزی و مدیریت بهینه در سطح ملی ،منطقه ای و محلی ،تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت
اجتماعی ،ایجاد فرصت های جدید اقتصـادی و حمایت های ویژه از فعالیت های کـارآفـرینی و اشتغـال زایی مزیت دار بومی” صورت گرفته است،
داشتن راه حل منطقـی ،جـامع ،کاربـردی و فـراگیر (بدون بار مـالی بـرای دولت) بـرای اشتغـال روستـاییان ضـروری می بـاشد .به استناد مرکز
آمار ایران نسبت ساکنین روستاها به جمعیت کل کشور طی  30سال گذشته از  %45به  %25کـاهش یافته است .بررسی های آمـاری صورت
گرفته نشـان می دهد عامل اقتصادی نسبت به عوامل جمعیتی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی با  %54.7بیشترین سهم مهـاجرت روستاییان را به
خود اختصاص داده است .در واقع عوامل اقتصـادی به طور خاص باعث شده که تقریب ًا همه کارگـران روستایی در مشاغل غیـررسمی ( بی بهره از
مزایـای بیمه و بازنشستگی) مشغـول به کـار باشند و غفلت از اشتغـال رسمـی روستـاییـان ،موجب بیکاری گسترده در روستـا شده است .در
این طرح ضرورت تصویب قانون مستقل برای اشتغال روستاییان به طور جامع شرح داده شده که دستاورد آن :رونق اقتصادی روستا ،افزایش
دستمزد کارگـران شهری ،افزایش درآمد دولت و حرکت در جهت اقتصـاد مقـاومتـی می باشد.
تصویب قانون برای کاهش مهاجرت ،اشتغال غیر رسمی و بیکاری در روستا رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور ،همواره از اصلی ترین
دغدغه های مسئولین عالی مقام نظـام جمهوری اسالمی ایران و دولت های مختلف بوده است .برای داشتن کشوری عاری از بیکاری ،ایجـاد
اشتغـال را باید از روستـاها آغـاز نمود چـرا که پایه استقالل کشـور بوده و بنا به فرمـایش مقــام معظـم رهبـری ،روستـا پشتـوانـه تـولیـد،
حیــات ،غـذا و مـوجـودیـت کشـور است  .به منظور تحقق رونق اشتغـال در روستا ،می بایست قیمت تمام شده تولیدات روستایی با محصوالت
شهری قابلرقابت باشند تا منجر به افزایش تقاضا برای خریـد محصوالت تولیدی در روستـا گردد .در تعیین قیمت تمـام شده کاال ،عوامل
هزینه ای مختلفی تأثـیرگذارند که از بین آنها هزینـه های مربوط به قیمت ماشین آالت ،مالیات ارزش افزوده و سرمایه گذاری ،قیمت مواد اولیه
و مبلغ خرید مشتری نهایی ،در شهر و روستا یکسان بوده و هزینه های مربوط به انتقال مـواد اولیه ،قطعـات و محصوالت ،آوردن نیـروی کـار
متخصص و کـارفرمـای با تجربـه از شهـر به روستـا ،متفـاوت بوده و در روستا گـران تر از شهـر می بـاشد .در واقع علت اصلـی باال رفتـن قیمت
تمـام شـده و گـرانی تولیـدات روستـایی نسبت به محصوالت شهـری ،همین عـوامل هستنـد که در نهـایت منجـر به بیکـاری و عدم اشتغال
در شـرایط فعلی روستـاها شـده اند.
عـامل مهم دیگـری که در تعیین قیمت کـاال تأثیر بسیـار باالیی دارد و بـاید مـورد تـوجه ویژه ای قـرار گیرد ،موضوع دستمـزد کارگران شهری
و روستایی می باشد .بنا به قـوانین فعلی که در آن ها حداقل دستمزد کارگران شهری و روستایی یکسان در نظـر گرفته شـده است و همچنین
موارد ذکر شده فوق ،هیچ دلیلی برای وجود اشتغال در روستا باقی نمی ماند و همواره انحطاط روستاهای کشور با سرعت بیشتری اتفاق خواهد
افتاد .با توجه به بیکاری بیمارگونه موجود که باید درمان گردد ،تنهـا راه کم کردن هزینه تولید روستایی ،ایجاد قـانون مستقل برای اشتغال
روستاییان است.
نامه های بسیاری از طرف روستاییان به دفاتر نمایندگان مجلس ارسال شده است که درخواست قوانین مستقل برای روستا را داشته اند .زیرا
روستاییان به این نتیجه رسیده اند که قوانین مشترک به ضرر اشتغال ایشان می باشد.
الزم به ذکر است که پـرداخت وام های بانکی کم بهره و یا وام های مشـاغل زودبازده ،مشکل اشتغال را حل نمی نماید به عنوان مثال یکی از
طرح های دولت را مورد بررسی قرار می دهیم .در سه مورد از این طرح ها که به نام طرح های منتخب اشتغال روستایی و عشایری استان می
باشد (طرح تاک) ،مبلغ  460میلیون تومان بصورت وام با بهره  6درصد اعطا گردیده است .در هر مورد فقط چهار نفر از نیازمندان تحت پوشش
سازمان بهزیستی مشغول به کار شده اند  .در یک برآورد ساده مشخص می شود که اختالف سود بانکی رایج از  %22به  %6تقلیل یافته است،
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یعنی یارانه ای برابر با  %16به این سه نفر اختصاص یافته است .اگر  460میلیون تومان را در  %16ضرب نماییم و تقسیم بر  4برای هر نفر شود
و تقسیم بر  12ماه گردد ،عددی حدود  1.500.000تومان برای اشتغال هر نفر از این نیازمندان بطور روزانه از پول بیت المال هزینه می شود.
این مقدار یارانه که بیش از حقوق یک کارگر می باشد ،چه توجیحی می تواند داشته باشد؟ ضمن اینکه معلوم نیست با اینگونه پول پاشیدن ها
این صنایع ماندگار هم باشند!
همان گونه که شاهد هستیم ،از گذشته تـا به حـال ،این وام ها از یک سـو باعث افزایش تورم گردیده است و از سوی دیگر وام گیرندگان اغلب
آن را در موارد غیر از اشتغـال ،صرف نموده اند و یا توان بازپرداخت وام را نداشته و با بلوکه شدن پول نزد اشخاص ،سرمایه بانک و دولت هااز
بین رفتـه است .همچنین کمک هـای دولت مبنی بر پرداخت قسمتی از دستمزد و یا بیمه کارگران و دانشجویان کم ثمر بوده زیرا بستر اشتغال
و رقابتی بودن محصول هنوز به وجود نیامده است .در عین حال این خدمات فقط به افراد محدودی که به مراکز اصلی نزدیک هستند ،تعلق می
گیرد .در نهایت با توجه به عدم توفیق طرح های گذشته و جاری نمودن قانون حداقل دستمزد شهری در روستاها که منجر به مهاجرت روستاییان
به شهر شده و باعث به وجود آمدن دستمزدهای غیررسمی گردیده است ،پیشنهـاد می گردد که همین شیـوه رایج فعلی در روستـا که دستمـزدها
به صورت تـوافقی تعیین می شـود ،به عنوان قـانونی رسمی و اختصـاصی برای روستـا اعالم شود تا از یک سو روستـاییان با شـرایط جاری
بتـوانند از خدمـات بیمه و بازنشستگی برخوردار گردند و از سوی دیگر شرایط بـرای کارفرمایان باتجربه که ریسک غیررسمی کار کردن در روستا
را نمی پذیرند مهیا شده و به اشتغال زایی در این مناطق روی آورند .در نتیجه کارفرما ،کارگـران متخصص خود را به روستـا خواهد برد و نیروی
انسـانی ساکن در روستـا را مشغول به کار خواهد نمود که با ایـجاد صنـایع کوچک در روستا فشار بـر روی استفـاده از منـابع طبیعـی کـاستـه
خواهـد شـد و این امـر موجـب احـیاء آب ،خـاک ،مـراتع و جنگل هـا خواهـد گـردید.
نکته قابل توجه آنست که روستاهای مختلف کشور ،محدودیت های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند از قبیل دوری از مـراکز اصلی ،نوع جاده ها
و میزان دسترسی آنها ،تنوع آب و هوایی ،بـارندگی های متفاوت ،امکانـات گردشگری و  ،...پس قانون مصوب باید امکان استقرار در همه جـا را
داشته باشد و به صورت ساده و همه گیـر بوده تا به دور از سخت گیری و دستـوری بودن ،لطمه ای به ضعیف ترین روستـاها وارد نشود .همان
گونه که شـاهد هستیم تعییـن حداقل دستمزد دستوری برای روستـاها موجب عدم توان پرداخت آن توسط کـارفرمایان گردیده که نتیجه آن

حذف اشتغال در روستـاهایی که امکانـات کمتـر دارند ،شـده است.
 )1-5نکاتی که در تصویب قانون مستقل اشتغال در روستا باید رعایت شود
جهت تصویب قانون مستقل برای اشتغال در روستا رعایت نکات زیر حائز اهمیت می باشد:
-1قانون به صورتی باشد که امکانات و سرمایه ها را به سمت روستا جذب نماید که با تعدد کارفرماها ،بحث بهره کشی فعلی و اجبار به کارکردن
در هر شرایط و در محل های محدود از بین برود.
 -2قانون بر اساس واقعیات فعلی ،سطح عمومی دستمزدها ،تعداد بیکاران ،تـوان رقـابت کارفرما در قیمت تمـام شـده و بهـره وری تعـریف
گـردد( مطابق مصوبات بین المللی).
 -3قانون کـار روستـایی باید به شکل ساده تعریف گردد تـا مشکالت شکایات اداره کـار بر سر راه کارکـردن کارگـران و کـارفرمـایان به حداقل
برسـد.
 -4در تدوین قانون یکپارچه اشتغال روستایی باید پتانسیل مختلف روستا ها از قبیل جاده و نوع آن ،آب و هوا ،جمعیت،اقلیم ،مقـدار بارندگی،
فرهنگ ،امکانات گردشگری و نزدیکی به مراکـز را در نظر داشتـه باشیم.
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 -5قانون به نحوی تدوین گردد که افراد مختلف جامعه از لحاظ جنسیت ،توانمندی ،مهارت ،وضعیت اجتماعی و جسمانی را در بر گیرد و همه
اقشار جامعه بتوانند در روستا مشغول به کار شوند.
 -6افـزایش درآمد خـانواده به واسطـه افـزایش تعـداد شاغلین آن باشد ،هرچه تعـداد شـاغل در خانواده افزایش یابد ،به تبع آن سطح درآمد
خانـواده افزایش پیـدا می کند.
 -7در نظر داشته باشیم که دستمزد کارگر را مصرف کننده کاال و خدمات تعیین می نماید و کارفرما ،واسطه پـرداخت آن می باشد .در واقـع
قیمت تمام شده کاال معادل جمع دستمزد ها از ابتدای نقطه شروع تا مصرف کننده نهایی است.
 -8قانون به گونه ای تدوین گردد که بار مالی برای دولت نداشته باشد ( در شـرایط اقتصادی بحرانی درکشور و نبود منابع ،طرح های هزینه زا
با شکست مواجه خواهند شد).
در پی کم اثر بـودن طـرح های دولت های مختلـف و از بین رفـتن سرمایه هـای ملی ،طرح اشتغال (روستا) بدون بار مالی برای دولت به شرح
زیر پیشنهاد می گردد و برای حداقل بهبود پیشنهاد می شود ،همین  %96قراردادهای غیر رسمی موجود  ،رسمی گردد تا روستاییان از مزایای
بیمه و بازنشستگی بهره مند شوند.این طرح با پتانـسیل ماده  191قانون کار در شورای عالی کار قـابل اجرا

است که بدین شرح می

باشد:کارگاههای کوچک کمتر از  10نفر را می توان برحسب مـصلحت موقـتاً از شـمول بـعضی از مـقررات این قانـون مستثنی نـمود .تشـخیص
مصـلحت و مـوارد استـثنا به موجب آیـین نامه ای خواهد بود که بـا پیشنهاد شورای عـالی کـار به تصویب هیـئت وزیران خواهد رسید.
همچنـین مجلس محترم شورای اسالمی مـی تواند طـرح پیشنهادی را به تبصره ماده 41قانون کار الـحاق نمـاید و کارگران شاغل در روستا
را از شمول این ماده مستثنی کند.

 )5-2طرح پیشنهادی:
الحاق یک تبصره به ماده  41قانون کار :کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ده نفر کارگر ،از شمول حداقل مزد موضوع
تبصره  1این ماده مستثنی می باشند .پرداخت مزد ،حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد فـی مابین
بوده و صندوق تأمیـن اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی ،ملزم به ارائه خدمات است.
به منظور تائیـد مـطالب گفتـه شـده ،خـیریه نذر اشتغـال امام حسین(ع) برای  1000نفـر نیازمندبه کار،در حاشیه شهر و  80روستای اصفهان
ایجاد شغل نمـوده اسـت کـه ایـن مشـاغل بـدون هیـچگونه دخالتی در عملیات مالی ایجاد گردیده است .ما فقط بستـر اشتغال بیـن کارفرمایـان
کوچک و نیازمندان به شغل را فراهم آورده ایم تا اعالم کنیم که طرح ارائه شده ،قطعاً انجام شدنی است .البـته که این تعداد شغل بسیار کم
است ،اگر قوانین کشور با نیاز جامعه همراه گردد ،به راحتی میلیون ها شغل بخصوص درروستاها ایجاد می شود که در این صورت ،دیگرالزم
نیست نیازمندان روستایی دست نیاز به سـوی خیـریه های دولـتی و مـردمی دراز کنـند .شغل های ایجاد شده در زمینه مشاغل دستی ،خیاطی،
مونتاژکاری و بـسته بندی است .از آمار ارائه شده،
 500نفر به عنوان زنان سرپرست خانوار در حاشیه شهر 300 ،نفر در مشاغل روستایی و  200نفر هم در امور فرهنگی و آموزشی مشغول به
کار هستند که بعنوان مدرس در رشته های زبان ،کامپیوتر و مهارت های زندگی در روستاها فعـالیت می کنند .از دیگر خدمات این موسسه
عام المنفعه ،اشتغالزایی برای  200زندانی در کارگاههای اختصاصی می باشد .حاصل چنین تفکری ،کم شدن معضالت اجتماعی ،فقر ،زندان،
طالق و مهاجرت است چرا که داشتن مـردمی سرافراز و عالقمنـد به کار ،بسیار بـهتر از مردمـی بیکـار است که بـا صدقـات و کمک های لحظه
ای زندگی خود را می گذرانند.

51

همیاران خیریه برای ایجاد هر شغل مبلغ  5میلیون تومـان نذر اشتغـال نمـوده اند ،کـه می تـواند برای استمرار این کار خداپسندانه تکرار
گردد.
 )5-3منافع طرح برای روستا ،شهر و دولت
در صورت تصویب قانون مستقل برای اشتغال روستاییان با توجه به موارد اشاره شده در طرح ،منافع و دستاوردهایی برای روستا ،شهر و دولت
خـواهـد داشت کـه به شرح زیر می باشد:
 )1منافع طرح برای روستاها
 معکوس شدن مهاجرت و افزایش جمعیت روسـتایی.
 مشاغل کوچک و کم بـازده که بـه صورت ذاتی تـوان پرداخت حداقل دستمزد شهری را ندارند ،در روستا احیاء خواهند شد.
 به واسطه افزایش جمعیت روستایی افزایش بهره وری در تولید به وجود می آید.
 بـا ایجـاد اشتغـال در روستـا ،بستـر شکـو فــایی و خالقیت فـراهـم می گردد.
 بستر پرورش کارفرمایان و کارگران متخصص در روستا و ترویج مهارت های روستایی به وجود خواهـد آمد.
 بواسطه ایجـاد اشتغـال در روستـا و کم شـدن هزینـه های تولید ،محصوالت داخلی قدرت رقـابت با واردات و قاچـاق را پیـدا خواهنـد
نمـود.
 تشـکیل برنـدهای روستایی و سـود بیشتر کارگر و کارفرما در گرو تصویب این طـرح است.
 با افزایش کارفرمایـان و ایجـاد شغل در روستا ها ،نیاز به استخدام کارگـر بیشتر شده و نتیجه آن افزایش میانگین دستمزد می باشد.
 ایجاد مشاغل رسمی در روستـا ( داشتن بیمه و بازنشستگی بـرای روسـتاییان که حق مـسلم هر کارگر است).
 حضورکارفرمایان با تجربه در روستا بواسطه کم بودن هزینه ها و اینکه می تواننـد به صورت رسمی کار کنند.
 شغـل روستـاییـان بـا ایجــاد مشـاغـل کـوچـک ،غیـر فصـلی مـی شـود.
 با حضور مشاغل متعدد ،هزینه های تولید محصوالت روستایی کم می شود.
 افزایش امکانات رفاهی و تفریحی با حضور کارگران وکارفرمایان بیشتر در روستا به وجود می آید.
 افـزایش رضایتمندی کارگران روستـایی بـواسطه عـدم اجبار به مهاجرت از محل سکونت خویش.
 تمرکز به صنـایع کوچک باعث می گردد فشار بر روی صنایع کشـاورزی کاهش یـابد که نتیجه آن بهبـود وضعیـت آب ،خـاک ،مـراتع
و جنگـل است.
 )2منافع طرح برای شهرها
 با ارزان شدن محصوالت ،تقـاضـای خرید افـزایش می یـابد و تقاضای بیشتـر برای استخـدام کارگـر بوجود می آید که موجب باال
رفـتن دستمزد ها می شود(.عرضه و تقاضا)
 با کـاهش جمعیت شهـری بخصـوص تهـران که پایتخت کشــور می بـاشـد در صـورت بـروز زلزله خسـارت آن کـمتر خواهد بود.
 کارفرمایان مشـاغل متوسط و بزرگ می توانند قسمتی از کارهای خود را به کارفرمـایان روستـایی بدهند و این امر باعث تولید ارزان و
مناسب می شود که نتیجه آن رقـابت بـا محصوالت خارجی بوده و امکان صادرات به کشور های دیگر بوجود خواهد آمد.
 با کاهش هزیـنه های تولید قیـمت محصوالت به نفع مصرف کننده پائین می آید.
 مهاجرت افراد نیـازمند و کم توان از شهـر به روستـا ،زیرا ایشـان در حال حاضـر بـا شرایط برابر نمی تواننـد شغل داشته باشند.
 با ایجاد اشتغـال برای زنـان سرپرست خـانوار در روستـا ،امنیت اجتماعی افـزایش و نگـرانی ها در جـامعه کاهش می یابد.
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 بستر تشکیل استارتاپ ها و مشاغل متعددی برای مهارت آمـوزی دانشجویان در روستا به وجود می آید (کسی حاضر نـمی شود با
حقـوق اداره کار  ،مهـارت آموزی و مشـاغل آزمایشی ایجاد نماید).
 با توجه به عدم استخدام زندانیان در بیشتر مشاغـل شهری(به واسطه داشتن سوء سابقه) ،این امکان فراهم می شود که در روستا با
قرارداد توافقی مشغول بکار شوند و پس از اثبات خود به کارفرما ،افزایش حقوق داشته باشند.
 افـزایش تعداد کارکنـان در یک خـانواده مـوجب می شـود که دیگر نگـران تـامین هزینـه خـانوار توسط یک نفر نباشیم.
 صنایع متوسط و بزرگ مجبور نخواهند بود خام فروشی نمایند و از ورشکستگی آنـان جلوگیری خواهد شد( مشاغل کوچک مشتری
صنایع بزرگ هستند).
 کم شدن بیماری های روحی و روانیناشی از ببیکاری ،نتیجه اجرای این طرح است.
 از بین رفتن تفکر بهره کشی از کارگر  ،زیرا به واسطه افزایش و تعدد کارفرمایان ،به راحتی می توان در روستا کار پیدا کرد و مشغول
به کار شد.
 از بین رفتن تفکر بهره کشی از کارگر  ،زیرا به واسطه افزایش و تعدد کارفرمایان ،به راحتی می توان در روستا کار پیدا کرد و مشغول
به کار شد.
 تصـور اینکه پـرداخت دستمـزد در دست کارفرما است و دستمـزد قسـمت کمی از قیـمت تمـام شـده می بـاشد در جامعـه اصالح
می گردد( .می دانیم این مـصرف کننده است که با انتخـاب محصـول ،دستمزد کارگــر را پرداخت می نماید).
 امنیت شغلی کارگران افزایش می یابد زیـرا با تعـدد کارگـاه ها امکان اشتغـال بیشتـر می شود.
 )3منافع طرح برای دولت
 هزینه های جلـوگیـری از فسـاد ،فحشـا ،طالق ،مبـارزه با اعتیـاد و تن فروشـی با ایجـاد اشتغـال پایـدار در روستـا کـاهش می یـابد.
 افـزایش تولیـد ملی بواسطـه بکـارگیـری نفـرات بیشتـر درکشور به وجود می آید.
 بـواسطه افـزایـش اشتغـال ،درآمـد دولت از مالیـات نـیز افـزایـش خـواهـد یـافت.
 وجود قراردادهای توافقی بین کارگر و کارفرما در روستا ،باعث عدم شکایت بین طرفین می گردد و هزینه کارمندی اداره کار ،کاهش
می یابد.
 هــزینــه هـای دولـت مبنـی بــر اعـطای وام هـای کــم نتـیجـه و زود بــازده بـه روستــاییان کـاهـش می یـابد( .مشـاغلی که بـا
امکـانات شهــری تعـطیل شـده اند ،چگونـه بـا وام به اشخاص کم مهارت می تـوانند در روستـا مـوفـق بـاشنـد؟)
 کاهش سوء استفاده از کمک های دولت به اقشار خاص ،چرا که با تبانی کارگـر و کارفرما این مبالغ به هدر رفته است.
 کاهش هزینه های دولت برای کنترل قاچـاق ،زیرا در بسیـاری موارد محصوالت در کشور ارزان تر تولید می گردد و قاچاق معنی خود
را از دست خواهد داد.
 کاهش هزینه های شهری مثل ترافیک  ،آلودگی هـوا و درمان آن  ،کم شدن بیماری استرس از شلوغی شهر ها.
 هزینه های قوه قضاییه در بررسی شکایات کاهش می یابد  ،زیرا مغز بیکار جوالن گاه شیطـان است.
 با افـزایش جمعیت و تولیـدات روستـایی امنیت اقتصـادی و بـه طبـع آن امنیـت سیــاسـی و امنیت کشـور افـزایش می یابد.
 مجلس محـترم شورای اسالمی و دولت در تحقق اشتغـال به مفـاد قانونی مغفول مانده سـامان می دهند ،که بـاعث تشدید اعتبـار و
افتخـار مجلس و دولت خواهد شد.
 محقق شدن حکم اسالمی قوانـین اشتغال در مـورد محترم شمردن توافقات که در قانون مـدنی ماده  190آمده است.
 اشتغـال حـداقـل  5میلیــون نفــر در کشـور مـوجـب نشــاط اجتمــاعی می گــردد.
 درسی که از گذشته گرفته ایم و موجب اصالح قوانین شده ،چراغ راه موارد دیگر خواهد شد.
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 بـا افـزایش اشتغال ،دشمنان انقالب از ضربه زدن به کشور ناامید می شوند و نظرات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی محقق می
گردد.

 )5-4نتیجه:
با توجه به بیکاری گسترده و مهاجرت پیوسته روستاییان که جمعیت آنان در  30سال گذشته تا کنون کاهش چشمگیری یافته است و با علم به
اینکه تقریباً کارگر شاغل رسمی در روستاها وجود ندارد ،پیشنهاد می گردد همین قراردادهای توافقی موجود ،رسمی اعالم شود تا عالوه بر بهره
م ندی روستاییان از مزایای بیمه و بازنشستگی ،شهرها و روستاها از آسیب مهاجرت در امان باشند و روستاییان نیز بتوانند در مامن خود با آرامش
زندگی کنند .در صورت تصویب قانون مستقل برای اشتغال روستاییان ،با مهاجرت نیروی اضافی در شهر به روستاها ،عالوه بر افزایش دستمزد
کارگران شهری ،استقالل و امنیت کشور نیز افزایش می یابد ،چراکه به واسطه ایجاد اشتغال و احیای روستاها ،تولید ملی افزایش و روستاهای
مرزی که حافظ انسانی مرزها هستند دوباره پر جمعیت می گردند .با تصویب این طرح ،گامی موثر در تحقق عدالت در جامعه بخصوص برای
افراد نیازمند برداشته شده است.
 34در مورد عدالت ما عقب مانده هستیم ،در این تردیدی نیست ،خودمان اعتراف می کنیم ،اقرار می کنیم ،در
مقام معظم رهبری فرمودند " :
دهه پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفق می شدیم هم در عدالت ،در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفق شده ایم ،در همه زمینه
ها پیشرفت اتفاق افتاده است .در زمینه عدالت باید تالش کنیم ،باید کار کنیم ،باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم ،در مورد
عدالت مشکل داریم ،انشاا ...با همت مردان کارآمد ،مردان و زنان کارآمد و مومن انشاا ...در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد".
ما معتقدیم به واسطه تحریم های ظالمانه ،دستمزد و رفاه کارگران کاهش یافته است .ولی بیکاری موجود به دلیـل اشکال در قـوانین کار و
سیاست دولت ها در پائین نگـه داشـتن نرخ ارز است.

خالصه مطالب:
چرا باید بسته حمایتی برای اشتغال در روستا تصویب گردد؟
 54/7 (1درصد مهاجرت از روستا بواسطه اشتغال است.
 (2به دلیل نبود صرفه اقتصادی برای کارفرما در کارگاه های کوچک و روستایی ،این صنایع تعطیل می شوند و یا تشکیل نمی
گردند .به گزارش ویژه دولت از اشتغال ،تعداد  10/3میلیون روستایی بیکار هستند.
 (3در قانون کار ایران ،استانداردهای سازمان جهانی کار ( )ILOنادیده گرفته شده است:
الف) برای مناطق روستایی باید قوانین کار بطور جداگانه تصویب گردد( .عدم رعایت آن در قانون کار کشور)
ب) برای مشاغل روستایی باید قوانین کار بطور جداگانه تصویب گردد( .عدم رعایت آن در قانون کار کشور)
ج) در قوانین کار باید پایداری شرکت ها لحاظ گردد( .حذف آن در قانون کار کشور)
 (4طبق پیش بینی سازمان جهانی کار ،باعث به وجود آمدن بیکاری ،عدم امنیت شغلی ،افزایش کارگران غیررسمی ،قرارداد های
سفید امضا ،تورم و بهره کشی در کشور شده ایم.
 76 (5مورد از مفاد قانون کار کشور با شرع مقدس اسالم مغایرت دارد( .طبق نظر شورای محترم نگهبان)

 - 34فرموده های مقام معظم رهبری ()1396/11/29
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 (6حضرت امام خمینی (ره) بواسطه خالف شرع بودن قانون کار ،به اضطرار اجازه دادند که این قانون بطور موقت اجرا گردد که
اصالح آن در این شرایط الزامی است( .صدور مجوز تصویب قانون کار با شرایط زمان جنگ تحمیلی در سال )1366
بنابه مستندات سازمان جهانی کار از  187کشور عضو این سازمان و بر اساس تحقیقات انجام شده ،کشورهایی که این طرح را
پیروی می نمایند ،بر خالف وضعیت کشور ما ،وضعیت اشتغال آن ها بسیار مطلوب می باشد.
طرح زیر محصول پژوهش های فراوان است که به تفصیل در کتاب بسته حمایتی از اشتغال روستاییان شرح داده شده است ،این
طرح بنا بر قوانین شرع مقدس و استاندارهای بین المللی ،با توجه به تنوع آب و هوایی و امکانات مختلف در روستاهای کشور به
حمایت از اشتغال روستاییان تدوین گردیده است.
طرح پیشنهادی ،الحاق یک تبصره به ماده  41قانون کار :کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از 10
نفر کارگر ،از شمول حداقل مزد موضوع تبصره  1این ماده مستثنی می باشند .پرداخت مزد ،حق بیمه و سایر
مزایای متعلقه کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق تأمیـن اجتماعی متناسب با مبلغ
دریافتی ،ملزم به ارائه خدمات است.
امیدواریم با روشنگری عمومی ،درخواست اصالح قوانین کار از سوی مردم عزیز کشورمان بخصوص روستاییان و
نیازمندان مطرح شود تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی برای حمایت از طرح فوق اقدام جدی به عمل آورند.
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