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 : مقدمه

 رئيس به توسعه، ششم برنامه کلی هايسياست خصوص در( العالی ظله مد) رهبري معظم مقام

 براي کشور روستایی توسعه جهت اجرایی اقدامات و ها برنامه اتخاذ" : که 1فرمودند الزام جمهور

 (آفرینیارزش و توليد کانون) عشایري و روستایی مناطق به مهاجرت تشویق و جمعيت تثبيت

 توزیع در واقعی سهم تعيين محلی، و ايمنطقه ملی، سطح در بهينه مدیریت و ریزيبرنامه با

 از ویژه هايحمایت و اقتصادي جدید هايفرصت ایجاد اجتماعی، منزلت و شأن ارتقاء و منابع

 راه داشتن راستا همين در ".گيرد صورت بومی دارمزیت زاییاشتغال و کارآفرینی هاي فعاليت

 .باشدمی ضروري روستایيان اشتغال براي فراگير و کاربردي جامع، منطقی، حل

 مقام الیع مسئولين دغدغه ترین اصلی از همواره کشور، در اشتغال ایجاد و بيکاري معضل رفع

 باید مولد، کشوري داشتن براي. است بوده مختلف هاي دولت و ایران اسالمی جمهوري نظـام

 فرمـایش به بنا و بوده کشـور استقالل پایه روستا که چـرا نمود توجه روستایی اشتغـال به

 .است ـورکش مـوجـودیـت و غـذا حيــات، تـوليـد، پشتـوانـه روستـا رهبـري، معظـم مقــام

 کليه از باید آن با مبارزه براي است، کشور مشکالت از بسياري عامل بيکاري دیگر، منظر از

 اشتغال، عموان از بسياري شدن نهادینه به توجه با همچنين. ودنم استفاده نيروها و امکانات

صميمت درستیبه هریک اصالح مورد در بتوان تا کرد بررسی تفکيک به را آن مسائل ميباید

 .نمود گيري

 صنایع این. دارند اشتغال ایجـاد و روستایيان درآمد افـزایش در بسزایی نقش روستایی صنایع

 تـوان از جدا همچنين و باشند داشته کشـور اقتصـادي توسعه در زیادي بسيار تأثير توانند می
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 امکانـات، و درآمد توزیع و نابرابري مسائل حل در توانند می دارند، که باالیی زایـی اشتغال

 دیگر و آن آلودگی و شهرها جمعيت اندازه از بيش رشد سرزمين، آمایش ملی، امنيت مهاجرت،

 اندک گذاري سرمایه به نياز همچون مواردي علت به روستایی صنایع. باشند مؤثر بسيار موارد

 آفرینی، ارز تـوان ، خـارجی ارز به کمتر نيـاز توليد، در کمتر هزینه بزرگ، صنایع با مقایسه در

 بهره افزایش روستایی، نواحی در موجود امکانات و صنایع از استفاده امکان صـادرات، افزایش و

 اقتصادي توسعه در را مهمی بسيار نقش توانند می کشاورزي، بخش توليد یافزای ارزش و وري

 بهترین جمله از روستایی مناطق در شغلی هاي ظرفيت ایجاد 2.کنند ایفا کشور و روستاها

 روستا در اقتصادي لحاظ به زیادي بسترهاي و باشد می کشور در اشتغال توسعه راهکارهاي

 حمایت با روستا توسعه. شود برداري بهره ها ظرفيت این از ناحس نحو به بایستی که دارد وجود

 .شود می محقق کارآفرینی و توليد از

 نخبگـان ظرفيت از استفاده. ندارد وجود روستـا توسعه بحث در مشخصی متولی متاسفانه

 کنند، می فعاليت اشتغال خصوص در صرفا که خصـوصی بخش تقویت و توسعه در روستـایی

 و روستایی مردمان به مدیران و مسئوالن بایست می. دهد می تسریع را روستا در رشد مقوله

 راهکارهاي از منطقه هر هاي ظـرفيت با متناسب کوچک، صنایع توسعه که کنند اعتماد آنها فکر

 خــوبی به اشتغـال مشکل روستــاها در آنکه توجه قابل. شود می محسـوب روستـاها در توسعه

 ها، هزینه افزایش با و رفته باال ایی هزینه سبد روستا، در خدمات فـزایشا با و نشده برطرف

 اشتغال و درآمد کرده، تحصيل و جوان نسل لذا ببریم، باال را روستا در درآمد سطح نتوانستيم

 به روستـا از مهاجرت افزایش به توجه با کنونی شرایط در. نمایند می جستجو شهـر در را خود

                                                 
 فریدمن، هرستانش: موردي مطالعه روستایی کوچک صنایع به توجه ضرورت(. 1386. )م اسدي، و. ح محمدي، بيک -22

 71 شماره ،18 دوره تدبير، مجله ،15-19
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 روستـا اشتغال بيشتـر تقـویت راستـاي در باید روستا توسعـه و ها ـاختزیرس تامين شهـر،

 معکوس به تواند می صنایع این در اشتغال بستر ایجاد و روستا در کوچک مشاغل گسترش. باشد

 .نماید کمک مهاجرت شدن

 مواد از بخشی: به شود می مربوط روستایی، و کوچک صنایع در اشتغال اصلی موانع از برخی

 است الزم که کاال، قاچاق و تورم ارز، نرخ نوسانات موارد، بعضی در قانون اجراي عدم کار، ونقان

 .گردد بحث و تحقيق تفصيل به مورد هر در

 الزم و است شده تدوین نيازمند بيکاران بخصوص شغل، به بيکاران نياز بواسطه مطالب این

 در همفکري، با و المللی بين شرفتهپي راهکارهاي از استفاده  با فکري هايگرایش همه است

 با گردد،می کشور پيشرفت باعث که خارجی منابع از استفاده. باشند کوشا معضل این اصالح

 در تکنولوژي، از استفاده و ورزشی مسائل جمله از مختلف هاي زمينه در داخلی، مسائل لحاظ

 معيارهاي به توجه بدون و بدانيم مستثنی قاعده این از را اشتغال مسائل نباید و است انجام حال

 .بنمایيم اجرا غيرقابل قوانين تدوین به اقدام جهانی، شده تجربه

 دستمزد افزایش روستا، اقتصادي رونق موجب روستا، در کوچک صنایع ایجاد سازي روان

 همچنين. شود می مقـاومتـی اقتصـاد جهت در حرکت و دولت درآمد افزایش شهري، کارگـران

 که باشد می سال شعار تحقق در تسریع براي موثر گامی روستا، براي مستقل حیطر تصویب

 نامـگذاري  ایـرانی کاالي  از حمایت نام به( العالی ظله مد) رهبري معظم مقـام  فرموده به

 .است گردیـده

 اسالمی جمهوري قوانين و ضوابط چارچوب در که کتاب این مطالب گردآوري در آنکه توجه قابل

 کتاب در موجود محتواي از المللی، بين و داخلی معتبر منابع از استفاده بر عالوه است، نایرا

 کوچک صنایع در اشتغال اصلی مانع و روستایيان اشتغال براي قانونی بيکاري، در من نقش هاي

 .است شده استفاده باشند، می( ع) حسين امام اشتغال نذر خيریه هاي تأليف از که
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 مهرنوش، دکتر خانم ممتاز، دکتر خانم زارع، دکتر خانم سعيدي، زهرا دکتر خانم از همچنين

 در که مدیري مهندس خانم و داودي دکتر آقاي و رحمانی مهندس آقاي مقدم، مهندس خانم

  .                                                دارم را قدردانی و تشکر کمال نمودند، یاري مجلد این نشر و أليفت

 

 مقدم اخوان اکبر                                                         

 (ع) حسين امام اشتغال نذر خيریه عامل مدیر
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 از مانده هاي محروميت خشکسالی، جمله از دارند، وجود روستا انحطاط در متعددي عوامل

 شده هاروستا نابودي موجب و بوده مهاجرت آنها نتيجه که قوانين برخی حمایت عدم و گذشته

 یک دامک دریابيم تا شده اشاره باشد، می مهاجرت که عوامل این نتيجه به بخش این در. است

 .دارد را روستا انحطاطِ در تأثير بيشترین عوامل از

 :شهر به روستا هاي مهاجرت در موثر عوامل بازشناسي( 1-1

 15 سنی گروه در را سنگينی وزن تایيانروس مهاجرت جغرافيایی، هاي مکان تمامی در تقریبا  

 مناطق به روستایی مناطق از بخصوص جمعيت، برنـامه بدون هاي جایی جابه. دارد سال 30 تا

 :است داشته همراه به را ذیل ناهنجار آثار که است شهري

 شـده روستایی و شهري مناطق در جنسی نسبت برهمزدن موجب که جمعيتی نتایج( الف

 .است

 مناطق رد بيمار اقتصاد شيوع و روستا انسانی سرمایه دادن دست از به که اقتصادي نتایج( ب

 .است انجاميده روستایی

 بين لتقاب و جـوان نسل در خانواده سنتی کنترل شکست که فرهنگی و اجتماعی نتایج( ج

 .است داشته پی در را مدرنيسم و سنت

 شده منجر روستـا در قدرت هرم خوردن مبره و روستایی مغزهاي فرار به که سياسی نتایج( د

 رفتـه بين از گيرد، شکل روستایی نخبگـان وسيله به توانست می که قدرت هرم ترتيب بدین و

 و شهر به روستا هاي مهاجرت عنـوان تحت خـود مقـاله در جـامع تحليلـی در داسکوپتا. است
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 زنان کمیِ  برتري و است ستاییرو مناطق در فقـر ارمغان مهاجرت نویسد می روستایی، توسعه

 3.شود می محسوب آن پيامدهاي از جمعيت شدن سالخورده و

 کـشور کل جمـعيت به روستاها ساکنين نسبت ایران، آمار مرکز استناد به که بدانيم است الزم

 جرتمها دالیل به قسمت این در که است، یافته کاهش 25 به  45 از گذشـته سـال 30 طی

 .ودش می پرداخته

 جوامع مطالعه با اوکو چون گروهی شهر، به روستا هاي مهاجرت بر مؤثر دالیل تبيين در

 آخـرین عنوان به ناچاري، روي از و اجباري امري را مهاجرت آفریقایی، کشورهاي در روستایی

 دست از بقـا بـراي را خـود اميـد تمـام خـانـوار، یک که موقعيتی یعنی نماید، می قلمداد راه

 4.نماید می مهاجرت به اقدام و بيند نمی مهـاجرت جز اي چـاره و دهد یم

 صعودي روند اخيـر دهه چند در ولی است، داشته وجود نيز گذشته در مهـاجرت ما، کشور در

 وجود به جامعه و مسئولين براي را مشکالتی و درآمده اجتماعی مسأله یک صورت به و داشتـه

 نفر پنجاه به آن ساکنان که دارند وجود روستا چندین حاضر الح در که طوري به. است آورده

 علت اردهـایی قـاسمی پـژوهش طبق. اند شده سکنه از خـالی کامال  نيز برخی و رسند نمی

 13.2 با کشـاورزي و طبيعـی موارد ،25.5 فـرهنگی و اجتمـاعی دالیل ،54.7 با اقتصـادي

. شوند می شـامل را مهـاجرت علل درصد يشترینب ترتيب به 6.6 با شناسی جمعيت و  

                                                 

33- Dasgupta, Biplab, «Public housing and migration: A multi-level modeling a approach» , Int. Jou. Popul. 

Geo.,vol.3,1993, P.277. 

44-Wenk Deeann and Hardesty, Constance, «The effects of rural-to-urban migration on the poverty status of youth 

in the 1980s», Rural sociology, vol. 58, no. 1, 1993, pp.76-96 
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 خود که است درآمد کمی و بيکـاري تسهيالت، کمبود به مربـوط مهاجرت اقتصادي علل 50

 در شود، می مالحظه چنانچه. باشد می مهاجرت اقتصادي علل در دافعه عوامل تمرکز گویاي

 را خود اند نتوانسته وستاییر دافعة اندازة به شهري جاذبة عوامل مهاجرت، اقتصـادي علت

 5.دهند نشـان

 

عوامل

علل

اقتصادي

جمعيت شناسی

کل

جاذبه

درصدتعداد

شخصیتبعیدافعه

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

22383662----

9338301037 --

710

14100

------

------
2220.75955.787.61716

توزیع فراوانی عوامل جاذبه، دافعه، تبعی و شخصی در علل چها گونه مهاجرت از روستا به شهر جدول1-

 

 در. گریزانند آن از و شده متنفر روستا از که است اقتصادي مشکالت خاطر به بيشتر روستایيان

 از بيشتر شـهر به روستا مهـاجرت در روستـایی دافعة عوامل نقش که گفت توان می مجموع

 شهري برق و زرق که عمومی تصور برخالف. است شهري جاذبة عامل وصخص به عوامل سایر

 روستایی هاي دافعه نقش حاضر، بررسی دانند، می شهر به روستایيان مهاجرت در مهم عاملی را

 هاي دافعه اثر در شهر، به روستا مهاجران که رسد می نظر به. است دانسته تر کننده تعيين  را

 مجذوب نفسه فی شهري جوامع اینکه نه شوند می شهري معجوا مجـذوب که است روستایی

 6.باشنـد کننـده

                                                 
 .سعهتو و روستا فصلنامه. ایران در شهرها به روستایيان مهاجرت علل بررسی. علی اردهایی، قاسمی  -5

 
  .عهتوس و روستا فصلنامه. ایران در شهرها به روستایيان مهاجرت علل بررسی. علی اردهایی، قاسمی - 6
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جمعيت شناسی

اجتماعی و فرهنگی

رزي و کشاو طبيعی 

اقتصادي

هاجرت ه م ون نمودار1- توزیع نسبی تاثير عامل دافعه در علل چهار گ

 

 وستایيانر که است معتقد و داند می شهرها به مهاجرت اصلی عامل را روستایيـان فقر اندرسون

 .کنند می مهـاجرت شهرهـا به فـقـر از نـاشی هاي آسيب از فرار براي

 طرف آن از و روستـا در کشـاورزي محصوالت از درصد 95 که کند می بيان ایران آمار مرکز

 روستـا که اینجـاست. شود می توليد شهرهـا در کشاورزي محصوالت افـزوده ارزش از درصد 65

 است این از فراتر روستا اقتصـادي هاي قابليت که حالی در. دانند می کشـاورزي با مترادف را

 بایـد. باشد داشته شغل و ثروت توليد تواند می روستا که معتقدیم روستا همياران عنوان به ما و

 دیگر توسعه مبانی به اگـر. یابد ادامه روند این که ندهيم اجـازه و کنيم اصالح را دیدگاه این

 انسانی نيروي آن نخستين که کرده گذاري سرمایه مهم فاکتور دو روي دنيا کنيم نگاه کشورها

 و روستاها در ساکن انسانی نيـروي به ایـران در اام. است دریـا کنـار از توسعـه دوم و است

 توسعـه را کشور جنوبی شهرهاي بخصوص آب، کنـار هاي استـان و شود نمی توجه آن تربيت

 توسعـه بر انقالب معظم رهبـر تـاکيد به عنایت با. بينيد می یـافته توسعه کمتر یـا نيـافته

 ساکن جمعيت باید تنها نه و است آفرینی ارزش و تــوليد کـانون روستـا» فرمودند که روستاهـا

 روستا به شهر از معکوس مهاجرت باید ،«باشد داشته نيز افزایش باید بلکه شود تثبيت آن در

 7.دهد رخ روستا در توسعه و بيافتد اتفاق

 باعث روستایی و شهري هاي گذاري سرمایه در تناسب فقدان معتقدند همکـاران و ونک دین

 جمله از و توسعـه حال در درکشـورهاي. است شده روستـایيان مهـاجرت شدت ینسب افزایش

                                                 
 .6267 شماره ،(1395 ماه مرداد دوم) ایران، روزنامه-7
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 می شمار به اقتصادي و اجتماعی مسائل مهمترین زمره در شهر به روستا از مهـاجرت ایران،

 هاي نابسـامانی بروز جمله؛ از مشکالتی و مسائل مقصد در هم و مبدأ در هم مهاجران این. آید

 فضاهاي کمبود کاري، کم و بيکـاري شهـري، جوامع محدود امکانات بر فشـار از ناشی متعدد

 کـار نيـروي شدن زنـانه و سـالخوردگـی زیست، محيط و هوا آلودگی آمـوزشی، و زیستی

 مربوط روستا به صرفا مهاجرت مسئله. 8آورند می وجـود به را...  و روستـاها تخلية کـشاورزي،

 مسایل به دیگري و روستایی مسائل به آن روي یک که ستا دورویه اي سکه بلکه شود نمی

 آن استقالل پایه که را کشور اقتصاد انسانی، نيروي از روستا شدن تهی. شود می مربوط شهري

 بر شدن اضافه ضمن درشهر، جمعيت شدن انباشته با همچنين. کند می مواجه رکود با است،

 و یـابـد می افـزایش نيز کشاورزي توليد ویژه به توليد منـابع به نياز کنندگان، مصرف تعداد

 ساز هزینه دولت براي که شود می اجتماعی انحرافات و انگلی کاذب، مشاغل افزایش موجب

 9.دارد همراه به را بسياري مشکالت و است

 آزادي دادن دست از و ملی شکوفایی کامل نابـودي شهر، به روستا از مهاجرت نهایی نتيجه

 و شهروندي قانون ضامن که تمدنی است، تمدن انحطاطِ مثابه به روستا حطاطِان که چرا است

 نتيجه روستاها سالخوردگی ایران، آمار مرکز گزارش به 10.است انسان آزادي حرمت حفظ

 و انحطاط جمعيت، کاهش موجب اشتغال شرایط نبودن مهيا. باشد می شهرها به مهاجرت

                                                 

8-Wenk Deeann and Hardesty, Constance, «The effects of rural-to-urban migration on the poverty status of youth 

in the 1980s», Rural sociology, vol. 58, no. 1, 1993, pp.76-96 

 

 موردي مطالعه) نآ بر موثر عوامل و ایران روستایی وامعج در مهاجرتی هاي گرایش از اي نمونه(. 1390)سعيد گودرزي،-9

 .107 شماره بودجه و برنامه فصلنامه دو ،(تویسرکان شهرستان

  44:1369 پيتيه، از نقل به ماسپتيول روالن -10
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 تقـریبا   که شـده بـاعث خـاص بطـور اقتصـادي امـلعـ. است گردیده روستاها در سالخوردگی

( بازنشستگی و بيمه مزایاي از بهره بی)رسمـی غيــر بصــورت روستــایـی کـارگــران هـمه

 .باشند کار به مشغول

 منحـل مدتی از پس و شد منتقل صنـایع وزارت به کوچک صنـایع اسالمی انقالب از پس

 کوچک، صنایع توسعـه و رشد خـاصِ  هدف با منحصري و صمخصو سازمان زمان آن از. گردید

 وجود کوچک صنایع خاص شرایط به توجه با مشخص هاي مشی خط و ها رهنمـود ارائه جهت

 دولت ویژه گزارش طبـق که باشد می روستا در ما عملکرد مبين دهنده تکان آمار این  11.ندارد

 12.ندهست بيکار روستایی ميليون 10.3 تعداد اشتغال، از

 به کشورهـا بين روستایی درآمدزاي فعاليتهاي مقایسه عنوان با تحقيقی در همکاران و دیویس

 بزرگترین کشورها از بسياري در که داد نشان نتایج پرداختند، کشور روستایی نواحی در مطالعه

 13.است کشاورزي کار از خارج فعاليتهاي از ناشی روستایی، مناطق در درآمد از سهم

 صنایع استقرار کشاورزي، بخش و روستاها مشکالت حل براي ممکن حل راه تنها حاضر حال در

 به پایدار، اشتغال ایجاد جهت در روستایی مناطق شدن صنعتی نظریه. است روستا در کوچک

 حل جهت در بالقوه بخشی اینک هم که است فقر مشکل حل براي کار چاره آخرین عنوان

. شود می محسـوب روستـایی و محـروم منـاطق بـراي دهنـده تسکين عاملی و بيکـاري مشکل

 اي عمده منابع دارند، کار نيروي جذب در که باالیی توانایی لحاظ به روستایی کوچک صنایع

                                                 
 1386 محمدي، بيک-11

//420881//..://-آنالین خبر-12

13-Davis, B. winters, P. carletto, G. (2010), A cross-country comparison of rural income generating activities, world 

development, vol.38, No. 1, pp. 48-63 
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 بخش این.  گردد می روستـا در درآمـدي شکاف کاهش به منجر که هستند درآمد کسب براي

 نيازهایشان پاسخگوي کشاورزي درآمد که ينزم فاقد یا زمين کم هاي گروه براي تواند می

 به نسبت کار نيروي براي تقاضا که زمانی یعنی) کشـاورزي رکود دوران در ویـژه به نيست،

 از بخش، این زایی  اشتغال تردید بی. نماید درآمد و اشتغال ایجاد( است کمتر کاري فصل

 مشکالت و شهرهـا حاشيه ختهگسي لجام رشدِ  اصلی عـامل که روستاها از کـار نيروي خروج

 کوچک صنایع چرا که نمود بررسی باید 14.کند می جلوگيري است، اجتماعی اقتصادي يعدیده

 سرمایه دليل چه به شوند، می نزدیک نابودي به روز هر و است نيافته توسعه کشور روستاهاي در

 !باشند؟ نمی روستا در فعاليت به حاضر گذاران

 

 :روستا در گذاري سرمايه عدم اصلي علت( 2-1 

 توليدات شده تمام قيمت بایست می روستایی، و کوچک صنایع در اشتغـال رونق منظور هب

 محصوالت خریـد براي تقاضا افزایش به منجر تا باشد رقابت قابل شهري محصوالت با روستایی

 از که رگذارندتأثـي مختلفی اي هزینه عوامل کاال، شده تمـام قيمت تعيين در. گردد روستـایی

 مشتري خرید مبلغ و اوليه مواد قيمت آالت، ماشين قيمت به مربوط هاي هزینـه آنها بين

 قطعـات، اوليه، مـواد انتقال به مربوط هاي هزینه ولی باشد می یکسان روستا و شهر در نهایی،

 متفـاوت روستـا، به شهـر از تجربـه با کـارفرمـاي و متخصص کـار نيـروي آوردن محصوالت،

 و شـده تمـام قيمت رفتـن باال اصلـی علت واقع در. است شهـر از تر گـران روستا در و بوده

                                                 

1411- Skinner, N. M, Alun,E. J. and Kuhn,R. G, (2003), « Socialand environmental regulation in rural china.» 

Geoforun, Vol34, No2. 
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 نهـایت در که هستنـد عـوامل همين شهـري، محصوالت به نسبت روستـایی توليـدات گـرانی

 فعلی شـرایط در اشتغال عدم و بيکـاري آن نتيجه که گردد می روستا در توليد عدم به منجـر

 .است روستـا

 انجام خاصی رکا توان نمی روستا در انتقال و نقل هاي هزینه رفتن باال و راه دوري موضوع براي

 گيرد، ـرارق تـوجه مـورد بـاید و دارد تأثير کـاال قيمت تعيين در که مهمی عـامل ولی داد،

 دستمزد لحداق نآ در که فعلی قـوانين به بنا. است روستایی و شهري کارگران دستمـزد موضوع

 روستا در اشتغال ایجاد براي دليلی شـده، گرفته نظـر در یکسان روستایی و شهري کارگران

. داشت اهدخو ادامه بيشتري سرعت با کشور روستاهاي انحطاطِ شرایط، این در و ماند نمی باقی

 قـانون ایجاد ،روستایی محصوالت هزینه کردن کم راه تنهـا موجود، بيمارگونه بيکاري به توجه با

 . است روستایيان براي مستقل دستمزد

 مشکل زودبازده، مشـاغل هاي وام یا و بهره کم بانکی هاي وام پـرداخت که است ذکر به الزم

 گذشته از  هستيم، شاهد که گونه همان و نماید نمی حل را کوچک مشاغل و روستا در اشتغال

 گيرندگان وام دیگر سوي از و گردیده تورم زایشاف باعث سـو یک از ها وام این حـال، به تـا

 را وام بازپرداخت توان ایشان همچنين و اند نموده صرف اشتغـال، از غير موارد در را آن اغلب

 همچنين. است رفتـه بين از ها دولت و ها بانک سرمایه اشخاص، نزد پول شدن بلوکه با و نداشته

 که چرا بوده، اثر کم کارگران بيمه یا و دستمزد از قسمتی پرداخت بر مبنی دولت هـاي کمک

 دولت توسط که باشد می او حقوق هفتم یک حدود کارگر بيمه حق پرداخت در کارفرما سهم

 کفایت روستا در حضور براي  کارفرما هاي هزینه جبران براي ميزان این و گردد می پرداخت

 خدمات این حال عين در. است نشده امهي محصول بودن رقابتی و اشتغال بستر زیرا نماید، نمی

 نيازمندانی و است گرفته تعلق اند، بوده نزدیک کار اصلی مراکز به که محدودي افراد به فقط

 . اند مانده خدمات حداقل این از بهره بی ندارند را بزرگ توليدي مراکز به دسترسی امکان که
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. است نبوده موثر بيکاري عضلم رفع براي موجود قوانين و گذشته تدابير رسد می نظر به

 از فارغ است الزم کنيم، می استخدام خارجی کارشناس تر، جزئی مسائل براي که همانگونه

 کار شرایط اصالح جهت جدي اقدامات جهانی، موفق تجربيات از استفاده با و گروهی تعصبات

 .گيرد صورت

( روستا و شهر) را کشور سراسر در دستمزد حداقل کار عالی شوراي که است متمادي ساليان

 کارگران از شهري کارگران خون مگر «: است چنين آن دالیل از یکی. کند می اعالم یکسان

 بوده این اشتباه تفکر این نتيجه «کنند؟ دریافت بيشتري دستمزد که است تر رنگين روستایی

 در. تاس یافته کاهش 25 به 45 از شهر به نسبت روستا جمعيت گذشته سال سی طی که

 روستا در کارفرمایان حضور براي دليلی دیگر هستند مساوي دستمزدها که هم کنونی شرایط

 می شهر از باالتر روستا در محصوالت توليد هزینه که چرا ندارد وجود آنجا در شغلی ایجاد و

 باشد، برابر روستا و شهر دستمزد که صورتی در. نيست پذیر توجيه مناطق این در توليد و شود

 را محصولی خواهيم می بگيرید نظر در. پذیرد نمی را روستا در گذاري سرمایه ریسک کارفرما

 از خارج فروشگاه به صورتی در تنها. کنيم خریداري شهر از خارج فروشگاه یا محلی فروشگاه از

 می مراجعه محلی فروشگاه به اینصورت غير در باشد، ارزانتر آن محصول که رویم می شهر

 کارگر که کند می گذاري سرمایه روستا در شرطی به که است اینگونه هم کارفرما ايبر. کنيم

 همچنان روستایی کارگر و کرده نظر صرف زایی اشتغال از اینصورت غير در باشد، ارزانتر آن

 مشاغل مساوي، دستمزدهاي کردن تصویب با روستایی، کارگر از حمایت بهانه به. ماند می بيکار

 هاي فرصت براي درخواست حالت این در. اند شده شهرها روانه روستایيان و حذف روستایی

 وجد به کارگر از کشی بهره شرایط شغلی، هاي فرصت شدن کم با و گردیده زیاد شهر در شغلی

 .است خورده بهم تقاضا و عرضه نظام روستا، و شهر هر در زیرا است، آمده
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 اند گرفته قرار قانونی مهري بی مورد کشور يروستاها که است موضوع این مبين فوق اطالعات

 بصورت روستایی، کارگران 96 نتيجه در. است نشده مصوب روستاها براي کار، قانون واقع، در و

 قانونی بی ميزان این نامربوط، قوانين همين بواسطه و 15باشند می کار به مشغول رسمی غير

 .است یافته رواج کشور روستاهاي در

 

 

 

 

 

 

 

 روستا در اشتغال اصلي موانع سيبرر( دوم بخش
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 روستا انحطاطِ  و مهاجرت علت مهمترین اقتصادي عامل که گردید مشخص قبل قسمت در

 سرمایه مزیت عدم و کشور کل براي دستمزد حداقل یک قانونِ آن، دليل مهمترین و است

 می قرار بررسی مورد را صادياقت عامل بر موثر موارد بخش این در. باشد می روستا در گذاري

 مواد از بخشی: به شود می مربوط کوچک صنایع و روستا در اشتغال اصلی موانع از برخی. دهيم

 قاچاق و تورم ، ارز نرخ نوسانات ظالمانه، هاي تحریم موارد، بعضی در  آن اجراي عدم کار، قانون

 کشور کار قانون اول، مورد شدن شنرو براي. شود می اشاره آنها هاي ریشه به ادامه در که کاال

 کارگران مدافع ترین بزرگ و المللی بين مرجع معتبرترین که کار جهانی سازمان پيشنهادات با را

 حفظ منظور به. )پردازیم می سازمان این معرفی به ابتدا در و کنيم می مقایسه است، دنيا در

 .(است آمده بخش این در آن، ترجمه و کار جهانی سازمان توسط شده ارائه مطالب داري، امانت

 ملل انسازم يجانبه سه ارگان تنها شود، می ناميده ILO اختصار به که کار جهانی سازمان

 تنظيم رد خود عضو کشور 187 کارگران و کارفرمایان ها،دولت به 1919 سال از که است متحد

 يهمه رايب مناسب کار ترویج جهت هاییبرنامه تدبير و هاسياست يتوسعه کار، استانداردهاي

 .کندمی کمک مردان و زنان
International Labour Organization the only tripartite U.N. agency, since 1919 brings 

together governments, employers and workers of 187 member States , to set labour 
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standards, develop policies and devise programmes promoting decent work for all 

women and men
1617
 

 اصلی هدافا عنوان به مردان، و زنان يهمه براي مطلوب و مناسب کار ترویج و نابرابري کاهش

 .است شده شناخته متحد ملل سازمان 2015 سال مصوبه در پایدار، يتوسعه سند

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. 

. استدهبو سازمان این مهم موضوعات از دستمزدها حداقل کار، جهانی سازمان تأسيس زمان از

 عدالت پایه بر که شودمی ایجاد صورتی در تنها پایدار جهانی صلح که دیدگاه این براساس

 کاري رایطش فوري و ضروري بهبود به خود مقدمه در سازمان این اساسنامه ، گردد بنا اجتماعی

 .است نموده اذعان  زندگی براي قبول قابل دستمزد قوانين و شروط از اعم
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. 

 ولی ست،ا مطلوب قوانين مورد در نظر اظهار و تحقيق که کنيم می نشان خاطر راستا همين در

 با که مللیال بين استانداردهاي بر را خودمان محدود اطالعات و دانش نباید که باشيم هوشيار

 .بدانيم ارجح است، شده تصویب کارگر و کار به عالقمندانِ سوي از فراوان تالش

 

 کار هانيج سازمان استانداردهاي با کشور کار قانون هاي ضتناق( 1-2

(ILO:) 

                                                 
 

17-orksw-ilo-the-ilo/how-the-www.ilo.org/global/about 
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 این چرا .دارد قرار جهان 120 رتبه در کار، و کسب ایجاد سهولت المللی بين شاخص در ایران

 صفحه در کار جهانی سازمان گوید؟ می چه رابطه این در ILO و است افتاده ایران براي اتفاق

 امهبرن که دستمزدهایی حداقل": که است نموده عنوان زد،دستم حداقل تعيين راهنماي 26

 پایه از را ندسودم اقدامات و اندازند، خطر بـه  را کارگران رفاه توانند می دارند، ضعيف ریزي

 ."کنند فایده بی را  دستمزد حداقل اجراي براي اقتصادي هاي مشوق و کنند خراب
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.  

 :یمپرداز می المللی بين موازین با کشور کار قانون هاي تناقض بررسی به حال

 در کوچک شاغلم و محروم مناطق به توجه عدم: اول تناقض( 2-1-1

 کار قانون اجراي

 یک ریافتید مزد که اند رسيده نتيجه این به شناسان جامعه و دانان اقتصاد گذشته ساليان از

 در اشد؛ب او زندگی اساسی نيازهاي حداقل پاسخگوي باید وقت، تمام کار صورت در عادي، فرد

 امعهج براي را سنگينی هاي هزینه و شده جامعه در اخالل آمدن پدید موجب رتصو این غير

 درمان ه،تغذی مانند خود اصلی مخارج بعضی قيد شودمی ناچار فرد زیرا داشت؛ خواهد پيش در

 آن قبعوا صورت دو هر در که شود قانون خالف اعمال مرتکب یا و بزند را مناسب سرپناه و

 .گيردمی را جامعه و فرد گریبان

 حداقل پرداخت به مکلف کارفرمایان دنيا هاي کشور اکثر در هدف این به رسيدن براي

 کار قانون 41 ماده در گذارقانون دليل، همين به. باشند می خود کارگران به قانونی 18دستمزدِ 
                                                 

 و است قرارداد معين دوره طی در پرداخت به موظف کارفرما که کار نيروي خدمات جبران حداقل مقدار: دستمزد حداقل-18

 المللی بين ازمانس تعریف بر مبتنی. )ندارد وجود سطح این از تپرداخ کاهش امکان کارفرما، یا و طرفين توافق براساس

 (2017 کار
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 مزد حداقل ميزان ساله همه که است کرده موظف زیر شرح به را کار عالی شوراي کشور،

 19. نماید مشخص را نکارگرا

 حداقل ميزان است، موظف ساله همه کار عالی شوراي:  که شده عنوان کار قانون 41 ماده در

 تعيين لذی معيارهاي به توجه با مختلف صنایع یا و کشور مختلف قاطن براي را کارگران مزد

 :نماید

 سالمیا جمهوري زيمرک بانک طرف از که تورم درصد به توجه با کارگران مزد حداقل: 1تبصره

 . شودمی اعالم ایران

 محول کار هايویژگی و کارگران روحی و جسمی مشخصات آنکه بدون مزد حداقل: 2تبصره

 آن متوسط ادتعد که ايخانواده زندگی تا باشد اياندازه به باید دهد، قرار توجه مورد را شده

 . نماید تامين را شودمی اعالم رسمی مراجع توسط

 ینا نباید مگر نيست؟ کارگران نياز حداقل گوي پاسخ قانون، این چرا که است سوال جاي

 باال از عمان عاملی چه نماید؟ تامين را خانواده یک زندگی که شود تصویب اي گونه به حداقل

 ضورح با اي جلسه کار عالی شوراي ساله هر عدد این تعيين براي ميشود؟ مزد حداقل بردن

 بوده این رب ساالنه روال. دهد می تشکيل دولت نماینده و کارفرما یندهنما کارگران، نماینده

 آوردن یينپا در سعی کارفرما نماینده و عدد این بردن باال در سعی کارگران نماینده که است

 پيشنهاد ود ميان تعادلی کشور، مصالح گرفتن نظر در با کوشد می نيز دولت نماینده دارد، آن

 .کند ایجاد

                                                 
 منصور جهانگير تدوین-کار قانون کتاب - 19
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 اگر ویندگ می کارفرمایان و دهد نمی را ها آن زندگی کفاف حداقل این که گویند یم کارگران

 ندارند، ناسبیم بازدهی اکنون  هم که صنایع از بسياري دهيد، افزایش را نرخ این یکباره به شما

 يزن را حداقل همين توانند نمی دیگر صنایع آن کارگران و شوندمی کشيده ورشکستگی به

 پاسخ توان می چگونه چيست؟ حل راه. شود می افزوده کشور بيکار جمعيت به و کنند دریافت

 روند دامها با آیا اند؟ شده مواجه مساله این با چگونه کشورها سایر بود؟ تضاد دو این گوي

 ويس از جوابی گونه هيچ که جاست این در و شود؟ حل مشکل این که رسد می روزي موجود،

 !شود نمی شنيده ربط ذي مسئولين

 و شورک صنایع در وري بهره سطح بردن باال مساله این مدت بلند و نهایی حل راه شک بدون

 سازي مقاوم پارامترهاي از جزئی همگی که است بنيان دانش صنایع سمت به گيري جهت

 در هک کرد عمل اي گونه به توان می آیا چيست؟ هزینه کم حل راه اما. است کشور اقتصاد

 یابد؟ ارتقا کارگران معيشتی يتوضع فعلی، شرایط

 نکته این به گذار قانون که شویم می متوجه کنيم، مرور تر دقيق را قانون متن دیگر بار یک اگر

 مختلف نقاط براي باید کارگران مزد حداقل ميزان": گوید می و است داشته توجه مهم بسيار

 است روشن مطلب این ".شود ينتعي شده ارائه هاي معيار به توجه با مختلف صنایع یا و کشور

. است متفاوت خيلی کرمان استان در روستایی با تهران همچون شهري در هزینه حداقل که

 بدین. دارد کارشناسی بررسی یک به نياز که است آسانی بسيار حل راه قانون صحيح اجراي پس

 می مقایسه ایران ارآم مرکز استناد به مناطق، برخی با را تهران در زندگی هزینه تفاوت منظور

 20.نمایيم
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 هزینه برابر سه حدود تهران، در خانوار یک هزینه متوسط که شان داده شدهن آمار به توجه با

 باید تهران شهر در دستمزد حداقل که است منطقی نظر به باشد، می قم روستاي در خانوار یک

 حداقل شدن اعالم سانیک با اکنون یعنی. باشد قم استان روستاي در دستمزد حداقل برابر سه

 بی کوچک شهرهاي به نسبت بزرگ شهرهاي و روستایی به نسبت شهري کارگران درحق مزد،

 . افتد می اتفاق عدالتی

 کوچک شهرهاي و روستایی کارگران حق تضييع موجب قانون مفاد به نکردن عمل حال عين در

 روستا، در توليد هاي هزینه دنبو باال و روستا و شهر در مساوي دستمزد به توجه با زیرا شده،

 می موجب و( شد اشاره آن دالیل به قبل بخش در) افتد نمی اتفاق روستا در گذاري سرمایه

 بيکار تا کنند مهاجرت شهرها کالن و بزرگ شهرهاي به شوند تشویق روستایی کارگران شود

 .نمانند

یک خانوار 

شهري در 

استان تهران

یک خانوار 

شهري در 

استان 

اصفهان

یک خانوار 

شهري در 

استان قم

یک خانوار 

روستایی در

استان تهران

یک خانوار 

روستایی در

استان 

اصفهان

یک خانوار 

روستایی در

استان قم

47.994.000

32.813.00028.504.00024.177.00020.453.000
14.669.000

(ریال)96متوسط هزینه یک خانوار در سال 

 1 نمودار شماره
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 نيازهاي حداقل گوي پاسخ هک شود انتخاب اي گونه به مزد حداقل کشور، از منطقه هر در اگر

 در که ندارد فرقی کنند، می دریافت را مزد حداقل که کارمند و کارگر براي دیگر باشد، خانوار

 شرایط چنين خودش روستاي و شهر در کارگر یک براي اگر که است روشن. کنند کار کجا

 کند رها را خود یانآشنا و شهر نشده، مشغول کار آن به که ندارد وجود دليلی باشد، مهيا کاري

 را او زندگی هاي هزینه حداقل هم باز که بگيرد حقوقی و بياید تهران مثل شهري کالن به و

 . کند نمی تامين

 احيا روستاها و کوچک هاي شهر در بتوانند دارند کمتري سود حاشيه که صنایعی اگر همچنين

 کالن به اجباري مهاجرت و دشو می کم روستا در بيکاري آمار آنها، توسعه بر عالوه شوند،

 شود، می روستائی جامعه اصلی، برنده حالت این در. یابد می کاهش کار، یافتن براي شهرها

 آن نتيجه و شود نمی افراد این اشتغال مانع قانون، اجراي و کند می پيدا اشتغال امکان زیرا

 به روستاها به اشهره از مهاجرت شدن معکوس امکان همچنين و بوده مهاجرت از جلوگيري

 با که بود خواهد بزرگ شهرهاي کارگران براي آن دیگر سود نماند گفته نا. آمد خواهد وجود

 . نمود خواهند دریافت روستاها کارگران از باالتري دستمزد بيشتر، هاي هزینه به توجه

 این با نماید، تفکيک یکدیگر از را مشاغل که است داشته اصرار گذار قانون رسد می نظر به

. اشندب می سودمند بسيار بعضی و متوسط بعضی بوده، بازده کم مشاغل از بعضی که استدالل

 هر که بود اميدوار توان می مختلف، مشاغل و مناطق براي دستمزد حداقل تفکيک صورت در

 يشورا مجلس هاي پژوهش.  باشد خاص هاي شغل داراي خود هاي ویژگی به توجه با منطقه

 بيکاري خنر پراکندگی به توجه با مناطق، براساس دستمزد حداقل": که دارد می اعالم اسالمی

 مناطق در يبيکار نرخ تفاوت هرچه واقع در. شود می تعيين کار نيروي وري بهره ميزان و ها آن

 انعطاف باشد، ربرخوردا بيشتري تفاوت از کار نيروي وري بهره یا و باشد باالتر مختلف جغرافيایی

 ".بخشد بهبود را کار نيروي وري بهره و اشتغال تواند می تمزددس حداقل
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 تدوین را 41 هماد گذار قانون خانوار، هاي هزینه اختالف مورد در شده ذکر تفاوتهاي به توجه با

 ختلفم مناطق و مشاغل در دستمزد ميان تساوي کلمه قانون این از قسمت هيچ در. است کرده

 روستا و پایتخت در کارگران دستمزد باید که است منطقی ال کام حال عين در. است نشده ذکر

 و وستاها،ر کل براي دستمزد ثابت عدد یک ساله هر قانون مجریان متأسفانه اما. باشد متفاوت

 نندک می تعيين مختلف درفصول کار همچنين و متفاوت هاي درآمد با مختلف مشاغل و شهرها

 دست دارد نياز که است شده تعریف متمادي ساليان طول در سنت یک بصورت روش این و

 .نمایند تأمل آن روي بر دلسوز نظران صاحب همفکري با دیگر بار سياست، اندرکاران

. باشيم می کشور مختلف نقاط براي بيکاري نرخ اختالف در فاحش تفاوت شاهد عملکرد، این با

 در و درصد 11 شورک در بيکاري نرخ متوسط " مجلس هاي پژوهش مرکز رئيس از نقل به

."است رسيده هم درصد 50 به بيکاري نرخ ها شهر برخی
21    

 نوانع ایشان و شد بحث مطلب این اسالمی شوراي مجلس در کارگران نماینده با مالقات در

 با که مگوئي می حتما   نماید، سوال متفاوت دستمزد حداقل به راجع ما از دولت اگر داشتند

 صویبت متفاوت دستمزد حداقل مختلف مشاغل و مختلف نقاط در وانت می کار، قانون به توجه

 تا يکاريب مشکل نبودن تصویب، اوليه سالهاي در قانون این اجراي دليل رسد می نظر به. نمود

 اند، شده صحنه وارد سابقه بی بصورت بيکار جمعيت که حاضر درحال ولی. است بوده حد این

 .ورزید اهتمام آن اصالح به باید که دهد می ننشا بهتر را خود مصوبات، در اشکال

 با اسالمی شوراي محترم مجلس است الزم که باشد قانون صراحت کمبود اتفاق این علت شاید

 دولت متمادي، هاي سال در شدن اجرا اینگونه دليل به شاید و نماید تکميل را آن اصالحاتی

 اقتصاد به عالقمندان طرف از بایستی که اند نبوده آن اصالح به قادر تنهایی به مختلف هاي

                                                 
 نيوز تفسير يخبر پایگاه شده درج-21
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. شوند آگاه عمومی اذهان تا گردد مطرح ها مناظره و جوامع در کافی هاي استدالل کشور،

 روشنگري و گردید مطرح بهداشت محترم وزیر طرف از پالم، روغن موضوع در که همانگونه

 روشنگري به نياز نينقوا اصالح براي هم مورد این در گرفت، قرار جامعه اقبال مورد ایشان

 مجلس و دولت و شود ایجاد اجرا مقبوليت و مطرح مردم طرف از اصالح تقاضاي تا است عمومی

 .نمایند اجرا و مصوب را آن راحتی به بتوانند اسالمی شوراي

 گروه": دارد تأکيد دستمزد حداقل راهنماي18 و 16 صفحه در کار جهانی سازمان  مورد این در

منطقه ملی، سطح در توانمی را گرفتند قرار( دستمزد حداقل قانون) تأثير تتح که کارگرانی

 کارگران از معينی هايگروه براي توانند می ها گروه این همچنين و کرد تفکيک صنعتی یا اي

 درک شده، تفکيک هاي تحليل و تجزیه این. گردد تعيين( غيره و قوميت جنسيت، براساس)

 می فراهم را اقتصاد در کارگران از گروهی یا بخش هر به منحصر دستمزدِ توزیع از تريعميق

 هيچ بدون یا زیاد احتمال به که اقتصادي صنایع یا مناطق افراد، از بهتري شناخت نيز و سازد

 ".دهند می قرار اختيار در را بود خواهند دستمزد حداقل از متأثر منطقی،
“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.” 

 دارند، رقرا دستمزد حداقل تأثير تحت زیاد احتمال به که مناطقی یا هاگروه شناسایی جهت"

 همنطق و جنسيت بخش، براساس و شده تفکيک سطوح در باید کشوري سطح در هابندي گروه

 ".شوند محاسبه نيز
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.  
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 با کوچک مشاغل و محروم مناطق از حمایت در ما عملکرد گردید، مشاهده که همانگونه

 حداقل کوچک، اغلمش و منـاطـق براي باید و باشد می مغایر کار جهانی سازمان پيشنهادات

 اقدامی هنوز ولی اسـت شـده دیده کار قانون 41 ماده در مـورد این. گردد اجرا متفاوت دستمزد

 محروم مناطق در بيشتر بيکاري موجب که است  نگرفته صورت پتانسيل این از استفاده براي

 دستمزد با آنها کارگران که کوچک صنایع از بعضی همچنين. است شـده شهــرها به  نسبـت

 این. ندارند کار اجازه قانونی منع بواسطه نمایند، می دریافت حقوق کار اداره مصوب از کمتر

 عدم آن نتيجه که هستند فعاليت درحال کوچک مراکز یا و منازل در انفرادي بطور مشاغل

 ینهپرهز ها کارگاه پراکندگی خاطر به شود، انجام هم ناقصی نظارت اگر و بوده توليد بر نظارت

 هاي کارگاه به توانند می کوچک مراکز این شود، برداشته شده ذکر هاي محدودیت اگر. است

 اوليه مواد تهيه فروش، توليد، نظارت، هاي هزینه گروهی هاي کارگاه در و شوند تبدیل گروهی

 بين سطح در رقابت قابل محصولی توان می مزایا این واسطه به. یابد می کاهش نقل و حمل و

 و گيرد می شکل هم، ها محصول براي برند قبول، قابل توليد با همراه که نمود توليد للیالم

 شده توليد محصوالت توانمند، بازرگانانِ حضور با. آیند می رقابت صحنه به مجدد بازرگانان

 و تر گران هستند برند که محصوالتی داشت نظر در باید. شوند می معروف برندهاي داراي

 کارگران و کارفرما به توليدات این از اضافی درآمد و هستند معمولی محصوالتِ از تر پرفروش

 دليل به. است افتاده ایرانی فرش براي اتفاق، این عکس. گيرد می تعلق ها بخش این در شاغل

 هاي فرش اکثر قدیمی، برندهاي رفتن بين از و جدید برند تشکيل عدم و ها درخانه فرش توليد

 قيمت معتبر، شناسنامه نداشتن علت به همچنين و باشند نمی برخوردار الزم کيفيت از توليدي

 هنرمندان این دستمزد شدن کم آن، حاصل و است شده تعریف واقعی حد از تر پائين بسيار آنها

 کند، می کار خودش براي خانه در که باف، قالی کارگر یک دستمزد حاضر حال در. است شده

 دستمزد حداقل درصد 10 حدودِ عزیزان این یعنی است، تومان 8000 روزانه متوسط بطور

 !دارند درآمد
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 قانون در توان کم افراد و نيازمندان به توجه عدم: دوم تناقض( 2-1-2

 کشور کار

 کارگرانی همچنين و کنند می زندگی محروم مناطق در که افرادي حقوق گرفتن نادیده بر عالوه

 معضلی سومين جامعه افراد از بعضی کار حذف هستند، ارک به مشغول درآمد کم مشاغل در که

 مصوب اي گونه به باید دستمزد حداقل که توضيح این با. است موجود قوانين از متاثر که است

 و معمولی افراد مبلغ این با بایستی یعنی. کنند پيدا شغل بتوانند توان، کم افراد که گردد

 گونه به دستمزد حداقل حاضر حال در متاسفانه یول. نباشند استخدام به حاضر کرده تحصيل

 نتيجه در باشند، می قانع مبلغ این به شدن استخدام براي معمولی افراد که گردد می تعيين اي

 افراد این. مانند می بيکار توان کم افراد و گيرند می قرار انتخاب اول نوبت در معمولی کارگران

 تمام بصورت کارمندان، یا و کارگران دیگر مانند دتوانن نمی شخصی مشکالت داشتن واسطه به

 .دارند دیگران به نسبت کمتري مزیت شدن استخدام براي و شوند حاضر کار برسر وقت

 استخدام براي که کند می صدق نيز روشندالن یا و معلوليت داراي افراد مورد در فوق شرایط

 شاغلين فهرست از افراد این تيجهن در دارند؛ کارگران دیگر به نسبت بزرگتري مشکالت شدن

 لحاظ را اقداماتی خاص هاي گروه از بعضی حمایت براي دولت البته. گردند می حذف کشور

 مدت به مثال عنوان به. باشد نمی کافی ایشان استخدام براي ها، حمایت این ولی است نموده

 هشتم یک بيمه، مبلغ ولی شود، می پرداخت دولت توسط معلول اشخاص بيمه هزینه سال 2

 یا و کردن کار کمتر در را کارفرما هاي هزینه جبران و باشد می مزایا اضافه به دستمزد حداقل

 توسط معلولين حقوق درصد هفتاد تا پيشرفته درکشورهاي. نماید نمی ایشان پایين وري بهره

 دولت نه ایران در ولی شود، می پرداخت کارفرما توسط باقيمانده درصد سی و پرداخت دولت

 مقدار به توان کم افراد با تواند می کار قانون در ضعف بواسطه کارفرما نه و دارد پرداخت توان

 حتی. است شده توان کم هاي گروه بيکاري آن نتيجه که نماید منعقد قرارداد ایشان وري بهره
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 این از دهاستفا امکان گردد، مصوب دولت سوي از دستمزد، یارانه پرداخت حمایتیِ قوانين اگر

 مراکز به که گردد می استفاده معلولينی براي فقط و ندارد وجود معلولين همه براي مزیت

 امکان حمایتی قوانين اینگونه در که است ذکر به الزم. باشند نزدیک ها شرکت و توليدي

 .باشد می فراهم کردن، کار بدون یارانه دریافت با سواستفاده

 صورتب یا و مانده محروم اشتغال حق از دستمزد، حداقل ونقان بواسطه که هایی گروه مشکل

 :است شرح بدین باشند، می کار به مجبور ناچيز بسيار درآمد با و غيررسمی

 بيکاري دليل به زیادي، ضررهاي که هستند هایی گروه جمله از خانوار، سرپرست زنان 

 دادن دست از خاطر به اردمو از بسياري در گروه این. شوند می متحمل کار قانون از ناشی

 همسر، رفتن زندان به آن بدترین و اعتياد فوت، مانند مختلف دالیل به خانواده مرد حمایت

 توانند نمی ایشان شرایط این در گيرند، می برعهده را خانواده مسائل دیگر و فرزند مسئوليت

 غافل فرزندان تربيت از وقت، تمام حضور صورت در و شوند حاضر کار سر بر کارگران بقيه مثل

 وجود به کارفرما براي را مشکالتی کار، سر بر کافی و منظم حضور عدم دیگر سویی از. مانند می

 به است مجبور که شرایطی در دهد می ترجيح خود، عدیده مشکالت با کارفرما که آورد می

 و عمولیم کارگري کند، پرداخت مساوي دستمزدي ایشان و معمولی کارگر به قانون واسطه

 نتيجه که یابد دست بيشتري وري بهره به تا نماید می استخدام را کمتر مشکالت با وقت تمام

 مجبور خانه اداره براي افراد این هرحال به. شود می کار به نيازمند قشر این استخدام عدم آن

 کار کانکود ازدیاد باعث که) کنند می تحصيل ترک شان فرزندان اوضاع این با و هستند کار به

 به مشغول پائين بسيار حقوق با قانون نظارت از دور به دیگري مراکز در خودشان یا و( شود می

 اداره را خود خانواده بتوانند که شوند می درجامعه فرهنگی مشکالت بروز باعث و شده کار

 عمل در هک است نهاده ایشان کارفرماي برعهده را افراد این از حمایت تمام گذار، قانون. نمایند

 خاص مشاغل و ها زمان در را کارها از بعضی انجام آمادگی فقط گروه این.  است ممکن غير
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 به زندان از آزادي از پس که نمایيم می ذکر را اي ساله 40 خانم موضوع مثال عنوان به. دارند

 ایشان، متعدد مشکالت بواسطه هيچکدام متأسفانه و نمود مراجعه کار براي متعددي مراکز

 نذر خيریه به نهایت در که بودند نشده ایشان با دستمزد حداقل با قانونی استخدام به حاضر

 خياطی کارگاه در کار تقاضاي و( بود ساله 16 پسر فرزند یک داراي ایشان) کرد مراجعه اشتغال

 ایشان با کار قانون برخالف خيریه، موافقت از پس. داشت را مصوب حداقل از کمتر دستمزد با

 و( سال همان مصوب دستمزد حداقل درصد 25 حدود) گردید منعقد روزانه دستمزد راردادق

 چرخ تعدادي خيریه کمک با کار، انجام توانایی کسب و آموزش مدتی از پس شد، بکار مشغول

 کارگاه خود، خانه در نيازمند فرد همين و شد تهيه ایشان براي الحسنه قرض عنوان به خياطی

 ضوابط از خارج البته) نمود کار به مشغول را خود همسایه و خواهر و نمود زياندا راه خياطی

 و خيریه اول مرحله در باید نمایند، عمل قانون طبق بخواهند کار اداره مسئولين اگر(. کار اداره

 پس ایشان ماندن بيکار صورت در که داند می  خدا و کنند جریمه را خانم این دوم مرحله در

 .خورد می رقم خانواده این براي سرنوشتی چه زندان، از آزادي از

 ميليون 2 وجود: گفت و داد خبر زنان اجتماعی هاي آسيب افزایش از اجتماعی شناس آسيب

 زن هزار 60 نيز ساالنه و هستند شغل فاقد آنها درصد 80 که خانوار سرپرست زن هزار 500 و

 مواجه زنان از گروه این مورد در جدي هاي بآسي با جامعه تا شده باعث شود، می اضافه آنها به

 و وجود بر عالوه زنان بخش در اجتماعی هاي ناهنجاري شکافی، کالبد در: گفت وي. شود

 اشاره نيز خواب کارتن زنان آمار رشد و معتاد زنان افزایش به باید خانوار، سرپرست زنان افزایش

 خانوادگی جنایت و قتل از بزهکاري و گري  تکدي کرد تأکيد اجتماعی شناس آسيب این. کرد

 توجه قابل و محسوس هاي آسيب از جنسی، کارگري و مخدر مواد فروش زناشویی، فرا روابط تا
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 هر به  23.دهد می خبر معتاد زنان مرگ درصدي 33 افزایش از آمارها  22.است زنان مورد در

 . گيرد می را جامعه نگریبا گروه، این مشکالت نشود، موضوع این حل براي فکري اگر حال

مساوي راندمان توانند نمی کارها، بعضی انجام در محدودیت داشتن دليل به که، معلولين 

 تا نمایند دریافت کمتر دستمزدي باید عقلی حکم به باشند، داشته معلوليت بدون کارگران با

 بهزیستی سازمان در دموجو آمار طبق. )باشد داشته را گروه این استخدام براي اي انگيزه کارفرما

 24.( باشند می نفر هزار 300 و ميليون یک کشور معلولين

 ایشان به ایدب کارفرما نماید، می اعالم صراحت به گذار قانون که اینجاست تأمل قابل نکته اما

 و دارد يکمتر توان که نفر یک کارفرما باید چرا اي فرضيه چنين با بپردازد، حداقل دستمزد

 از را خود گليم رماه کارگران با بتواند اگر کارفرما نماید؟ استخدام را است کمتر وا کار راندمان

 و خود ،نمائيم تحميل او به هم اضافی بار اگر حال است؛ کرده همت بسيار بياورد بيرون آب

 :کنيم می بيان را عينی مثال یک ذیل در. شد  خواهند بيکار هم کارگرانش دیگر

 از یکی شرکت در اینجانب خواست در واسطه به نداشتند، تکلم و ئیشنوا قدرت که کارگري دو

 پيدا توان کم گروه این به کمک براي راهی بتوانم که بود این هدف. شدند استخدام دوستانم

 کارفرما براي قانونی هاي حمایت تا نمودم مراجعه ارگانی هر به و دادم انجام شد هرکاري. کنم

 توانيم نمی که بود این مختلف هاي سازمان جواب ولی نمایم تدریاف ایشان استخدام جهت به

 می افراد این نگهداري. نمایيد اخراج را ایشان یعنی دهيم انجام افرادکاري این به کمک براي

 اتفاق کار محيط در اي حادثه اگر مثال بطور. آورد بوجود را فراوانی مشکالت کارفرما براي تواند

                                                 
 yon.ir/lRZdv مهر، خبرگزاري -22

  (ایران آمار مرکز) آمار ملی درگاه -کشور کل کليدي هاي شاخص-23
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 این ولی شوند می خارج خطر محيط از و شده مطلع عادي افراد صدا و سر شروع با بيافتد،

 خطري مسئله، آن نتيجه در اگر حال شوند، می مطلع بقيه از دیرتر شنوایی، عدم علت به نفرات

 خسارت پرداخت سهم گوید می و داند می مقصر را کارفرما قانون شود، حادث افراد این براي

 شانه خسارت پرداخت از هم بيمه همچنين.باالست سيارب مورد گونه این در کارفرما طرف از

 چرا که است این سوال حال. ماند می کارفرما عهده بر وارده زیان و ضرر همه و کند می خالی

 مزیت گذارقانون نباید آیا نماید؟ استخدام دیگران با برابر حقوق با باید را معلول یک کارفرما

 اجازه ندارد، وجود دولت سوي از هزینه کمک امکان اگر یا و شود قائل افراد این براي هایی

 هاي کمک که است ذکر به الزم نمایند؟ منعقد قرارداد توافقی بصورت کارفرما با خودشان بدهد

 .کند نمی استخدام براي کفایت کارفرما، هاي هزینه پوشش براي مختلف هاي سازمان

 اشتغال امکان مساوي، شرایط با و عادي دافرا با مقایسه مقام در ،سابقه سوء داراي افراد 

 آیا که است این پرسد می کارفرما هر که سواالتی مهمترین از یکی زیرا داشت نخواهند را

 معمول طور به افراد گونه این شده انجام تحقيقات با و خير؟ یا دارد سابقه سوء استخدام متقاضی

 کارهاي به یا و شوند می کار به مشغول یقانون دستمزد حداقل از کمتر با رسمی غير کارهاي در

 قانون، به توجه با. است زندان به بازگشت درصدي 50 آمار آن نتيجه که آوردند می روي خالف

 و روحی فشارهاي شاهد روز هر است، نکرده استثناء گروه این براي را حقوق حداقل ميزان

 به و شده مرتکب خطایی لتیع هر به گذشته در فردي اگر.  باشيم می افراد این بر جسمی

 هم باز حبس، زمان گذراندن از پس متأسفانه ولی است، او سزاي زندان خودِ باشد، افتاده زندان

 دیده کار قوانين در افراد این اگر. دهند نمی کار اجازه او به قوانين زیرا شوند می زندان گرفتار

 شایسته شغلی شاید و دادند می نشان را خود توانایی کمتر، حقوق با کار مدتی از پس شدند، می

 بهتري زندگی ایشان خانوادهاي و گشتند نمی باز زندان به مجدد و نموده پيدا مکفی حقوق با
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 برابر 22 زندانيان جمعيت و دوبرابر کشور جمعيت گذشته سال سی طی. )کردند می تجربه را

 .(است شده

 است دار سابقه افراد مشابه وضعيتشان شغل، یافتن در اعتياد از رهايافتگان و معتادين .

 بواسطه نيز قشر این و هستند دیوارها و ها ميله زندانی قبلی گروه و اعتياد زندانی گروه این

 استخدام را ایشان کارفرما، و نيستند معمولی افراد با برابر کار، انجام به قادر جسمی مشکالت

 این. دهد نمی اجازه قانون شوند کار به ولمشغ هم کمتر مزد با بخواهند اگر حتی نماید، نمی

 جامعه کل به آن خسارت و نرفته بين از ظلم این اثرات و است ضعيف افراد به ظلم مصداق رفتار

 . شود می وارد

 نيز را گردی افراد و آورده روي مخدر مواد پخش به درآمد کسب براي معتادین که است اینگونه

 افتهی کاهش سال 17 تا 13 به اعتياد شروع سن جدید، رآما طبق متاسفانه. کنند می مبتال

 کار از ار دیگران دستوري، و یکطرفه تصميمات با و بنشينيم امن ساحل در خودمان نباید. است

 می ازب خودمان به ظلم آن کنيم، روا ظلمی اگر که است الهی سنت این. نمایيم محروم کردن

 روا دینمعتا بر ظلمی قوانين، تغيير بر کمک دمع و معتادین اشتغال بر گيري سخت با. گردد

 مسئولين ایدب.گيرند می قرار اعتياد تهدید مورد خودمان خانواده ظلم، این تبع به که است شده

 خيریه یتتقو بجاي دارند، کردن کار براي کمی توان که نيازمند افراد این به کمک براي امر

 و سرافرازي اب گروه این تا بپردازند قوانين صالحا به بهزیستی، و امداد کميته مثل دولتی هاي

 آموخته گيريماهي آنان، به دادن ماهی بجاي واقع در. شوند مشغول کار به دیگران به نياز بدون

 توانند می شانای شود، برداشته افراد اینگونه از ظاهري حمایت براي برابر، دستمزد این اگر.شود

. است ها نآ براي بيکاري از بهتر بسيار که نمایند پيدا کمتر حقوق یا خود توان حد در کاري

 انونیق مراجع به پيوسته هاي خواست در و ها نامه با افراد از گروه این شود می پيشنهاد

 .بنمایند خودشان مورد در مستقل، قوانين تصویب درخواست
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باشند ديدرآم یا و مستمري فاقد اگر کهولت سن در گروه این ،مستمري فاقد سالمندان 

 عدم به توجه با ولی شوند، کار به مشغول است توانشان حد در که آسان کارهاي در بایستی

 امرار براي بایستی تالش و کار عمري از پس و مانده می بيکار جوانان، با رقابت در کافی توانایی

 بزرگساالن تکریم عدم و شود می بزرگواران این اشتغال مانع فعلی قانون. بمانند سختی در معاش

 بازنشستگی حقوق و درآمد بدون سالمندان از بيشماري تعداد اکنون هم. گردد می شامل نيز را

 .ورزیم همت نيازمندان از حمایت براي کار قانون اصالح در باید همه علت همين به. هستند

 در وطن سربازان. کنند آموزي مهارت توانند نمی فعلی قانون وجود واسطه به هم سربازان 

 قانونی صورت به بتوانند که شوند می آموزي مهارت همراه به وقت پاره کار به موفق صورتی

 نظامی مراکز درخواست با تواند می امر این باشند داشته معمولی کارگران با متفاوت دستمزد

 .است شده داده نشان 1شماره  تصویر در که گردد محقق اسالمی شوراي مجلس از
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ارندند کارکردن مهارت زیرا اند مانده بيکار آن از پس و تحصيل نزما در دانشجويان .

 درصد 70 امریکا در. اند مانده بيکار کار، واقعی هاي محيط با آشنایی عدم بواسطه ایشان

 در مدرسه تهدای با هم آموزان دانش آن، از باالتر حتی و باشند  می کار به مشغول دانشجویان

 .است کار واقعی محيط با آشنایی آن نتيجه که وندش می بکار مشغول تحصيل زمان

 کار هادار به تواند می تجربه کسب و کارکردن مدتی از پس قانون طبق دانشجو ما کشور در

 به توجه با .است بوده مصوب حداقل از کمتر او قرارداد اینکه بر مبنی نماید، شکایت و مراجعه

 صادره حکم لیو شود، شمرده محترم اوليه قرارداد باید کارفرما، و دانشجو بين شده انجام توافق

 کار اداره بهمصو و اصلی قرارداد التفاوت مابه بایستی کارفرما که است چنين کار اداره طرف از

 داشته پایينی ريو بهره و بوده نابلد کار دانشجو این اینکه به توجه بدون بپردازد، دانشجو به را

 نمایند می انعزیز این آموزش به اقدام ایشان آیا ارفرمایان،ک عدیده مشکالت  به توجه با. است

 نهایت در داند؟ می کار اداره مصوب حقوق با توانا کارگر یک استخدام در را خود صَالح یا و

 می اییه گروه جزء اغلب و کنند پيدا کار توانند نمی هم التحصيلی فارغ از پس دانشجویان

 کارآفرینی :گوید می دانشگاه در کارآفرینی فعالين از یکی. برند می رنج بيکاري از که باشند

 هم را ویاندانشج به مشاوره و راهنمایی توان حتی ما نيست، ما اختيار در که خواهد می ابزار

 .نداریم

 دانشگاه بيرون مراکز و ندارند ارتباطی خدمات و صنعت و کار مراکز با ها دانشگاه اینکه دليل به

 گسترده بيکاري شاهد همواره بينند می نياز بی عالی آموزش مراکز با طارتبا از را خود هم

 ارتخس این شد، می تدوین صحيح قانونِ اگر. باشيم می التحصيلی فارغ از پس دانشجویان

 این تخدما از کشور صنعت زیرا گردید نمی وارد کشور صنعت به سپس و دانشجویان به ابتدا

 .است شده محروم نخبگان
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 حداقل ايراهنم 7 صفحه در کار جهانی سازمان که بدانيم است الزم مذکور، موارد به توجه با

 انکارگر مانند کارگري گروههاي از بعضی براي کشورها برخی": نماید می توصيه دستمزد

. کنندیم تعيين تريپایين دستمزد حداقل هاينرخ توان کم افراد یا و مهاجر کارگران جوان،

 هب منجر مستقيم غير بطور شغلی وظيفه یا فعاليت اساس بر تفاوت،م دستمزدهاي حداقل

 شغل در مثال عنوان به. گردد می مختلف ویژگيهاي با کارگران براي ترپایين دستمزد حداقل

 ".شندبامی ترپایين ها نرخ هستند، اکثریت در مهاجر کارگران یا زنان که بخشهایی یا و
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.  

  وري هبهر کـه کارگرانی و توان کـم افراد براي  بایستی دستمزد حداقل یعنی خالصه بطور

 نوانع دستمزد حداقل تعيين جامع راهنماي در سازمان این همچنين. شود مصوب دارند پایين

کم افراد يکار حقوق از که کنندمی اتخاذ را تبعيضی ضد قوانين دنيا کشورهاي  ": که کند می

 ميشهه که کنندنمی تضمين لزوما   ضدتبعيض، مقررات این هرحال،به. نمایند ایتحم توان

 ارگرانک براي ترپایين هاينرخ کشورها، برخی در است ممکن. باشند یکسان دستمزدها حداقل

 وريبهره با کارگران اشتغال ترویج رویکرد با قوانين این طورکلی،به. شود وضع توانکم و خاص

 ".شودمی تدوین پایين

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.  

 براي موجهی دليل که نمایند توافق دو هر کارفرما و کارگر اگر نيوزیلند در مثال عنوان به"

 کار اداره بازرس به تواندمی کارفرما دارد، وجود کند، دریافت حداقل از کمتر حقوق کارگر اینکه
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 صورتی در تنها کار اداره بازرسان. بدهد را دستمزد حداقل پرداخت از معافيت مجوز درخواست

 مناسب و قیمنط کاري چنين انجام دهند تشخيص که نمود خواهند صادر را معافيت مجوز

 ".شودمی کارگران دستمزد حداقل دریافت مانع معلوليت و است

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.  

اداره از جوزم دریافت از پس که دهدمی کارفرمایان به را اختيار این قانون متحده، ایاالت در"

 دستمزد داقلح از کمتر دستمزدهاي هستند توانکم کار، انجام در که کارگرانی به فدرال، کار ي

 براي کافی گواه تنهایی به باشد توانکم است ممکن کارگر که حقيقت این. بپردازد فدرال

 ".باشد کمتر او کاري وريبهره نکهای مگر نيست، حداقل زیر دستمزد پرداخت

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.  

 زددستم حداقل ندارند، دهندگییارانه سياست که نيوزیلند و متحده ایاالت مانند کشورهایی

 داراي که رانسهف و بریتانيا مانند کشورهایی و گيرند،می نظر در توانکم افراد براي تريپایين

 شوندمی ائلق معمولی و توانکم افراد براي برابر دستمزد حداقل هستند، دهندگییارانه سياست

 .گرددمی پرداخت دولت توسط آن اختالف که

 یاد کشورهاي سبرعک ندارد، را توانکم کارگران به کافی یارانه پرداخت توان دولت که ایران، در

 .دهدنمی هم را نيازمند افراد به کمتر، دستمزدِ حداقل پرداخت ياجازه شده

 سالمندان معتادین، معلولين، روستـایيـان، خانوار، سرپرست زنـان نظير افـرادي گرفتن نادیـده

 در شـده روا ظلم و گردیده نيازمند هاي گروه بيکاري به منجـر دانشجویان، و مستمري فاقد
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 افراد این. است شده اجتماعی مفاسد و زندان طالق، اعتياد، فقر، گسترش مـوجب ایشان حـق

 به توجه با. دارند را فعلی دستمزد حداقل دریافت و کار به اشتغال براي فراوانی هاي محدودیت

 این رسمی اشتغال امکان و شده ادایج ها آن بر مضاعف محدودیت اجباري، شرایط و قوانين

 .است شده داده نشان 2شماره  تصویر در موضوع این. است رسيده صفر به تقریبا اشخاص
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 امکان عدم بدليل اما دارد وجود کشور مشاغل از بسياري در نيازمندان این اشتغال براي تقاضا

 به جرمنـ که شده خودداري افـراد ایـن براي اشتغال ایجاد از متفاوت، دستـمزد پـرداخت

 مانده وممحر ایشان فعاليت ثمره از کـشور اقتصاد همچنين و است گردیده نيازمندان بـيکاري

 اوضاع در و ندارند را عادي کارگران بـا رقـابت شرایـط جامعـه در نيازمـند هـاي گـروه. است

 حداقل د،ش عنوان که همانگونه. نمایند دریافت را ها آن با برابر دستمزد توانند نمی فعلی

 نشده ویبتص محدودیت، داراي کـارگران بـراي المللی، بين معيارهاي خالف بر کشور، دستمزدِ 

 .است توانمند کارگران رفاه دستمزد، حداقل تعيين مالک و است

 پرداختی که ندکن تصویب راحت خيلی توانستند می ها دولت اگر شد می خوبی دنياي چه

 دنياي رد داریم ما ولی! باشد داشته عواقبی هيچ اینکه بدون شود، زیاد درآمد، کم کارگران

 تعيين طقمن و دليل با باید مردم زندگی به مربوط هاي سياست اینجا و کنيم می زندگی واقعی

 که قعيتیاو. شود گيري تصميم ها آن براي دلسوز و مهربان قلب با فقط نباید شوند، تصویب و

 ارگرانک  براي دستمزد کف تعيين که است این کنند نمی فکر آن به کارگري فعاالن از بسياري

 که فراديا و داشته دنبال به کنند می فکر ها آن آنچه عکس بر کامال  نتایجی ها، دولت توسط

 .هستند جامعه افراد پذیرترین آسيب اند، خورده لطمه

 

 تعيين در ها رکتش پايداري شاخص تنگرف ناديده: سوم تناقض( 2-1-3

 :دستمزد حداقل

 ارتقاي و حفظ و کار نيروي از حمایت نيت با که است هایی روش از یکی دستمزد حداقل تعيين

 تعيين سيـاست خاستگاه اجراست، حال در کشورها بيشتر در شاغالن زندگی رفاه و خرید قدرت

 در کار بازار که گردد می بر اقتصادي و عیاجتما تحوالت به دستمزد حداقل تعـيين عدم یا و

 فرضيه بر بنا که است ذکر شـایان. است بوده آن درگيــر گذشته قـرن یک از بيش طی جهان
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 افزایش به منجر باید دستمـزد حداقل روش، این مدافعـان نظر طبق و دستمزد حداقل تعيين

 نيازهاي تامين رویکرد با دستمزد حداقل سيستم ایران در. شود کارگران زندگی استاندارد سطح

 همه در دستمزد حداقل محاسبه مبناي. است گردیده اجرایی و مصوب 1325 سال از کارگر،

 زندگی هزینه اول عامل که شود می تعریف اصلی عامل دو به توجه با پيشرفته کشورهاي

 ميانگين و تغالاش وري، بهره اساس بر که است ها شرکت پایداري دوم عامل و تورم، و کارگران

 تعریف تورم و کارگران زندگی هاي هزینه عامل با فقط ایران در ولی. گردد می تعيين دستمزد

 ندارد علمی اعتبار دنيا در که نگري یکسو این و( کار قانون 41 ماده 2 و 1 تبصره. )است شده

 جدول در دستمزد حداقل محاسبه معيارهاي. است شده وکارگران اشتغال به زدن ضربه باعث

 در هم را بيشتري موارد زیر، هاي عامل بر عالوه کشورها از بعضی که است مالحظه قابل ذیل

 .گيرند می نظر
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 شرکت پایداري اصلی معيارهاي ایران کار قانون گردد، می دهمشاه فوق جدول در که همانگونه

 .نمایند می پيروي روش این از دنيا کشورهاي درصد 2 فقط و است نگرفته نظر در هارا

                                                 
 ایران آمار مرکز 25

مختلف، در مقايسه با ضوابط معيارها و ضوابط تعيين حداقل دستمزد در کشورهاي 

 25المللي کارسازمان بين

ن
ايرا

ي 
اندونز

ن 
تايوا

ي 
کره جنوب

 

ن
ژاپ

سه 
فران

ستراليا 
ا

 

آمريکا
ن  

نسازما
بي

ي کار
الملل

 

ضوابط مورد عمل يا توصيه 

 نامه ها

● ●    ● ● ● ● 
ران و نيازهاي کارگ-1

 خانواده هاي آنان

 ● ● ● ● ●  ● ● 
طح عمومي مزدها در س-2

 کشور

 ● ● ● ●  ● ● ● 
زينه زندگي و تغييرات ه-3

 آن

  ● ●  ● ● ● ● 
هره ب-تصاديعوامل اق-4

 وري

 تورم-5  ●  ●    ● ●
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 شاغلين از بيشتر بسيار کشور بيکاران تعداد که است شده موجب موضوع این به توجه عدم

 در نفر ميليون 22 فقط باشند، می نفر ونميلي 56 حدود که کشور فعال جمعيت از زیرا باشد،

 26.هستند کار به مشغول رسمی غير و رسمی مشاغل

 می پيشنهاد دستمزد حداقل راهنماي 16 و 14 صفحه در کار جهانی سازمان راستا همين در

 ملی شرایط و اقدامات با متناسب دستمزد، حداقل سطح تعيين در باید که عواملی": که کند

 ."است 27اقتصادي عوامل و ها آن هاي خانواده کارگران، نيازهاي: شامل ندگير قرار نظر مد
 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.  

. يرندبگ نظر در را اقتصادي عوامل باید گذاران سياست دستمزد، حداقل سطح تعيين هنگام"

 "دکنن مشخص کار نيروي وري بهره براي اي کننده تعيين مرجع مکرر، طور به این بنابر
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.  

. است دهش حذف اشتغال و وري بهره مانند اوليه پارامترهاي مهمترین ایران، کار قانـون در

 ينیب پيش کار جهانی سازمان طرف از  کشور، کار قانون در نقص واسطه به گسترده بيکاري

 . است شده

 اساس این بر ".باشد داشته دستمزد با ارتباطی نباید وري بهره": دارند عقيده بعضی ایران، در

 بازار، رد محصول رقابت حذف. شود نمی گرفته نظر در دستمزد تعيين در وري بهره موضوع

 کاهش ، کارفرما تعدد رفتن بين از کارها، و کسب شـدن تعطيل داخلی، کاالي فروش عدم

                                                 
  (سال 64 تا 15 فعال جمعيت) ایران آمار مرکز-26

 .است ها شرکت پایداري عوامل همان اقتصادي، عوامل از مقصود-27

 



 از اشتغال روستاییطرح حمایت 

43 

 

 گسترده  بـيکاري و( کشی بهره) کاري شرایـط هر در کـار به آنها اجبار کارگران، دستمزد

 است، شده داده نشان زیر شکل در که همانگونه. باشند می تفکر این نتایج از کشور، در موجود

 هاي گروه همه منافع باید که است عقيده این بر اسالمی شوراي مجلس هاي پژوهش کزمر

 .شود گرفته نظر در اشتغال با درگير

 

 

 شده کشور در رسمی غير مشاغل افزایش موجب کار، جهانی سازمان پيشنهادات به توجه عدم

 کشور در کارگر ميليون22 زمان آن در ،1392 سال در کار محترم وزیر اظهارات به بنا. است

 30 یعنی. اند بوده کار به مشغول رسمی غير بصورت آنها نفر ميليون7 که کردند می فعاليت
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 در کار محترم وزیر که است حالی در این. کردند می فعاليت رسمی غير بطور شاغلين درصد

 28.است رسيده درصد 50 به رسمی غير شاغلين آمار که اند کرده عنوان ،1396 سال

 :دارد می اظهار دستمزد حداقل تعيين راهنماي 13 صفحه در کار جهانی سازمان

 قلحدا از را خود هايحمایت سازي،رسمی فرآیند طریق از تدریجی طوربه باید کشورها"

 این. دهند گسترش عمل و قانون در کنند،می کار غيررسمی اشتغال در که کارگرانی دستمزد

 اقتصاد به نیآسا به غيررسمی کارگرانِ و اقتصادي واحدهاي تا نماید می راهنمایی نامه پيشنهاد

 وجود،م معيشتی وضعيت  بـهبود و حفظ که کند می ضمانت فرآیـند این یابند، تغـيير رسمی

 ".شود مهيا
 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.  

 سوق دنش غيـررسـمی سمـت به را مـا کـه دارد وجود اسـاسی اشکاالت  کشور کـار قانـون در

 افـرادي. نـدنيست کـارساز  وتهدیدها  ها نظـارت قانـون، در نقـایص ایـن وجـود با. است داده

 مایتح دیگر و بازنشستگی بيـمه، ازمـزایـاي کـنند، می فعالـيت غيررسـمی  مشاغل در که

 .ستا شده داده نمایش موجود مشکالت ،3شماره  تصویر در. باشند نمی برخوردار الزم هاي

                                                 

28-yon.ir/554k5 
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 نباید که باشيم هوشيار است الزم ولی باشد، می مطلوب قوانـين مورد در نظر اظـهار و تحقـيق

 فراوان شتـال بـا  که الملـلی بيـن  استــانداردهـاي بر را خودمـان محـدود اطـالعات و دانش

 .بدانيم ارجح شده، تصـویب کـارگر و کـار به عالقـمندان سوي از

 3تصویر شماره 
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 حداقل تعيين رد مياني دستمزد معيار حذف: چهارم تناقض( 2-1-4

 :دستمزد

 دستمزد حداقل قانون که است موضوع این بواسطه کشور، در بيکاري از آمده وجود به مشکالت

 17 صفحه در کار جهانی سازمان. است شده اراستو معيشت حداقل معيارهاي اساس بر کشور

: که کند می پيشنهاد دستمزد حداقل تعيين معيارهاي با رابطه در دستمزد، حداقل راهنماي

 دستمزد به دستمزد حداقل نسبت دارد، ايگسترده ياستفاده که کاربردي آماري شاخص یک"

 معيارهاي تأثير تحت متوسط دستمزدهاي همانطورکه. است 30ميانی دستمزد یا 29متوسط

 که کشورهایی در خصوص به دهد،می ارائه بهتري معيار ميانی دستمزد دارند، قرار زیادي بسيار

 داراي کشورهاي در دهد،می نشان 2 شماره نمودار. است زیاد بسيار آنها در دستمزد نابرابري

 ميانی ستمزدد درصد 60 تا 40 بين معمول طور به دستمزد حداقل يمحدوده قوي، اقتصاد

 باالتر اغلب آن ميانی دستمزد به دستمزد حداقل نسبت توسعه، حال در کشورهاي در. است

 دستمزد که فردي اوقات خيلی آنها در که باشد این تواندمی موضوع این واقعی دليل. است

 و کارگران نيازهاي به توجه اوقات گاهی بنابراین،. است درآمد کم نسبت به گيردمی را ميانی

 کشورهاي با مقایسه در کشورها این در دستمزد حداقل باالتر نسبتهاي به منجر آنها هايخانواده

 شکافی توسعه، حال در اقتصادهاي در که دارد وجود امکان این همچنين. گرددمی یافته توسعه

 داشته وجود غيررسمی، کارگرانِ دستمزد ميانگين با رسمی کارگرانِ دستمزد ميانگين بين

                                                 
 به ها آن تعداد بر آن تقسيم سپس و یکدیگر با ها حقوق همه جمع با که است عددي ميانگين، یا متوسط دستمزد-29

 .آید می دست

 می 51 و 9 ، 7 ، 6 ، 6 ، 5 ، 5 ترتيب به ماهيانه دستمزد اگر مثال، براي دارد اشاره ميانه دستمزد به ميانی دستمزد-30

 (.گردد می لحاظ محاسبه در اعداد فراوانی. )بود خواهد 6 عدد( يانهم) ميانی دستمزد گيرند
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 است ممکن اللفظیتحت تفسير با هانسبت این که نمود توجه نکته این به باید نتيجه، در. شدبا

 ".باشند کننده گمراه
«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, 

median 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.  

 مودارن. دارند پایـين وري بهره که است افرادي به مربوط دستمزد حداقل یعنی خالصه بطور

 ستمزدد ميانگين درصد 40 از کمتر پيشرفته، کشورهاي از بعضی در که دهد می نشان 1 شماره

 .نمایند می رعایت دستمزد حداقل در را

 

 

 2نمودار شماره  
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 دستمزد حدود برخوردار، شهرهاي در کشور دستمزد حداقل گرفته، صورت محاسبات اساس بر 

 نمودار در موضوع این. باشد می ميانی دستمزد برابر 5/2 تا هم موارد از بسياري در و است ميانی

 واقعيت حد این تا که است گذاري قانون در فاجعه يدهنده نشان و است مشاهده قابل 3 شماره

 آمار این در اشتغال از بيکاران وميتمحر دليل و دارد فاصله فعلی قانون با جامعه اشتغال هاي

 .است مشهود

 

 

 پایين( ) کار نيروي يسرانه که هایی استان دهد، می نشان 4 شماره نمودار همچنين

 این  بودن پایين علت و است بيشتر دستوري دستمزد حداقل با ها آن فاصله دارند، تري

 .است ارک قانون در ها آن نشدن دیده واسطه به ها استان

 3نمودار شماره 
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 تعيين نتيجه در و است برابر 2 از بيش کشور جغرافيایی مناطق در بيکاري هاي نرخ تفاوت

 وضعيت و بيکاري بر است ممکن استانی مشاغل یا و جغرافيا اساس بر متغير دستمزد حداقل

 قمناط سنی، هاي گروه در دستمزد حداقل تفاوت عدم صورتيکه در. باشد موثر خانوار معيشت

 متفاوت دستمزد حداقل هاي سياست شود، ناکارآمدي باعث اقتصادي هاي بخش و جغرافيایی

 باشد ساده حدامکان تا دستمزد حداقل تعيين شود می سعی ها کشور اکثر در. گردد می وضع

 ورود امکان افزایش براي کشورها اکثر تقریبا. شود می پرهيز غيرضروري هاي پيچيدگی از و

 استخدام به ها بنگاه ترغيب و ها آن توسط شغل یافتن احتمال افزایش کار، ربازا به جوانان

 باالي نرخ توجه با. دهند می قرار تر پایين جوانان براي را دستمزد حداقل سطح جوانان، بيشتر

 پيوسته صورت به ایران اقتصاد در گذشته دهه یک طی که ساله 24 تا 15 جوانان بيکاري

.  باشد موثر بيکاري کاهش بر تواندمی جوانان دستمزد حداقل نمودن طفمنع است،بوده افزایشی

 .است شده داده نشان 5 شماره نمودار در جوانان بيکاري افزایشیِ  نرخ در موضوع این

 4نمودار شماره 
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 تصميمات ارزیابی منظور به جهان، در مدیریت مشاور شرکت معتبرترین مکنزي جهانی موسسه

 درصد 80 و دهدمی انجام کمی و کيفی هايتحليل خصوصی، و دولتی هايبخش در مدیریتی

 .دارد خود مشتریان زمره در را ناسودبر هايسازمان و هادولت جهان، هايشرکت اَبَر از

 خود هزینه هاي ساختار باید رقابت براي ایرانی هاي شرکت ": 31نماید می توصيه موسسه این

 بهبود را سرمایه و کار نيروي وري بهره و ندکن تنظيم المللی بين هاي شرکت با مطابق را

 ".ببخشند

 نيروي مشارکت پایين سطح همچون توجهی قابل ضعف نقاط با کلی طور به کار نيروي بازار

 ناقص اشتغال بيکاري، باالي سطح با همچنين. است روبرو جوانان و زنان براي خصوص به کار

 چشم تناسب عدم حال عين در. است همواج کار، و کسب در مدیریتی هاي مهارت کمبود و

 .دارد وجود کارفرمایان هاي نياز و کار نيروي هاي مهارت بين گيري

 در ایران حاضر، حال  در. شود تبدیل کار و کسب براي تر سهل محيطی به باید همچنين ایران

 نظر به حاضر حال در. است پایينی امتياز داراي گذاري سرمایه مقصد نظر از جهانی بندي رتبه

                                                 
 1395 شهریور مکنزي جهانی موسسه-31

 5نمودار شماره 
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 سال از جوانان بيکاري. کند می عمل آنان اشتغال از بهتر جوانان آموزش در ایران رسد می

 ایران اقتصاد ،2006 تا 1996.است رسيده درصد 30 به و یافته افزایش پيوسته طور به 2007

 ینا و یافت افزایش جوانان بيکاري نرخ هم باز وجود این با اما نمود ایجاد شغل ميليون 6 حدود

 قادر دولت که بود کار بازار به 1980 و 1970 هاي دهه متولدین ورود موج دليل به حدودي تا

 نيم حدود کنون تا 2006 سال از. نبود جدید موج این از پشتيبانی براي کافی مشاغل ایجاد به

 2013 سال در تنها که است دانشجویانی تعداد برابر تقریبا که است شده ایجاد شغل ميليون

 کارفرمایان نظر مورد هاي مهارت فاقد معموال ایرانی جدید التحصيالن فارغ. شدند التحصيل رغفا

 در مناسب شغل یافتن دشواري. است مدیریتی و کار و کسب هاي مهارت اکثرا که هستند،

 براي کشور از خارج به ایران دانشجویان ترین باهوش و بهترین مهاجرت باعث کشور، داخل

 صندوق که 1999 سال زیرا. است نامعلوم ها، مغز فرار ميزان. گردد می اشتغال یا  تحصيل ادامه

 در ساکن عالی تحصيالت داراي ایرانی جمعيت سهم که دریافت مطالعه در پول المللی بين

 این در مستقلی مطالعه بود، درصد 15 حدود توسعه و اقتصادي همکاري سازمان هاي کشور

 ایرانی دانشجوي هزاران حضور از حکایت گونه، داستان شواهد اما. است نگرفته صورت خصوص

 .   است موجود اي پدیده چنين که دارد متحده، ایاالت هاي دانشگاه در

 در مهندسی يها رشته التحصيالن فارغ تعداد لحاظ از دنيا اول کشور 5 ميان در را ایران آمار،

 جنوبی کره و پنژا از باالتر و آمریکا متحده ایاالت با هتراز تقریبا این و دهد می قرار سال هر

 هب باشد، اشتغال و وري بهره محرک تواند می که است قدرتمند عامل یک فنی دانش. است

 تصاداق در ارزشمند مشاغل وارد آموزشی نظام توسط یافته پرورش هاي استعداد که آن شرط

 . شوند
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 کتشر": که نماید می توصيه کشور کاري سيستم به مکنزي، جهانی تحقيقات موسسه همچنين

 المللی بين هاي شرکت با مطابق را خود اي هزینه هاي ساختار باید رقابت براي ایرانی هاي

 ".ببخشند بهبود را سرمایه و کار نيروي وري بهره و کنند تنظيم

 ايراهنم 17 صفحه در کار جهانی سازمان دستمزد، حداقل صحيح تعيين ضرورت به توجه با

 زد،دستم حداقل با کارگران از  حمایت فـرض پيش": که دارد تأکيد دستمزد حداقل تعيين

 دستمزد اگرحداقل.  دارنـد بازارکار در را پذیري آسيب بيشترین که است کسانی زندگی براي

 آن هايضرر و مزایا مورد در جدي سواالت بدهند، دست از را کارخود زیادي افراد شود منجر

 ".شود می مطرح
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.  

 با باشد حاضر کسی کمتر که شود می تعيين برمبنایی دستمزد حداقل پيشرفته هاي کشور در

 کار، ساعت هر براي دالر 8.25 دستمزد حداقل آمریکا در مثال بطور. شود بکار مشغول مبلغ آن

 می دالر 26 تا 16 ساده کارهاي دستمزد ميانگين و است بوده ثابت گذشته سال هشت طی

 مناطقی در حال عين در. است ميانگين دستمزد درصد 40 معادل دستمزد حداقل یعنی باشد،

  32.یابد می کاهش هم ساعت هر براي دالر 2 تا دستمزد حداقل است تر فراوان بيکاري که

 و پزشکان جانب از کانادا کشور در دستمزد ميزان حداقل افزایش براي درخواست آخرین

 ایالتی دولت با نمودن البی حال در که است دهبو( فقر عليه سالمت انجمن) عضو پرستاران

 حداقل نرخ افزایش با که است معتقد گروه این. بودند دستمزدها حداقل افزایش براي آنتاریو

 کم کارگران رفت برون تواند می ساعت، در دالر 14 به فعلی ساعت در دالر 25/10 از دستمزد

 واقعی ي نتيجه بگيریم، گذشته تجربيات بر را بنا اگر ولی نماید تضمين را فقر شرایط از درآمد

 پایداري معيارهاي و تقاضا و عرضه براساس دستمزد حداقل اگر. بود خواهد متفاوت چيزي

                                                 
 www.parstoday.com کارگران دستمزد حداقل افزایش درباره ترامپ عهدي بد-32
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 کارفرمایان نماید، تحميل کار بازار در را حقوق کف یک بخواهد دولت و نشود مشخص ها شرکت

 افزایش با شرایط این در.  نمایند دهاستفا کمتري کارگران از تا شد خواهند متوسل روشی هر به

 به و کنند می حفظ را خود شغل دارند، باالتر وري بهره که کارگرانی دستمزد، حداقل دستوري

 علت به دیگر کارگران شدن کار بی آن، هزینه ولی رسيد، خواهند باالتري دستمزدهاي ظاهر

 این اجراي پذیر آسيب شاراق از مهارت، کم و جوان کارگران. است شغلی هاي فرصت شدن کم

 استاد نيومارک، دیوید توسط که مستقلی و آکادميک تحقيق است الزم. بود خواهند فرایند

 بررسی را است اشتغال و دستمزد حداقل قوانين زمينه در فرد ترین خبره که کاليفرنيا دانشگاه

 گرفته قرار مطالعه و بررسی مورد جهان، کشور 20 در مورد 100 از بيش تحقيق، این در. کنيم

 اشتغال بر دستمزد حداقل ميزان افزایش منفی و معکوس تأثير از حاکی ها آن اکثریت که است

 دستمزد حداقل افزایش تأثير بررسی به متعددي مطالعات کانادا، کشور در. است بوده استخدام و

 دستمزد، داقلح در درصدي 10 افزایش یک ها، یافته این مبناي بر. است گرفته صورت ایالتی

 می تاثير این. دهد می کاهش درصد 6 تا 3 بين را سال 24 تا 15 سنين در کارگران اشتغال

 دستمزد، حداقل هاي سياست. درصد 20 تا شغل دادن دست از یعنی باشد، هم حادتر تواند

 قوانين این به کارفرمایان واکنش که آنست از حاکی شواهد. دارد هم دیگري ي ناخواسته عواقب

 بهره که است کارگرانی به دادن اولویت و اشتغال حين آموزش کاهش کار، ساعات کاهش شامل

 دیدن با کارگري فعاالن فقر، و دستمزد حداقل ي رابطه بحث در. دارند بيشتري تجربه و وري

 نيازمند، هاي خانواده به کمک در دستمزد حداقل افزایش ناچيز اثر بر مبنی شواهد، از انبوهی

 ها ایالت سراسر در دستمزد حداقل روي بر کانادا کشور در که تحقيقی در. شد خواهند متعجب

 خط زیر هاي خانواده آمار دستمزد، حداقل درصدي 10 افزایش با که گردید مشخص شد انجام

 . 33بود کرده پيدا افزایش درصد 6 تا 4 پایين، درآمد

 از کانادا، در دستمزد حداقل زمينه در نظر صاحب محققان برترین توسط که دیگري مطالعه در

 قرار بررسی مورد ایالتی هاي داده شد، انجام( تورنتو دانشگاه استاد)گاندِرسان مـُرلی آقاي جمله

                                                 
 (.کانادا آمار اداره توسط شده تعيين)-33
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 نسبی فقر معيارهاي کاهش در نقشی هيچ دستمزد حداقل سطح افزایش که داد نشان و گرفت

 .است نداشته

 هب کنند می کار دستمزد حداقل با که نیکسا اکثریت که آنست یافته این اصلی دليل یک

 اثر عدم بر یمبن اقتصادي، مطالعات رغم علی این، وجود با! ندارند تعلق درآمد کم هاي خانواده

 ونیقان افزایش فریاد همچنان کارگري فعاالن فقر، کاهش بر دستمزد حداقل افزایش مثبت

 . دهند می سر را دستمزدها

. باشد می دستمزد حداقل جاي به ،معيشت دستمزد نينقوا شده، مطرح بحث ترین تازه

 ال مث) معيشت دستمزد در درصدي 100 افزایش یک که اند کرده اعالم زمينه این متخصصان

 ميزان هب را درآمد کم کارگران ميان در اشتغال( دالر 20 به دالر 10 دستمزد حداقل افزایش

 می این به منجر دستمزد حداقل ماننده نيز معيشت دستمزد. دهد می کاهش درصد 17 تا 12

 تفادهاس تر شایسته کارگران از دستمزد، ميزان افزایش جبران براي مشاغل صاحبان که شود

 .بگذارند کنار را برخوردارند کمتري ي تجربه از که هایی آن و کنند

 یشافزا باشد، می مشهود کشور در ساالنه دستمزد حداقل افزایش پی در که دیگري اشکال

 همانگونه.  نماید می تاثير بی را دستمزد حداقل افزایش عمال  که است سال هر ابتداي در تورم

 .است کارگران از ظاهري حمایت دستمزد، افزایش شد، اشاره که

 خود ذهن رد ها آن زیرا باشد دشوار کارگري فعاالن براي باید احتماال   ها این ي همه پذیرش

 حداقل یشافزا طریق از است قرار که دانند می کسانی را گرانکار ترین مهارت کم و فقيرترین

 ي وسيله به توانيم می ما که اعتقاد این همچنان این، وجود با. کنند کمک ها آن به دستمزد

 پيدا جاتن فقر شر از و دهيم افزایش را بگيران حقوق پرداختی ميزان حکومتی و دولتی فرمان

 دهد، می نشان واقعی دنياي که چيزي متاسفانه ولی. تاس مانده باقی محکم باور یک کنيم،

 .است موضوع این خالف
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 ستمزدد حداقل از باالتر دستمزدي مردم درصد 90 سوئيس کشور در که دهند می نشان آمارها

 حداقل نایرا در اما. است دستمزد حداقل از باالتر دستمزد ميانگين یعنی کنند، می دریافت

 با که هستند افراد از بسياري زیرا باشد،نمی دستمزد ميانگين براساس شده معرفی دستمزد

 :مدعاست نای بر گواه زیر آمار. باشند می کار به مشغول حاضر حال در نيز حقوق این از کمتر

 برابر 5/2بلوچستان، و سيستان در دستمزد دهد،حداقل می نشان( 2)  جدول در که همانگونه*

 .باشد می دستمزد ميانگين

  34.کنند می کار حقوق سوم یک با کارگر زنان از برخی* 

 35. اند شده بيکار ایرانی کارگران نتيجه در و شوند می بازار وارد خارجی محصوالت* 

 تمزد،دس حداقل اگر. اند کرده اشغال درکشور را شغلی هاي فرصت راحتی به خارجی اتباع* 

 ایرانی رانکارگ و کرد اخراج را رجیخا کارگران زور به نبود الزم شد، می تعيين صحيح طور به

 .کردند نمی پيدا کار امکان خارجی کارگران طبيعی بطور و شدند نمی بيکار

 موضوع، ینا گرفتن نادیده! است نيامده دستمزد ميانگين عنوان با مطلبی ایران کار قانون در

 ينحـو هب باید دستمـزد حـداقل. است شده دستمزد حداقل ماهيت در اشکال ایجاد موجب

 .نباشند آن دریافت به حاضر محـدودیت، بدون کـارگران که شـود تعيـين

 دستمزد کمترین مبلغ این بایست می که گرفت نتيجه توان می دستمزد حداقل عنوان از

 ریافتد را دستمزد حداقل کشور کارگران از زیادي درصد درحاليکه باشد جامعه یک کارگران

 حداقل آنرا اشتباها  و باشدمی معيشت حداقل شده تعيين بلغم رسد می نظر به. نمایند می

 ! اند ناميده دستمزد

                                                 
 03/02/94 کارگر و کار روزنامه -34

 10/02/94 کارگر و کار روزنامه-35
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 افراد که است شده موجب دستمزد، ميانگين موضوع با دستمزد حداقل موضوع شدن تعویض

 شده وجبم شرایط این! توان کم افراد به برسد چه کنند پيدا شغل بتوانند  سختی به معمولی

 کاربي و شده محروم درآمد و شغل داشتن حق از دانشجویان حتی و توان کم افراد که است

 اصخ افراد براي شغلی هاي فرصت شدن محدود باعث دستمزد، حداقل قانون که چرا بمانند،

 انبيکار تا شده موجب ایران بر حاکم دستمزد نظام. است گردیده مشاغل شدن انحصاري و

 را يازمندانن  بيـکاري موجـبات  کـارگران از مایتحـ نام به نباید. بمانند بيکار طوالنی مدتی

 ضعيف انِکارگر بيکـاري و کـارگران شـغلی امنيت کـاهش بـاعث اشـکال این. آوریم وجـود به

 .است شده تر
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 ماکارفر توان زیرا. شود رعایت بيشتر کارگر جانب کند می ایجاب کارفرما، و کارگر بين تعامل در

 کارگر و بيکار بين تعامل  در که گـرفت نـظر در بـاید همچنـين. است کارگـر توان  از بيش

 فشار متحمل  درآمـد، نداشتن بـر عالوه بيکار زیرا. شـود رعـایـت  بيشتر بيکار جـانب بایستی

  قطــال فحشـا، اعـتياد،  فقـر، گـسترش آن نتيجـه  که شود می  بيشتري روانی و روحی هاي

 .است گذاشته نمایش به را موضوع این  5 شماره تصویر است اجتماعی هاي نابسامانی و
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 داقلح هاي نظام از یک هيچ که دارند وجود هم معدودي کشورهاي که است ذکر به الزم 

 مبلغ این کنند، نمی استفاده دستمزد حداقل سيستم از که کشورهایی در. ندارند را دستمزد

 عروفم «جمعی زنی چانه» به اصطالحا   که فرایندي در صنفی هاي اتحادیه توسط معموال 

 که گران،کار و کارفرما بين مذاکرات از است عبارت جمعی زنی چانه. گردد می تعيين است،

 براي ار کارگران نمایندگی وظيفه مربوطه، صنف در اتحادیه سوي از منتخبی افراد آن در

 می مشخص تمذاکرا این نتيجه در که مواردي. دارند عهده بر کارفرمایان با مذاکرات جامان

 هاي يسممکان کار، اضافه ایمنی، و بهداشت آموزش، کار، ساعت دستمزد، ميزان شامل گردد

 ،دیگر صنعت به نسبت صنعتی هر که آنجا از. شود می کارکنان حقوق سایر و شکایت،

 حداقل هک بود خواهد منطقی نماید، می طلب خود کار نيروي از ار متفاوتی بسيار کارهاي

 طرفين توسط مذاکرات این از پس که توافقی. باشد متفاوت دیگر کار به کاري از دستمزد

 . شود می خوانده  «جمعی توافق» گردد می امضا

 سيستم از (اروپا اتحادیه عضوهاي) سوئد، و فنالند اتریش، قبرس، ایتاليا، دانمارک، کشور شش

 یعنی ، اروپا آزاد تجارت انجمن عضو سه همچنين. کنند نمی استفاده سراسري دستمزد حداقل

 .هستند مستثنی سيستم این از سوئيس، و نروژ ایسلند،

 براي پرداخت نرخ. ندارد وجود قانونی دستمزد حداقل تعيين نام به چيزي دانمارک، کشور در

 این توسط که توافقاتی. گردد می مشخص مختلف اصناف با توافق طریق از کارگران و کارمندان

 .دهد می پوشش را دانمارکی کارکنان درصد 90 تا 80 شود، می مذاکره آن مورد در ها اتحادیه

 اصناف با توافقات ولی ندارد، وجود دانمارک در رسمی طور به دستمزد حداقل سيستم چه اگر

 سال سه یا دو هر که پذیرد می انجام مختلف شاغلم براي هایی نرخ حداقل تعيين به معموال 

 دستمزد حداقل یک نبود علت به کارفرمایان و کارگران بين روابط. شود می رسانی بروز بار یک

 ميزان تا هستند مراقب ها اتحادیه. رسد  می نظر به مطلوب و هماهنگ کامال  حکومتی، مصوب
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 حداقل سيستم نام به چيزي نيز ایتاليا کشور در و باشد قبول قابل و منطقی کارگران دریافتی

 پوشش تحت کشور این کارمندان و کارگران درصد هشتاد. ندارد وجود قانونی دستمزد

 یکی عضو آن شهروندان تمام تقریبا  سوئد کشور در. باشند می صنفی هاي اتحادیه دستورالعمل

 ساعتی کار براي را دستمزد نرخ که هستند کارفرمایان سازمان 50 و صنفی ي اتحادیه 60 از

 . نمایند می تعيين کار اضافه و ساليانه حقوق مداوم،

 رتصو به دستمزد حداقل تعيين ي مسئله وارد دولت که است کشورهایی جمله از نيز نروژ

. دارند هدهع بر مختلف اصناف هاي اتحادیه و صنایع را وظيفه این و شود نمی سراسري و قانونی

 بمناس مرخصی مدت و توجه قابل دستمزدهاي باال، شغلی امنيت از وژنر کشور شهروندان

 مثال  اهر،م غير کارگران البته،. است متفاوت شغل حسب بر ساعتی ي پایه دستمزد. برخوردارند

 21 تا 16 بين دستمزد حداقل نظافت، و نقل و حمل ساز، و ساخت کشاورزي، هاي بخش در

 در. مایندن می دریافت مهارت، ميزان و تجربه اساس بر یشافزا امکان با ساعت، هر براي دالر

 شده مطرح که سراسري قانونی دستمزد حداقل تعيين ي مسئله 2014 سال سوئيس کشور

 دستمزد لحداق تصویب پيشنهاد برابر در ها سوئيسی قاطع رأي. نگردید واقع پذیرش مورد بود،

 مین را دستمزد حداقل تعيين در لتدو دخالت آنها که داد نشان ساعت هر براي دالر 25

 به ودخ پرداختی در نبودند قادر که کارفرمایانی شد می باعث آن تصویب که چرا خواستند،

 تمام نندما حال، این با. شوند خود کار نيروي اخراج به مجبور برسند، دستمزد حداقل ميزان

 ميزان ردمو در مذاکره رايب نيز سوئيس کشور گردید، اشاره ها آن به اینجا در که کشورهایی

 اشتغال ايه سازمان و اصناف هاي اتحادیه به زیادي ميزان به صنعت، هر براي منصفانه دستمزد

 شده پيشنهاد حقوق حداقل از بيشتر ها سوئيسی درصد 90 دهد می نشان که است، متکی

 .  نمایند می دریافت
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 نظام به را ناپذیري انعطاف که دليل این به است دستمزد حداقل مخالف دولت سنگاپور در

 نيروي تقاضاي و عرضه با باید دستمزدها که دارد تاکيد کشور این دولت. کند تحميل اقتصادي

 و کنند مذاکره یکدیگر با شود می داده اجازه کارگران و کارفرمایان به. شوند تعيين بازار در کار

 سرمایه محيط و بيشتر اشتغال هاي فرصت ایجاد بر دولت. برسند توافق به جانبه دو صورت به

 گذاري سرمایه شرایط و شود می متمرکز بيکاري و کم دستمزدهاي با مقابله براي بهتر گذاري

 منابع در مکفی گذاري سرمایه واقع در. آورد می فراهم بنایی زیر تسهيالت ارائه طریق از را

 و قانون حفظ ثبات، با بانکی و پولی شبکه صنعتی، خوب ارتباطات پایين، مالياتی نظام انسانی،

 بهره بهبود با را زندگی باالتر هاي استاندارد و دستمزدها اند توانسته خصوصی بخش تشویق

  36.باشند داشته پی در گذاري سرمایه مناسب وضع با همراه وري

 تمزددس حداقل باشند، می اروپایی ها آن کشور 9 که دنيا هاي کشور درصد 18 خالصه بطور

 تاس الزم. گيرد مـی صورت جمعی وتوافقات  گروهی صـورت به ها آن محاسبات و ندارند

 ورمنظ.  است بهتر خودشان مشابه کشورهاي به نسبت کشورها این اشتغال وضع که بدانيم

 آن اب اینگونه را عزیزمان کشور اشتغال که باشد نمی منزل وحی دستمزد، حداقل که اینست

 .ایم داده قرار الشعاع تحت

 نظام فاقد شرایط با فوق، کشورهاي مطابق توانيم می فعلی گسترده بيکاري از رهایی براي

 يرويپ دستمزد حداقل صحيح نظام داراي موفق کشورهاي از یا و کنيم فعاليت دستمزد حداقل

 وچکک مشاغل ایجاد در مانع مهم عوامل از یکی که گيریم می نتيجه صحبت این از. نمایيم

 در دهش تعریف دستمزد حداقل نظام و کار کشور،قانون در اقتصاد رونق  ينهمچن و روستایی

 .است آن

                                                 
 Investopedia گذاري سرمایه و مالی اطالعات وبسایت-36
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 ظالمانه هاي تحريم و تورم ، ارز نرخ نوسانات( 2-2
 دستوري دِ دستمز حداقل با آن ارتباط به ابتدا تورم و ارز نرخ نوسانات ریشه شدن مشخص براي

 با و پذیرد ینم را آن جهانی اقتصاد رود، باال وري بهره افزایش بدون دستمزد اگر. پردازیم می

 . شود می جبران تورم ایجاد و ارز نرخ افزایش ملی، پول ارزش کاهش

 قلحـدا اگر ": دستمزد حداقل راهنماي 17 و 14 صفحه در کار جهانی سازمان اعالم طبق

 و رانگکار از درحمایت کم، تـأثير شـود، وضـع پيشنهادي استاندارد از تر پایين دسـتمزد

 در چيزنا اثر باشد، باال دستـمزد حـداقل که صـورتی در و داشت خواهد آنها هاي خانواده

 تورم فزایشا  باعث و گذارد می اشتغال بر معکوس اثر و دارد  کارگران نيازهاي کردن بـرآورده

 ".گردد می صادرات کاهش و
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.  

 بيست افزایش در تورم اصلی عامل که شود می برداشت چنين کار، جهانی سازمان پيشنهاد از

 ضربه ملی پول به اینگونه چرا اما. باشد می ساليانه صدي در 20 افزایش همان آن، درصدي

 نمایيم؟ می وارد

 فزایشا با و( مردم خوشحالی) شوند می ارزان خارجی محصوالت ارز، قيمت بودن پایين درنتيجه

 با که بدانيم باید ولی(. کارگران دلخوشی) شوند می گـران داخـلی محصوالت دستمزد حداقل

 که ماند می انبارها در داخلی کاالي و رسـند می فروش به خارجی محصوالت فرآیند، دو این

 و تحـریمی خود این. دارد پـی در را خـارجی کارگـران اشتغــال و ایـرانـی کـارگران بيکاري

 رهبري تاکيد که درحالی. باشد می اشتباهی سياست  چنين  نتيجه ایرانی کاالي مـصرف عـدم

 کاالي مصرف بر ها دولت گذاري سياست متاسفانه ولی است، ایرانی کاالي مصرف بر  همواره

 دنبال به بازار، در محصوالت قيمت داشتن نگه پایين با ها دولت زیرا. است گرفته شکل خارجی
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 موجب کشور کارگران بيکاري مدت طوالنی در اینکه از غافل هستند، عمومی بيتمحبو کسب

 .گردد می مسئولين عملکرد از نارضایتی

 روند به تدااب دستمزد، حداقل با ها تحریم و تورم ارز، نرخ نوسانات موضوع ارتباط بررسی جهت

 :پردازیم می 1397 تا 1392 سال از دستمزد حداقل افزایشی

 النهسا افزایش طی که بوده تومان 487.125 معادل 1392 سال در مصوب دستمزد حداقل پایه

 این لطو در و رسيده 1397 سال در تومان 1.111.269 معادل عددي به ،(قبلی روند همانند)

 سبتن به توجه با که خواستيم می اگر حال. است یافته افزایش برابر 2/2 حدود سال، پنج

 در یستبا می نگردد، زیاد بيکاري و شود حفظ شرایط همان با دتولي وضعيت دستمزد، افزایش

 رخ اتفاق ینا واقعيت در اما یافت، می افزایش برابر 2/2 ميزان به ارز نرخ ،1397 سال ابتداي

 به نتوما 3000 از و شد داشته نگه پایين دولت سوي از دستوري بصورت دالر نرخ و نداده

 افزایش رد اشتباه روند این نتيجه. است داشته  را رصديد 25 افزایشی که رسيد، تومان 3800

 ارک جهانی سازمان بينی پيش طبق ارز، نرخ داشتن نگه پایين و دستمزد، حداقل رویه بی

(ILO)، ،است بوده دوره این در کارگران بيکاري و صادرات کاهش تورم. 

 عمالا و برجام از کاآمری خروج با ،1397 سال ابتداي  در چرا که شود می مطرح سوال این

 بيشتر ارز، تقيم رشد ميزان این که شد روبرو برابري 4 افزایش با ارز نرخ ظالمانه، هاي تحریم

 فزایشا این از نيمی  که شود می عنوان پاسخ در. است بوده دستمزد افزایش 2/2 مقدار از

 دولت گذاري ستسيا همين دليل به آن مابقی و بوده اخير سال 5 در تورم انباشت به مربوط

 .است بوده 1392 از قبل هاي سال در ها

 صنایع این تعطيلی 1397 سال تا و اند بوده تعطيل کشور صنایع درصد40 حدود 1392 سال تا

 می مربوط دستمزد، حداقل برابري 2/2 افزایش که بدانيم باید. است یافته افزایش درصد 60 به

 متمادي، هاي سال در کردن مصرف و بودن بيکار مبنا، بی دستمزدهاي افزایش انباشت  به شود
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 اي گونه به شرایط. است شده ملی پول اعتباري بی و اقتصاد در نابسامانی بروز آن نتيجه که

 چرا شوند می آزاد اقتصاد در شده متراکم فنرهاي همه کشور، به خارجی فشار یک با که است

 دستوري دستمزدِ  حداقل افزایش منشأ از ملی پول اعتباري بی اصلی دليل فوق، موارد طبق که

 .است

 ضعيتیو مدت این در که باشند می کانادا و هند چين، نظير کشورهایی ادعا این شاهد نمونه

 سياست بدليل لیو نمود، وارد آنها به را هایی هجمه نيز آمریکا و اند کرده تجربه را ما به شبيه

 و ودهب ناچيز بسيار کشورها این بر ها متحری فشار دستمزد، حداقل تعيين در صحيح گذاري

 .اند نشده بيکاري و اقتصادي بحران دچار

 بلیق هاي سال در دستمزد حداقل افزایش به توجه با شود، مطرح سوال این است ممکن حال

 به رو کشور اشتغال ،97 سال اول نيمه در چرا گردیده، جبران ارز نرخ شدن برابر 4 با که

 شد اعثب صادرات، امر در دولت اشتباه گذاري سياست که بگویيم باید بجوا در! است؟ تعطيلی

 خریداري داخل ازارب در( نيما) دولتی ارز نرخ از باالتر قيمتی با را اوليه مواد کنندگان توليد که

 مچنينه. گيرد صورت دولتی ارز اساس بر باید کشور به ارز برگشت دولت، اجبار با و کنند

 و ادراتص توقف به منجر آن، واقعی عدد از باالتر که گمرک در اجناس ريگذا قيمت در اشتباه

 توليد قفتو موجب ارز نرخ کاهش با زمانی که دارد تعجب جاي بسيار. گردید اشتغال رونق عدم

 بر که هایی قانون با ندارد، وجود ارز نرخ افزایش از جلوگيري توان که دیگر زمانی و شویم می

! شویم می کشور در اقتصادي هاي فعاليت تعطيلی موجب  المللی، بين يمعيارها و اشتغال ضد

 اميدواریم و گردید بهتر وضعيت و کرد تغيير گذاري سياست این که ،97 سال اول نيمه در البته

 .دنگرد تصویب اشتغال و توليد از جلوگيري براي فوق موضوع مشابه قوانينی گذشته چون

 این بگویيم باید که است، کنندگان وارد بـه قيمـت ارزان زار اختصـاص سياست دیگر سویی از

 فروشنده تاجر، کنـنده، وارد بيـن دولـت، سياست به بنـا و گردد نمی باز کشـور خزانه به پول،
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 تا واردات از سيکل این در آزاد، و دولتی ارز نرخ اختالف. شود می تقسيم کننده مصرف یا و

 صادرات توسط نهایت در یا و رود می بين از ها گروه بين یاضاف سود دریافت با کننده مصرف

 کننده صادر به هم سهمی ميان این در که شود می خارج کشور از آزاد، ارز نرخ با غيررسمی

 کاهش رسمی صادرات بخشنامه، این زمان در گمرک آمار طبق. )یابد می اختصاص غيررسمی

 می المال بيت از آزاد، و دولتی ارز نرخ تفاوتال مابه(. است یافته افزایش غيررسمی صادرات و

 کنندگان مصرف از گروه یک به حتی مبلغ این اختصاص. است ایران ملت همه به مربوط و باشد

 ارز سياست واقع در. گردد تقسيم افراد بين فوق سيکل در که برسد چه دارد، اشکال هم نهایی

 اختالس و رانت مـوجب نرخی چنـد هايارز وجود. گردد می المال بيت تاراج باعث نرخی دو

 . است شده

 تومانی 4200 ارز شما وقتی ": فرمودند انقالب فرزانه رهبر ارزي، قوانين در اشکال موضوع در

 ارز دالل هن بانک، این بعد بشه داده شده معين که کسانی یا مردم به که بانک به دهيد می را

 دارد، مالز جدي برخورد این. ببندند گفتند ورجمه رئيس آقاي که فروشد، می تومان 6000 را

 موارد اغلب رد که است اینگونه و".ندارد دیگري معناي خيانت دیگر واقعا. دارد الزم آنی برخورد

 می ودمشه وارداتی محصول آن کننده توليد صنایع بيکاري ملی، سرمایه رفتن بين از جز هب

 .باشد

 به پایين قيمت با ارز اختصاص است، دانان اقتصاد دانتقا مورد که دولت هاي سياست دیگر از 

 ملی سرمایه رفتن هدر به و ضروري غير هاي مسافرت افزایش آن نتيجه که باشد می مسافران

 انقالب معظم رهبر بيانات خالف بر هم، گذاري قانون  این. است خارجی کشورهاي نفع به

 سفرهاي شد باعث ،"گردد اجتناب وريضر غير هاي مسافرت از": فرمودند که( العالی مدظله)

 گذاري، سياست این کنار در که پذیرد انجام رایگان بصورت مواردي در و ارزان بسيار خارجی
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 ارزهاي بروند، مسافرت اینکه بدون افرادي و گرفت صورت فراوانی هاي اختالس و تقلب

 .نمودند دریافت ارزان قيمت با را داده اختصاص

 شبه یک و بریزد بهم کشور اقتصاد شوند می باعث و کنند می وضع را انينقو اینگونه که کسانی

 کسانی فقط نباید. باشند گو پاسخ بایستی نمایند می تقلب و احتکار به متهم را ایران جمعيت

 باید و گردند اعدام اند، داده انجام ناقص قوانين طبق بر را اقتصادي ضد هاي فعاليت چنين که

 بعد که کارفرمایی مثال عنوان به. گردند محاکمه نيز شوند می جریاناتی چنين باعث که کسانی

 شرکت آن با و نموده آوري جمع را محصول یک از اوليه مواد تن 50 حدود فعاليت، سال سی از

 با را خود محصوالت و شود اغفال دولت هاي سياست با بخواهد اگر دارد، می نگه فعال را خود

 اوليه مواد باید ماه 3-2 از پس برساند، فروش به است، کرده اريخرید که قبلی قيمت همان

 آوري جمع سال سی از پس که او، تن 50 سرمایه یعنی. کند خرید برابر 2 قيمت به را خود

 و مالی گردش امکان سرمایه، مقدار این با شرکت این و است شده تبدیل تن 25 به نموده،

 از بسياري و تعطيل نيمه را خود شرکت باید و داشت دنخواه را خود  روزانه هاي هزینه جبران

 مدظله) کشور فرزانه رهبر که است حدي تا دولت آنی هاي سياست .نماید اخراج را کارگران

 کوتاهی مدت طول در مشخصی موضوع یک در": فرمودند دولت مسئولين با دیدار در( العالی

 چه اقتصادي فعال این خوب! سئولينم طرف از شده صادر بخشنامه 30 ماه، 3-2 شاید مثال

 تصميم بخشنامه، سر پشت بخشنامه دائما خودش؟ آینده براي کند ریزي برنامه تواند می جوري

 ها این یعنی شود، برداشته باید ها این! موضوع یک درباره متضاد گاهی و متعارض هاي گيري

".است کار مانع که است چيزهایی
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 از که کشور رسمی ساعت تصویب  همانند اسالمی، رايشو محترم مجلس رسد می نظر به

 اي نظرسليقه اعمال از تا کند تصویب  را قانونی باید نمود، خارج محترم جمهور رئيس اختيار

 .نماید جلوگيري ها دولت طرف از

 ها دولت دخالت و شود تعيين تقاضا و عرضه  براساس ارز قيمت اگر بحران، این از خروج براي

 اگر و شد خواهد داده سوق گسترده بيکاري از رهایی و اشتغال رونق سمت به رکشو نباشد،

 ارز نرخ که نشود داده اجازه ها دولت به است بهتر باشد، می ارز نرخ بر فشار اعمال به تمایل

 از بيش ها آن ينب اختالف مثال طور به و نمایند اعالم آزاد ارز نرخ از تر پایين بسيار را دولتی

 .بيافتد اتفاق سالم و درست بصورت ها قيمت رقابت تا نباشد درصد 10

 قيمت در اتقاض و عرضه نظام کردن  پياده بـا دستوري غير و نرخی تک شـناور، ارز نرخ ایجاد

 هستند قفـو اشتباهات رفع راهکارهاي از المللی، بين تجربيات طـبق دستمزدها و ارز گذاري

 نينهمـچ و مـلی ســرمـایه رفتـن هــدر بـه از و شده تـقویت کشـور اقتصادي چرخه تا

 دستوري صـورت به را دسـتمزد حـداقل و ارز نـرخ دو هـر نبـاید. شود جلـوگيـري بيکــاري

 بایستی یم،دار را عمومی افکار روشنگري تـوان و هستيم ملی پول ارزش دلسوز اگر. کنيم تعيين

 قدرت حفظ و یمل پول ارزش  حفظ راه تنها. نمایيم اعالم توافقی را دستمزد و ثابـت را ارز نرخ

 مزددست حداقل باید و باشد می دستوري دستمـزدِ حداقل نرخ افزایش عدم کارگران، خرید

 تعيين توليد و وري بهره برپایه کار، جهانی سازمان طرف از شده اعالم هاي سياست براساس

 به ليانهسا را دستـمزد حداقل اگـر ماا و است شده اشاره آن به قبلی هاي بخش در که گردد،

 بتوانند کنندگان توليد تا بگذاریم شنـاور را ارز نرخ بایـد کنيم، می تعيين دستوري صورت

 .نشوند بيکار ها آن کـارگران و برساننـد فـروش به را خـود مـحصول

 مت،قي افزیش این و شده محصوالت قيمت افزایش باعث علمی غير دستوريِ  حداقل افزایش

 سازمان بایستی می. است داشته همراه به را کشور در خدمات و کاال يکننده مصرف بر فشار
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 عکس کنندگان مصرف حقوق از حمایت راستاي در کننده، مصرف و کننده توليد از حمایت

 باشند کارگرانی از نيازمندتر کاال، و خدمات گان کننده مصرف بسا چه دهد، نشان مناسب العمل

 موضوع این. باشد نمی سزاوار کننده مصرف بر ظلم این و کنند می توليد را حصوالتم این که

 .است شده داده نشان  6  شماره تصویر در

 تورم جـبمو زیـرا شود جبـران دستـمزد افزایش  با نباید ها، تحریـم مثل جانبـی فشـارهاي

 در. باشيم تهداش باالتر مزديدست  بتوانيم تـا دهيم افزایش را وري بهره باید. شود می مضـاعف

 .است دستوري دستمزد حداقل همان ارز، نرخ تغييرات اصلی هاي پایه از یکی نتيجه

 

 

 

 



 از اشتغال روستاییطرح حمایت 

70 

 

 

 6تصویر شماره  



 از اشتغال روستاییطرح حمایت 

71 

 

 :روستا در اشتغال ايجاد مانع کاال، قاچاق( 2-3

 يکاال و باشد خارجی محصوالت از تر گران داخلی محصول که افتد می اتفاق زمانی کاال قاچاق

 .باشد نداشته را خارجی کاالي با رقابت توان ایرانی

 نخواهد وجود قاچاق براي منطقی دليل باشد داشته وجود کشور در کاال شدن ارزان امکان اگر

 ولی. مایدن جلوگيري کشور به قاچاق کاالي ورود از تا نموده تالش همواره دولت البته. داشت

 .شوند می رکشو وارد قاچاق بطور کاالها درصد 30 که باشد می این از حاکی شده ارائه آمارهاي

 المللیينب سطح در شده، انجام کار با درمقایسه دستمزد پرداخت یعنی واقعی، اصالح باید پس

 زافگ هاي هزینه و است خارجی و داخلی توليدات بين صحيح رقابت آن نتيجه که شود تعيين

 که شوند، حذف است دولت بردوش سنگين ريبا که وارداتی هاي جریمه و قاچاق از جلوگيري

 اگر": رممحت جمهور رئيس از نقل به. بود خواهد ملی توليد افزایش و صادرات مقدمه آن حاصل

 . "شود می خشکانده قاچاق هاي ریشه باشد رقابت قابل داخلی توليد

 

 

 

 

 



 از اشتغال روستاییطرح حمایت 

72 

 

 

 

 

 7تصویر شماره 



 از اشتغال روستاییطرح حمایت 

73 

 

 و است االک شده تمام قيمت در درصد 10 تا 5 کارگران، دستمزد تاثير که دارند عقيده اي عده

 مربوط رصدد 5 که بدانيم است الزم! شود داده مانور دستمزد حداقل روي مقدار این نيست الزم

 فروش اییتوان براي درصد، 5 همين که این اول. است ایران به مربوط درصد 10 و چين کشور به

 کارگران ددستمز ميانگين به مربوط شده اعالم سهم ثانيا   و است باالیی بسيار عدد محصول یک

 در. شود نمی دستمزدها جمع به مربوط و است توليدي واحد یک در کاال شده تمام قيمت در

 زیرا رفرماست،کا سود و کارگر دستمزد با برابر کاال شده تمام قيمت توليد، مراحل همه در واقع،

 با را صنعتی پيوسته و مختلف واحدهاي در کاال توليد مراتب سلسله در هزینه درصدهاي اگر

 حتی. ستا انسانی نيروي هزینه به مربوط تماما  که شود می زیادي بسيار عدد کنيم، جمع هم

 رانکارگ بدست گردد، می محاسبه شده تمام قيمت در که آالت ماشين به مربوط هاي هزینه

 واضح .باشد می انسانی نيروي هاي هزینه به مربوط و است شده ساخته دستمزد پرداخت با و

 هم، آن وابسته تجهيزات و انتقال انرژي، توليد مبدا از توليد در شده مصرف انرژي که است

 ارمندانیک امور صرف نيز ماليات و توليد از دولت سهم همچنين. است شده ایجاد کارگران بدست

 تمزددس معادل شده، تمام قيمت تقریبا  پس. کنند می حمایت را کشور و توليد که شود می

 رد. شود می داخلی محصوالت شدن گران باعث دستمزد، افزایش و کارفرماست سود و کارگر

 داشت واهندنخ را محصوالت فروش و رقابت توان ها، هزینه افزایش بدليل کارفرمایان شرایط این

 براي. است کارگران از کشی بهره و بازار شدن انحصاري کارها، و کسب تعطيلی آن نتيجه که

 .است آمده زیر شکل در شير بطري یک توليد فرآیند لمثا
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 در بود، شده اجرا کوتاهی مدت براي 1384 سال در که  نمایيم می اشاره اشتباه مصوبه یک به

 بد نتایج سرعت به و یافت افزایش برابر دو حدود تا سال ابتداي در کارگران دستمزد زمان آن

 از بسياري رانکارگ که چرا شد، مصوبه برگرداندن به مجبور گذار قانون و معلوم اجرا، از بعد آن

 ستوريِد سياست با که است چگونه. گردید مشخص آن اشتباه نتيجه سریعا   و شدند بيکار کار

 کار و کسب فضاي در آن مخرب اثرات متوجه آرام، و پيوسته صورت به دستمزد حداقل افزایش

 قورباغه یک اگر که شود می گفته. گردد می روشن قورباغه مثال اب سؤال این جواب شویم؟ نمی

 آب داخل در م،کني گرم را آب کم کم اگر ولی پرد، می بيرون به فورا  بياندازیم داغ آب داخل را

 . است چنين آن، آرام تداوم و اشتباه قوانين داستان. بميرد تا ماند می

 پس وانت می را کاال شده تمام قيمت در تمزددس حداقل حداکثريِ دخالت دیگر دالیل از یکی

( تمزددس حداقل نرخ افزایش از پس) سال هر ابتداي در کشور کار هاي اداره به مراجعه از

 عده شد، نجبرا تورم با افزایش این از بخشی که ماه چند گذشت از بعد البته که نمود مشاهده

 زدن هم رب تورم، موجب افزایش این و دگردن می بر خود کار سر بر شده بيکار کارگران از کمی

 . است شده بازار در اقتصادي ثباتی بی و کارگران اشتغال وضعيت

 گذاري سياست عدم ها، دولت سوي از متمادي ساليان طول در بيکاري مسئله نگرفتن جدي

 پاگير، و دست مقررات تدوین و ضربتی و موقتی هاي طرح سمت به منابع هدایت و مناسب هاي

 متضاد مطلب دو روزنامه صفحه یک در. است علت بر مزید توليد عرصه در گذاري سرمایه يبرا

  :38نيست لطف از خالی آن ارائه که شود  می ذکر

 افزود و دانست موقت قرارداد داراي را کشور کارگران درصد85 از بيش: کارگر خانه دبيرکل* 

 و وري بهره بلکه شود می کار روهايني انگيزه کاهش موجب تنها نه سفيد و موقت قراردادهاي

                                                 
 25/03/1394 تسنيم خبرگزاري-38
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 این حذف درجهت که داریم انتظار دولت از لذا دهد می قرار تأثير تحت نيز را کيفيت با توليد

 و راکد هاي بنگاه بازگشایی و احيا به نسبت تا خواست دولت از وي. بردارد گام قراردادها گونه

 صنعتی و توليدي واحدهاي از زیادي ادتعد گذشته سال چند طی: افزود و کند اقدام راکد نيمه

 نيروهاي تعدیل و توليد کاهش موجب امر این و اند  درآمده تعطيل نيمه حالت به یا تعطيل

 . است شده کار

 می کارگران هرفا براي را کار شرایط کارگر، خانه کل دبير فوق پاراگراف در فرمائيد می مالحظه

 می لبط را توليد آسایش و شده کارفرما براي ارک سختی متوجه آن از پس حاليکه در خواهد

 کرد؟ نیپشتيبا باید را کسی چه ایران واليبال تيم شدن برنده براي اینجاست سوال. نمایند

 توان ایدب شود ظاهر موفق جهانی عرصه در تيم یک اینکه براي واليبال؟ بازیکنان یا و مربی

 اختالف با. وندش مقام کسب به موفق تا باشد نياد تيمهاي دیگر قدرت از باالتر بازیکنان، و مربی

 پيشرفت يبرا که است چگونه حال شود، می برنده رغيب تيم بازیکنان، و مربی بين کردن ایجاد

 !ست؟ا کارفرما و کارگر بين اختالف آن نتيجه که گویيم می مطالبی دائم طور به اشتغال،

 دستمزد حداقل افزایش موضوع در گرانکار سر بر که است این جامعه در رایج غلط تصور یک

 گذشته هاي کسري و یابد افزایش ساليانه تورم مطابق باید ميزان این و است رفته کاله ساليانه

 بين هاي استدالل و شده بيان دالیل به توجه با که نمود عنوان باید پاسخ در! گردد جبران

 ضرر به آن نتيجه که شود می عفمضا تورم باعث ساليانه دستمزد حداقل افزایش این المللی

 امکان اشتغال، براي آمده بوجود هاي گيري سخت با دهد می نشان آمارها. است کارگران خود

 می پائين بسيار ایران در شغل ایجاد سهولت شرایط و است شده مشکل بسيار اشتغال و کار
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 دارند شغلی امنيت ها کارفرما مگر که گردد عنوان باید کارگران شغلی امنيت مورد در. 39 باشد

    باشند؟ داشته شغلی امنيت هم کارگرانشان آن تبع به باید که

 بندي تبهر در ایران حاضر، حال در. شود تبدیل کار و کسب براي تر سهل محيطی به باید ایران

 .است پایينی امتياز داراي گذاري سرمایه مقصد نظر از جهانی
 :نتيجه( 2-4

 می مزددست حداقل تعيين به مربوط روستا، در اشتغال موانع ریشه شد، مالحظه که همانگونه

 می کاال ققاچا و ظالمانه هاي تحریم ارز، نرخ نوسانات تورم، شامل که آن موارد همه و باشد

 افزایش  با نباید ها، تحریـم مثل جانبـی فشـارهاي. گيرند می تاثير مصوبات این از باشند

 تـا هيمد افزایش را وري بهره باید. شود می مضـاعف تورم ـبموج زیـرا شود جبـران دستـمزد

 . باشيم داشته باالتر دستمزدي  بتوانيم

 الزم رهايمعيا گرفتن نادیده و کار قانون در المللی بين استانداردهاي به توجهی بی همچنين

 منجر نکارگرا از حمایتی هاي سياست همواره تا شده باعث دستمزد، حداقل تعيين در کافی و

 شغل افتنی به نسبت روزانه نيز بيکاران و گردد کارفرما و کارگر براي شغلی، امنيت کاهش به

 .شوند می نااميدتر

 

 دستمزد حداقل که، دهد می نشان دستمزد، نرخ افزایش با مقایسه در تورم نرخ افزایش جدول

 کارفرمایان بازهم ،تورم از کمتر دستمزد با چرا. باشد می کمتر درصد 30 حدود تورم به نسبت

 روز هر کارگران زندگی و شوند می زندان گرفتار یا و نمایند می تعطيل را خود هاي کارگاه

 کند می عنوان که است آمده کار جهانی سازمان بينی پيش در آن جواب گردد؟ می تر سخت

                                                 
 28/11/1393 شرق روزنامه -39
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 تامين ار کارگران منافع دستمزد افزایس نباشد، علمی مبناي بر دستمزد حداقل معيارهاي اگر

 .بود خواهد کارگران نيازهاي از فراتر دستمزد حداقل باشد، علمی صورت به اگر و کرد نخواهد

. اشدب نمی کشی بهره دليل دستمزد، حداقل بودن پایـين المللی، بيـن تـجربيات اسـاس بر

 راههمـ ومیعم افکار ميبایست امور، اصـالح براي اقدام و شده عنوان موانـع شدن طرف بر براي

 می بنظـر. ایندبنم قوانين اصالح به  اقـدام   ها مخالفت از واهمه بـدون امر مسئولين تا گردند

 کار يـنقوان در دوسـتان، دست به را خود پليـد  افکار مناسـب زمان در کشور دشـمنان رسد

 .کنند تسخيـر را کشور ، کشی لشکر بدون تا اند گنجانده ایـران

 داقلحـ اگر ":کند می عنـوان دستمزد حداقل راهنماي 18 صفحه در کـار جهـانی سازمـان 

 و گرانکار از درحمایت کمی تـأثير شـود، وضـع پيشنهادي استاندارد از تر پایين دسـتمزد

 در اچيزن اثر باشد، باال دستـمزد حـداقل که صـورتی در ولی داشت خواهد آنها هاي خانواده

 تورم فزایشا  باعث و گذارد می اشتغال بر معکوس اثر و دارد  کارگران نيازهاي کردن بـرآورده

 ."گردد می صادرات کاهش و
“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.  

 از ناناطمي وضرورت کارگران نيازهاي ميـان شکـافی اند، یافتـه در کشـورها از بسيـاري"

 حداقـل یک فقط که سيستمی در شکاف این حذف. دارد وجود تجـاري ايه شرکت پایداري

 به تغالیاش و اقتصادي مطلوب نا اثرات باشد ممکن هم اگر و بود نخواهد ممکن دارد دستـمزد

 که ستا ایـن کار جهـانی سازمان استانداردهاي و پيشنهـادات نتيجه“ .داشت خواهد همراه

 و يوستهپ اصالحات بایـد ها شـرکت پایـداري و  کارگـران نيـازهاي بين شکـاف حـذف براي“

 . "شود برده کار به تدریجی

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 
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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.  

 ورشک بيکاري وضعيت بهبود جهت  در المللی بين خـرد صاحبـان نظـرات از است شایستـه

 .دهد می نشان را کار قانون نواقص و ها پتانسيل از نمایی 9 شماره تصویر .شود استفاده
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 اسالم مقدس شرع با ارک قانون هاي مغایرت( سوم بخش
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 تطبيق به ادامه در و گيرد می قرار بررسی مورد کشور کار قانون تصویب شرایط بخش این در

 شامل لی،فع کار قانون که است ذکر به الزم. شود می پرداخته اسالم مقدس شرع قوانين با آن

 انونق این در شرع خالف مورد 76 نگهبان، شوراي نظر طبق که است تبصره 121 و ماده 203

 .دارد وجود

 فعلي کار قانون تصويب روند( 3-1

 ندگاننمای تصویب از پس که است صورت بدین کشور در قانون تصویب روند اساسی، قانون طبق

 در ات برسد اساسی قانون نگهبان شوراي تأیيد به باید مصوبات این اسالمی، شوراي مجلس

 عدم تصور در. شود قانونی کشور، اساسی قانون و اسالم موازین شرع، با مغایرت عدم صورت

 ايشور نظر مورد اصالحات تا شودمی داده عودت مجلس به مصوبات نگهبان، شوراي تأیيد

 .گيرد انجام نگهبان

 ورتص بدین هم اسالمی انقالب شکوهمند پيروزي از پس ایران در کار قانون تصویب چگونگی

 مجلس در اوليه طرح دولت، و کارفرمایان کارگران، بين گسترده يها بررسی از بعد که بود

 ایرتمغ دليل به نگهبان شوراي در ولی رسيد تصویب به 1360 سال در اسالمی شوراي محترم

 شوراي به مجددا اوليه قانون گرفت، صـورت که اصالحاتی با. شد داده برگشت اسالمی احکام با

 به سالم،ا مقدس شرع با مغایرت بر مبنی ایشان مخالفت اب دیگر بار که گردید ارجاع نگهبان

 رورتیض دليل به اسالمی  شوراي مجلس مورد، این در.  شد بازگردانده اسالمی شوراي مجلس

 جلسم وقت رئيس لذا. ورزید اصرار خود موضع بر کرد، می احساس مصوب قانون اجراي در که

 ،(ره) خمينی امام حضرت اسالمی انقالب رگذا بنيان به اي نامه طی 05/07/1360 تاریخ در

 وابيهج طی( ره) خمينی امام. شد نگهبان شوراي و مجلس اختالف در والیت، اعمال خواستار

 شکل دینب رابطه این در را خود موافقت بوده، جنگی شرایط و خاص شرایط به الزام با که اي

 . فرمودند اعالم
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 الرحيم الرحمن هلل ا بسم

 ظامن اختالل موجب آن تَرکِ یا فعل  که دارد دخالت اسالمی جمـهوري  منظا درحفظ آنچه

 یا علف آنچه و است فساد مستلزم آن فـعل یا آن تَـرکِ که دارد ضـرورت آنچه و شـود می

 مجلس وکـالي اکثریت وسـيله به موضوع تشخيص از  پس است حَرَج مستلزم آن تـرک

 فعر از پس و است، محقق موضـوع که مادام آن نبود مـوقت به تصریح با اسالمی، شـوراي

 که ودش تصریح بایـد  و آن، اجراي و تصویب در مجـازند شـود، می لغو خود به خود موضوع

 عقيبت و شـود می شناخته مجـرم نمـود، تجـاوز مقـرر  حدود از اجرا متصدیان از یک هر

 .شود می شرعی تعذیر و قانونی

 الخمينی الموسوي اهلل روح. 1360 مهر 19.برکاته و اهلل رحمت و عليکم السالم

  که هدد می نشان تحميلی جنگ زمان در کار قانون با( ره) خمينی امام حضرت موافقت شرایط

 داده راي آن به زیر شرایط با 1366 سال در همچنين و 1360 سال در( ره)خمينی امام حضرت

 .اند

 ستلزمم آن تَرکِ.است فساد مستلزم آن تَرکِ.شود می درنظام اختالل موجب آن تَرکِ( الف

 .(است بوده وقت دولت هاي جوسازي بيانگر تاکيدها این. )است حَرَج

 المللی ينب و داخلی تحقيقات از استفاده مبين تاکيد این. )پذیرد انجام موضوع تشخيص با( ب

 .(تاس شده تصویب قانون آن به توجه بدون که گردید مشخص قبلی فصل توضيحات با که است

 نشان مه تاکيد این. )شود لغو خود به خود موضوع رفع از پس و آن بودن وقت به تصریح با(ج

 .(است داشته ادامه آن بودن موقت همچنان و دارد وجود قانون در اشکال دهنده

 کارفرما و کارگر ميان قرارداد در اسالمی شوراي مجلس که بود صورت بدین اشکال موضوع

 شوراي ولی شد، می آن اجراي به ملزم کارفرما، که گرفت می نظر در کارگر رايب را مزایایی
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 صحيح شرع قوانين مطابق را ثالث شخص دخالت و داشت تاکيد طرف دو قرارداد بر نگهبان

 .دانست می کافی کار، قرارداد انعقاد در را طرفين رضایت صرف و دانست نمی

 و نمود فاعد آنان از باید و است پابرهنگان براي متحکو که کردند می اعالم افرادي زمان درآن

 که داشتند قيدهع افراد این. کردند تدوین کارگران نفع به را قانون خودشان نظر با راستا این در

 سال سی زا پس که نمود بررسی باید. )ندارد وجود ازکارگران حمایت براي قانون این جز راهی

 .(است آمده وجود به کارگران براي بهتري شرایط

 می عنوان چنين 1364 تا 1360 هاي سال در اجتماعی امور و کار وزیر توکلی، احمد آقاي

 اقتصادي زیرساخت تعيين و اقتصادي هاي مـدل بحث دولت در وقتی دوره، آن در": نماید

 نمایـنده زیرساخت گانـه ده هاي کميته از کميـته سه در کـار وزیر بـعنوان من شد می مـطرح

 کميته این از اینجانب، نماینده بعنوان بودند، کرده کار اقتصادي مکاتب در که نفر سه که. تمداش

 به و شدند می  متـوجه را 40سوسيـاليستی کـج خـط ایـنها. آوردند مـی گزارش من براي ها

 .دادند می انتقال من

 دولت نايمع به بلکه کلمه اعتقادي معناي به نه. سوسياليستی چپ هاي گرایش موقع آن

 محيط گردید اشاره که همانطور و بودیم وابسته 41کاپيتاليسم خورده چوب ما. بود رایج ساالرانه

 چپ یا و 42مارکسيستی معناي به بودند، چپ یا همراهانشان و روحانيت از غير به هم دولت

                                                 
 شکل به یا ریزي برنامه راه از دولت آن در که است اقتصادي سياسی نظامی اسالمی، دانشنامه تعریف طبق: سوسياليسم-40

 .است آن قانونی مالک یا کند می کنترل را توليد اساسی ابزارهاي تر، مستقيم

 حق و قتصاديا هاي فعاليت در فردي آزادي اصول بر که تاس اقتصادي نظام نوعی عميد فارسی فرهنگ در تعریف طبق-41

 . باشد بناشده خصوصی مالکيت

 بازار یک دوجو آن مشخصه که است کاال توزیع و توليد و خصوصی مالکيت بر مبتنی اجتماعی و اقتصادي سيستم یک-42

  .شود می هدایت بيشتر سود انگيزه با که است رقابتی آزاد
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 تربيش با من.شد منشعب زیادي هاي گرایش ها این درون از بعد. سوسياليستی معناي به بودند

. بودم اسالم اصيل خط استقرار و ترویج دنبال به حال عين در و  بودم درگير انشعابات این

. کردم می انتقاد است، اسالم و ایران مردم ضرر به کردم می فکر که هایی ایده از همواره بنابراین

 ردهک مطالعه که مختلفی مکاتب به نسبت و دارم هم هنوز و داشتم اعتقاد اسالمی اقتصاد به

 .بودم حساس بودم،

 آن کثریتا. بود چپگراها اختيار در دولت و داشتند چپ تفکرات ها دولتی اکثریت دوره آن در

. تيمداش سویی هم موارد، خيلی در و داشتند خدمت قصد که بودند شریفی هاي انسان هم ها

 توانند می داقتصا بر دولت تسلط با کرد می فکر موسوي آقاي که بود این در ما اختالف اما

 کار، ینا با و است شرع خالف کار این که بود این من نظر ولی بگيرد را ثروت انباشت جلوي

 فساد بلکه نشده جلوگيري ثروت انباشت از روش این با و شود می سلب مردم اقتصادي آزادي

 نترلک از ثروت حالت این در. شود می انباشته آميزي فساد شکل به ثروت و شود می اضافه

 رفتگ باال ما نظر اختالف نتيجه، در. گيرد می شکل رسمی غير صورت به و شده خارج رسمی

 ما که ودب حالی در این. هستيد داري سرمایه طرفدار شما گفتند دیگران و بنده به غلط به و

 و راغصبزی است خوب مالکيت گفتيم. بودیم مالکيت طرفدار بلکه نبودیم داري سرمایه طرفدار

 . است بد مردم الامو چپاول

 سرمایه نظام با که است خاصی چارچوب در باور این، دارد قبول را اقتصادي آزادي اسالم اگر

 مالکيت کاپيتاليسم البته. دارد جدي مبنایی هاي تعارض مارکسيسم با ولی ندارد تطبيق داري

. خودمان ايه معيار با کنيم می امضا ماهم. خودش هاي معيار با اما کند می امضا را خصوصی

 از یکی در آید می یادم. دادم استعفا دولت مشی به اعتراض در من و گرفت باال اختالف این

 سالمتی، آقاي که گفتم من داشت، عهده بر را ریاستش موسوي آقاي که اقتصاد شوراي جلسات

 یکی من دادم؟ انجام را کار این کجا من که گفتند ایشان. کند می تبليغ را مارکسيستی افکار
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 چون که بود نوشته آن اول. خواندم و کردم باز بود نوشته کشاورزي وزارت که را جزواتی از

 تبدیل تعاونی به باید را برداري بهره هاي واحد تمام پس.است استثمار موجب خصوصی مالکيت

 تعاونی از ما که است ممکن. است مارکيستی و دارد تعارض اسالم با مبنا در نظر این. کنيم

 خصوصی مالکيت که این دليل به نه ولی. کنيم دفاع ثروت بخش در کارکردهایش و ورزيکشا

 .هستند مالکينش. کارکنانش که است شرکت نوع یک این. است استثمار موجب

 به گردد میبر کرده را کار این معارف آقاي کنند می فکر برخی اینکه. نوشتم من را کار قانون

. انستد ایشان به منتسب را کار این و کرد نفت نفحات تابک در اميرخانی رضا که اشتباهی

 ریجانیال علی آقاي. خانه وزارت اصلی معاون رضایی معتمد مهندس از کار قانون نوشتن براي

 اهلل آیت.یقم آذري اهلل آیت دیگر سوي از.کردیم شروع فر، معين آقاي و کار وزارت مقام قائم

 دياحم اهلل آیت.روحانی مهدي سيد اهلل آیت.انیروح مهدي سيد اهلل آیت.کاشانی راستی

 در( هر) امام نماینده آخر نفر دو. )شدند شناس حکم کریمی جعفر سيد اهلل آیت و ميانجی

 .(بودند اقتصاد شوراي

 چگونه که، کردم عرض ایشان به و رفتم امام خدمت من شود تهيه نویس پيش که این از قبل

 چند. است خوب این آهان" : فرمودند تعبيرشان عين( ره)امام. کنيم می تقریر را قانون داریم

 شوراي به ببر اول.مجلس را آن نبر هم بعد. بنویسند برایت شرع عين را قانون که بياور مال تا

 ".نشویم معطل آمد، مجلس از هم بعد که نيست آن در شرع خالف بگویند ها آن که نگهبان

 دادیم اي نامه طی و نوشتيم را نویس پيش آن کشيد ولط ماه چند. بود من به امام سفارش این

 جلسه رئيس هم کنی مهدوي آقاي و گذاشتند جلسه نگهبان شوراي فقهاي. نگهبان شوراي به

 کنی، مهدوي عظام آیات. بود جلسه غایب تنها صانعی آقاي. کرد تجليل خيلی مهدوي آقاي. بود

 حضور هم آملی جوادي آقاي کنم فکر .بودند هم مومن و خزعلی گلپایگانی، صافی جنتی،

 نوشته صحيح مسير در که بود قانونی اولين این که، بود این کنی مهدوي آقاي تعبير. داشت
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 موسوي آقاي با من اختالف و دولت هيئت به دادیم را قانون مرحله، این پایان از بعد. شود می

 .رسيد اوج به جا همين از

 کردم قلن هم من بردید؟ نگهبان شوراي به را الیحه اول اچر که کردند اعتراض دولت هيئت در

. نوشتيم رفينط توافق مورد عقد و اسالم احکام مبناي بر را کار قانون ما. کردند توصيه امام که

 دارد ياراخت. حاکميت که بودند معتقد برخی. مقابل در. بود منافع اشتراک و طرف دو متراضی

 می. انستندد می گر استثمار ذاتا را دار سرمایه و ناتوان را کارگر چون. کند تکليف تعيين که

 کارفرما و رسد نمی توانش کارگر اینکه فرض با اما. بنویسيم برایشان باید ما را داد قرار گفتند

 کارگر زا یعنی. است منصفانه قرار انعقاد از حمایت. حکومت وظيفه. کند می استثمار را او

 اه آن. بگيرد نظر در خودش براي مناسبی شروط. بندد می داد قرار وقتی که کنی حمایت

 تا گيرد می ظرن در را داد قرار. منافع اشتراک مبناي بر اسالم اما. بود منافع برتضاد مبنایشان

 .ببرند منفعت عقد این از طرف دو هر

 گرکار جاي به دولت باید نتيجه در. استثمارگراست. سرمایه صاحب که گفت می تضاد اصل

 راضی دعق به باید طرفين یعنی. است رضایت اسالم در عقد مبناي من، نظر از. بگيرد ميمتص

 است ردا سرمایه طبقه استثمار تحت کارگر طبقه که است این مارکسيستی مبناي ولی. باشند

 قضيه آخر. ندک داد قرار عقد و شود طرف دار سرمایه با کارگر طبقه از نمایندگی به باید دولت و

 مبنا ها نآ ولی گذاشتيم می تفاهم بر را مبنا که داشتيم را مبنایی و ماهوي نظر تالفاخ این

 مخالفت و بوده اسالم از دفاع خاطر به موسوي آقاي دولت با مخالفت. گذاشتند می تضاد بر را

 .شد می تمام ملی اقتصاد و مردم زیان به ساالرانه، دولت هاي گرایش با

 اي کميته توسط جدیدي اقتصادي هاي سياست بروند، خدا رحمت هب( ره) امام که این از قبل

 گذاري سرمایه جذب خصوصی، مالکيت خصوصی، بخش گذاري سرمایه از که شد تدوین

 مبناي همين که کردند امضا و تایيد را آن امام. کرد می دفاع دولت، شدن کوچک و خارجی
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 آقاي دوره همين در البته. کردیم یم دفاع آن از ما و شد بازسازي دوره در اقتصادي سياست

 اشتباه ساالري دولت بر اصرارش که شد متوجه تدریجا   ترکيه، به سفري از پس هم موسوي

 .است

 اقتصادي امور در دخالت و قدرت تمرکز به ميل شدت به ها آن که بود این اختالف اصلی علت

 خواند نمی عقل و شرع با تفکر ینا که گفتيم می و بودیم مخالف راهبرد این با ما و داشته مردم

 امام به نامه نفري هفت کنيم، تفاهم موسوي آقاي با نتوانستيم که زمانی و است آور فساد و

 پست، وزیر نبوي مرتضی سيد آقاي کشور، وزیر ناطق آقاي. خواستيم استعفا اجازه و نوشتيم

 پرورش آقاي خارجه، امور زیرو والیتی آقاي بازرگانی، وزیر عسگراوالدي آقاي تلفن، و تلگراف

 طی اجتماعی امور و کار وزیر هم بنده و سپاه وزیر دوست رفيق آقاي پرورش، و آموزش وزیر

 مردمی باید دولت داریم اعتقاد و اموریم کردن دولتی مخالف کردیم اعالم امام خدمت اي نامه

 و رسيد امام خدمت ما فطر از ناطق آقاي دليل همين به و ندادند نامه به پاسخی امام. باشد

 کرد، تفاهم شود نمی اینکه بر مبنی شواهدي هم ناطق آقاي و کنيد تفاهم که فرمودند امام

 فرمودند هم امام و بيند می لطمه مردم و است زیاد اصطکاک که چرا. دادند ارائه امام خدمت

 را منعتان ماش که فرمودند امام خدمت ناطق آقاي. کرد کار شود نمی نباشد تفاهم اگر که

 که گرفتيم تصميم و نشستيم ما بعد. ندارد اشکالی که گفتند امام و کنيم تدبيري ما تا بردارید

 آقاي و بنده اساس همين بر. نياید پيش مشکلی تا بمانند بقيه و بروند کنار اقتصادي وزراي تنها

 که کردند رفتار طوري ما با ولی کردیم استعفا ماه مرداد اواخر ما. کشيدیم کنار عسگراوالدي

 از هم و عسگراوالدي آقاي از امام رسيد امام خدمت شهریور 8 دولت هيئت وقتی. نبود درست

 عمل به تجليل وي از و کردند یاد اسم با عسگراوالدي آقاي از جلسه آن در امام. کردند یاد بنده

 خوبی و صالح وانج شناختيم، نهضت طول در ما که کار وزیر آقاي این گفتند هم بعد و آمد
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 ولی بودند نوشته هم را من سياسی قبر سنگ حتی زمان آن در. کردند دعا من براي و است

 .کند پيدا ادامه جدیت با فعاليتمان که شد باعث امام حرف این

 نماید، اجرا را شرع مخالف قانون نشد حاضر که وقت، کار وزیر توکلی احمد آقاي استعفاي از بعد

 ریيس مجلس، ریيس جمهور، ریيس و شد مطرح جدي بطور بحث این دیگر بار 1366 سال در

 تعيين رخواستا امام به اينامه طی خمينی سيداحمد مرحوم و وزیر نخست ، کشور عالی دیوان

 يفشارها به باتوجه امام و شدند مصلحت و ضرورت تشخيص و مسائل عملی حل براي مرجعی

 جوابيه در کار، قانون بودن موقت به تصریح با و لیتحمي جنگ شرایط در ایران حضور موجود،

 هللاآیت نگهبان، شوراي فقهاي از مرکب مجمعی تشکيل دستور 17/11/1366 تاریخ در خود

 وزیر و موسوي ميرحسين آقاي ها،خوئينی موسوي توسلی، رفسنجانی، هاشمی اي،خامنه

: رمودندف مرقوم نامه این از خشیب در امام. کردند صادر را نظام مصلحت تشخيص براي مربوطه

 موجب نآ از غفلت گاهی که است اي مهمه امور از نظام مصلحت که باشند داشته توجه آقایان»

 تمام ويتابل را ایران اسالمی جمهوري نظام اسالم، جهان امروز. گرددمی عزیز اسالم شکست

 يصتشخ مجمع در 1367 ماه آذر در قانون آن، از بعد. «.داندمی خویش معضالت حل نماي

 را ودخ اعتراض اي نامه در گلپایگانی اهلل آیت هم، رابطه این در و شد مصوب نظام مصلحت

 .کردند اعالم امام حضرت به اوليه، احکام شدن رعایت عدم بر مبنی

 مجلس در بودن موقت شرایط با فعلی کار قانون ،1368 سال در امام حضرت رحلت از پس

  پاسخ. رسيد نهایی تصویب به 29/08/1369 تاریخ در نگهبان شوراي الفتمخ با اسالمی شوراي

 خوردن مانند فقهی مسائـل مطـابق ایشـان زیرا است ستودنی زمينه این در( ره) امام حضرت

 اشکـالی آن به اقـدام مسئله فرض با که فرمودند  اظهار  خاص، شـرایط در مردار، حيوان گوشتِ

 غير آن، مشکالت و حَرَج براي ایشان به شده اعالم موضوع که نجاستای در اصلی نکته ندارد،

 .است بوده جوسازي  و واقعی
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 کارفرما و کارگر بين کار قرارداد مورد در مراجع نظر( 3-2

 دانی،هم نوري سيستانی،  سبحانی، جعفر شيرازي، مکارم عظام آیات) تقليد مرجع 11 فتواي

( هروديشا  حسينی گرگانی، علوي زنجانی، بيات دستغيب، گلپایگانی، صافی مظاهري، زنجانی،

 از غير ارفرماک و کارگر بين قراردادي اگر: است چنين کارفرما و کارگر بين قرارداد با رابطه در

 پایبند نآ به باید طرف دو و است شرعی االجراي الزم و احترام قابل شود منعقد مصوب قانون

 فی اردادقر از باالتر وجهی گرفتن باعث که طرف یک از نقانو مجریان حمایت درصورت و بوده،

 . دارد اشکال باشد، هم دولت مصوبه اگر حتی بشود، بين ما

 صحيح قلع و شرع نگاه از نباشد واقعيت پایه بر که حداقلی تعيين یابيم می در اساس این بر

 نامه املک متن ذیل در.  شود می جامعه در بيکاري و دلسردي  اختالف، باعث زیرا  باشد؛ نمی

 :شود می استفاده نمونه عنوان به برکاته دامت شيرازي مکارم اهلل آیت جوابيه و

 . فرمائيد ادرص دستور زیر استفتاء پاسخ نمودن مرقوم به نسبت است خواهشمند احتراما ، سالم با

 از کمتر کارگر هماهيان حقوق که کند اذعان کارفرما کارفرما، و کارگر بين قرارداد در اگر: سوال

 مراجع به ربکا اشتغال از پس ولی نماید قبول را آن نيز کارگر و هست کار اداره مصوب قوانين

 حکم ،نماید دریافت اوليه توافق برخالف را خود حقوق التفاوت مابه و کند شکایت قانونی

  چيست؟

 از کمتر حقوقی که کنند توافق کارفرما و کارگر که صورتی در" سالم، اهداي با تعالی، بسمه

 ".باشيد موفق هميشه. ندارد شکایت حق بعدا  کارگر بگيرند، کار اداره مصوب قوانين

 انجام از صاحبش، زیرا. است دیوانگی و جنون نوعی رَوي، تُند": فرمایند می( ع) علی حضرت

 يمبدان است الزم  ".هست وي جنون شدت نشانه نشود، پشيمان چنانچه و گردد می پشيمان آن

 شخصی و اجتماعی روابط در اشکالی و اختالل حتما   نباشد، صحيح شرع نظر از مطلبی اگر

 باشد می چنين کار، اداره اختالف حل مسئول یا و کارمند یک وظيفه حداقل. نماید می ایجاد
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 اختالف، حل مسئولين است الزم. است شرع خالف قانون این نماید اعالم اختالف طرفين به که

 سوال خود، تقليد مرجع از غيرشرعی نظام کردن جاري براي گيرند، می که ستمزديد بواسطه

 به کریم قرآن و است شده زده نگهبان شوراي توسط قانون، این بودن شرعی غير مهر. نمایند

 10 شماره تصویر. باشيد دار وفا خود هاي داد قرار به " بالعقود اوفو": فرماید می صراحت

 ميباشد قسمت این در ذکورم موارد دهده نشان
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 :جرياني نفوذ به نسبت اسالمي انقالب معظم رهبر هشدار( 3-3

 رماندهانف با دیدار در( العالی مدظله) اي خامنه اهلل آیت حضرت اسالمی انقالب معظم رهبر

 در سازيبکهش یعنی جریانی نفوذ": کردند تاکيد جریانی، نفوذ به نسبت هشدار با کشور بسيج

 ."هستند ازانستصميم و نخبگان جریانی، نفوذ این آماج که ها،جاذبه و پول وسيله به ملت، داخل

 شرکت و اه کمپانی پشتوانه و مالی قدرت از سياسی، دستگاههاي و سازمانها بر عالوه استکبار

 و زور و زر مثلثِ  از استفاده با استکبار جبههِ  واقع در و است برخوردار صهيونيستی بزرگ هاي

 اسیدیپلم و سياسی دستگاههاي عملکرد در تزویر. است مستمر ریزي برنامه حال در تزویر

 خنجر د،گيرن می آغوش در را شما و زنند می لبخند شما به که حالی همان در یعنی استکبار،

 .کنند می فرو قلبتان در را خود

 «جریانی و اي شبکه نفوذ» و «موردي نفوذ» پدیده، این ریزان برنامه و طراحان عمده روش دو

 دارد، طوالنی اي سابقه دینی حتی و حکومتی سياسی، دستگاههاي در که موردي نفوذ در. است

 یا نظر مورد افراد خانه در دوست، چهره در و گفتاري یا رفتاري ماسکِ زدن با نفوذي عناصر

 می تعقيب موردي نفوذ در که مهمتري هدف. کنند می ورود مسئول فرد تشکيالت و دستگاه

 یا مسئول نگاه کند می تالش نفوذي فرد سازي، تصميم روش در. است «سازي تصميم» شود

 همان او تا دهد تغيير مختلف مسائل قبال در را کشور و جامعه حرکتهاي در مؤثر شخص

 ریانی،ج و اي شکبه نفوذ در. خواهند می آنها که دهد انجام را حرکتی  و بگيرد را تصميمی

 کشور داخل در و ملّت درون در ،«جنسی هاي جاذبه و پول» ي وسيله دو با عمدتا  دشمن

 بسيار نفوذ در. دهد تغيير را زندگی سبک نتيجه در و باورها، آرمانها، تا کند می سازي شبکه

 می مرتبط هم با متفاوت روشهاي با دروغين، هدفی با افراد از اي مجموعه جریانی، خطرناک

 ترتيب این به. شود دشمن نگاه شبيه و کند تغيير تدریج به مختلف مسائل به آنها نگاه تا دشون

 حاشيه مسائل. کنند می محقق را خود اهداف افتادن، خطر به و شدن شناخته بدون بيگانگان،
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 به فشرند، می پاي اصالتها و ارزشها بر که کسانی قضيه، این در. هستند نفوذ جریان مکمل اي،

 و ارزشها تدریجی تضعيف و آنها سکوت سایه در تا شوند می متهم تندروي و گري طیافرا

 ".شود فراهم نفوذ پروژه اهداف تحقق زمينه آرمانها،

 خاص کاوتذ و درایت با که( العالی مدظله) اسالمی انقالب معظم رهبر هاي فرموده به توجه با

 موجب که کار قوانين موضوع بایست یم. نمایند می گشایی راه مهمه مسائل مورد در خودشان

 سدر می بنظـر راستا همين در. گيرد قرار بررسی مورد گردیده، کشور در گسترده بيکاري

 کار نيـنقوا در غافل، دوسـتان دست به را خود پليـد افکار مناسـب زمانی در کشور دشـمنان

 هایی ریانج به نسبت است زمال. کنند تسخيـر را کشور کشی، لشکر بدون تا اند گنجانده ایـران

 .باشيم هوشيار اند، شده کشور اشتغال در تعطيلی موجب که

  11 شماره تصویر در تحميلی جنگ هاي خسارت با مقایسه در جوانان بيکاري ضرر موضوع

 ايه ساخت زیر درصد 15 توانست ساله 8 جنگ ميدانيم که همانگونه. است شده داده نشان

 را رکشو کاري ظرفيت درصد 60 است توانسته فعلی کار قانون ولی کند، نابود را اقتصادي

 .نماید تعطيل
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 ي،نوساز براي گانه چند هاي فرصت گرفت، قرار بررسی مورد که ایران اقتصاد بخش هجده

 چشمگير هاي بهبود مستلزم ها پتانسيل این تحقق. دارد وجود پذیري رقابت و کارایی افزایش

 نيروي ترباال بسيار مشارکت نرخ وري، بهره رشد به بخشی شتاب. است نایرا اقتصاد ساختار در

 ارها،ک این حجم از انجام است، بخش اثر گذاري سرمایه عظيم حجم ورود آن کنار در و کار

 راه رقیش اروپاي هاي کشور برخی  و مالزي جنوبی، کره اما. آید نظر به آور رعب است ممکن

 نيز ایران. دان کرده پيدا ساله چند دوره یک در خود، داخلی الصناخ توليد تقویت براي را هایی

 گذاريِ  سرمایه جذب براي را عمده اصالحات باید کند، استفاده ها فرصت این از بخواهد اگر

 کار نيروي ارباز پویایی و رساند انجام به محصوالت بازار کارایی و پذیري رقابت افزایش درست،

 .  دهد افزایش را

 

 :نتيجه( 3-4

 سوال ینا شده، عنوان مطالب و کار قانون بودن موقت در( ره) خمينی امام الزام به توجه با

 نرسيده فرا کار قانون اصالح وقت تصویب، زمان از سال 28 گذشت از پس که است مطرح

 دارانسردم و است شده گذاشته کنار دنيا در سالهاست کمونيستی افکار که دانيم می! است؟

 منسوخ ايه ریشه پایبند هنوز ما که است چگونه حال نمایند، می اقرار  تفکر این پوچی به آن

 !هستيم؟ خودمان کار قانون در آن شده

 و َضنکا  مَعِيشَه  لَهُ فَإنَّ ذِکرِي َعن أَعرَضَ  مَن و":  فرمایند می خداوند طه، سوره 124 آیه در

  تنگ زندگیِ حقيقت در شود، گردان روي من یاد از کس هر: یعنی ".أَعَمی ةِالقيامَ یَومَ نَحشُرُهُ

 کاري قانون قبل، سال 28. کنيم محـشورمی نابينا را او قيامت، روز و داشت خواهد( سختی و)

 قابل آن نامطلوب اثرات فوق، آیه به استناد با و بود اسالم مقدس  شرع خالف که شد مصوب

 رعایت و اسالم مقدس شرع قوانين بر تکيه با که است رسيده آن قتو. است بوده بينی پيش
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 و راحت دنيایی تا شوند اصالح کار قوانين موضوع، تشخيص بر مبنی( ره)خمينی  امام تاکيد

 قوانی برابر در باید زمانی چه تا که است مطلب این گویاي 12 شماره تصویر. باشيم داشته زیباتر

 !نمایيم؟ سکوت شود، می ایران اسالمی جمهوري نظام در داقتصا تضعيف موجب که اشتباه

 تشکيل اجازهِ آن، براي و باشد می مهمه امور از نظام حفظ فرمود ،(ره) خمينی امام حضرت

 براي ار،ک قانون مصوبات نتایج اینکه به توجه با. نمودند صادر را نظام مصلحت تشخيص مجمع

 نموده متزلزل را کشور اقتصادي هاي ریشه کار نقانو که هستيم شاهد و است روشن مجمع این

 اصالح با ربط ذي مراجع دیگر و تقليد معظم مراجع و روحانيت مصلحت، مجمع است الزم است،

 در شکالا موجب کشور، اقتصاد در اشکال که نمایند اقدام اسالمی نظام حفظ براي کار قانون

 عمومی روشنگري مقصود، این به ستيابید راه بهترین. گردد می ملی اقتدار و فرهنگ سياست،

 نائل وياخر و دنيوي سعادت به مذهبی غير قوانين از دوري و دین از اطاعت سایه در تا است

 .گردیم
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 آن، اصلی دليل که گردیده نکارگرا از کشی بهره موجب کار، و کسب هاي محيط فعلی شرایط

 گفت، توان می عبارتی به. است اشتغال ایجاد براي تقاضا بودن کم و کارفرمایی شدن انحصاري

 .است کارفرمایان بر قانون، کنونی هاي گيري سخت اشتغال، ایجاد تقاضاي کمبود اصلی ریشه

 ورود براي عاوضا کار، روابط بر گيري سخت کاهش با که گردد اي گونه به وضعيت اگر

 براي انامک این جدید، شرایط با و یافته افزایش ها آن تعداد شود، مهيا جدید کارآفرینان

 وافقت یا و تمایل عدم و کارفرما کشی بهره صورت در که، شود می فراهم کش زحمت کارگران

 و دهکر رجوع دیگر هاي شرکت و کارفرمایان به بتوانند خاص، شرکت یک در کردن کار براي

 به وليد،ت رقابتی محيط در نيز کارفرمایان سود حال عين در. شوند کار به مشغول ها آن نزد

 .رسد می حداقل

 

  آن تاريخچه و کشي بهره( 4-1

 کار مرهث از استفاده معناي به(  Explaitation of labour) کارگر از استثمار یا کشی بهره

 می دخو به گوناگونی اشکال مختلف، یسياس و اجتماعی هاي نظام در کشی بهره. است دیگري

 توسط زمين، رب کشاورزان کار ثمره برداشت از بوده، عبارت استثمار فئوداليسم، دروان در. گيرد

 مایهسر دست به اضافی ارزش استخراج شکل به کشی بهره داري، سرمایه نظام در و اربابان

 ریان،ع صورت به بشري جوامع ریختا طول در ستثمارا .گيرد می صورت کارگر طبقه از داران،

 .است داده نشان را خود پنهان و عریان نيمه

 و برده یعنی اصلی، طبقه دو داري، برده جوامع در که است بوده صورت بدین عریان، استثمار

 نظام این ايبقای. شد می فروش و خرید توليد ابزار مانند برده و اند داشته وجود برده صاحبان

 .است داشته ادامه آمریکا رد نوزدهم قرن تا
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 طبقه دو داري، برده و برده جاي به است، بوده فئودالی نظام در که هم عریان نيمه استثمار

 کشی بهره شيوه نظام این در. اند داشته وجود ضعيف رعيت و قدرتمند فئودال یعنی مجزاء

 اختيار رد اجاره تصور به را فئودال زمين از قطعاتی یا قطعه رعيت که است بوده صورت بدین

 فروش به زمين همراه به رعيت نظام این در. است کرده می کار خود، براي آن روي و گرفته می

 .شد می منتقل جدید مالک به و رسيد می

 نظام هک آن از پس و گرفت شکل جهان در بورژوایی هاي انقالب آغاز با نيز پنهان استثمار

 . گرفتند را رعيت و فئودال جاي جدیدي طبقات رفت، بين از فئودالی

 در با دار سرمایه. ندارد علنی و ظاهري نمود یعنی است پنهان داراي سرمایه نظام در استثمار

 .کند می کار به وادار را کارگر ، توليد وسایل مالکيتِ  داشتن اختيار

 زا اي مجموعه کالن، نظام یک در که است سيستمی کشی بهره پنهان، استثمار دیگر شکل

 آنها کشی هرهب باعث و کنند می ایجاد ها گروه یا افراد براي را هایی محدودیت قوانين، و املعو

 .شوند می یکدیگر از

 ميان ابطرو به استثمار نوع این بيافتد، اتفاق گروهی یا فردي صورت به تواند می کشی بهره

 موقعيتی رد ساختاري لحاظ به فرد یا گروه یک که صورت این به ، است مرتبط ها گروه یا افراد

 به رتمند،قد گروهِ یا فرد استثمار نوع این در.  کند کشی بهره دیگران از تواند می که است

 .کنند می کشی بهره دیگر گروهی یا فرد از خود قدرت واسطه

 

  کشي بهره بستر شدن فراهم چگونگي( 4-2
 صنایع این در اي زینهه عامل مهمترین که کوچک صنایع در انسانی نيروي هزینه بودن باال

. کند می کار و کسب فضاي ترک به مجبور را کارفرما دستمزد، حداقل پرداخت به الزام و است

 فرصت رفتن بين از و شاغلين از زیادي تعداد بيکاري باعث کوچک صنایع افزون روز تعطيلی

 هم بر کار ايتقاض و عرضه توازن بيکار، جمعيت افزایش با و شود می کارگران براي شغلی هاي



 از اشتغال روستاییطرح حمایت 

102 

 

 را بيکاران زیاد بسيار تقاضاي به پاسخگویی توان کاري هاي فرصت زمان، این در و خورده

 و کشور نقاط تمام در که ملی، دستمزد حداقل پرداخت براي موجود قوانين واقع در. ندارند

 هب مجبور را کارفرمایان باشد، می یکسان توانمندي سطح هر با کارگران اقشار تمامی براي

 ، شد اشاره آن به قبلی هاي بخش در که فعلی کار قوانين در خالء. کند می صنایع تعطيلی

 مستمر افزایش بين این در. است اقتصادي بنگاههاي و کوچک صنایع تعطيلی عامل مهمترین

 تحميل باعث عمل در است، کارگران دلخوشی باعث ظاهر به که سال هر در دستمزد حداقل

 عده شدن بيکار به منجر و شده کوچک صنایع در خصوص به کارفرمایان، روي بر بيشتر فشار

 آن تعداد شدن کم و کار و کسب فضاي از کارفرمایان خروج با. است گردیده کارگران از کثيري

. است شده داده سوق شدن انحصاري نظام سمت به کشور، کاري نظام و رفته بين از رقابت ها،

 که اینجاست. ایم شده کارگر از کشی بهره بروز موجب رفرما،کا کمبود و انحصاري شرایط در

 .است کرده فراهم کارگران از کشی بهره براي را فضا تکميلی قوانين نبود بواسطه سيستم

 ها آن دست در قدرت باشند، داشته حضور بازار در کارفرمایان از کمی تعداد فقط که زمانی

 کار به مشغول که زمانی و ندارد دیگري تخابان حق کارگر حالت این در شود، می انحصاري

 بسياري غيرقانونی کارهاي انجام به تن شدن، اخراج از ترس و شغلی امنيت حفظ براي است،

 وضعيت این در اگر و شود، می بسيارکم مزد با کار به حاضر یا و مزد بدون کاري اضافه مانند

 حق ایشان که است دليل این به موارد همه. مانند می بيکار طوالنی، مدت شود، اخراج کارگري

 کارفرما به بلکه شود، نمی محدود کارگر به فقط کشی بهره. ندارند اشتغال براي بيشتري انتخاب

 دستمزد حداقل پرداخت به کارفرمایان اجبار با سيستمی استثمار این. گردد می تحميل نيز

 پيشبرد براي کارفرما. گيرد می شکل گردد، می تعيين وري بهره گرفتن نظر در بدون که ملی،

 اجباري دستمزد ميزان از تر کم آنان وري بهره که خود، کارگران به است مجبور کار، و کسب

. باشد می کارفرما از کشی بهره مصداق که کند پرداخت وري بهره حد از باالتر مزدي است،

 فراهم نيز را کارگران از کشی بهره شرایط و گردیده کارفرما از کشی بهره باعث موجود، قوانين

 نيستند، دیگري استثمار بدنبال( کارفرما و کارگر)قشر دو این از کدام هر واقع در. است نموده
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 راهکارهاي و است شده ها آن دوي هر از کشی بهره موجب سيستم، بر حاکم قوانين بلکه

 .باشند نمی معضل این حل راهگشاي شده، ارائه متداول

 

 :فعلي وضعيت در کارگران از کشي رهبه عيني موارد( 4-3

 شغل ودنب بواسطه آن درصد  7/54 که خود کاشانه و خانه از روستائيان مهاجرت به اجبار *

 شهرها، در انمتقاضي و کارگران تعداد افزایش با و گردیده شهرها به افراد این ورود باعث است،

 حاشيه شهرها، در کافی اسکان يفضا نبود دليل به و خورده برهم کار تقاضاي و عرضه تعادل

 شهر به روستایيان اجباري کوچ. است نموده بروز اجتماعی بزرگ معضل یک عنوان به نشينی

 به) .است شده غيررسمی کارهاي انجام به دادن تن و نامناسب هاي محل در سکونت به منجر

 9/25 به 7/45 از کنون تا گذشته سال سی در روستا جمعيت نسبت ایران آمار مرکز گزارش

 .(است رسيده درصد

 این. است شهري کارگران دستمزد شدن کم شهر، در تعادل خوردن برهم اثرات از دیگر یکی *

 دستمزد ولقب و شوند بکار مشغول کار، مراکز بودن محدود بواسطه دستمزدي، هر با باید افراد

 .است شهري کارگران از کشی بهره نشانه کم،

 نندک می کار رسمی غير بصورت کشور کارگران درصد 30 که شد می ماعال قبل سال پنج تا *

 به اجبار. است رسيده درصد 50 به عدد این که اند نموده اعالم کار محترم وزیر 97 سال در و

 رمنطقیغي قوانين نبود بواسطه غيررسمی مشاغل درصد افزایش و بازنشستگی و بيمه بدون کار

 .باشد می کشی بهره دليل کار،

 حاشيه در شهري و روستایی کارگران که است شده باعث روستا در کارفرما و کار رفتن بين از* 

 حداقل درصد 10 با مراکز از بعضی در و درصد 20 حدود با باشند مجبور و شده ساکن شهر

 .است کارگران از کشی بهره رحمانه بی مصادیق از مورد، این و کارکنند دستمزد،
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 محروم که باشند می بکار مشغول توافقی و رسمی غير بصورت روستایی کارگران درصد 96 *

 همچنين. گردد می محسوب کشی بهره از دیگري نوع بازنشستگی و بيمه از افراد این بودن

 مصادیق از دهند، انجام کاري اینکه بدون روستایيان به دولت، طرف از بازنشستگی و بيمه اعطاي

 .است کشی هرهب شرایط ایجاد و وابستگی دیگر

 آورده دوجو بـه را ایشان مهاجرت و بيکـاري شـرایط روستـایی کارگـران از دفاع اسم به *

 وستاییر ميليون 3/10 تعداد ،13/07/94 مورخه در اشتغال از دولت ویژه گزارش طبـق. ایـم

 . هستند بيکار

 

 اشتغال از بازدارنده و شده نهادينه موارد( 4-4

 و شده هنهادین عمومی افکار در که شده اشاره واقعی غير تفکرات و اتاظهار به بخش این در

 کشور طحس در کارگران از کشی بهره بستر آمدن وجود به و بيکاري باعث و زایی اشتغال مانع

 .است گردیده

 شورک سراسر در را دستمزد حداقل کار عالی شوراي که است متمادي ساليان( 1 نظر اظهار

 خون گرم": شود می عنوان که اینست آن دالیل از یکی. کند می اعالم نیکسا( روستا و شهر)

 "!کنند دریافت متفاوتی دستمزد که است تر رنگين روستایی از شهري کارگران

 که چرا است شهر از بيشتـر مساوي، دستمزد با روستا در توليد هزینه که بگویيم باید پاسخ در

 بواسطه متخصص، نيروي تأمين و محصوالت ارسال اوليه، مـواد تهيه در نقل و حمل هزینه

 زمانی روستـا در گذاري سرمایه و است باالتر روستایی مناطق در راه دوري و امکانـات کمبـود

 بيکاري استدالل، این با. باشد ازشهـر تر پایين آنجـا در انسانی نيـروي هزینه که افتد می  اتفاق

 .(است شده داده توضيح تفصيل به 1-2 بخش در وردم این. )ایم نموده فراهم را روستایيان
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 تا باشد سير باید کارگر شکم": دارند عقيده بعضی که اینست دیگر فریبنده مورد( 2 نظر اظهار

 بگویيم، باید پاسخ در ".یابد افزایش دستوري بصورت و ساالنه کارگران دستمزد باید و کند کار

 تعطيلی قيمت به حتی است؟ قيمتی چه با دن،بو سير این ولی شود، چنين باید که البته

 از و کارگران شدن بيکار ها، کارگاه تعطيلی توليد، هاي هزینه افزایش موجب امر این مشاغل؟

 شده داده توضيح تفصيل به 2-1-4 بخش در مورد این. )است شده شغلی فرصت رفتن دست

 .(است

 شهر 10 از به آباد ده یک": شود یم بيان که دارد وجود دیگري نادرست تفکر( 3 نظر اظهار

 گرسنه متقي به حتی شود، سير طریقی هر به کارگر شکم که باوریم این بر یعنی  ".است ویران

 نوع این جواب ،"ندارد خبر گرسنه از سير" المثل ضرب بيکاري، نرخ افزایش و بيکاران ماندن

 نيست تصورم کارگران از بيشتري جمعيتِ  بيکاري جز اي آینده تفکرات، گونه این با. است تفکر

 .یابد افزایش کشی بهره و شده انحصاري اشتغال اوضاع شود می باعث و

 در اضاتق و عرضه نظام خوردن بهم شغل، نبود علت":  که شود می ادعا بسيار( 4 نظر اظهار

 در شغل نبود و بيکاري اصلی علت که شود عنوان باید مطلب این به پاسخ در ".است کشور

 هانیج سازمان پيشنهادات و مقدس شرع قوانين با تناقض در) انحصاري قوانين وجود ر،کشو

 افزایش ار بيکاري هم و برده بين از را شغل هم که است دستوري دستمزد حداقل تعيين در( کار

 دیگر کشورهاي تحویل را خودمان هاي شغل بيشتر، هرچه سخاوت با شرایط این در است، داده

 مشاهده کشور در ار بيکاران باالي نرخ بودند، گشا راه ها دستورالعمل و قوانين این اگر. ایم داده

 نيز کشی رهبه شرایط بلکه اند رفته بين از شغلی هاي فرصت تنها نه شرایط این با. کردیم نمی

 . است شده مهيا
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 با انرای کشور از کمتر بيکاريِ نرخ نفر، ميليارد 4/1 جمعيت با چين کشور که است چگونه

 چين و اروپایی کشورهاي برابر 2 از بيش ما کشور در بيکاري نرخ! دارد ميليونی 80 جمعيت

 .(است شده داده توضيح تفصيل به 3 و 2 بخش در مورد این. )است

 داشته دستمزد اب ارتباطی نباید وري بهره": دارند عقيده بعضی ایران، در متأسفانه( 5 نظر اظهار

 رقابت حذف. شود نمی گرفته نظر در دستمزد تعيين در وري بهره وضوعم اساس این بر ".باشد

 عـددت رفتـن بين از کارها، و کسب شـدن تعطيل داخلی، کاالي فروش عدم بازار، در محصول

 از کشور، در موجود گسترده  بـيکاري و کاري شرایـط هر در کـار به کـارگـران اجبار ، کارفرما

 .(است شده داده توضيح تفصيل هب 2-1-3 بخش در مورد این. )است تفکر این هاي نشانه

! باشد یم دستمزد حداقل بـودن وري،کم بهره بودن پایين علت": شود می عنوان( 6 نظر اظهار

 ماید،ن می الزام تورم و خانوار سبد از پس که را موردي اولين( ILO) کار جهانی سازمان"

 دليل تورم، وجود که کند می اظهار و است مزددست حداقل تعيين در وري بهره دخالت موضوع

 شده داده توضيح تفصيل به 2-1-3 بخش در مورد این. )باشد می دستمزد حداقل بودن باال بر

 .(است

: کنند می بيان برخی که اینست دارد وجود کشور در که دیگري نادرست تفکر( 7 نظر اظهار

 این "!شود کار به مشغول دستمزد، اقلحد از کمتر با نيـست حاضر کسی کشور روستاهاي در"

 شواهد به بنا. است شده دیده کرات به سيما سـراسري هاي شبکه در واقع، خالف اظهارات

 دستمزدي با روستایی کارگران یعنی. است رسمی غيـر روستاها در مشاغل درصد 96 عينی

 این با. هسـتند رکا به مشغول بازنشستگی مزایاي و بيمه بدون شده، تعيين حداقل از کمتر

 ترک را روستا معاش، امرار براي هستند مجبور روستا، در غيررسمی وکارگران بيکاران اوضاع،

 دستمزد، حداقل از کمتر دستمزدي با شهرها، در شغل ظرفيت بودن محدود به توجه با و کـرده

 روستاهاي ردراکثـ که اینست نادرست اظهارات و اطالعی بی بارز نمونه. شوند کار به مشغول
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 در موضوع این. )باشد نمی  هم دستمزد حداقل درصد 20 حدود کارگران، دستمزد کشور،

 (است شده داده توضيح      صفحه  ميانه دستمزد به دستمزد حداقل رابطه نمودار

 فشار حتت را وي همواره کارفـرما، از نـادرست تصویرسازي بـا کشور، در بعضی( 8 نظر اظهار

 احترامی". اشندب می کارگران از کشی بهره دنبال به کارفرمایان": کنند می عنوان و دان داده قرار

 دیده مطلب ینا گواه. ندارد معنایی ایران در متاسفانه شود، می لحاظ کارفرما براي دنيا در که

 کارفرما سجن موارد اغلب در که بدانيم باید. است کار قانون در کوچک  صنایع کارفرماي نشدن

 ینا در و اند داده تشکيل کوچک صنایع را، کشور صنایع  92 زیرا است کارگر  نسج از

 مالی انزنداني آمار به نگاهی با. باشد می کارگرانش به شبيه کارفرما معيشت وضعيت صنایع

 فزایشا درصد 30 قبل، سال به نسبت آمار این که شویم می متوجه اصفهان، استان در 96 سال

 حصاريان کار بازار هم و یافته افزایش بيکاري هم کوچک، صنایع ورشکستگی با. است داشته

 .است آمده وجود به کشی بهره شرایط یعنی شده،

 بهره دنبال به رکا قوانين اصالح با کارفرمایان": که دارد وجود تفکر این متاسفانه( 9 نظر اظهار

 اجبار هب را کارگران حسين، لطانس شاه زمان مانند خواهند می و باشند می کارگران از کشی

 و بردند می ستارو به شهر از باالجبار و بسته دست را کارگران زمان آن در. بازگردانند روستا به

" .کنيد زندگی روستا همان در و کنيد کار ارباب براي باید و بيایيد شهر به ندارید حق گفتند می

 سلطان شاه دوران مانند وضعيتی کشور، فعلی کار قوانين که بگویيم باید تفکر این به پاسخ در

 تاروس و شهر در یکسان دستمزد که چرا برعکس، شکل به ولی. است آورده بوجود را حسين

 در و ندکن کوچ شهرها به اند شده مجبور روستایيان و گردیده روستا در مشاغل تعطيلی باعث

 دادن نت با و بخرند جان به اشهره نشينی حاشيه در را آسيب و خطر گونه هر شغل، یافتن پی

 .گيرند قرار کشی بهره مورد کاري، هر انجام به
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 می ميان هب سخن روستایيان اشتغال براي کار قوانين در اصالح مورد در هرگاه( 10 نظر اظهار

 ها حریمت و قاچاق بانک، مسائل به کار قانون در بازنگري جاي به": گویند می اي عده آید،

 در. باشد می مسئله حل از فرار و فرافکنی نظرها اظهار اینگونه که بدانيم یدبا ".شود پرداخته

 یاصل دالیل از یکی. است مردم اموال به مربوط خصوصی مسئله یک بانک موضوع حال عين

 قرض امو که فردي زیرا ، است کار قانون از ناشی تورم ایجاد اسالمی، بانکداري نشدن محقق

 نمی را اريانتظ چنين اجازه تورم ولی نيابد، کاهش او پول ارزش رددا انتظار دهد، می الحسنه

 دست از ار خود ارزش ملی پول دیگر، عوامل و دستمزد حداقل از ناشی تورم با ساله هر و دهد

 .دهد می

 يباال هاي هزینه بواسطه داخلی محصوالت که افتد می اتفاق زمانی کاال قاچاق همچنين

 اقتصادي رفهص دراینصورت باشند، نداشته را خارجی کاالي با رقابت ن،توا انسانی نيروي دستمزد

  سياسی ضوعیمو و بوده خارج کارفرما و کارگر  عهده از هم ها تحریم بحث. است کاال قاچاق  با

 .( است شده داده توضيح تفصيل به 2-3 بخش در مورد این. )است ملی و

 نادرست، نظرهاي اظهار با و بایستيم آن التمشک پاي باید  کشور، واالي هاي ارزش حفظ براي

 و است رکا قانون کوچک، صنایع در اشتغال  اصلی مانع. نزنيم دامن بيکاري معضل به خودمان

 دور است، رکا قوانين اصالح که اصلی  موضوع از را ها ذهن و شود فرافکنی صورت  بدین  نباید

 .نمود

 

 کار قوانين اجراي از پوشي چشم نتايج( 4-5
 منافع طربخا شوند می کار قانون اجراي اشکاالت متوجه کار اداره اجرائی مسئولين که زمانی

 دانند می انعزیز این کنند، نمی گيري سخت آن اجراي در یا و گيرند می نادیده را قانون مردم،

 . شود می وارد کارگران به اصلی ضرر عمال   قانون، اجراي با
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 این کثرا دستمزد. نمود اشاره دستی صنایع توليد هاي ارگاهک در کار به توان می مثال براي

 دستمزد صددر ده حدود مليله، و بافی قالی کارگران. است کار قانون مصوبه از کمتر هنرمندان

 می دریافت دستمزد مصوب، حداقل درصد 20حدود چرم، توليد و کاري مينا کارگران و مصوب

 گونه ینا موفق مدیران از زیرا باشند، نمی مخفی مسئولين چشم از ها کارگاه این و نمایند

 قرار اگر. ودش می آورده عمل به تشکر و قدردانی سيما و صدا در کارآفرین عنوان به ها، کارگاه

 همين هب نمایند، تعطيل را کارگاه باید کنند، پرداخت را مصوب دستمزد حداقل ایشان باشد

 کنار از یتنها در و دهد نمی ایشان به را کاري نچني اجازه کار، اداره مسئولين وجدان دليل،

 . است همين هم انصاف و حق که کنند می عبور مسئله این

 عدم با کارفرما که گردد می ایجاد کارگران بين در ذهنيت این کار، قانون از پوشی چشم با

 بی و کاري کم ذهنيت، این واکنش که نماید، می پایمال را ایشان حق کار، قانون به توجه

 مشابه رفتار ،تفکر طرز و برخورد این يمشاهده با کارفرما مقابل، در. است کارفرما به اعتمادي

 شده، يشترب روز هر کارفرما و کارگر بين فاصله اختالف، این نتيجه در. دهد می نشان خود از

 و کسب لیتعطي و شده، کم کارگاه و کارفرما پذیريِ  رقابت توان و یافته کاهش کاري راندمان

 آن حاصل و است افتاده اتفاق نمایند، پرداخت را دستمزد حداقل اند توانسته نمی که کارهایی

 .است شده کشور و اقتصاد کارگر، بر ضرر و بيکاري

 کار قانون اجراي در گيري سخت نتايج( 4-6

 از یتخط شد، می اجرا کامل طور به کار قانون مصوبات اگر که دارند عقيده مسئولين از بعضی

. یافت می کاهش بسيار رسمی غير مشاغلِ درصدِ و شد می کم بسيار آن اجراي عدم یا و قانون

 درصدِ  شود، فعلی حالت از بيشتر قانون اجراي در گيري سخت اگر شود عنوان باید پاسخ در

 در شود، می مشاهده که همانگونه. یابد می افزایش بيکاري درصدِ و کاهش غيررسمی مشاغل
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 از باالتر بيکاري نرخ دهند، می نشان انعطاف آن اجراي در کار قوانين مسئولين که شهرهایی

 .باشد می دیگر شهرهاي

 در شغلی هاي فرصت رفتن دست از و شاغلين براي شغلی امنيت بودن کم آن دیگر نتيجه

 کمتر نقانو مجریان نظارت که روستاها در کنيم، می مشاهده مثال طور به. است کوچک صنایع

 رونق غيررسمی، مشاغل و ندارند را دستمزد حداقل پرداخت توان که کوچک مشاغل است،

 . دارند شهر به نسبت بيشتري

 افتد؟ مي اتفاق زماني چه قوانين اصالح( 4-7

 به که تداف می  اتفاق گوناگون هاي روش به مختلف مقاطع در ها دستورالعمل و قوانين اصالح

 . منمائي می اشاره آنها از بعضی

 عمومی اقبال *

 و مردم اناذه نمودن روشن داد، انجام را اصالحات سرعت به آن با توان می که مواردي از یکی

 می اصالح هب اقدام مردمی، پشتوانه با امر مسئولين صورت این در. است جامعه در مطالبه ایجاد

 مردم رکتمشا آن ترمهم نمونه و اي هسته اقدامات از مردم پشتيبانی آن، عينی مثال. نمایند

 .باشد می ساله هشت جنگ پيروزي در سپاه، و بسيج قالب در

 

 مسئولين بلند همت *

 در قيقتح  با بایستی که گردد می انجام مسئولين بلند همت با قوانين اصالح دیگر حل راه

 که اییه شعار به توجه با و باشند کوشا مردم وضع شدن بهتر در مدیریتی، هاي سيستم اجراي

 عترسری چه هر که داشت اميد توان می شود، می اعالم رهبري معظم مقام طرف از ساله ره

 . نماید می طلب امور پيشبرد براي را قوه سه هر حمایت راستا این در. بيافتد اتفاق قوانين اصالح
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 نطقهم به دانند می کبير کوروش را او بسياري که ذوالقرنين وقتی است آمده کهف سوره در

 و نندک می ظلم ما بر مأجوج و یأجوج هاي قوم گفتند او به مردم رسيد مغولستان در قفقاز

 تاریخی سد آن و کرد قبول ذوالقرنين و نماید جلوگيري ما بر آنها حمله از تا بساز سدي ما براي

 مشوی می متذکر اینجا در. نمود جلوگيري مأجوج و یأجوج هاي قوم حمله از و ساخت را

 راندمان اب بيشتري کار اینکه یا و کنيد دعوا خودتان حقوق سر بر یکدیگر با نگفت ذوالقرنين

 هم امروز. سازیمب اقوام این حمله برابر در سدي یکدیگر با گفت آنها به بلکه دهيد، انجام باالتر

 بایستی ،رسيم می کمتر اي نتيجه به دهيم، ادامه کارفرما و کارگر دعواي به هرچه است چنين

 که بسازیم، سدي است شده جامعه در تبعيض ایجاد و کردن کار مانع که قوانين مقابل در

 .باشد می کار قانون 41 ماده اصالح قوانين، آن سرآمد

 هيجان حد *

 شود گبزر قدري به اشکال مسئله، حل به توجهی بی اثر در که است این هيجان حد از منظور

. باشد یادز سرعت با اصالحات به نياز و شده هيجانی سيستم که گردد ایجاد عمومی نارضایتی و

 این در صوال ا و دارند سریع اقدام یک به نياز مردم. نيستند کارساز خيلی اقدامات، موقع درآن

 می قرار ءالشعا تحت را مدت بلند کارهاي که باشد می مُسَکِن صورت به اقدامات موارد، گونه

 . رددگ حادث بنایی زیر اشکاالت است ممکن حتی و کند می ضعيف بسيار را گذاري اثر و دهد

 غم اتفاق این و 43رسد می نفر ميليون 10 به بيکار هاي کرده تحصيل تعداد 1400 سال تا 

 این و فعلی بيکارِ التحصيل  فارغ برابر سه حدود یعنی) است مشکالت از بسياري گویاي انگيز،

 . دهد می نشان را قانون با آن ارتباط و بيکاري وضعيت 13 شماره تصویر(. بيکاري سونامی یعنی

                                                 
 yon.ir/W1R6E  - خبرگزاري تسنيم-43
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 می صدا بسيار آن سقف هاي چوب بود، گرفته کرایه به اي خانه شخصی: گوید می زاکانی عبيد

 خداوند ذکر سقف هاي چوب: داد پاسخ او. کند مرمتش مگر تا دادند خبر را خانه صاحب. کرد

 .مدبيانجا سجود به ذکر این ترسم می اما است نيک: گفت. کنند می
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 13تصویر شماره 
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 در هک باشد می دلخراش اي حادثه شغل، نبود بواسطه کشی بهره موارد عينی شواهد از یکی

 مدتی: نمود عنوان باره این در روستا دهيار. است داده رخ اصفهان استان شرق در واقع روستایی

 ینچند ،شده مجبور فراوان هاي سرگردانی از پس بود، شده بيکار که روستایی کارگر یک قبل،

 ایشان هسال ده دختر که شب یک در دهد، تغيير درآمد کمی بدليل را خود اي اجاره منزل بار

 در اي مشاجره مادر، اصرار و خرید توان عدم علت به نموده، را پدر از پفک خرید درخواست

 و بيند نمی رزندف به را فردا براي خرید، قولِ  جز اي چاره پدر نهایت در. افتد می اتفاق خانواده

 می مشاهده شود، می بيدار خواب از مادر که بعد روز صبح. نماید می ختم را قائله شرمندگی با

 کرات به دثهحا این به شبيه اتفاقاتی. است نموده آویز حلق را خود آشپزخانه در همسر، که کند

 حمطر لسوا این. کنند می بسنده شهرها مسائل به فقط مسئولين ولی دهد، می رخ روستاها در

 سيستمی، کشی بهره و فجایع این بروز در اندازه چه تا هستيم، قوانين این مدافع که ما شود، می

 !باشيم؟ می شریک

 کمتر جوان، بيکاري براي نظام خجلت": 44فرمودند انقالب فرزانه رهبر که کنيم نمی فراموش

 طرف از شکلیم هيچ قبال در مطلب این تاکنون ".نيست اش خانواده براي جوان یک خجلت از

 .است نشده بيان ایشان

 اقتصادي تعدال ایجاد آن، هاي شاخه از یکی و است اسالمی نظام حفظ معروف، به امر بزرگترین

 .گردد می محسوب منکرات بزرگترین از آن، بردن بين از براي تالش و باشد می

 استدالل و رفتار در باید رسد می نظر به جامعه و اشخاص براي شده عنوان ضررهاي به توجه با

 خانوار، سرپرست زن دانشجو، یک جایگاه در من بگوئيم و نمائيم دقت بيشتر خودمان هاي

 دارم؟ عهده بر کار قانون بيشتر شفافيت قبال در اي وظيفه چه مسئول، یک یا و معلول بيکار،

                                                 
  yon.ir/vMDrd-خبرگزاري مهر -44
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 اگر که گذاریمب این بر را فرض. نمایم اصالح به اقدام بدانم، مقصر را دیگري فرد اینکه بدون و

 با. بياندازم خودم برگردن را تقصير فقط و کرد نخواهد اقدامی کس هيچ نکنم حرکت من

 نمایم سوال خودم از ،«برکت ازخدا توحرکت از» معروف مثل به توجه با و خداوند از استعانت

 دهم؟ انجام توانم می کار قانون اصالح جهت در اقدامی چه که

 

 :نتيجه( 4-7

 توسط آنان کشی بهره از جلوگيري قوانين، تدوین در کارگران دغدغه رینمهمت از یکی

 ميز در است شده موجب داشته، ادامه همواره که کارگران منافع شدن کم. است کارفرمایان

. برسد یانپا به اجباري هاي مصوبه با جلسات همواره و ندهند مقابل طرف به امتيازي مذاکرات

 روستایيان غالاشت براي مستقل قوانين نبود

 هگردید فعلی سيستم در کشی بهره بروز و گسترده مهاجرت موجب( کشورها دیگر برخالف)

 .است

 می افزوده انبيکار تعداد بر ساله هر اینکه به توجه با و شده عنوان هاي استدالل به نگاهی با

 است، دهردیگ مشاهده آن نامطلوب اثرات و شده تجربه سال 28 که را قانونی است الزم گردد،

 . گيرد قرار تغيير و بررسی مورد

 نيفتی بام جلو از باش مواظب گفتند می او به مردم و بود رفته بام بر نصرالدین مال که است نقل

 دفاع براي است، چنين ما کشور در اشتغال وضعيت. افتاد پشت از تا رفت عقب عقب آنقدر او و

 این از و باشد کارگران نفع به آن مفاد همه که منمودی مصوب را کاري قانون کارگران، حقوق از

. شود ایجاد اشتغال تا باشد داشته وجود کار ایجاد براي کارفرمایی باید که ایم شده غافل موضوع

 آن نتيجه که ایم شده کارفرما تعدد حذف موجب کارفرمایان بر گيري سخت با فعلی قوانين در
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 روز هر  شرایط این در. است شده کارگران براي شغلی امنيت عدم و بيکاران تعداد افزایش

 .گردند می اضافه بيکاران گروه به و اخراج کارگرانش تعطيل، شرکتی

 تفاقا از پيش را کشور و افتد موثر دولت با ملت طرف از همزبانی و همدلی این است اميد

 نفر ميليون ده رزم به بيکار التحصيل فارغ تعداد که آینده سال 6 تا کنترل قابل غير هيجانات

 .باشد کرده هدایت منطقی و عقالنی سوي و سمت به ، رسيد خواهد
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 روستاییان اشتغال از حمایت طرح( پنجم بخش
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 ئيسر به توسعه ششم برنامه کلی هاي سياست خصوص در رهبري معظم مقـام ابالغيه به نظر

 کشـور ـاییروست توسعه جهت اجـرایی اقدامات و ها هبرنـام اتخـاذ به الزام» آن در که جمهور

 و ـدتولي کانـون) عشـایري و روستـایی مناطق به مهـاجرت تشـویق و جمعيت  تثبيت براي

 عيينت محلی، و اي منطقه ملی، سطح در بهينه مدیریت و ریـزي برنامه با( آفـرینی ارزش

 قتصـاديا جدید هاي فرصت ایجاد جتماعی،ا منزلت و شأن ارتقاء و منابع توزیع در واقعی سهم

 گرفته رتصو ”بومی دار مزیت زایی اشتغـال و کـارآفـرینی هاي فعاليت از ویژه هاي حمایت و

 بـراي( ولتد بـراي مـالی بار بدون) فـراگير و کاربـردي جـامع، منطقـی، حل راه داشتن است،

 به وستاهار ساکنين نسبت ایران آمار زمرک استناد به. بـاشد می ضـروري روستـایيان اشتغـال

 بررسی. است یافته کـاهش درصد 25 به درصد 45 از گذشته سال 30 طی کشور کل جمعيت

 ،سياسی جمعيتی، عوامل به نسبت اقتصادي عامل دهد می نشـان گرفته صورت آمـاري هاي

 اصاختص ودخ به را روستایيان مهـاجرت سهم بيشترین درصد، 54.7 با فرهنگی و اجتماعی

 روستایی نکارگـرا همه تقریبا  که شده باعث خاص طور به اقتصـادي عوامل واقع در. است داده

 غفلت و ندباش کـار به مشغـول( بازنشستگی و بيمه مزایـاي از بهره بی)  غيـررسمی مشاغل در

 رحط این در. است شده روستـا در گسترده بيکاري موجب روستـایيـان، رسمـی اشتغـال از

 ستاوردد که شده داده شرح جامع طور به روستایيان اشتغال براي مستقل قانون تصویب ضرورت

 در کتحر و دولت درآمد افزایش شهري، کارگـران دستمزد افزایش روستا، اقتصادي رونق آن،

 .باشد می مقـاومتـی اقتصـاد جهت

 با روستایی توليدات شده تمام قيمت بایست می روستا، در اشتغـال رونق تحقق منظور به

 توليدي محصوالت خریـد براي تقاضا افزایش به منجر تا باشند رقابت قابل شهري محصوالت

 اوليه، مـواد انتقال به مربوط هاي هزینه کاال، شده تمـام قيمت تعيين در. گردد روستـا در

 روستـا، به ـرشه از تجربـه با کـارفرمـاي و متخصص کـار نيـروي آوردن محصوالت، و قطعـات
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 قيمت رفتـن باال اصلـی علت واقع در. بـاشند می شهـر از تر گـران روستا در و بوده متفـاوت

 هستنـد عـوامل همين شهـري، محصوالت به نسبت روستـایی توليـدات گـرانی و شـده تمـام

 .اند شـده روستـاها در اشتغال عدم و بيکـاري به منجـر نهـایت در که

 مـزددست موضوع دارد، باالیی بسيـار تأثير کـاال قيمت تعيين در که یگـريد مهم عـامل

 و هريش کارگران دستمزد حداقل فعلی، قـوانين به بنا. باشد می روستایی و شهري کارگران

 وجود رايب دليلی هيچ شده، ذکر هاي هزینه به توجه با و شـده گرفته نظـر در یکسان روستایی

 تفاقا بيشتري سرعت با کشور روستاهاي انحطاط همواره و ماند نمی باقی روستا در اشتغال

 هزینه کردن کم هرا تنهـا گردد، درمان باید که موجود بيمارگونه بيکاري به توجه با. افتاد خواهد

 بایستی ون،قان اصالح براي. است روستایيان اشتغال براي مستقل قـانون ایجاد روستایی، توليد

 را خود ستدرخوا اند، دیده کار قانون از را ضرر بزرگترین که وستایيانر خصوص به افراد همه

 قانون انندبتو بال فراغ با دولتی مسئولين و نمایندگان تا کنند مطرح عمومی مطالبه صورت به

 .باشد می مطلب این مبين  14 شماره تصویر. نمایند اصالح را
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 14تصویر شماره  
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 رخواستد که است شده ارسال مجلس نمایندگان دفاتر به نروستایيا طرف از بسياري هاي نامه

 قوانين که اند رسيده نتيجه این به روستایيان زیرا. اند داشته را روستا براي مستقل قوانين

 نداردهاياستا با مطابق ها درخواست این. باشد می ایشان اشتغال ضرر به روستا و شهر مشترک

 از یکی تنم ادامه در. ایم کرده اشاره هاآن به دوم بخش در که باشند می کار جهانی سازمان

 .است شده آورده ها آن گري مطالبه از تعدادي عکس و ها نامه

 

 

 



 از اشتغال روستاییطرح حمایت 

122 

 

 



 از اشتغال روستاییطرح حمایت 

123 

 

 مشکل ده،زودباز مشـاغل هاي وام یا و بهره کم بانکی هاي وام پـرداخت که است ذکر به الزم

. دهيم می قرار بررسی مورد را دولت هاي طرح از یکی مثال عنوان به نماید نمی حل را اشتغال

 می تاناس عشایري و روستایی اشتغال منتخب هاي طرح نام به که ها طرح این از مورد سه در

 در. ستا گردیده اعطا درصد 6 بهره با وام بصورت تومان ميليون 460 مبلغ ،(تاک طرح) باشد

 در. ندا شده کار به مشغول بهزیستی سازمان پوشش تحت نيازمندان از نفر چهار فقط مورد هر

 ليلتق درصد 6 به درصد 22 از رایج بانکی سود اختالف که شود می مشخص ساده برآورد یک

 460 گرا .است یافته اختصاص نفر سه این به درصد 16 با برابر اي یارانه یعنی است، یافته

 ماه 12 رب تقسيم و شود نفر هر براي 4 بر تقسيم و نمایيم ضرب درصد 16 در را تومان ميليون

 پول از هانهما بطور نيازمندان این از نفر هر اشتغال براي تومان 1.500.000 حدود عددي گردد،

 توجيهی هچ باشد، می کارگر یک حقوق از بيش که یارانه مقدار این. شود می هزینه المال بيت

 صنایع اريماندگ باعث ها، پاشيدن پول اینگونه نيست معلوم اینکه ضمن باشد؟ داشته تواند می

 !باشد شده حمایت

 تورم افزایش باعث سـو یک از ها وام این حـال، به تـا گذشته از  هستيم، شاهد که گونه همان

 نموده صرف اشتغـال، از رغي موارد در را آن اغلب گيرندگان وام دیگر سوي از و است گردیده

 دولت و بانک سرمایه اشخاص، نزد پول شدن بلوکه با و نداشته را وام بازپرداخت توان یا و اند

 یا و دستمزد از قسمتی پرداخت بر مبنی دولت هـاي کمک همچنين. است رفتـه بين از ها

 را دستمزد اقلحد پرداخت توان مشاغل این زیرا بوده، ثمر کم دانشجویان و کارگران بيمه

 فقط خدمات این حال عين در. است نيامده وجود به هنوز محصول بودن رقابتی  بستر و نداشته

 عدم به توجه با نهایت در. گيرد می تعلق هستند، نزدیک اصلی مراکز به که محدودي افراد به

 در شهري دستمزد حداقل قانون نمودن جاري و بيکاري کاهش در گذشته هاي طرح توفيق

 دستمزدهاي آمدن وجود به باعث و شده شهر به روستایيان مهاجرت به منجر که روستاها
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 تعریف شهر از مستقل دستمزد حداقل روستاها، براي است الزم پس است، گردیده غيررسمی

 جمله، از متفاوتی هاي محدودیت کشور، روستاهاي که نمود توجه نکته این به باید اما. گردد

 گردشگري امکانات و جغرافيایی شرایط هوایی، و آب تنوع ها، جاده نوع ی،اصل مراکز از دوري

 آسيب موجب مختلف، روستاهاي براي مساوي دستمزد یک تصویب و دارند یکدیگر به نسبت

 و شهر در دستمزد کردن اعالم یکسان با امروز که همانگونه شود، می روستاها ترین ضعيف به

 دستمزد حداقل باید شرایط این در. است شده وارد ضرر شهر لمقاب در روستا اشتغال به روستا،

 دادن دخالت مستلزم طرحی چنين اجراي. گردد اعالم متفاوت مختلف، روستاهاي براي

 مشکل بسيار متفاوت، دستمزدهاي تعيين در عدالت به دستيابی و است زیادي بسيار متغيرهاي

 حداقل تعيين راهنماي 7 يصفحه در کار جهانی سازمان ضمن در. باشد می غيرممکن تقریبا و

 سياسی موضوعات و شرایط در": باشد آسان و سهل باید قانون که است نموده اعالم دستمزد

 ".باشند ساده ممکن ياندازه تا دستمزدها حداقل شودمی توصيه کشور، هر خاص

Within the specific circumstances and policy objectives of each country, it is advised 

to keep minimum wages as complex as necessary but as simple as possible  

 تـوافقی صورت به دستمـزدها که روستـا در فعلی رایج شيـوه همين که گردد می پيشنهـاد پس

 سو یک از تا گردد اعالم روستـا براي اختصـاصی و رسمی قـانونی عنوان به شـود، می تعيين

 سوي از و شوند برخوردار بازنشستگی و بيمه خدمـات از بتـوانند جاري شـرایط با روستـایيان

 پذیرند نمی را روستا در کردن کار غيررسمی ریسک که باتجربه کارفرمایان بـراي شرایط دیگر

 متخصص کارگـران کارفرما، نتيجه در. آورند روي مناطق این در زایی اشتغال به و شده مهيا

. نمود خواهد کار به مشغول را روستـا در ساکن انسـانی نيروي  و برد خواهد روستـا به را ودخ

 کشور جمعيت تخصصی و جامع مدیریت و مطالعات موسسه علمی هيئت عضو دیگر منظر از
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 که است انجام حال در آبی منابع کمبود علت به ها ایرانی مهاجرت سوم موج": 45که نمود اعالم

 روستا، در کوچک صنـایع ایـجاد با که "است مرزي روستاهاي تخليه و اجباري چکو آن نتيجه

 آب، احـياء موجـب امـر این و شـد خواهـد کـاستـه طبيعـی منـابع از استفـاده روي بـر فشار

 . گردد می هـا جنگل و مـراتع خـاک،

 رعايت دباي روستا در اشتغال مستقل قانون تصويب در که نکاتي( 1-5

 ودش

 :دباش می اهميت حائز زیر نکات رعایت روستا در اشتغال براي مستقل قانون تصویب جهت

 تعدد ایجاد با تا نماید جذب روستا سمت به را ها سرمایه و امکانات که باشد صورتی به قانون-1

 .برود بين از فعلی کشی بهره کارفرما،

 تـوان ران،بيکا تعداد تمزدها،دس عمومی سطح المللی، بين پيشنهادات اساس بر قانون -2

 که شيمبا داشته نظر در. گـردد تعـریف وري بهـره و شـده تمـام قيمت در کارفرما رقـابت

 .شدبا می آن پـرداخت واسطه کارفرما، و نماید می تعيين کننده مصرف را کارگر دستمزد

 سر بر کـار دارها اتشکای مشکالت تـا گردد تعریف ساده شکل به باید روستـایی کـار قانون -3

 .برسـد حداقل به کـارفرمـایان و کارگـران کارکـردن راه

 و جاده قبيل زا ها روستا مختلف پتانسيل باید روستایی اشتغال یکپارچه قانون تدوین در -4

 را راکـزم به نزدیکی و گردشگري فرهنگ، بارندگی، مقـدار اقليم، جمعيت، هوا، و آب آن، نوع

 .باشيم داشتـه نظر در

                                                 
45 -yon.ir /Hmli2- خبرگزاري سينا 
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 مهارت، توانمندي، جنسيت، لحاظ از جامعه مختلف افراد که گردد تدوین نحوي به قانون -5

 کار به مشغول روستا در بتوانند جامعه اقشار همه و گيرد بر در را جسمانی و اجتماعی وضعيت

 .شوند

 اقتصاديِ  شـرایط رد. ) باشد نداشته دولت براي مالی بار که گردد تدوین اي گونه به قانون -6

 (.شد خواهند مواجه شکست با زا هزینه هاي طرح منابع، نبود و درکشور بحرانی

 طرح ملی، هـاي سرمایه رفـتن بين از و مختلـف هاي دولت هاي طـرح بـودن اثر کم پی در

 پيشنهاد بهبود حداقل براي و گردد می ارائه زیر شرح به دولت براي مالی بار بدون روستا، اشتغال

 زایايم از روستایيان تا گردد رسمی موجود، رسمی غير قراردادهاي درصد 96 همين د،شو می

 عالی ورايش در کار قانون 191 ماده پتانـسيل با طرح این. شوند مند بهره بازنشستگی و بيمه

 توان می را نفر 10 از کمتر کوچک هاي کارگاه:باشد می شرح بدین که است اجرا قـابل کار

 خيصتشـ. نـمود مستثنی قانـون این مـقررات از بـعضی شـمول از وقـتا م مـصلحت برحسب

 عـالی شوراي پيشنهاد بـا بودکه خواهد اي نامه آیـين موجب به استـثنا مـوارد و مصـلحت

 واندت مـی اسالمی شوراي محترم مجلس همچنـين. رسيد خواهد وزیران هيـئت تصویب به کـار

 را روستا رد شاغل کارگران و نمـاید الـحاق کار قانون 41 ادهم تبصره به را پيشنهادي  طـرح

 .کند مستثنی ماده این شمول از

 .باشد می اصالحات و مقصد به رسيدن هاي روش دهد می نشان 15 شماره تصویر
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 15تصویر شماره 
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 : پيشنهادي طرح( 2-5

 ده از مترک اب روستاها در شده ایجاد مشاغل کارفرمایان: کار قانون 41 ماده به تبصره یک الحاق

 مزد، پرداخت. باشند می مستثنی ماده این 1 تبصره موضوع مزد حداقل شمول از کارگر، نفر

 صندوق و دهبو مابين فـی قرارداد اساس بر مشاغل این کارگران متعلقه مزایاي سایر و بيمه حق

 .است خدمات ارائه به ملزم دریافتی، مبلغ با متناسب بيمه

 نمونه، نعنوا به( ع)حسين امام اشتغـال  نذر خـيریه شـده، تـهگف مـطالب تائيـد منظور به

 اسـت ودهنمـ شغل ایجاد اصفهان روستاهاي و شهر حاشيه در کار، به نيازمند نفـر 1000 براي

 فرآیند، ینا در. است گردیده ایجاد مالی عمليات در دخالتی هيـچگونه بـدون مشـاغل ایـن کـه

 اعالم تا مای آورده فراهم را شغل به نيازمندان و کوچک مایـانکارفر بيـن اشتغال بستـر فقط

 قوانين اگر ،است کم بسيار شغل تعداد این که البـته. است شدنی انجام شده، ارائه طرح که کنيم

 شود می دایجا درروستاها بخصوص شغل، ها ميليون راحتی به گردد، همراه جامعه نياز با کشور

 دولـتی هاي خيـریه سـوي به نياز دست روستایی نيازمندان نيست دیگرالزم صورت، این در که

 و قطال زندان، فقر، اجتماعی، معضالت شدن کم تفکري، چنين حاصل. کنـند دراز مـردمی و

 بيکـار دمـیمر از بـهتر بسيار کار، به عالقمنـد و سرافراز مـردمی داشتن که چرا است مهاجرت

 .گذرانند می را خود زندگی اي ظهلح  هاي کمک و صدقـات بـا که است

 

 دولت و شهر روستا، براي طرح منافع( 3-5

 طرح، رد شده اشاره موارد به توجه با روستایيان اشتغال براي مستقل قانون تصویب صورت در

 :اشدب می زیر شرح به کـه داشت خـواهـد دولت و شهر روستا، براي دستاوردهایی و منافع

 اروستاه براي طرح منافع( 1

 .روسـتایی جمعيت افزایش و مهاجرت شدن معکوس* 
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 را شهري دستمزد حداقل پرداخت تـوان ذاتی صورت بـه که بـازده کم و کوچک مشاغل* 

 .شد خواهند احياء روستا در ندارند،

 .آید می وجود به توليد در وري بهره افزایش روستایی جمعيت افزایش واسطه به* 

 .گردد می فـراهـم خالقيت و فــایی شکـو بستـر تـا،روس در اشتغـال ایجـاد بـا* 

 وجود هب روستایی هاي مهارت ترویج و روستا در متخصص کارگران و کارفرمایان پرورش بستر* 

 .آمد خواهـد

 قدرت داخلی محصوالت توليد، هاي هزینـه شـدن کم و روستـا در اشتغـال ایجـاد بواسطه* 

 .نمـود خواهنـد ـداپي را قاچـاق و واردات با رقـابت

 .است حطـر این تصویب گرو در کارفرما و کارگر بيشتر سـود و روستایی برنـدهاي تشـکيل* 

 نتيجه و شده شتربي کارگـر استخدام به نياز ها، روستا در شغل ایجـاد و کارفرمایـان افزایش با* 

 .باشد می دستمزد ميانگين افزایش آن

 مـسلم قح که روسـتایيان بـراي بازنشستگی و بيمه داشتن ) روستـا در رسمی مشاغل ایجاد* 

 (.است کارگر هر

 صورت به ـدتوانن می اینکه و ها هزینه بودن کم بواسطه روستا در تجربه با حضورکارفرمایان* 

 .کنند کار رسمی

 .شـود مـی فصـلی غيـر کـوچـک، مشـاغـل ایجــاد بـا روستـایيـان شغـل* 

 .شود می کم روستایی محصوالت توليد هاي هزینه دد،متع مشاغل حضور با* 

 می وجود هب روستا در بيشتر وکارفرمایان کارگران حضور با تفریحی و رفاهی امکانات افزایش* 

 .آید

 ونتسک محل از مهاجرت به اجبار عـدم بـواسطه روستـایی کارگران رضایتمندي افـزایش* 

 .خویش
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 هک یـابد کاهش کشـاورزي صنایع روي بر فشار ددگر می باعث کوچک صنـایع به تمرکز* 

 .است جنگـل و مـراتع خـاک، آب، وضعيـت بهبـود آن نتيجه

 شهرها براي طرح منافع( 2

 استخـدام براي بيشتـر تقاضاي و یـابد می افـزایش خرید تقـاضـاي محصوالت، شدن ارزان با* 

 (تقاضا و عرضه.)شود یم ها دستمزد رفـتن باال موجب که آید می بوجود کارگـر

 صـورت در بـاشـد می کشــور پایتخت که تهـران بخصـوص شهـري جمعيت کـاهش با* 

 .بود خواهد کـمتر آن خسـارت زلزله بـروز

 ـایانکارفرم به را خود کارهاي از قسمتی توانند می بزرگ و متوسط مشـاغل کارفرمایان* 

 بـا رقـابت آن نتيجه که شود می مناسب و ارزان توليد باعث امر این و بدهند روستـایی

 .آمد خواهد بوجود دیگر هاي کشور به صادرات امکان و بوده خارجی محصوالت

 .آید می پائين کننده مصرف نفع به محصوالت قيـمت توليد هاي هزیـنه کاهش با* 

 شرایط بـا ـرحاض حال در ایشـان زیرا روستـا، به شهـر از توان کم و نيـازمند افراد مهاجرت* 

 .باشند داشته شغل تواننـد نمی برابر

 نگـرانی  و یشافـزا اجتماعی امنيت روستـا، در خـانوار سرپرست زنـان براي اشتغـال ایجاد با* 

 .یابد می کاهش جـامعه در ها

 به اروست در دانشجویان آمـوزي مهارت براي متعددي مشاغل و ها استارتاپ تشکيل بستر* 

 زمایشیآ مشـاغل و آموزي مهـارت ، کار اداره حقـوق با شود نـمی حاضر سیک) آید می وجود

 (.نماید ایجاد

 ،(ابقهس سوء داشتن واسطه به)شهري مشاغـل بيشتر در زندانيان استخدام عدم به توجه با* 

 خود اثبات زا پس و شوند بکار مشغول توافقی قرارداد با روستا در که شود می فراهم امکان این

 .باشند داشته حقوق افزایش رفرما،کا به
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 هزینـه تـامين نگـران دیگر که شـود می مـوجب خـانواده یک در کارکنـان تعداد افـزایش* 

 .نباشيم نفر یک توسط خـانوار

 آنـان ورشکستگی از و نمایند فروشی خام بود نخواهند مجبور بزرگ و متوسط صنایع* 

 (.هستند بزرگ ایعصن مشتري کوچک مشاغل) شد خواهد جلوگيري

 .است طرح این اجراي نتيجه بيکاري، از روانشناسی و روحی هاي بيماري شدن کم* 

 راحتی به ان،کارفرمای تعدد و افزایش واسطه به زیرا ، کارگر از کشی بهره تفکر رفتن بين از* 

 .شد کار به مشغول و کرد پيدا کار روستا در توان می

 متقيـ از کمی قسـمت دستمـزد و است کارفرما دست در دستمـزد پـرداخت اینکه تصـور* 

 با هک است کننده مـصرف این دانيم می. )گردد می اصالح جامعـه در بـاشد می شـده تمـام

 .(نماید می پرداخت را کارگــر دستمزد محصـول، انتخـاب

 می بيشتـر لاشتغـا امکان ها کارگـاه تعـدد با زیـرا یابد می افزایش کارگران شغلی امنيت* 

 .شود

 دولت براي طرح منافع( 3

 ایجـاد با فروشـی تن و اعتيـاد با مبـارزه طالق، فحشـا، فسـاد، از جلـوگيـري هاي هزینه* 

 .یـابد می کـاهش روستـا در پایـدار اشتغـال

 .آید می وجود به درکشور بيشتـر نفـرات بکـارگيـري بواسطـه ملی توليـد افـزایش* 

 .افتیـ خـواهـد افـزایـش نـيز ماليـات از دولت درآمـد اشتغـال، فـزایـشا بـواسطه* 

 می رفينط بين شکایت عدم باعث روستا، در کارفرما و کارگر بين توافقی قراردادهاي وجود* 

 .یابد می ،کاهش کار اداره کارمندي هزینه و گردد

 بـه هبــازد زود و يجـهنتـ کــم هـاي وام اعـطاي بــر مبنـی دولـت هـاي هــزینــه* 

 .یـابد می کـاهـش روستــایيان
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 ارفرماک و کارگـر تبانی با که چرا خاص، اقشار به دولت هاي کمک از استفاده سوء کاهش* 

 .است رفته هدر به مبالغ این

 شورک در محصوالت موارد بسيـاري در زیرا قاچـاق، کنترل براي دولت هاي هزینه کاهش* 

 .داد خواهد دست از را خود معنی قاچاق و گردد یم توليد تر ارزان

 از ساستر بيماري شدن کم ، درمان و هـوا آلودگی ، ترافيک مثل شهري هاي هزینه کاهش* 

 .ها شهر شلوغی

 شيطـان اهگ جوالن بيکار مغز زیرا ، یابد می کاهش شکایات بررسی در قضایيه قوه هاي هزینه* 

 .است

 يــاسـیس امنيـت آن طبـع بـه و اقتصـادي امنيت روستـایی داتتوليـ و جمعيت افـزایش با* 

 .یابد می افـزایش کشـور امنيت و

 دهمان مغفول قانونی مفـاد به اشتغـال تحقق در دولت و اسالمی شوراي محـترم مجلس* 

 .شد خواهد دولت و مجلس افتخـار و اعتبـار تشدید بـاعث که دهند، می سـامان

 ادهم مـدنی قانون در که توافقات شمردن محترم مـورد در اسالمی، قوانـين شدن مصوب* 

 .است آمده 190

 .رددگــ می اجتمــاعی نشــاط مـوجـب کشـور، در نفــر ميليــون 5 حـداقـل اشتغـال* 

 .شد واهدخ دیگر موارد راه چراغ شده، قوانين اصالح موجب و ایم گرفته گذشته از که درسی* 

 مقام راتنظ و شوند می نااميد کشور به زدن ضربه از انقالب دشمنان غال،اشت افـزایش بـا* 

 .گردد می محقق مقاومتی اقتصاد در رهبري معظم
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 :نتيجه( 4-5

 ذشتهگ سال 30 در آنان جمعيت که روستایيان پيوسته مهاجرت و گسترده بيکاري به توجه با

 روستاها در رسمی شاغل کارگر با  تقری اینکه به علم با و است یافته چشمگيري کاهش کنون تا

 بر عالوه تا شود اعالم رسمی موجود، توافقی قراردادهاي همين گردد می پيشنهاد ندارد، وجود

 در جرتمها آسيب از روستاها و شهرها بازنشستگی، و بيمه مزایاي از روستایيان مندي بهره

 تصویب صورت در. کنند دگیزن آرامش با خود مامن در بتوانند نيز روستایيان و باشند امان

 بر عالوه روستاها، به شهر در اضافی نيروي مهاجرت با روستایيان، اشتغال براي مستقل قانون

 واسطه هب چراکه یابد، می افزایش نيز کشور امنيت و استقالل شهري، کارگران دستمزد افزایش

 مرزها نیانسا حافظ که مرزي روستاهاي و افزایش ملی توليد روستاها، احياي و اشتغال ایجاد

 جامعه رد عدالت تحقق در موثر گامی طرح، این تصویب با. گردند می جمعيت پر دوباره هستند

 .است شده برداشته نيازمند افراد براي بخصوص

 نيست، تردیدي این در هستيم، مانده عقب ما عدالت مورد در »:  فرمودند رهبري معظم مقام

 شرفتپي در هم بایستی عدالت و پيشرفت دهه در کنيم، می اقرار کنيم، می اعتراف خودمان

 زمينه ههم در ایم، شده موفق کلمه واقعی معناي به پيشرفت در عدالت، در هم شدیم می موفق

 خداي از ایدب کنيم، کار باید کنيم، تالش باید عدالت زمينه در. است افتاده اتفاق پيشرفت ها

 مردان مته با... انشاا داریم، مشکل عدالت مورد در ،کنيم عذرخواهی عزیز مردم از و متعال

 «.ردک خواهيم پيشرفت هم ناحيه این در... انشاا مومن و کارآمد زنان و مردان کارآمد،

 ولی. تاس یافته کاهش کارگران رفاه  و دستمزد ظالمانه، هاي تحریم واسطه به معتقدیم ما

  نرخ اشـتند نگـه پائين در ها دولت سياست و کار قـوانين در اشکال دليـل به  موجود بيکاري

 .است ارز
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 :خالصه

 دیگر تجارب و تفکرات از وارداتی محصول یک ، دستمزد حداقل قانون اینکه به توجه با

 در تا رددگ لحاظ آن  تصویب در المللی بين استانداردهاي بایستی باشد، می جهان کشورهاي

 .ویمنش شده بينی پيش هاي بحران گرفتار اجرا،

 در باشد، می کار روابط زمينه در مرجع معتبرترین که( ILO) کار جهانی سازمان راستا این در

 طمينانا ضرورت و کارگران نيازهاي ميان شکافی ": کند می عنوان دستمزد حداقل یک مورد

 اقلحد یک فقط که سيستمی در شکاف این حذف. دارد وجود تجاري هاي شرکت پایداري از

 می دارند ضعيف ریزي برنامه که دستمزدهایی حداقل و بود نخواهد ممکن ددار دستمزد

 همچنين ".نندک فایده بی را اقتصادي هاي مشوق و بياندازند خطر به را کارگران رفاه توانند

 بموج دستمزد، حداقل سطح تعيين در اقتصادي هاي شاخص رعایت ": که کند می تأکيد

 قانون تا،راس همين در  ".شود می کارگران نياز حداقل از فراتر دستمزدي حداقل به رسيدن

 :هيمد می قرار ارزیابی مورد( ILO) کار جهانی سازمان استانداردهاي با را کشور کار

 دارد تأکيد کار جهانی سازمان: کوچک مشاغل و محروم مناطق به توجه( اول مورد :

 سطح در توانمی را رندگي می قرار دستمزد حداقل قانون تأثير تحت که کارگرانی"

 اساسبر توانند می گروهها این همچنين و کرد محاسبه صنعتی یا ايمنطقه ملی،

 ".گردد محاسبه غيره و قوميت جنسيت،

 .رددگ اجرا متفاوت دستمزد حداقل کوچک، مشاغل و مناطق براي باید یعنی خالصه بطور

 دارد دتأکي کار جهانی نسازما: توان کم افراد و نيازمندان به توجه( دوم مورد :

 کم فرادا و جوان کارگران مانند کارگري گروههاي از بعضی براي کشورها از برخی"

 ".کنندمی تعيين تريپایين دستمزد حداقل هاينرخ توان،
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 دستمزد حداقل تعيين در ها شرکت پایداري شاخص گرفتن نظر در( سوم مورد: 

 مد تمزد،دس حداقل سطح تعيين در باید که عواملی": دارد تأکيد کار جهانی سازمان

 بهره) تصادياق عوامل و ها آن هاي خانواده کارگران، نيازهاي شامل گيرند، قرار نظر

 ".باشند می( دستمزد ميانگين و اشتغال وري،

 که دهش حذف وري، بهره و ها کارگاه استواري مثل اصلی هاي شاخص ایران، کار قانون در

 .گردد حاظل قانون در است الزم

 ازمانس: دستمزد حداقل تعيين در ميانی دستمزد عامل گرفتن نظر در( چهارم مورد 

 ارد،د ايگسترده استفاده که کاربردي آماري شاخص یک": دارد تأکيد کار جهانی

 هب دستمزد حداقل محدوده. است( ميانه)ميانی دستمزد به دستمزد حداقل نسبت

 مایدن می عنوان همچنين و ".است ميانی ستمزدد درصد 60 تا 40 بين معمول طور

 شترینبي که است کسانی زندگی براي دستمزد، حداقل با کارگران از  حمایت": که

 یاديز افراد شود منجر دستمزد اگرحداقل.  دارند بازارکار در را پذیري آسيب

 یم مطرح آن ضررهاي و مزایا مورد در جدي سواالت بدهند، دست از را کارخود

 ".دشو

 :است داشته دنبال به را زير نتايج المللي، بين استانداردهاي به توجهي بي

 این ": دارد تأکيد کار جهانی سازمان: امضا سفيد و غيررسمی قراردادهاي افزایش (1

 به آسانی به غيررسمی کارگرانِ و اقتصادي واحدهاي تا نماید می راهنمایی نامه پيشنهاد

 معيشتی وضعيت  بـهبود و حفظ که کند می ضمانت فرآیـند این ،یابند تغـيير رسمی اقتصاد

 بيمه، مزایاي از کنند، می فعاليت غيررسمی مشاغل در که افرادي ".شود مهيا موجود،

 سوي از شده ارئه آمار استناد به. باشند نمی برخوردار الزم هاي حمایت دیگر و بازنشستگی

 تنها کشور در شاغل جمعيت نفر ميليون 22 بين از اجتماعی، تأمين سازمان و ایران آمار مرکز
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 در هستند، غيررسمی کارگران نفر، ميليون 8 حدود و رسمی کارگران نفر، ميليون 14 حدود

 این ریشه و است بوده نفر ميليون 7 حدود قبل سال چهار در غيررسمی شاغلين آمار حاليکه

 .باشد می کار قانون در آن افزایش و آمار

 ستمزدد حداقل که صورتی در": دارد تأکيد کار جهانی سازمان: بيکاري و تورم افزایش (2

 بر معکوس ثرا و دارد کارگران نيازهاي کردن برآورده در ناچيز اثر باشد، وري بهره از باالتر

 ایران مارآ مرکز استناد به ".گردد می صادرات کاهش و تورم افزایش  باعث و گذارد می اشتغال

 غير و رسمی بصورت نفر ميليون 22 حدود تنها کشور، فعال جمعيت نفر ليونمي 56 حدود از

. دارندن کشور اقتصاد در نقشی دیگر، نفر ميليون 34 حدود و باشند می کار به مشغول رسمی

 جبران زددستم افزایش با کشور، اقتصاد بر وارده جانبی فشارهاي عموما   گذشته، هاي سال طی

 انبی،ج مسائل از ناشی تورم مهار براي. است گردیده مضاعف ورمت باعث موضوع این که شده

 ستانداردهايا رعایت. یابيم دست باالتر دستمزدي به بتوانيم تا دهيم افزایش را وري بهره باید

 ستمزد،د حداقل تعيين در کافی و الزم معيارهاي گرفتن نظر در و کار قانون در المللی بين

 و کشور در فعلی بيکاري کاهش به منجر کارگران از ایتیحم هاي سياست تا شود می باعث

 شده ذکر اردمو به توجه با. گردد کارفرمایان براي هم و کارگران براي هم شغلی، امنيت افزایش

 بيکاري تصادي،اق هاي بحران بروز از مناسب، حلی راه انتخاب با کنونی، شرایط اصالح براي باید،

 .نمایيم جلوگيري کوچک صنایع زوناف روز هاي تعطيلی و تر گسترده

 حداقل که گردد می پيشنهاد اصالحات، جهت مختلف هاي گروه همه نمودن همراه براي

. گردد بتصوی جداگانه بطور جامعه افراد ترین دیده آسيب عنوان به روستایيان براي دستمزد

 روستاهاي در هک فاوتیمت هاي پتانسيل و جغرافيایی اقليمی، هوایی، و آب تنوع به توجه با البته

 ضرر به زیرا باشد مطلوب تواند نمی روستاها براي مستقل حداقل یک تصویب دارد، وجود کشور

 می ئهارا روستایيان اشتغال از حمایت طرح دليل همين به بود، خواهد تر محروم روستاهاي

 .گردد
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 گردد؟ تصويب روستا در اشتغال براي حمايتي بسته بايد چرا

 . است اشتغال بواسطه روستا از مهاجرت صددر 7/54 (1

 درصد 25 به درصد 45 از کشور، کل به روستاها جمعيت نسبت گذشته سال سی طی (2

 . است یافته کاهش

 ینا روستایی، و کوچک هاي کارگاه در کارفرما براي اقتصادي صرفه نبود دليل به (3

 گزارش به. دان مانده بيکار وستایيانر نتيجه در گردند، نمی تشکيل یا و شوند می تعطيل صنایع

 . هستند بيکار روستایی ميليون 3/10 تعداد اشتغال، از دولت ویژه

 غایرتم  کشور اساسی قانون و  اسالم مقدس شرع با کشور کار قانون مفاد از مورد 76 (4

 .دارد

 دنداد اجازه اضطرار به کار، قانون بودن شرع خالف بواسطه( ره) خمينی امام حضرت (5

 مجوز رصدو.  )است الزامی شرایط این در آن اصالح که گردد اجرا موقت بطور قانون این که

 (1366 سال در تحميلی جنگ زمان شرایط با کار قانون تصویب

 شتغالا از حمایتی بسته کتاب در تفصيل به که باشد می فراوان هاي پژوهش محصول زیر طرح

 المللی، نبي استاندارهاي و مقدس شرع قوانين بر بنا طرح این. است شده داده شرح روستایيان

 غالاشت از حمایت به کشور روستاهاي در مختلف امکانات و هوایی و آب تنوع به توجه با

 .است دیدهگر اجرا نفر 1000 براي اشتغال ایجاد با نمونه، عنوان به و شده تدوین روستایيان

 در دهش ایجاد مشاغل کارفرمایان: کار نونقا 41 ماده به تبصره یک الحاق پيشنهادي، طرح

 می ستثنیم ماده این 1 تبصره موضوع مزد حداقل شمول از کارگر، نفر 10 از کمتر با روستاها

 فی راردادق اساس بر مشاغل این کارگران متعلقه مزایاي سایر و بيمه حق مزد، پرداخت. باشند

 .است خدمات ارائه به ملزم دریافتی، مبلغ با متناسب بيمه صندوق و بوده مابين
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