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 :مترجم گفتارپیش

المللیی بیینمعتبرترین سازمان  ،(ILOی کار )سازمان جهان

ها و تیدبیر سیاسیتی در تنظیم استانداردهای کار، توسعه

ی زنان و رای همهاشتغال مناسب بهایی جهت ترویج برنامه

اقل راهنمای تعییین حید» یمقاله ساختار. باشدمردان می

سیازمان جهیانی ی موجود ی استانداردهاپایه بر ،«دستمزد

اقیدامات  ، ین بیازنگری ایین سیازمان در قیوانینآخیر کار،

هیا ها تجربه همکاری با دولتو همچنین طی سال، کشورها

 اند.آوری شیدهدر کشورهای جهان جمع ،های کاریو طرف

ا نشیان داده ر های گونیاگونیاین مقاله اقدامات و سیاسیت

، بیا کشیورهای مختلیفدر تعیین حیداقل دسیتمزد  که در

 اجرا شده است. های ملی و شرایط کشورهااولویت توجه به

اصیول  ربیبا تکییه دهد که مدلی را ارائه می ،بر این اساس

بیرای تیوان تیدابیر مختلفیی را میپایدار،  ی کلیدیِ توسعه

 ود.اتخاذ نمی ر و کار شایستهورسیدن به اشتغال کامل، بهره

نتایج اجرای مدل ارائه شده در کشورهای مختلیف جهیان، 

 علمی و کارآمد بودن طرح است. کشورهایی که ازدلیلی بر 

ان اند، زندگی بهتری را برای کیارگراین روش استفاده کرده

هییا و کارفرماییان بوجییود و شیرایط مببتیی را بییرای دولیت

 منیت ملی آنان شده است.اند که موجب افزایش اآورده

ای اسیت کیه در راهنمای تعیین حیداقل دسیتمزد، مقالیه

از طیرف  2016آگوسیت  9حه به تاریخ یکصد و بیست صف

 18سازمان جهانی کار منتشر گردید و پس از آن در تاریخ 

ای ایین مقالیه، صفحه ، خالصه بیست و پنج2017آگوست 
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میتن خالصیه ی انتشار یافت، که مطالب این کتاب ترجمیه

 باشد.شده می

 Minimum Wage Policyتیوان بیا نیام اصل مقاله را می

Guideایت سییازمان جهییانی کییار بییه نشییانی سیی، در وب

www.ilo.org ه نمود که برای سهولت در دسترسی،مطالع 

 آن بدین شرح است: ی های اختصار یافته نشانی

Minimum Wage Policy Guide (A Summary)      

www.yon.ir/ilowage1 

Minimum Wage Policy Guide                               

www.yon.ir/ilowage2 

ری شده در این مجلد، به جز میوارد آومطالب جمع یکلیه

مطیابق بیا  عنوان شده در کادرهای مستطیل شیکل، عینیاً

هیا آن یاصلی است و سعی شده تا ترجمیه یمطالب مقاله

 بییدون کییم و کاسییت، از مرجییع اصییلی اسییتخرا  گییردد.

همچنین، در چاپ دوم کتاب سعی شده است تا با بازنگری 

 تیر ارائیه گیردد، و بیه عیالوه،طالب بصیورت رواننوشتار، م

 فهرست موضوعی اشکاالت نیز به آن افزوده گردیده است. 

موارد ذکر شده در کادرهای مستطیل  الزم به ذکر است که

ای باشد، مقایسیه شکل که در طول کتاب قابل مشاهده می

هیای با راهنمایی انون کار و مسیر اشتغال کشوراست بین ق

دهید قیانون کیار و نحیوه نشان میکه  ،هانی کارسازمان ج

بییا  ،تعیییین حییداقل دسییتمزد ایییران، در مییوارد متعییدد

 استانداردهای این سازمان مغایرت دارند.
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رسد تدابیر گذشته و قوانین موجیود بیرای رفیع به نظر می

 اند، چرا که آمارها و شواهد نشانمعضل بیکاری موثر نبوده

 ه تعیین حداقل دستمزد، اثراتدهند، قوانین کار و شیومی

اند. از جملیه نامطلوبی بر اشتغال و اقتصاد کشیور گذاشیته

میلیونی جمعییت بیکیاران  5توان به افزایش این آمارها می

 25درصید بیه  45سال گذشته و کیاهش نسیبت  10طی 

طیی سیی  1درصدی نسبت جمعیت روستایی به کل کشیور

بیود شیغل و اشاره نمود که علیت اصیلی آن ن سال گذشته

اشکاالت موجیود در  سازیشفافامیدواریم با  بیکاری است.

مبیادرت بیه  ،مسیوولین محتیرم کشیورقوانین کار فعلیی، 

تا بیا بهبیود فضیای کسیب و کیار،  قانون کار نماینداصالح 

 شاهد رونق اقتصاد و افزایش امنیت ملی باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 3ww.yon.ir/amarw -مرکز آمار ایران 95تا  65های سرشماری سال -1
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 تعیین حداقل دستمزد بستگی دارد به: کارایی و اثربخشیمیزان 

 

(، ییک ییا ILOهای عضو سیازمان جهیانی کیار ) از دولت 90%

بیر اسیاس توافیق جمعیی ییا  ،بیشتر از یک حیداقل دسیتمزد

 ی دارند.ی قانونمداخله

هیای طرفی حداقل دستمزدها باید بر اساس مشورت با همیه

، مشییارکت لییزومو در صیورت  ،کیاری باشیید دخییل در روابییط

 اصل برابری انجام گیرد. یها بر پایهمستقیم آن
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 :معیارها

 

 

 

 

 قتصادیاعوامل         های آنهانیازهای کارگران و خانواده  

 

 آمار کلیدی

 

 

 
 

 هزینه نیازهای اولیه و اساسی      

 

 

 
 

 نیروی کار وریبهره                   تورم قیمت      

 

                                                  

 
 

 میانگین دستمزدها                       اشتغال               
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 اشکال اول( حذف عامل اقتصادی در قانون کار ایران

شیود، طبیق اسیتانداردهای سیازمان گونه کیه مشیاهده میهمان

 جهانی کار، باید دو معیار اصلی در تعییین حیداقل دسیتمزد در

 نظر گرفته شود که عبارتند از: 

 ها های آن( نیازهای کارگران و خانواده1

 ( عوامل اقتصادی2

از آنجایی که این موضوع بسیار با اهمییت اسیت، در بنید سیوم 

 1349، مییالدی 1970) کیار سازمان جهانی 131 ینامهمقاوله

نظر ایین  طبقاست.  بوده نیز به موارد فوق اشاره شده (شمسی

و  ، اشیتغالنییروی کیار وریسازمان عامل اقتصادی، شامل بهره

باشد که مواردی بسیار مهیم در موضیوع میانگین دستمزدها می

 اهیدر این مقالیه چنیدین بیار بیه آنو حداقل دستمزد هستند 

اشاره شده است. در حیال حاضیر بواسیطه حیذف عامیل دوم از 

معیارهای اصلی در تعیین حیداقل دسیتمزد، قیانون کیار اییران 

در  ناکارآمد شده و زمینه نابودی اقتصیاد را فیراهم آورده اسیت.

قییانون کییار کشییور، فقییط معیییار اول یعنییی نیازهییای  41مییاده 

زم اسیت ایین هیا دییده شیده کیه الهیای آنکارگران و خانواده

موضوع توسط نمایندگان محتیرم در مجلیس شیورای اسیالمی 

 اصالح گردد.

شورای عالی کار همیه سیاله موظیف اسیت   قانون کار: 41 ماده

میزان حداقل مزد کارگران را بیرای نقیام مختلیف کشیور و ییا 

 :صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید

طیرف  ه درصد تیورمی کیه ازحداقل مزد کارگران با توجه ب -1

 د.جمهوری اسالمی ایران اعالم می شوبانک مرکزی 
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ن حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کیارگرا -2

و ویژگی های کار محول شده را مورد توجیه قیرار دهید بایید بیه 

وسط اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن ت

 .مین نمایدأرا ت شودمراجع رسمی اعالم می

کارفرماییان موظفنید کیه در ازای انجیام کیار در سیاعات  -تبصره

تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حیداقل میزد تعییین 

شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه 

 .باشندمی   مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید 
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 مقدمه

پرداخت دستمزدهای ناروا  پیرامون ،با توجه به وجود معضالت

 های اخییر،اری از کشیورها در سیال، بسیهاو نابرابری دستمزد

جهت برخورد با این مشکالت اقدام به تصویب یا تقوییت نظیام 

شیور ک 8مییالدی،  90از اوایل دهیه  اند.حداقل دستمزد کرده

و  ،2نییدنمود یبتصییو را قییانونی اروپییایی حییداقل دسییتمزدهای

دهای نیو ظهیور و در در کشورهای مختلفی با اقتصیاهمچنین 

 نظیام ، از جمله برزیل، چین و آفریقیای جنیوبی،حال پیشرفت

 گذاری یا تقویت شده است.حداقل دستمزد پایه

ه آمید این مجلد 16که در صفحه تعریف حداقل دستمزد  پیرو

جهیانی  کشورهای عضو سیازمان 90، اکنون در بیش از %3است

ی کشییورهای جییود دارد. همییهوحییداقل دسییتمزد نظییام ، 4کییار

 دارای حداقل دسیتمزد مصیوب قیانونی هسیتند و ییااروپایی، 

، که دست کیم دارند توافق جمعی اقل دستمزدی مبتنی برحد

ی در قییارهدهنیید. قسییمتی از بخییش خصوصییی را پوشییش می

صویب آمریکا، تعداد اندکی از کشورها هستند که این نظام را ت

ویژه در مییان کشیورهای و بیه . در آسیا، آفریقااندو اجرا نکرده

وجود دارند که چنین نظامی  ءکشورهایی بصورت استبناعربی، 

ای کشیورهایی بندی منطقهتقسیم .اندرا تصویب و اجرا ننموده

 باشد:صورت میبدین  ،مزد در آنها وجود داردکه حداقل دست

                                                           
ستان، اسلواکی، استونی، اسلونی، این کشورها عباتند از : جمهوری چک، له  -2

 ایرلند، بریتانیا، و اخیرًا کشور آلمان. 
 ی انگلیسیمقاله 4 یصفحه - 3
4- ILO  
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ه عوامال در زماان اجارا با ،ربخشی حداقل دستمزداث

 دارد:بستگی متعددی از جمله موارد زیر 

  شیامل  ،ی کیارگرانهمیهاز  حداقل دستمزد حمایتمیزان

 نظیر از میوارد قیید و کارگران مهاجر، صرف جواناننوزنان، 

 ی صینایع و مشیاغلهمهو همچنین  هاشده در قرارداد آن

 در اقتصاد کشور؛

 بیا در نظیر گیرفتن نیازهیای  کفیی،ر سطحی مها دحداقل

 ادیعوامیل اقتصیها و همچنیین های آنکارگران و خانواده

اصیالح ای، بازنگری و و دورهمنظم شوند، و آیا بطور تعیین 

 ؟گردندمی

 در کشور پیروی ،از مقررات مربوم به نظام حداقل دستمزد 

 شود.

ای گونیه های تعیین حداقل دستمزد باید بیههمچنین، سیستم

ی توافق ت کنندهتکمیل و تقویریزی شوند که طراحی و برنامه

 .باشند شتغالیاهای اجتماعی و دیگر سیاستجمعی و 

  

 قاانون در کوچاک صنایعنادیده گرفتن (دوم اشکال

 ایران کار
 جهانی سازمان استاندارد طبق شود،می مشاهده که همانگونه   

 آن، در کیه باشید ایونیهگ بیه بایید دستمزد حداقل تعیین کار،

 صنایعبرای  ،ی صنایع و بصورت خاصبرای همه اشتغال شرایط

 شده اشاره آن به دفعات به مقاله این در که گردد لحاظکوچک 

 غفلتی ینشانه کشور، در کوچک صنایع گسترده تعطیلی .است

 قیانون در صینایع، ایین نادیده گرفتن یبواسطه که است بزرگ
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، و همچنین از طرف شیورای عیالی است دهآم بوجود کشور کار

گیذار ی شدن و تبعیت قانون از قانونملاعتراضی مبنی بر ع ،کار

، در سیالیان گذشیته که سازمان جهانی کار اسیت موضوعاصلی 

 41 میاده در نیاقص بصورت موضوع این البته مطرح نشده است.

 حیداقل تعییین گیرانتصیمیم اختالف مورد آمده، که کار قانون

و همواره برای صنایع کوچیک و بیزرگ، ییک  باشد،می مزددست

 نمایندگان  است حداقل دستمزد سراسری مصوب شده که الزم

 مبنیی ،موضیوع شفاف نمودن در اسالمی شورای مجلس محترم

 .نماینید اقدام تصویب دستمزدهای چندگانه و صنایع تفکیک بر

 ،«!اسیت؟ کیم کشیور در اشیتغال چرا» که شودسوال می وقتی

 کشیور در تقاضا و عرضه» که گویندمی فعلی کار قانون موافقین

 پییدا شیغل دلییل همیین بیه وو کار نیسیت،  است خورده بهم

 بیا چیین در بیکیاری نرخ چرا که گفت باید پاسخ در. «شودنمی

 بیا ایران کشور از کمتر میلیون، چهارصد و میلیارد یک جمعیت

 !است؟ نفر میلیون 80 جمعیت
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 داقل دستمزد چیست؟ح

حداقل مقادار پاولی کاه  ،حداقل دستمزد عبارتست از

کارفرما موظف است بابت کار انجام شده در طاول یاک 

 که ایان مبلا  معین به کارگر یا کارمند بپردازد یدوره

تواند با توافق جمعی یا یک قرارداد فاردی کااهش نمی

 .یابد

ی غ از آن که شییوهستمزد، فاردکند که حداقل بیان میاین تعریف 

. االجیرا و تعهیدآور داردالزم تعیین آن چه بوده است، ییک ماهییتِ

توسط دولت، ییک مقیام دارای صیالحیت،  ممکن استاین حداقل 

گذاری دسیتمزد و هیأت رسیدگی بیه دسیتمزد، شیورای سیاسیت

 های دادرسی صنعتی و کاری تعییین شیود، و نییزها یا دیواندادگاه

معیین  جمعی، د و شروم توافققانونی به مفا قدرتِ با دادن تواندمی

 گردد.

برای تعیین مبالغ حداقل دستمزد، مهم است که به طور دقیق 

کدام اجزای دستمزد باید در تعییین حیداقل در  ،مشخص شود

تا چه اندازه و تحیت چیه  5نظر گرفته شوند، دستمزد غیرنقدی

ارگرانی ی حداقل برای کیی محاسبهشرایطی مجاز است، نحوه

به چیه  ،ی تولیدی استکه دستمزدشان بر مبنای تعداد قطعه

، و اینکه آیا قرار است به صورت ساعتی، ماهانیه باشدمیشکل 

 برای مبال، در برخیی کشیورها،و یا هر دو حالت، اعمال گردد. 

 6کارمقاطعیهقانون مشخص کرده است کیه دسیتمزد کیارگران 

                                                           
 کاال یا خدمات دارای ارزش است. شاملتوضیح مترجم: دستمزد غیرنقدی  -5
 کنند.داد قطعه تولیدی دریافت میکه بر مبنای تعدستمزدی توضیح مترجم:  -6
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 سایرین باشید. شده برایاعمال  نباید کمتر از حداقل دستمزد

در  رااطالعیات بیشیتری ، سیاعتی حداقل دسیتمزد یمحاسبه

موجیب تسیهیل  کیه دهدمیقرار رگران و کارفرمایان کا اختیار

 شود.میوقت تمام وقت و نیمه کارکنانِ بین 7منصفانه رفتاردر 

 کارگرانیبرای آن دسته از  بطور خاصحداقل دستمزد ساعتی 

تمیام وقیت، مبیل بقییه کیارگران در  بصورتکه است  مناسب

قیانون حیداقل  مشیمولباشیند، یعنیی پوشش ساعت کار نمی

زمیان مربوم بیه  تحت پوشش مقررات ، ولیشوندمیدستمزد 

 .نیستند کاری

درصد از جمعیت کارگران مشاغل خانگی شیرایطی  6/56برای 

 8هستند. وجود دارد که فاقد محدودیت ساعت کاری

ات هیچ حمایتی در برابر سیاع ،این افراداین بدان معناست که 

کار طوالنی و بیش از حید ندارنید، و ییا کیارگرانی کیه تحیت 

ز دریافیت کننید، امی اضافه کیاریپوشش قانون کار هستند و 

 کار محرومند.اضافه

 

 

 

                                                           
 باشد.کارفرما می یرجم: منظور رفتار منصفانهتوضیح مت - 7
8 - ILO: ای و کارگران مشاغل خانگی در سرتاسر دنیا: آمار جهانی و منطقه

 (.2013میزان حمایت قانونی )ژنو، 
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های( مهه  و اله ی سهازمان  نامههمعاهدات )مقاوله

 جهانی کار در مورد حداقل دستمزد کدامند؟

 ، بحا 9 1919در ساال تأسیس سازمان جهاانی از زمان 

حداقل دستمزد از موضوعات مهم ایان ساازمان باوده 

صلح جهانی پایدار تنها در صاورتی بر این اساس است. 

، و بر شود که بر پایه عدالت اجتماعی بنا شودمی برقرار

این ساازمان در مقدماه  ینامه، اساسی همین اصلپایه

 از جملاه ،شاغلیشارای   بهبود ضروری و فاوری ،خود

را خواساتار شاده   معیشت سازی دستمزد مکفیِفراهم

 است.

ی نشسییت ، سییازمان جهییانی کییار در بیانیییه1944در سییال 
هیای مربیوم بیه گیذاریفیالدلفیا با تأکید بر اهمیت سیاسیت
بایسیت بیه نحیوی ها مییدستمزد، اعالم نمود که این سیاست

 هیای حیداقل دسیتمزدِمرهاز ث منیدی عادالنیهبهرهباشند کیه 
و تمامی کسیانی کیه بیه  شدگاناستخداممعیشت برای تمامی 

در  تأکییدایین  چنین حمیایتی نییاز دارنید را تضیمین نمایید.
این سیازمان بیا عنیوان عیدالت اجتمیاعی  2008اعالمیه سال 
 .تکرار گردید ،عدالت سازیِبرای جهانی

بازتییاب  ،انی کییارهای سییازمان جهییو پیشیینهادنامه 10هانامییهمقاوله
اینکیه ، ی سیر تکاملی و تاریخی حداقل دسیتمزدها هسیتنددهنده

تعداد اندکی از  برای محدود سیاستاز یک  ،چگونه حداقل دستمزد

                                                           
 شمسی 1297 - 9
 معاهدات  -10
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تیا زمیانی و پرداختند استفاده شد، میکه دستمزد پایین  هاییبخش

 مبدل گشت. ،ترگسترده بسیار دهیوششبا پ ابزاری  به که

  سیاختار  ینامیه، سازمان جهانی کیار مقاوله1928در سال

اییین  .را تییدوین نمییود 11(26)ش.  حییداقل دسییتمزد تعیییین

نامه که همراستا بیا فضیای غالیب آن زمیان بیود، از مقاوله

خواست که حداقل دستمزد را برای این کشورهای عضو می

ز مشیاغل )بیویژه کارگران بعضیی اها به اجرا درآورند: گروه

که هیچ ساز و کار مؤثری برای آنها جهت  کارگران خانگی(

مقررات پرداخت دستمزد، بصورت توافق جمعیی ییا دیگیر 

ها وجود ندارد و دستمزدها در این موارد، بسیار پایین روش

از این قانون مسیتبنی  ،کشاورزی یحوزه. همچنین هستند

تا بیه امیروز  ،رأی موافق 105با  ،26نامه شماره شد. مقاوله

هایی در سیازمان جهیانی نامهاز جمله مقاوله (2017)سال 

کار است که بیشیترین تصیویب و امضیاء را در مییان کیل 

نامیه بیا این مقاوله .است های این سازمان داشتهنامهمقاوله

در ایییین  .گردییییدکامیییل  30یشیییماره یپیشییینهادنامه

هیای در کیارگروهزنیان پیشنهادنامه درخواست شیده، کیه 

همچنیین، و  مشیارکت داده شیوند، تعیین حداقل دستمزد

در مقابیل  ،پایبنید بیه قیانون جهت حمایت از کارفرماییانِ

برخوردهای قانونی قوی در نظر گرفتیه  ،رقابت غیرمنصفانه

  .شود

                                                           
11- The Minimum Wage Fixing Machinery  
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ام، سازمان جهیانی کیار در طیرح  20دوم قرن  یدر نیمه      

از  ،که پییش از ایین برای کارگرانی ،شمول قانون یتوسعه

 نمود. شده بودند مشارکتدستمزد مستبنی  قانون حداقل

  ی سیاختار نامیهمقاوله، سازمان جهانی کار، 1951در سال

را  (99کشیاورزی )ش. در حیوزه تعیین حیداقل دسیتمزد 

نامه حداقل دستمزدها را به مشیاغل این مقاوله تدوین کرد.

 مسیتبنی 26شیماره  ینامیهحوزه کشاورزی کیه در مقاوله

شیماره  ینامه ، مقاوله2017اد. تا سال شده بودند تعمیم د

نامیه بیا الحیاق رأی موافق داشت. این مقاوله 54تعداد  99

 .گردیدکامل  89شماره  یپیشنهادنامه

  برای اولیین بیار در سیازمان جهیانی کیار1946در سال ،، 

ی ملوانییان و خدمییهتعیییین یییک حییداقل دسییتمزد بییرای 

تا  این مذاکراتو مورد بحث و بررسی قرار گرفت  هاکشتی

مشاغل درییایی در  ینامه. مقاولهبه امروز ادامه داشته است

کمتیر از مبلغیی دسیتمزد نبایید مقرر کرد که  2006سال 

کمیسییون مشیتر  »ای توسیط باشد که به صیورت دوره

های آن در کمیسیونی که نشست ،گرددتعیین می« دریایی

 شود.سازمان جهانی کار برگزار می

ی تعییین نامیهاولیهمقان جهانی کیار، ، سازم1970در سال     

 ،را تییدوین کییرد کییه در آن (131)ش.  حییداقل دسییتمزد

 ینامیهتری از آنچیه کیه مقاولهگسیترده پوشیش پیشنهادِ

تعییین . 12نمیودمطیرح  ،بینیی کیرده بیودپیش 26 یشماره

                                                           
های مورد سیستم در 2014تحقیق عمومی سازمان جهانی کار در سال  - 12

 .406حداقل دستمزد، پاراگراف 
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نبایید کیه  ،بیرای همگیانقابیل اعمیال و تر یک مرز پایین

حییاکی از وجییود  ،تییر باشییندپییایین مییرز دسییتمزدها از آن

از ، الزم است تمیامی کیارگران :گویددیدگاهی است که می

، به عنیوان حیق قیانونی ناروا حمایت در برابر دستمزدهای

 برخوردار باشند. خود،

هایی که رأی موافق به آن دادند را دولت ،نامهاین مقاوله

را وضاع  13حاداقل دساتمزدی نظاامکند تاا تشویق می

 که: نمایند

 محرومییت کمتیرین مییزانانداز اجرایی گسیترده، و چشم (1
 .را داشته باشدحمایتی  افراد از قوانین

هر چنید  دستمزدها بصورت اصالحساختاری برای تعیین و  (2
 .ایجاد نمایدوقت یکبار 

در موقعییت مشورت کامیل بیا شیرکای اجتمیاعی، بر اساس  (3
مشییارکت مسییتقیم ایشییان در طراحییی و اجییرای و  مناسییب

بایسیت این مشارکت می البته صورت گیرد. ،حداقل دستمزد
بییر مبنییای برابییری صییورت گیییرد، و صییالحیت افییراد بییرای 

 مورد قبول باشد. ،منافع عمومیاز نمایندگی 

 توهین در مقابل اظهار نظر مخالف:اشکال سوم(
شیود، در بنید سیوم همانگونه که در مطلیب فیوق مشیاهده می

اقل دستمزد در قانون کار بایید عنوان شده است که سیستم حد

ی مشورت کامل تصویب شود و این قانون نباید براسیاس بر پایه

 تهدید مصوب گردد.

                                                           
سازمان جهانی کار: نتایج کمیته مذاکرات متناوب در مورد حمایت اجتماعی  - 13

المللی کار، ، کنفرانس بین1/12 ی)حمایت شغلی(، سند کوتاه مدت شماره

 . 2015ام، ژنو،  104 یجلسه
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متأسفانه در حال حاضیر، هرگیاه موضیوع اصیالح قیانون کیار و 

شود، بعضی از مسیوولین حداقل دستمزد مطرح می اصالح نظام

اگیر » کننید کیه:با زبان تهدید به نمایندگان مجلس اظهیار می

گوییم کیه بیه ی شما مخالف نظر ما باشد، به کارگران میعقیده

عیالوه بیر ایین نییز اگیر کسیی در وزارت و «. ی ندهنیدأشما ر

های کار، بر خالف قیانون فعلیی نظیری داشیته باشید، وی اداره

شیود و در محافیل مختلیف، متحمیل محکوم به تنزل درجه می

بیق توصییه طاسیت گیردد، کیه الزم شنیدن توهین و ناسزا می

سازمان جهانی کار در محیطی دوستانه، برای مصلحت کارگران 

 و اشتغال کشور، مطالب بررسی گردد.

 ، صالحیت نمایندگی برای منافعنمایندگانهمچنین، الزم است 

ییت ی کارگران بودن کفاو فقط نماینده ،دنعمومی را داشته باش

ح و مصال عمومینماید. تصمیمات افراد باید در جهت منافع نمی

 باشد. کشور

 

کیه نیازهیای  نماییدبرای حداقل دستمزد تعییین  مقادیری (4
 ،صیادیهمچنیین عوامیل اقتها و های آنکارگران و خانواده
 در آن لحاظ گردد.

اقدامات مناسب برای ضمانت اجرای درست و مؤثر حیداقل  (5
 بینی شده باشد.دستمزدها در آن پیش

لت دو 53توسط  131 یارهشم ینامه، مقاوله2017تا سال 
میورد آن از سیال  12کیه اسیت،  عضو به تصیویب رسییده

 یشیماره ینامهشود که مقاولهمتذکر می  بوده است. 2000

 .کندیک حداقل دستمزد ملی را تجویز نمی، 131

( کیه 135)ش.  1970ی تعیین حداقل دسیتمزد، پیشنهادنامه

کنید وضوع را روشین میاین م ،نامه ارائه گردیدهمراه با مقاوله
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بیرای اجیرای  واحیدکه از طریق تعیین یک حیداقل دسیتمزد 

کیه بیرای  ای از حداقل دستمزدهاتعیین مجموعهیا و عمومی 

تییوان بییه می ،شییودهییای مشخصییی از کییارگران اجییرا میگروه

ی ی شیمارهنامهمقاولهی حمایتی دست یافت. پوشش گسترده

ی اعضیای ای همیهبا عدم تحمییل ییک میدل واحید بیر 131

 بیا ،راهیر کشیور  در متفیاوت حداقل دسیتمزد قانون سازمان،

مجیاز هیا، ی اقتصیادی و اجتمیاعی آنتوسیعهسطوح متفاوت 

 14.نموده است

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
گزارش  سازمان جهانی کار:برای اطالعات بیشتر به این منبع مراجعه کنید:   -14

المللی ، کنفرانس بین1/13کمیته اجرای استانداردها، سند کوتاه مدت شماره 
 .2014ام، ژنو،  103کار، جلسه 
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 وجود داشته باشد؟چند نرخ باید  ،برای حداقل دستمزد

خاا  هار کشاور، توصایه  هایگذاریسیاستدر شرای  و 

و تاا  ،یادهتاا حاد مزم پی  را شود حداقل دساتمزدهامی

 ی درگاذارو از تفااوت ،نگااه دارنادی ممکان سااده اندازه

غیار  میالبار اسااس دهای مختلف کارگری،  گروهدستمزدِ

 مانناد گیری شاود، و بار اسااس دمیال معتبارمعتبر جلو

. هم نین انجام پذیرد ،ی کاریها یا تجربه، مهارتتحصیالت

تعیاین  دساتمزدها  کاانامهای حداقل دستمزد بایاد نظام

 .را در نظر بگیرندتوافقات جمعی بصورت 

 حفظ سادگی سیستم

هییای هییر کشییور، و انتخاب هییاسییر دنیییا، بسییته بییه نیازدر سرا

رویکردهیای  و اجرای متنوع هستند های حداقل دستمزدنظام
 ،های حداقل دسیتمزدطیف نظامباشند. پذیر میامکان مختلف
شیود، ی برای کل کشور شروع میی تک نرخهای سادهاز نظام
بسیته بیه ، کنید کیههای بسیار پیچیده ادامه پیدا میو تا نظام
 ،ی جغرافییایی و معیارهیای دیگیرفعالیت، شغل، منطقه بخش

ی های ساده و پیچییدهسیستم تعداد زیادی نرخ متفاوت دارند.
درست است   حداقل دستمزد در ذات خود خوب یا بد نیستند.

ن ی قانواجرا، تعامل و اعمال پشتوانه پیساده در  هایکه نظام
دارنید کیه شیرایط  انداز محیدودتریتر هستند، اما چشمآسان

های مختلف هیر کشیور ی جغرافیایی یا بخشخاص هر منطقه

 ،تیرهیای پیچییدهدر مقابیل، نظیام. گیرنیدرا کمتر در نظر می
بیه  ،و مناطق جغرافیایی مختلیف شغلیشرایط توانند برای می
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شیوند، امیا بیه ظرفییت نهیادی سیازی مناسیب شکل بهتیری
 .                                      بزرگتری نیاز دارند. 

م هر چه که باشید، الز ،نظام منتخب برای تعیین حداقل مزدها
که میزان پیچیدگی آن،  بیشتر به این موضوع توجه شوداست 

ر دسیتمزدها، و با در نظر گرفتن ظرفیت نهیادی، کیفییت آمیا
ه ادار ظرفیت قانونی ادارات کار در هر کشور، در سیطحی قابیلِ

هایی کیه بیییش از حید پیچیییده سیسییتم حفییش شیود. ،شیدن

هستند، احتمال دارد اثربخشیی خیود را از دسیت دهنید، و در 
برخی موارد ممکن است مانع توافقات جمعی بیین کیارگران و 

 کارفرمایان شوند.
 

 داقلحکمتر از دستمزدهای 
 ماننید ،کیارگری هیایبیرای بعضیی از گروهبرخی کشیورها 

های ، نرختوانیا افراد کم و جوان، کارگران مهاجرنوکارگران 

 همچنیین کننید.تیری را تعییین مییحداقل دستمزد پایین

 و اقتصادیهای بخشقل دستمزدهای متفاوت بر اساس حدا

 تواند بطیور غییر مسیتقیم منجیر بیهمی ،مشاغل مختلفیا 

 ای متفاوتهویژگی باکارگران تر برای حداقل دستمزد پایین

ییا و زنان هایی که گردد، به عنوان مبال در شغل و یا بخش

مصوب تر پایین یهادر اکبریت هستند، نرخ کارگران مهاجر

 .نمایندمی
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 د به بازار کارورو برای تسهیلِ ،های پاییناگرچه گاهی این نرخ

 ،شوند، اما منتقیدان ایین دسیتمزدها، اغلیب مواقیعتعیین می

وری اند کیه بهیرهافرادی بوده نسبت بهنگران تبعیض احتمالی 

لیل دشاید به همین  نیست. از دیگرانتر ها پایینسیستمی آن

اخییراً قراردادهیای  ،تعیداد قابیل تیوجهی از کشیورها است که

جیوان را ونرگران تر بیرای کیاتعیین حداقل دستمزدهای پایین

، در عیو انید. آن را محیدود نموده ی شیمولدامنیهحذف، یا 

  را، کمتیرقانون حداقل دستمزد  مختلفی هستند کهکشورهای 

وضییع بییدو اسییتخدام در آزمایشییی  یکییارگران در دورهبییرای 

د پس به جای متفاوت کیردن عیدد حیداقل دسیتمزاند. نموده

 وریِجبیران بهیرهور تیوان بیه منظیمیبرای کارگران نوجوان، 

 قانون دستمزد کمتیر درتر کارگران جدید در یک شغل، پایین

 را اجرا نمود. زمان آموزش

کنند. حداقل دستمزد تعیین می ،کشورها برای کارآموزان سایر

ییا  افرادی که تحت پوشش قراردادهای کارآموزی، شیوه در این

فت خواهنید زمانی نرخ کمتر دریافقط  ،گیرندکارورزی قرار می

کرد که واقعاً در حال آمیوزش دییدن در طیول سیاعات کیاری 

 هیایامکان تعییین نیرخدر بعضی از کشورها، همچنین  .باشند

این  وجود دارد. کارگران دارای معلولیتاز تر برای برخی پایین

کیارگرانی کیه  انداز افیزایش اشیتغالبا چشیمشیوه بطور کلی 

، معلولیت ییک کیارگر اما. شوداجرا می دارند تروری پایینبهره

است،  وری نشدهدر صورتی که این نقص او موجب کاهش بهره

 حیداقل دسیتمزد توجیهی برای پرداخیت به خودی خودنباید 

و اگیر کیارگر  ،نیوزیلنیدکشیور باشد. به عنوان مبیال در  کمتر

حقوق کمتیر از  جهتمعتبری کارفرما هر دو موافقند که دلیل 
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بیازرس اداره  ازتواند وجود دارد، کارفرما می کارگر برای حداقل

از پرداخیت حیداقل دسیتمزد درخواست مجیوز معافییت ، کار

تشیخیص بازرسان اداره کیار . تنها در صورتی که نماید مصوب

 اسیت و معلولییت به صالحانجام چنین کاری منطقی و  ،دهند

شیود، می توسیط ویمانع از دریافت حداقل دستمزد  واقعاً فرد

معافیت از حداقل دسیتمزد را صیادر خواهنید نمیود. در  مجوز

توانند درخواست کننید کارگران دارای معلولیت مینیز فرانسه 

ا بتوانید از کارفرم ثبت شود تادر پرونده که میزان معلولیتشان 

 دریافت نماید. 15دستمزد ییارانه ،دولت

 

اشکال چهارم( نادیده گرفتن دانشجویان، زناان 

، رها یافتگان از اعتیاد و افاراد سرپرست خانوار

 توانکم

شود براساس استاندارد سازمان جهانی همانگونه که مشاهده می

توان در شیرایط خیاص بیرای کمیک بیه افیراد معلیول، می ،کار

نیرخ بیکیاری بیشیتری در  کیه جوانان و زنان سرپرست خانوارنو

ین تری تعییدستمزد پیایین مبلغبا افراد معمولی دارند،  مقایسه

توضییح داده شیده کیه ایین دسیتورالعمل بیا  ،همچنیین نمود.

برای ایین گیروه از افیراد تیدوین شیده  ،انداز افزایش شغلچشم

 190های ماده است. متأسفانه بدلیل استفاده نکردن از پتانسیل

توسط شورای عالی کیار در سیالیان گذشیته،  ،قانون کار 191و 

های روهسیار زیادتر از گب ،در کشور ی مذکورهانرخ بیکاری گروه

 دیگر شده است. 
                                                           

 کمک هزینه دستمزدتوضیح مترجم:  - 15
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الزم است این موضوع توسط نمایندگان محترم مجلس شیورای 

 اسالمی در قانون کار الزامی شیود و شیورای عیالی کیار از ایین

ر، پتانسیل استفاده نماید تیا بیا اشیتغال ایین نیازمنیدان بیه کیا

 معضالت اجتماعی کاهش و امنیت اجتماعی کشور افزایش یابد.

 روسیتاییان، خیانوار، سرپرسیت زنان نظیر افرادی گرفتن نادیده

 ردییدهگ نیازمند هایگروه بیکاری به منجر معتادین، و معلولین

 اعتییاد، فقیر، گسیترش موجیب ایشیان حق در شده روا ظلم و

 اشیتغال بیرای تقاضا. است شده اجتماعی مفاسد و زندان طالق،

 امیا دارد، وجیود ورکشی مشیاغل از بسییاری در ،نیازمندان  این

 اشیتغال ایجیاد از متفیاوت، دستمزد پرداخت امکان عدم بدلیل

 نیازمنیدان بیکیاری بیه منجر که شده خودداری افراد این برای

 دسیتمزد حیداقل کیه اسیت این مهم بسیار نکته .است گردیده

 عیینت فوق، مطالب طبق و باشدنمی معمولی کارگران به مربوم

 بیشیترین کیه اسیت کسیانی زندگی به مربوم دستمزد حداقل

 ماهییت بزرگیی، غفلت چنین. دارند کار بازار در را پذیریآسیب

 بیکیاری موجیب و اسیت داده تغیییر را دسیتمزد حداقل تعیین

 مراکیز افیزایش آن حاصیل که گردیده، نیازمندان برای گسترده

  .است شده کشور در مددکاری

 اسیت الزم بیوده، پابرهنگیان انقیالب میا، انقیالب اینکه بواسطه

 مصیوبات استانداردسیازی و علمیی اصالح در محترم نمایندگان

 رعاییتِ هم، جدید مصوبات در متأسفانه. نمایند تالشقانون کار 

 زنیان بیه کمک برای مبال بطور. است نشده قوانین بودنِ علمی

 محترم مجلس در دارند، معلول  دو از بیش که خانوار سرپرست

 عزییزان ایین هفته، در کار ساعت 44 جای به که گردید مصوب

 بیرای تصیمیمی چنیین نتیجیه. هستند کار ساعت 36 به مجاز

 مسیوولین بیه صدایشیان و داشتند دائم و ثابت شغل که کسانی

 خواستندمی این از بعد که افرادی برای ولی بود، خوب رسد،می
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 ضیرر پر بسیار اند،داشته کمی شغلی امنیت یا و شوند استخدام

 بیه بنیا .نماییدنمی اسیتخدام را ایشان کسی دیگر که چرا ،بوده

 تعامیل در کیه نمیود توجیه باید کار، قانون در اشکال این وجود

 رعاییت بیشتر کارگر جانب کندمی ایجاب ،کارفرما و کارگر بین

 بایید همچنین. است کارگر توان از بیش کارفرما توان زیرا ،شود

 جانیب بایسیتی کیارگر و بیکیار بین تعامل در که گرفت نظر در

 درآمیید، نداشیتن بیر عالوه بیکار زیرا ،شود رعایت بیشتر بیکار

 .شودمی بیشتری روانی و روحی فشارهای متحمل
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 چه کسانی باید حداقل دستمزدها را تعیین کنند؟

های مختلفای توانناد باه شایوهحداقل دستمزدها می

دن مفااد قاانونی کار هااکاه یکای از آنشوند،  تعیین

، تنها چند کشور هساتند کاه اما است؛ توافقات جمعی

بر توافق جمعی متکی  فق  ،حداقل دستمزد تعیینبرای 

 باشند.می

بطور معمول کشورهایی وجود دارند که در آنها توافقات 

را تحات پوشاش  کارکنااناز  ایگستردهبخش  ،جمعی

 دهند.قرار می

 حداقل دستمزد در کشورهای شمال اروپا

از توافقات جمعی به عنیوان تنهیا  ،دانمار  و سوئد کشورهای»

 .کننیدحداقل دستمزدهای خود اسیتفاده می ساز و کار تعیین

سیاز و کارهیای اسیتفاده از  ،فنالند، ایسیلند و نیروژهمچنین، 

برای تمامی کیارگران بخیش صینایع، را  16گسترش شمول قانون

انید. نیز آغیاز نمودهی کارگران صنعتی را از همه .اندآغاز نموده

عیواملی  ،ی کارسن، مهارت و یا سابقه ،ی این کشورهادر همه

هستند که باعث ایجاد تفاوت در توافقیات مربیوم بیه حیداقل 

توافقاتی که با مذاکرات اختصاصی در هر ییک از  ،شودمزد می

رسیدن بیه دسیتمزدهای  شوند.های اقتصادی حاصل میبخش

در  هیا دارد.میذاکرات در سیطح شیرکتی نیاز به ادامیه ،باالتر

                                                           
16 - extension mechanism 
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کیه آن  هاییطرفتوافقات جمعی فقط برای  ،دانمار  و سوئد

در سوئد حیدود  هانظامباشند. این آور میاند الزامرا امضاء کرده

را تحت پوشیش قیرار  کارکنان 84و در دانمار  تقریباً % %89

موجیب شید  2004ی اروپا در سال گسترش اتحادیهدهند. می

فیوق، بسییاری از کیارگران کشور نروژ، عالوه بیر اقیدامات که 

را مشمول نرخ دسیتمزد توافقیات جمعیی  به آن کشور مهاجر

در هیر دو کشیور  انتها، الزم بیه ذکیر اسیت کیهدر  .17قرار دهد

و  باشیدمیجمعیی گسیترده  توافقاتپوشش  ،فنالند و ایسلند

د کشیور فنالنیشیود. از کیارگران اعمیال می 90برای حیدود %

درصید  50ای که سطح پوشیش بیاالی ی توافقات جمعیهمه

ستفاده از روش گسترش شیمول قیانون بیه کیل داشتند را با ا

  ،در ایسیلند .بسیط داده اسیت هیا،جمعیت کارگری آن بخیش

 یکارکنانی کیه کارهیای یبرای همه شده مذاکره دستمزدهای

 «شود.می اعمال ،دهندانجام می مشابه

 

 

 

انداز شمال اروپا ینگ و کی. آلسوس: حداقل دستمزد اروپایی: چشممنبع: ال. الدر

: تمیایالت بیه پوشیش ILO؛ 78تیا  71(، اقتبیاس از صیفحات 2012)فافو، نروژ، 

روابیط  - 1توافقات جمعی: ثبات، فرسایش ییا کیاهش؟ خالصیه موضیوع شیماره 

 (.2015کاری و توافق جمعی )ژنو، 

                                                           
روپا ی ابسیاری از آن مهاجران از سایر کشورهای اروپایی که به تازگی به اتحادیه - 17

 پیوسته بودند، به نروژ آمده بودند.
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قیدر زنی جمعی، آندهی چانهمیزان پوششورها، در بیشتر کش

گسترده نیست که حداقل استانداردها را برای اکبریت جمعیت 

بسییاری از  هیایدولیت ،. بر ایین اسیاسکارگران اعمال نماید

، عالوه بر حداقل دستمزدهایی کیه از طرییق توافقیات کشورها

نیز  را  الزامیقانونیِاند، حداقل دستمزدهای شده تعیینجمعی 

امکیان تعییین حیداقل دسیتمزد در توافقیات  18.انیدکرده معین

های کمتر از حداقل ،است که مبالغ آن اینمشروم به  ،جمعی

 ،قیانونی دسیتمزدوقتیی حیداقل . یعنیی مصوب قانون نباشند

حداقل توافقات جمعیی باشید، حیداقل دسیتمزد مبلغ باالتر از 

 شود.می مصوب قانونی اعمال

 

 اصل مشورت کامل

، هیای حیداقل دسیتمزد قیانونیزمان تصویب و اجرای نظامدر 

مشیورت کامیل بیا  عیالوه بیر ها باید تضمین نمایند کیهدولت

، مشیارکت مسیتقیم تیا حید ممکینی کاری، های رابطهطرف

ی هوجود داشته باشد و البته، بر مبنای اصل برابری همیایشان 

 های مذاکره صورت گیرد.طرف

                                                           
حداقل دستمزد "معمول است، در اینجا اصطالح  یهمانطور که در ادبیات اقتصاد -18

ساز و ی برای مشخص کردن همه( minimum wage statutory) "مصوب قانونی

 اند بهدهشهایی که از طربق توافقات جمعی مقرر حداقل دستمزد به جز آنکارهای تعیین 

تواند شامل حداقل دستمزدهایی شود که با تصمیم یک مقام رود. این اصطالح میکار می

ی ی و کارشوراهای حل اختالف صنعتیا ها و ی دستمزد؛ دادگاههاشورا مانند دارصالحیت

گذاری قانون که به فرآیند "قانونی "تر تعریف حقوقی و دقیق شوند. این اصطالح باتنظیم 

 فاوت دارد.کند تاشاره می
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ی کیاری، موجیب هیای رابطیهطیرفن بطور کلی، دخالیت داد

هیای کسیانی کیه بیشیترین هیا و نگرانییشود که، اولوییتمی

ده های حداقل دستمزد دارنید، اثیر داتأثیرپذیری را از سیاست

حیداقل  حماییتمییزان مشیروعیت و  ،تواندمی به عالوه شود.

دستمزدی که تعیین خواهد شید را بیاالتر ببیرد، و بیه اجیرای 

 ز کمک نماید.مؤثر و درست آن نی

 زااطمینیان  برای ترین روشرایج، تعیین حداقل مزد قانونیدر 

 گییری از ظرفییتِبهیرهکیاری، هیای مشورت و مشارکت طرف

ی دسییتمزد، های سییه جانبییهماننیید کمیسیییون نهادهییایی

 صییالحیت دارای نهادهییای ، یییا سییایرمییزدهییای تعیییین هیأت

اده البته، استف .باشدمی اجتماعی و اقتصادی برای امور عمومی

هیای ننید مکاتبیه ییا نشسیتهیای دیگیر مشیورت، مااز شکل

 شیوند،ای که به صورت موردی برگیزار مییدوجانبه و جداگانه

 دسیتمزدهای اگرچیه بیشیتر کمیسییون باشید.پذیر میامکان

ه ، اما برخیی کشیورها )از جملینمایندرا ایفا مینقش مشورتی 

 ند.اگیری دادهتصمیمبرای  قدرت قانونیجمهوری کره( به آنها 

 نقش متخصصین مستقل

هیای فنیی هسیتند و کیه دارای تخصیص کارشناسان مستقلی

ی به عنوان نماینیدهتوانند وابستگی به گروه خاصی ندارند، می

در ، در کنار مراکز آمار کشیورها، نقشیی کلییدی منافع عمومی

نیابع م ،هاالزم است که دولت. ایفا کنند تعیین حداقل دستمزد

دیگیر آوری آمارهیای مربیوم بیه دسیتمزد و برای جمع ،کافی

دولت، کارفرمایان و تخصیص دهند، چرا که را مرتبط  آمارهای
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گییری بیر اسیاس شیواهد بیرای تصیمیم ،های کارگریسازمان

 بایست به این اطالعات دسترسی داشته باشند.می ،عینی
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 دریافت کنند؟ا رچه کسانی باید حداقل دستمزد 
برای اینکه بیشترین اثربخشیِ حداقل دستمزد حاصال 

ی بایست تمامی کارگرانی کاه در یاک رابطاهشود، می

کاری هستند، فارغ از توافقات قاراردادی آنهاا، تحات 

کناد کاه ایان پوشش کافی قرار گیرند، و تفاوتی نمای

 کارگران، زن، نوجوان یا مهاجر باشند. 

 گیرنادقارار مای از این پوشش خارجکسانی که  تعداد

باشد، به ویژه اگر پای  حداقل میزان ممکنبایست در می

  در میان باشد. پذیرکارگری آسیباقشار 

ی کییارگران مشییاغل خییانگی و کییارگران حییوزه، تییا بییه امییروز

تحیت  ،از همیه کمترکه هستند از جمله گروههایی  ،کشاورزی

هیای گروه همچنیین. اندبودههای حداقل دستمزد نظام پوشش

ماننید گیرنید، قیرار می پوشیشایین خار  از دیگری که اغلب 

شاغل کارورزان، کارآموزان، کارگران دارای معلولیت، کارگران م

. اخیراً توجیه بیه خانوادگی و کارگران کسب و کارهای کوچک

ر مشیغول بیه کیا ،اشتغال غیراستانداردِ شرایطکارگرانی که در 

انجام شیده تیا هایی نیز و تالش ،ستهستند در حال افزایش ا

گیذاری و هیم پوشش حداقل دسیتمزد، هیم در سیطح قیانون

کارگران اقتصاد غیررسمی بسیط داده شیود، کیه  برایاجرایی، 

مشیاغل غیررسیمی در سیازی این کار از طریق فرایند رسیمی

 پذیرد.انجام می
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 کارگران مشاغل خانگی 

هسییتند کییه  هییاییگییروهی از جملییه کییارگران مشییاغل خییانگ

و اغلییب در زمییره  کننییددریافییت میییترین دسییتمزد را پییایین

باشند. طبق برآوردهای سیازمان می مزدبگیرانترین غیررسمی

میلییون نفییر از کیارگران مشییاغل خییانگی  3/22 ،جهیانی کییار

از کییل کییارگران مشییاغل خییانگی( همچنییان از هیییچ  %5/42)

برخیوردار نیسیتند و  ناروا ی پایینِحمایتی در برابر دستمزدها

 19شود.نمی اعمالحداقل دستمزد در مورد آنها 

پوشیش حیداقل بایید از همیان  ،کارگران مشاغل خیانگی نییز

، کننیددستمزدی که سایر کارگران به طور عمومی دریافت می

، سیال 189ش. ) ی مشاغل خیانگینامهمقاولهمند گردند. بهره

ام اقیداماتی انجی ،عضو بایید کشور ره کند کهبیان می ،(2011

هیر ل خانگی، کارگران مشاغ ،دهد تا این اطمینان حاصل شود

پوشیش آن قیرار تحیت  ،که حداقل دسیتمزد وجیود دارد کجا

پرداخیت بیدون تبعییض جنسییتی  ها، و اینکه دسیتمزددارند

 ضمن به رسمیت شناختن(. حداقل دستمزد 11 ماده) شودمی

ابیزاری کلییدی بیرای ارگران، سیهم و نقیش ایین دسیته از کی

 .باشدمیتضمین اصل حقوق برابر به ازای کار برابر 

اخیراً کشورهای متعیددی از جملیه آفریقیای جنیوبی، برزییل، 

جهت گسترش  ،اقداماتی هر چند متفاوت را ،سوئیس و آمریکا

برای کارگران مشیاغل خیانگی انجیام  ،پوشش حداقل دستمزد

                                                           
19- ILO  کارگران خانگی سرتاسر دنیا: آمار جهانی و محلی و گسترش حمایت :

 .75-76( ، صفحات 2013قانونی )ژنو، 
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کردنید تیا ر حالی کیه تیالش میی. برخی از کشورها، داندداده

پوشش یک حداقل دسیتمزد ملیی را بیرای کیارگران مشیاغل 

گرفتند که بیه تیدریج تسیاوی  ، تصمیمخانگی گسترش دهند

 ،ایین رویکیرد تیدریجیدر  ها اجرا نمایند.برای آن همرا  20رفتار

حییداقل  اتفییاق افتییاده، ابتییداکشییور شیییلی آنچییه در هماننیید 

شیود و بیه مصوب ملی تعییین میقلِ تر از حدا، پاییندستمزد

 یابد.تا سطح برابر با آن افزایش می ،تدریج و با گذشت زمان

حداقل دستمزد اثربخش در مشیاغل خیانگی، بایید هیم زمیان 

شید کاری را در نظر بگیرد، و هم توجه به این موضوع داشته با

 که تعداد بیشتر کارگران این مشاغل، در محل کیار خیود و ییا

بایسییت بییرای کننیید. همچنییین، مییین زنییدگی میییخیار  از آ

هیایی اعمیال شیود. بیرای های غیرنقیدی، محیدودیتپرداخت

 انیداطمینان از پوشش مؤثرتر، برخی از کشورها تصمیم گرفته

که هر دو شکل حداقل دسیتمزد سیاعتی و ماهیانیه را اعمیال 

 نمایند.

در دستورالعمل کامل راهنمای تعیین حیداقل دسیتمزد، ییک 

مجزا به حداقل دسیتمزدهای کیارگران مشیاغل خیانگی فصل 

 اختصاص داده شده است.

 ندارد اشتغالهای غیر استاکارگران در شکل: 

و  پیمیانیهای غیر استاندارد اشتغال شیامل قراردادهیای قالب

کار خدماتی موقت موقت،  کار انواع قراردادهای مربوم بهدیگر 
                                                           

20 - equality of treatment 
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یی کیه دارای تعیدد هاو توافقات قراردادی دیگر از جمله بخش

اشیتغال،  یمخفیانیه، روابیط 21ی کیار هسیتندهای رابطیهطرف

 22.شوند، میو کار پاره وقت وابستهخود اشتغالی 

بیا ایین از مییان کیارگرانی کیه نظام حقوقی کشورها، سیستم 

روه ،  چند گاندمتفاوتی استخدام شده چنین توافقات قراردادیِ

ان ثابیت بگییرد کیه حقیوقدهی کارکنانی قرار میرا در طبقه

این موضوع، بخصوص در مورد کیارگران (. employeeهستند )

کیارگران کارگران موقت شیرکتی و ، پیمانیدارای قراردادهای 

ت مهمییی اسییتبنائادر بعضییی کشییورها  .وقییت صییحت داردپاره

 ،دهداز کارگران را تحت تأثیر قرار می طبقهوجود دارد که این 

د تحت پوشیش قیوانین حیداقل دسیتمزد به این دلیل، آنها بای

 قرار گیرند، مگر اینکه استبناء صریح و روشنی اعمال شود.

در نظیام  ،ایشان را تا حد کارگرانی کههمچنین برخی کشورها 

بگییران ثابیت قیرار ندارنید ی حقیوقحقوقی کشور، در طبقیه

خیود "هستند که به عنوان  ای از مشاغلطبقه .اندمنظور کرده

شوند، و تعریف آنها در هر کشیور شناخته می "ابستهاشتغالی و

متفاوت است. افراد در خود اشتغالی وابسته بیه طیور خودکیار 

حیداقل دسیتمزد نیسیتند، امیا بیا  ینامیهتحت پوشیش آیین

برای مبیال،  بسط داد؛ هارا به آن حمایت توان اینمی ،حالاین

ی کارکنیان ذکر شده و (workers) کارگران یطبقه در بریتانیا،

                                                           
21- multiple parties 
22- ILO ،هیوت : نتایج نشست متخصصین در مورد اشکال غیر استاندارد اشتغال

 (. همچنین2015)ژنو،  2015مارس  12-27امین جلسه، ژنو،  323، حاکمه

ها، اشتغال غیر استاندارد در سراسر جهان: شناخت چالش :ILO رجوع شود به

 (.2016اندازها )ژنو، تعیین چشم
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 ،هایی که بیه طیور شخصییو هم آن 23گیرندحقوق ثابت می که

، و 24گییرددهنید را در بیر مییکاری را انجام یا خدمتی ارائه می

ها بسیط نیروی کار به صورت غیرکامل به آن قوانین برپوشش 

 داده شده است.

 اقتصاد غیررسمی سازیرسمی 

وجیود کشیورهای در حیال توسیعه های یکی از مشخصهاغلب 

. در بعضیی از هاستهمزمان اشتغال رسمی و غیررسمی در آن

بیرای  میورد حیداقل دسیتمزدکشورها مقررات وضع شیده در 

، بیه شیوندرسیمی اجیرا نمیبرخی از کارگران در اشیتغال غیر

بگیر از کمتر از ده نفیر حقیوق کسب و کارهایی باعنوان مبال، 

یط گیر، شیرای دییدر کشیورهاشیوند. این قوانین مسیتبنی می

گرچیه کیارگران  ،ال در کشور پاکسیتانتر است. برای مبمبهم

ل از قیانون حیداق به طور صریح ،رسمیغیریا مشاغل ها کارگاه

عان ذینف، اما اندنشدهدستمزد یا قوانین روابط صنعتی مستبنی 

انید های تفسیر کیردبه گونه تا به حال، موضوع راامر از گذشته 

ط بیرای کارکنیان کسیب و کارهیای های قانونی فقیکه پوشش

 رسمی قابل اعمال است.

         عدم حذف حاداقل دساتمزد در  اشکال پنجم(

 نفر 10 های  زیرکارگاه

 و جهیت کمیک بیه نیازمنیداندر دنییا دلسوزان کار و کارگری 

از موضیوع نفیر را  10هیای زییر کارگاهکار، وفضای کسببهبود 

                                                           
23 - employee 
 (.3)230، بخش 1996سند )اعالمیه( حقوق اشتغال  - 24
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در قانون کار ایران چنین  اام. کنندحداقل دستمزد مستبنی می

های زیر کارگاه برای تنهاو  اصل مهمی در نظر گرفته نشده است

بسییار در میواردی  اسیتبناهانفر و منیاطق آزاد،  10 نفر ، زیر 5

مبل تعداد روزهای مرخصی در ماه و مرخصی استحقاقی  ،جزئی

. اینگونییه صییورت گرفتییه اسییتدر فییوت اقییوام درجییه اول، 

و اذهیان  دهیدتواند موضوع را وارونیه جلیوه میها گیریتصمیم

بیر ایین  عمومی را منحرف نماید که این قیانون کیارایی نیدارد.

بیرای در تدوین قیوانین، اساس الزم است که نمایندگان محترم 

 از قوانین محکم و علمی استفاده کنند.  ،کمک به نیازمندان

 اقلحید از کیارگران، از گروهیی نمیودن مسیتبنی درباره هرگاه

 داده پاسیخ آن عواقیب در تفکر بدون شود،می صحبت دستمزد

 کیه بیدانیم اسیت الزم ولیی .«است کشیبهره این» که شودمی

  شیده اسیت و در کوچیک صنایع تعطیلی موجبکار فعلی  قانون

 لمشیاغ در حضیور برای کارگران کارفرما، تعدد رفتن بین از اثرِ

 میروزها شده، باعث امر این که کنندمی رقابت یکدیگر با محدود

 ورتصی کارفرماییان و کارگران از سیستمی کشیِبهره بزرگترین

 .گیرد

 کیارگران شیود، بیشیتر کیار بیازار در کارفرماییان تعداد چه هر

 انتخیاب حیق اشیتغال، برای و شوندمی کار به مشغول بیشتری

 صورت در توانندمی کارگران و داشت خواهد وجود تریگسترده

 نیزد راحتیی بیه کارفرمیا، یک سوی از شدن اخرا  یا کشیبهره

 کشیبهره  شرایط، این در که شوند استخدام  دیگری کارفرمای

 رقییب تیرینبزرگ کیه نکنییم فرامیوش ضمن در .شودمی کم

دیگییر  بییا تقابییل در ایشییان و باشییدمی کارفرمییا خییود کارفرمییا،

دهید. میی کاهش را کاال قیمت و خود سود کارفرمایان است که

 کشیِبهره حذف و کاالها شدن ارزان برای بایددر شرایط فعلی، 
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 بیر گیریسیخت و وکارهاکسیب بر شده ایجاد موانع سیستمی،

 .دهیم کاهش را کارفرما

 

. )شتقال از اقتصاد غیررسمی بیه رسیمی ی اننامهطبق توصیه

 که به تازگی تدوین و ارائه گردییده اسیت، ،(2015، سال 204

کل تییدریجی و از طریییق فراینیید سییت بییه شییبایکشییورها مییی

سازی، پوشش حداقل دستمزد را، هم در سطح قیانون و رسمی

هم در اجرا، به سمت کارگران شاغل در بخش غیررسمی بسط 

 دهند.

ود، خیهای راهنماییی تا با ارائه کندمیاین پیشنهادنامه سعی 

 یبه اقتصیاد رسیمو واحدهای اقتصادی  فرایند انتقال کارگران

در حین این تحیول، وضیع فعلیی ضمن آنکه  ،را تسهیل نماید

بیه  ،تحیول و انتقیالاین  بهبود دهد. نموده ومعیشت را حفش 

ارد، د نییاز بازوی قانونی، اقدامات اجرایی و هامشوقترکیبی از 

ی دسترسی تسهیل: اشاره کردبه این موارد توان میاز جمله که 

ایین  عنوان یکی از نتیایجمالی به  منابعبه خدمات بازرگانی یا 

های قانونی برای واحدهای اقتصادی خرد ، کاهش هزینهانتقال

هییای مالیییاتی و نظییامو کوچییک از طریییق سییاده نمییودن 

در تر گستردهو همچنین بازرسی  ،های منظم به دولتپرداخت

 رسمی.اقتصاد غیر
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 رسمی در کشوراشکال ششم( گسترش مشاغل غیر

 داشیتهشود، سازمان جهانی کار اظهار همانگونه که مشاهده می

های این سازمان مورد توجه قیرار گییرد، اقتصیاد که اگر توصیه

گردد و این روشیی غیررسمی به سوی اقتصاد رسمی هدایت می

، و قیوانین کشیور بیه آن است که در جهان، تجربه شیده اسیت

. سازمان جهانی کیار الیزام نمیوده اسیت کیه توجه بوده استبی

، ولیی سیمی بیا حفیش و بهبیود مشیاغل محقیق شیوداقتصاد ر

متأسفانه راهکار ارائیه شیده در اییران مبنیی بیر تعطیلیی ایین 

های کوچیک را ای جز حذف کارگاهمشاغل، اشتباه بوده و نتیجه

در بر نداشته است. این روش با استاندارد سازمان جهانی کار که 

غیایر انید، متوسط دلسیوزان کیارگران و بیکیاران مصیوب نموده

و سیازمان  1395به استناد مرکز آمار اییران در سیال  باشد.می

 2/8کیارگران غیررسیمی معیادل بیمه تأمین اجتمیاعی، تعیداد 

 8برابر بیا  1390میلیون نفر بوده، درحالی که این آمار در سال 

نمایندگان محترم باید به این آمار تکیان میلیون نفر بوده است. 

منیدی از ر اصالح قانون کار با بهرهدهنده بیشتر توجه کنند و د

 شیکل بیدین روسیتاها های جهانی تالش نمایند. وضعیتتجربه

 فعالیت غیررسمی بصورت  روستایی مشاغل %96 که است شده

 میا که دارد وجود اساسی اشکاالت کشور کار قانون در! کنندمی

 ایین وجیود بیا. اسیت داده سیوق شیدن غیررسمی سمت به را

 افیرادی. نیسیتند کارساز  تهدیدها و هانظارت ،قانون در نقایص

 بیمیه، مزاییایاز  کننید،می فعالییت غیررسیمی مشیاغل در که

قیانون  .باشیندنمی برخوردار الزم هایحمایت دیگر و بازنشستگی

عدالتی سوق داده است، و اگر همین فعلی ما را به این حد از بی
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ییدا خواهید عیدالتی گسیترش بیشیتری پراه را ادامه دهیم، بی

 نمود.

مشییاغل در بخییش غیررسییمی، باییید از  کییارگران و کارفرمایییان

 گری نمایند و از شیورای عیالینمایندگان محترم مجلس مطالبه

کار سؤال کنند که در بهبیود وضیع ایشیان چیه کمکیی انجیام 

 اند؟داده

 بخش دولتی 

از  ،بطیور کامیل ییا تیا حیدودی، کارمندان بخش دولتی اغلب

 مستبنی از جمله تعیین حداقل مزدقوانین کار  ی شمولدایره

بیرای  هیچ حداقل میزدینیست که  بدان معنا، این اماهستند. 

 لتییا توافقات دو، زیرا تحت پوشش قوانین شودنمیها اجرا آن

 گیردد.مییاسیتانداردهای دسیتمزدی  شاملکه  گیرندمیقرار 

برای رسیدن به همیاهنگی و یکدسیتی بیا سیایر اقشیار تحیت 

بایست به وشش حداقل مزد، این استانداردهای دستمزدی میپ

 نحوی تنظیم شوند که دریافتی کارکنان بخش  دولتی کمتر از

 حداقل دستمزد نباشد.
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حداقل دستمزد باید در چه سهطیی تعیهین و تنظهی  

 ؟شود
، تعییین تعیین حداقل دستمزدبخش  چالش برانگیزترینشاید 

وضع شیود،  پاییندر سطح خیلی  اگرسطح آن باشد.  اصالحو 

در  ،هیای آنهیاخانواده و کمی در حمایت از کیارگران اثرگذاری

 هیدخوا فقیر خیط زیر در ،گرفتن قراریا و ناروا  مقابل دستمزدِ

 حماییت، بیش از حد باال باشیندداشت. اگر حداقل دستمزدها 

خواهنید  اثیرات ناخواسیته بیر اشیتغالو  ،از کیارگرانضعیفی 

 داشت.

تعییین  ینامیهییک رویکیرد متعیادل در مقاولهاتخاذ رو، یناز ا

قییرار تأکییید ( مییورد 1970، سییال 131)ش  حییداقل دسییتمزد

 کند:بیان میآن  3 یمادهدر  که است،گرفته 

قابیل اجیرا بایسیت مییمعیارهیا برای تعیین حداقل دستمزد، 

 بدین ترتیب مصیوبباید  ،شرایط هر کشورباشند و متناسب با 

 :شوند

ومی سطح عمی توجه بهبا آنان  کارگران و خانوادهلف( نیازهای ا

 زندگی، مزایای تأمین اجتمیاعی سیطح در کشور، هزینه مزدها

 های اجتماعی؛زندگی آنان در قیاس با سایر گروه

ی اقتصیادی، هیای توسیعه، شامل ضرورتب( عوامل اقتصادی

ل حصول و حفش اشیتغاوری، و درجه اشتیاق برای سطوح بهره

 در سطحی متعالی.

 11ی واقیع در صیفحه 1یح این موضوع در اِشکال شماره توض

 آورده شده است.
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ین معیارها، کامل و جیامع نیسیتند، چیرا کیه است که ا روشن

مانع افزایش حداقل مزد  عوامل اقتصادی ممکن است در جایی

ا شوند، اما در جای دیگر، فرصتی ایجاد کنند که حداقل مزدهی

ان هایشیتر از نیازهای حداقلی کارگران و خیانوادهسطحی فرا تا

 افزایش پیدا کند.

اشکال هفتم( افزایش تاورم، بواساطه افازایش 

 حداقل دستمزد

شود، متخصصان امر در سازمان جهانی همانگونه که مشاهده می

حیداقل دسیتمزد،  یضیابطهافیزایش بیاند که کار عنوان نموده

فیی کارگران دارد و اثرات مناثرات ناچیزی بر حمایت از زندگی 

هیر سیاله در  یتجربیه همچنیین،. گذاردشدیدی بر اشتغال می

ای جیز نتیجیهقاعیده، کشور نشان داده است که این افزایش بی

ال ، چرا که اوالً در ابتدای هیر سیسرگرم کردن کارگران نداشته

هیا و بیکیاری کیارگران نییرو از کارگاه یشاهد ریزش گسیترده

همین افیزایش  تورم ایجاد شده از مبدأ یثانیاً بواسطهایم و بوده

در زندگی کیارگران دستمزد اضافی اثر شدن شاهد بیدستمزد، 

 ایم.بوده

جای سوال است، کارگران تا چه زمیانی بیا افیزایش غیراصیولی 

های حداقل دستمزد، باید سرگرم شیوند؟ متأسیفانه طیی سیال

های قبیل ر از سیالوضع معیشت کارگران بدت ،گذشته، هر ساله

بینیی که این موضوع از سیوی سیازمان جهیانی کیار پیش ،شده

شیده اسییت. بیر اییین اسیاس الزم اسییت کیه دلسییوزان زنییدگی 

 معیوب کمک نمایند. یچرخهکارگران، در جهت اصالح این 
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 آن نیجهیا اقتصاد رود، باال وریبهره افزایش بدون دستمزد اگر

 و زار نیرخ افیزایش ملیی، پیول ارزش کیاهش بیا و پذیردنمی را

 هیا،تحریم مبیل جانبی فشارهای. شد خواهد جبران تورم ایجاد

 مضاعف تورم موجب زیرا گردد، جبران دستمزد افزایش با نباید

 سیتمزدید بتیوانیم تیا دهییم افزایش را وریبهره باید. شودمی

 2500 دسیتمزدها تیاکنون، انقیالب اول از. باشییم داشته باالتر

 شیده ترضیعیف برابیر 2500 هم ملی پول عو  در و شده برابر

 است.
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 ایدورهنیاز به الالحات 
ه یکبار، بیا توجی وقتالزم است که مبالغ حداقل مزد، هر چند 

هیای زنیدگی و دیگیر شیرایط اقتصیادی، به تغییرات در هزینه
کین عدم انجام ایین کیار مم مورد بازبینی و اصالح قرار گیرند.

از منجیر بیه  ،کاالها و خدمات گام باال رفتن قیمتاست در هن
 قدرت خرید کارگرانی شود کیه حیداقل دسیتمزد دست رفتن

ر نمایند، یا در زمانی که سطح عمومی دستمزدها ددریافت می
ا یابد، موجب نابرابری بیشتر دستمزدهداخل کشور افزایش می

 گردد. می
جدیید نظیر در ت توانند هر زمان کهاری میها و طرفین کدولت

ه بیموضوع اصالح مزد در مورد  ،حداقل دستمزد را الزم بدانند

ییک دوره متنیاوب  نبیوددر صورت  اماتوافق کلی برسند.  یک
، هیم کیارگران و هیم کارفرماییان بیا برای اصالح مزدهیا ثابت

بیرای مواجیه خواهنید شید.  مقداری بالتکلیفی و عدم قطعیت
هیای هایی کیه ایین دورهاسیت در کشیور مشاهده شدهنمونه، 

-تحداقل مزدها گاهی تا مدتناوبی ثابت و منظم وجود ندارد، 

های طوالنی بدون تغییر باقی مانده و سیسس، دچیار تغیییرات 
اقل قانون حد سودمندیاین کار نه تنها  اند.بزرگ ناگهانی شده

 کسب و کارهیاشود عث میکند، بلکه بادستمزد را تضعیف می
ها بیا چیالش بزرگتیری افزایش هزینیه اق باتحمل و انطببرای 

 مواجه گردند.

در بیشتر موارد، کشورهای جهان میزان حیداقل دسیتمزدهای 
برخیی امیا دهنید. تغیییر می بر مبنای یک بار در سالخود را 

 2زمیانی  کشورها بیا فاصیله و برخیماه یک بار  6کشورها هر 
رسیید در نماینیید. بییه نظییر میسییاله اییین تغییییر را اعمییال می
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های تورم پایین یا متوسط، تغییرات ساالنه مناسب باشید، دوره

 بیه چرا که قدرت پیش بینی خوبی را هم بیه کیارگران و هیم
ای همراستا کارفرمایان داده، و امکان تغییرات و اصالحات دوره

 نماید.اقتصادی را میسر می متغیربا شرایط 

 عینیهای رواب  کار بر مبنای شواهد مذاکرات طرف

ایین اسیت کیه الزم اسیت  تکییه بیر شیواهد عینییمنظور از 

لغ رات در مورد مبامعیارهای روشنی وجود داشته باشد تا مذاک

در مسییر  درسیت هیدایت نمایید و همچنیین، حداقل مزد را 

های آماری قابل اطمینانی وجود داشته باشد که دولیت شاخص

 هیابررسیی بتوانند در بحث و ،های روابط کارهر کشور و طرف

اری بیر کی هایطرفها و هنگامی که دولت ها تکیه کنند.بر آن

برای تعیین حداقل دسیتمزد  قرار استاصلی که  هایسر معیار

 ایین صیورتبیه توافیق برسیند، در  ،اسیتفاده نماینید هااز آن

تر  صیورت چارچوب مشیفضا و تواند داخل یک مذاکرات می

مییاری راییج مییورد هیای آدر ادامییه، برخیی از شییاخص بگییرد.

 خوانید:استفاده را می

 های آنهارآورد نیازهای کارگران و خانوادهب 

ر بایید د ،باشیند و مفیید حداقل دستمزدها معناداربرای اینکه 

 ،فاکتورهای اقتصادیدر نظر گرفتن  باسطحی تعیین شوند که 

 هند.های آنها را تحت پوشش قرار دو خانواده کارگران نیازهای

 حداقل دستمزد کنونی برای مرتفع نمیودن نیازهیای آیا میزان

ی وانید مسیألهتمی یا و، های آنها کافی استکارگران و خانواده

 رزیابیباید به شرح زیر، مورد ا از این رو چالش برانگیزی باشد،

 قرار گیرد.
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در توانید هیا نمیهیای آننیازهای کارگران و خانوادهاول اینکه 

ر گانه و منفک از دیگر عوامل در نظجدا یک فضای خالء، یعنی

 ی اقتصیادیمرتبط با سطح توسعه؛ این نیازها باید شودگرفته 

هیای طیرفهای و با در نظر گیرفتن دییدگاه و اجتماعی کشور

 روابییط کییار یعنییی نماینییدگان کییارگران، کارفرمایییان و دولییت

حییداقل دسییتمزد بییرای  کفایییت، اینکییه مشییخص شییوند. دوم

خیانواده  یزهبیه انیدا ،کارگران یخانوادهدهی نیازهای پوشش

بستگی دارد که در مورد هر کارگر متفاوت است، همچنین بیه 

ی هزینهو به  کننددریافت میتعداد اعضای خانواده که حداقل 

، بطیور مبیال .نییز بسیتگی داردی سیکونت زندگی در منطقیه

ایین توان بیا را میها های آنبرآورد نیازهای کارگران و خانواده

ی ییک ی اولییهارزیابی میانگین هزینه شکل ارزیابی انجام داد:

 ای بیاخیانوادهبخش برای یک کیارگر و  رضایت وساده زندگی 

، مسیکن و خیورا  یهزینیه و افزودن ،تعداد نفرات استاندارد

تحصییل  سیالمت،بهداشیت و های ضیروری مبیل دیگر هزینه

ی هآسیتانر برآورد معموالً د ، کهفرزندان و مشارکت در اجتماع

در روش شیود. می ، از همیین روش اسیتفادهدستمزد معیشت

تیوان در دیگر، نیازهای نسیبی ییا خطیوم فقیر نسیبی را میی

از متوسیط درآمید خیانوار  درصید( 60)گیاهی نسبتی معیین 

 تعریف نمود.
 

 ی زندگیها و هزینهافزایش قیمت 

 ینتیرراییج ،هیا و هزینیه زنیدگیقیمت عمیومیافزایش سطح 

حیداقل دسیتمزد میورد  زمان اصالحموضوعاتی هستند که در 
واقعیی تورم بیا گذشیت زمیان ارزش  زیرا ،گیرندتوجه قرار می

هایی کیه دهید. یکیی از شیاخصحداقل دستمزد را کاهش می
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گییرد، هیا میورد اسیتفاده قیرار میتغیییرات قیمت رصیدبرای 

سیییر  ،. اییین شییاخص25باشییدکننده میشییاخص قیمییت مصییرف
توسط مصرف کنندگان برای ییک  ،های پرداختیقیمتلی تحو

کنید. در دنبیال می سبد کاالیی و خیدماتی در طیول زمیان را
 خیوبیکننده بیه مصیرف بیشتر کشورها مفهوم شاخص قیمتِ

به طور معمیول،  و گیردو مورد استفاده قرار می ریزی شدهپایه

بعد از مدت زمانی کوتاه، ارقام مربوطه به صورت ماهیانه قابیل 
 .دسترسی هستند

ای را منتشیر و کنندهاما گاهی، کشورها شاخص قیمت مصرف 
 . بعضیی از کشیورهاکنند که متفاوت از یکدیگرنیداستفاده می

ممکن است تصمیم بگیرند که این شاخص را بیرای فقیرتیرین 

ه از جمله کسیانی هسیتند کی آنها سبه کنند، زیراخانوارها محا
. بیه دها داشته باشقرار است بیشترین اثر را بر آنحداقل مزد، 
در میواردی کیه  ،کنندهشاخص قیمیت مصیرفخصوص اینکه 

هیا افیزایش تر از میانگین کلی قیمتسریع خورا ،های قیمت
ییر ای دارد، زییرا خانوارهیای فقکیاربرد وییژه ،است پیدا کرده

ی میواد تهییهمعموالً بخیش بیشیتری از درآمدشیان را صیرف 
 کنند.می غذایی

 نخواهد دوباره در آینده تکرار لزوماًبه دلیل اینکه تورم گذشته 
 شد، یک پیشنهاد جایگزین، استفاده از تورم پیش بینیی شیده

 از ها، برآوردهابینی، همچون اغلب پیشالبتهآینده است.  برای

 د.موالً با نرخ تورم واقعی متفاوت خواهد بوآینده مع تورمِ
تفیاوت چشیمگیری بیا  ،زمیانی کیه برآوردهیا، به همین خاطر

 ،اصیالح تغیییراتروش تیوان از های تورم واقعی دارند، مینرخ

                                                           
25- CPI 
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بییه هییر حییال،  اسییتفاده کییرد. ،مبتنییی بییر شییواهد فعلییی
خودکار و باالتر از یک سیطح مشیخص، ممکین  گذاریشاخص

بروز پرمخاطره باشد و منجر به  ،دارشتاب ورمِاست در شرایط ت
افیزایش تیورم موجیب و  ،26هزینیهی میارپیچ دسیتمزد و پدیده
 گردد.

  

                                                           
را افزایش داده و در  آنها یقابل هزینه ی، مبلغ ماندهکنانافزایش حقوق کار - 26

جناس اتقاضا، قیمت  در پی افزایش د.یابافزایش می تقاضای اجناس ،نتیجه

 .شاهد تورم در جامعه خواهیم بود ،و در نتیجه ،افزایش یافته
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 وری نیروی کاررشد اقتصادی و بهره 

 گذاران بایید، سیاسیتسیطح حیداقل دسیتمزدهنگام تعییین 

ان گیذاراز همین رو، سیاسترا در نظر بگیرند.  عوامل اقتصادی

 شیاخصیا اصیالح مبیالغ حیداقل میزد، غالبیاً بیه  برای تعیین

 . کنندمراجعه می وری نیروی کاربهره

 ،ایپاییهاین است کیه اطالعیاتی  ،وری نیروی کاربهره توجه به

در  ،ی ارزش بازار محصولی که توسط یک کارگر متوسطدرباره

شیود را، بیا توجیه بیه سیطح فعلیی سیرمایه و کشور تولید می

همچنیین در نظیر گیرفتن  27نماید.، ارائه میتکنولوژی آن کشور

توانید می دسیتمزد،ای دورهوری نیروی کار در اصیالحات بهره

 ثمیراتای از سیهم عادالنیه این اطمینان را بدهد که کیارگران

وری نییروی میانگین بهیره کنند.پیشرفت اقتصادی دریافت می

رگر، بیه ازای هیر کیا 28کشور معموالً با تولید ناخالص داخلی کار

کار انجیام شیده شیناخته و سینجیده -به ازای ساعت GDPیا 

در صینایع کیه حیداقل دسیتمزدها . همچنین هنگامیشودمی

وری شوند، اطالعات بهیرهتعیین می مختلف به صورت متفاوت

کیاربردی و  در تعیین حیداقل دسیتمزد، )اقتصادی(بخش  هر

 .خواهد بودمفید 

                                                           
27- DECO: دستورالعمل  –وری سنجش بهرهOECDگیری رشد . اندازه

 (.2001وری صنعتی )پاریس، هوری کل و رشد بهربهره
28  - DPG یا شاخص رشد ناخالص داخلی 



    

  راهنمای تعیین حداقل دستمزد
       

58 
 

وری نیروی کیار دشیوار سنجش بهره ،ها، در بعضی از بخشاما

 یاست. برای مبال تعیین کمیت ارزش افزوده در بخش آموزش

 29رود.به شمار می ویژهو یا در مشاغل خانگی یک چالش 

دسیتمزدهای ای اصیالحات دورهدر  ،، بسیاری کشورهاعملدر 

 رشید تولییداننید های غیرمسیتقیم مشیاخص برخیی، از خود

 اسیتفاده ناخالص داخلی ی تولیدرشد سرانهناخالص داخلی یا 

سیتمزد برای تنظیم حیداقل دمانند کشور برزیل که کنند، می

وجیه مورد تناخالص داخلی را   تولیدو رشدِ هاقیمت تورمِ ،خود

حیداقل نییز . دیگر کشیورها از جملیه کاسیتاریکا دهدقرار می

رشیید  در کنییار نیییم نگییاهی بییه ،تییورم بییر اسییاسدسییتمزد را 

 دهند.میاقتصادی گذشته افزایش 

وری در قانون کاار اشکال هشتم( حذف شاخص بهره

 ایران

شود، استانداردهای سازمان جهانی کار همانگونه که مشاهده می

کند که یکی از عوامل مهم در رشد اقتصیادی، عامیل عنوان می

. ایین در حیالی اسیت کیه شیاخص نیروی کیار اسیتوری بهره

عاملی به این مهمی  وری در قانون کار کشور نیامده است وبهره

باشید، از قیانون کیار اصلی تعیین حداقل دستمزد می یکه پایه

بعضی از نماینیدگان بیر ایین  یحذف شده است. همواره عقیده

وری در تعیین حداقل دستمزد دخالیت بوده است که نباید بهره

در بیر  را داشته باشد، که این موضیوع نتیجیه ای جیز بیکیاری

است که اینگونه عقاید، بیا اسیتناد بیه  نداشته است. جای سوال

                                                           
وری ای. آتکینسون: مقاله آتکینسون: گزارش نهایی سنجش خروجی و بهره -29

 (.2005های ملی )نیویور ، پالگریو مک میالن، دستگاه اجرایی و حساب
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شود و تا چه موقیع بایید کیارگران کدام علم و دانشی مطرح می

فدای این ضعف در دانش شوند؟ برای بهبود وضعیت اقتصیادی 

وری در تعیییین حییداقل کشییور، باییید بییرای دخالییت دادن بهییره

دستمزد تالش نماییم و امید است که نمایندگان محترم در این 

 .نمایندت امر هم

 

 های نیروی کار و اشتغالاثر احتمالی بر هزینه 
 کارکنیانیرد توجیه، نسیبت های آماری میویکی دیگر از شاخص

افیزایش حیداقل  بیاحداقل دستمزد  تحت پوشش شروعاست که 

گیرند. این شاخص، اثر احتمیالی حیداقل دستمزد کنونی قرار می

را مشیخص  مجموع پرداختیدستمزد بر ساختار کلی دستمزد و 

 نماید.می

ر کارگرانی که تحت تأثیر قانون حداقل دستمزد قرا نسبت و سهم

و  تیصینع ای،ملیی، منطقیهسیطح توان در را می خواهند گرفت

اسیاس جنسییت،  ربی هیای معینیی از کیارگرانحتی بیرای گروه

 ،هیای تفکیکیی و مجیزاتحلیل. این محاسبه نمود ومیت و غیرهق

خش ییا به هر ب مربومتوزیع دستمزد  ینحوهتری از در  عمیق

همچنیین، سیازد و در اقتصیاد را فیراهم میشاغل کارگران  گروه

ی کیه صینایعو ییا  منیاطق، افیرادتری نسیبت بیه شناخت عمیق

 تصوربیشترین تأثیر از حداقل دستمزد را خواهند پذیرفت یا به 

ر راقیکارشناسان از آن خواهند شد، را در اختیار  نامتناسبی متأثر

  .دهندمی

، ییا خیلیی بیاال تعییین شیوددر بیدو اجیرا،  حداقل دستمزداگر 

دستمزد فعلی به سطح خیلی باالیی افیزایش داده شیود، ممکین 

کیه  یهای نیروی کارهزینه ای رویتأثیر شدید غیرمنتظرهاست 

 توانداین به نوبه خود می ، وداشته باشد ،کارفرمایان باید بسردازند
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اشیتغال و مییزان  به صادرات ضربه بزند ود،ش تورم قیمتموجب 

 .را کاهش دهد

تمزد بیر اشیتغال رو، نظارت بر اثراتیی کیه حیداقل دسیاز این

بیر  اثرگیذاری و به همین علت است کیهگذارد ضروریست، می

حداقل دسیتمزد  هایپژوهشهاست که در رأس مدت ،اشتغال

د سیتمزهای بسیاری بر سر اینکه آیا حداقل دقرار دارد و بحث

های کیاری اثیر و سیاعت کارکنیانبیر مشیاغل، تعیداد چگونه 

 .شودگذارد، مطرح میمی

فیر  حماییت  پیش"اند کرده بیان وُلفسانو  بِلمَنهمانطورکه 

زنییدگی  بییرای بهبیودحییداقل دسیتمزد،  از طرییقاز کیارگران 

پذیری را در بازارکیار دارنیید.  کسانی است که بیشترین آسییب

 ،که افراد زیادی از همیان میردمزد منجر شود اگرحداقل دستم

هیای آن بیه مزایای نسبی و هزینهخود را از دست بدهند،  کار

  30."طور جدی زیر سؤال خواهد بود

 

در  محروم و مختلف نقاط اشکال نهم( نادیده گرفتن

 تعیین حداقل دستمزد
شود، متخصصین حوزه تعیین حیداقل همانگونه که مشاهده می

 کنند که اگر در تعیینازمان جهانی کار اظهار میدستمزد در س

حداقل دستمزد آسیبی به مناطق محیروم و افیراد خیاص وارد  

ای و گروهی تصیویب حداقل دستمزد بصورت منطقهگردد، باید 

 حیداقل تعییین در عیدم توجیه بیه موضیوع فیوق متأسفانه .شود

                                                           
دهد؟ )مؤسسه دی.بلمن و پی. ولفسان: حداقل دستمزد چه کاری انجام می -30

 .21(، صفحه 2014ان، کاالمازو، ام آی، تحقیقات اشتغال دبلیو. ای. آپج
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، تأثیر معکوس بر اشتغال افرادی گذاشیته اسیت کیه از ستمزدد

 باشند.پذیر جامعه میقشر آسیب

 دییده کار قانون 41 ماده در مورد اینجای تعجب اینجاست که 

 صیورت پتانسییل ایین از اسیتفاده برای اقدامی هنوز ولی، شده

 نسیبت محروم مناطق در بیشتر بیکاری موجب که است نگرفته

 ایین رفیع. اسیت شیده کوچیک صینایع رفتن بین از و ،شهر به

 پیذیر امکیان کیار قیانون 41 ماده پتانسیل از استفاده با مشکل

موضیوع  .نمود مستبنی ماده این از را روستاییان توانمی و بوده

 شیرح بیدین کیار قیانون 41 میادهل مختلف در مناطق و مشاغ

 حیداقل مییزان است موظف ساله همه کار عالی شورای» :است

 بیا مختلیف صنایع یا و کشور مختلف نقام برای را کارگران مزد

 ییک نییاز رفع( 2 تورم (1:نماید تعیین ذیل معیارهای به توجه

 «خانوار

 یراهکارهیا بیه تیوجهیبی نتیجیه روستاها انحطام و مهاجرت

 نییاز بواسطه روستاییان مهاجرت درصد 7/54) است المللیبین

 غیررسیمی روسیتایی مشیاغل درصید 96(. باشیدمی اشتغال به

 نوشیته روستا برای کار قانون که است معنی بدان این و هستند

 حیداقل از و انیدگرفته قیرار مهیریبی مورد ایشان و است نشده

 آن، بر اضافه و اندمانده محروم بازنشستگی و بیمه یعنی حقوق،

 .ایمبوده هم ایشان اشتغال مانع

 اسیت شیهر از بیشتر مساوی، دستمزد با روستا در تولید هزینه

 و تیأمین محصول، فروش ،اولیه مواد نقل و حمل هزینه که چرا

 راه دوری و امکانییات کمبییود متخصییص، نیییروی بییه دسترسییی

 در زاییاشیتغال و گذاریسرمایه. است باالتر روستایی درمناطق

 آنجا در انسانی نیروی هزینه که افتدمی اتفاق زمانی فقط روستا

 شیرایط روسیتایی کارگران از دفاع اسم به. باشد شهر از ترپایین

 وییژه گزارش طبق. ایمآورده بوجود را ایشان مهاجرت و بیکاری
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 میلییون 3/10 تعیداد ، 13/07/94 مورخیه در اشتغال از دولت

 .هستند بیکار روستایی

دییدگان از ایین روش، الزم است برای رفع اشکال فیوق؛ آسییب

یعنییی محرومییان و کارفرمایییان صیینایع کوچییک، از نماینییدگان 

ماینید کیه بیرای اصیالح و گری نمجلس شورای اسالمی مطالبه

 تصویب قانون دستمزد چندگانه در کشور اقدام نمایند. کشوری

درصد از صنایع آن )بخصوص صینایع کوچیک( تعطییل  50که 

 تواند به رفاه اجتماعی دست یابد.باشند، نمی
 

 نسبت حداقل دستمزد به دستمزد میانی 

ای ی گستردهکه استفاده یک شاخص آماری کاربردیدر آخر، 
دسیتمزد به دستمزد متوسط و یا  نسبت حداقل دستمزددارد، 
أثیر مقیادیر از آنجایی که دستمزد متوسط تحت تاست.  میانی

مرجیع  31دسیتمزد مییانیباشید، گستردگی کم دسیتمزدها میی
، بییه خصییوص در کشییورهایی کییه شییودبهتیری محسییوب مییی
 ها بسیار زیاد است.نابرابری دستمزد در آن

 
 

در کشیورهایی بیا اقتصیاد دهید کیه شان مین 1نمودار شماره 
 60تیا  40بیین طور معمیول بیه درآمدی باال، حداقل دستمزد
در کشیورهای در حیال توسیعه،  درصد دستمزد مییانی اسیت.
مییانی اغلیب بیاالتر اسیت،  دستمزدنسبت دستمزد حداقل به 

دریافیت مزدبگیرانی که دسیتمزد مییانی  ،در این کشورهازیرا 
. اسیت کمترر قیاس با کشورهای توسعه یافته د اغلب ،کنندمی

هیای بنابراین، گاهی توجهات بیه نیازهیای کیارگران و خانواده

                                                           
نفر دستمزد ماهیانه  5برای مبال، اگر منظور، عدد وسط طیف دستمزد است.  -31

 بود. خواهد 7گیرند، دستمزد میانی می 15و  9، 7، 6، 5به ترتیب 
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های باالتر حداقل دستمزد در این کشورها منجر به نسبت ،آنها
شیود. همچنیین در در مقایسه با کشیورهای توسیعه یافتیه می

تی اگر عدد دستمزد میانگین دریاف ،در حال توسعه اقتصادهایِ
 تحیت پوشیش بیشیتری احتمالبا توسط کارکنان رسمی، که 

 در کنیار شوند را،گیرند یا از آن منتفع میحداقل مزد قرار می
شیامل کیه  کشیور،در عدد دسیتمزد مییانگین کیل کارکنیان 

شیاهد  شود، قرار دهییم، در برخیی میواردنیز میها غیررسمی
اهیم بین این دو عیدد مییانگین خیووجود یک شکاف و فاصله 

در صیورتیکه  کیه ،در نتیجه باید به این نکته توجه داشت بود.
اللفظی و فقط بیا در تحت ازحدبیشهای دستمزدی این نسبت

توانند گمراه کننده نظر گرفتن معنای کلمات تفسیر شوند، می
 باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. نسبت حداقل دستمزد به دستمزد میانی و 1نمودار شماره 

 شورهای منتخبوری در کبهره
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 : درآمدها: حداقل دستمزدهای متناسب با دسیتمزدهای مییانی، اشیتغال وOECDمنبع: 

. رنجبییر: ؛ یییو.رانی، پییی. بِسییلِر، ام. اولِییز و اس2015)پایگییاه آمییار( ،  OECDبییازار کییار 

، در مجلیه "دهی و مطابقت با قانون حداقل دستمزد در کشورهای در حال توسعهپوشش"

 .411-442، صفحات 3-4، شماره 152، جلد 2013ر، بین المللی کا

 

تواننید در ارزییابی سیطوح حیداقل ها میشاخص گرچه این گونه

 هیای سیطحدستمزد به کار بیایند، ولی الزم است در کنار تحلیل

ییا  هیاگروهبه منظور شناسایی . ر در هر کشور استفاده شوندباالت

تیأثیر حیداقل  تحیتی که بیشترین احتمال را دارنید کیه مناطق

  سیطح کشیوریهیا در بایست این نسبتمیقرار بگیرند،  دستمزد

اقتصیادی، جنسییت و هیر منطقیه از کشیور، به تفکییک بخیشِ 

 . محاسبه شوند

 

اشکال دهم( عدم توجه به شاخص میانگین دستمزد 

 در قانون کار ایران

شود، شاخص میانگین دسیتمزد عامیل همانگونه که مشاهده می

در تعیین حداقل دستمزد است کیه موجیب رونیق  بسیار مهمی

شود و این مناطق را مورد حمایت اشتغال در مناطق محروم می

 دهد.قرار می

متأسفانه این شاخص مهم در قانون کیار کشیور نادییده گرفتیه 

هیای شده که آسیب جدی بیه اشیتغال منیاطق محیروم و گروه

نشییان  2 یتر جامعییه وارد آورده اسییت. نمییودار شییمارهضییعیف

دهد که در اکبر کشورهای پیشرفته، میزان حداقل دستمزد، می

درصد میانگین دستمزد اسیت. ایین درحیالی اسیت کیه در  50

تقریبیاً معیادل مییانگین دسیتمزد  ،ایران عدد حداقل دسیتمزد
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باشد و حتی در استانی مبیل سیسیتان و بلوچسیتان مییزان می

، یعنی در ایین برابر میانگین دستمزد است 5/2حداقل دستمزد 

برابر بیشتر از حد استاندارد آن است.  5استان، حداقل دستمزد 

 ،بر همین اساس نادیده گرفتن میانگین دستمزد در قیانون کیار

موجب بیکاری، مهاجرت روستاییان و افزایش مشاغل غیررسمی 

 است.    های محروم و روستاها شده در کشور بخصوص در استان

  

            .   .                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 چنیین کشیور اشتغال برای کسانی چه که دارد تأمل جای

 نییینچ در غفلییت بییا کسییانی چییه! کننیید؟می ریزیبرنامییه

 را کشیور اقتصیاد بیه جدی زیان موجب مهمی، موضوعات

 خواهنید متنبیه زمیانی چیه اشخاص این ند؟انموده فراهم

 گردید؟

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

کا
ری
آم

ک
زی
مک

 ک
ی
هان
 ج
ان
زم
سا
د 
ها
شن
پی

ار

ان
ست
له

سه
ران
ف

ل
رزی
ب

ان
یر
ا

ان
فه
اص

ی
یار
خت
و ب
ل 
حا
رم
ها
چ

ان
ست
وچ
 بل
ن و
ستا
سی

نسبت حداقل دستمزد به -2نمودار شماره

میانگین دستمزد



    

  راهنمای تعیین حداقل دستمزد
       

66 
 

 بندی آمار و ارقامجمع
های آمیاری جیایگزین شیاخص قیرار نیسیتمسلم اسیت کیه 

، دنی کیاری باشیهای رابطیهها میان طرفزنیچانهمذاکرات یا 

بیا  ،هیابرگیزاری نشسیتبسترسیازی بیرای جهت بلکه بیشتر 

 اسیت کیهحیال سیؤال اینج. شناخت و آگیاهی مناسیب اسیت

توان از این آمار و ارقام بیرای تعییین سیطح نهیایی چگونه می

 استفاده نمود؟ ،حداقل دستمزد

ترین تیا بیاالترین توانند از پیایینها میاول اینکه، این شاخص

رود کیه در تمیال مییاحبندی شیوند. بیرای مبیال درجه رتبه

هایشیان، چنیدین مقیدار موضوع نیازهای کیارگران و خیانواده

 مربوم به حداقل مزد وجود داشته باشید، کیه عددی، یوهبالق

 بندی کرد.ها را رتبهتوان آنمی

ی عوامل های دیگری که در زیرمجموعهبرای شاخصهمچنین 

را ر تییوان هییر کییدام از مقییادیگیرنیید، میییاقتصییادی قییرار مییی

، ییک طییف از برای هر شیاخص در نهایت،، که بندی کردرتبه

سسس، با روی شود. ایجاد می قل دستمزدمقادیر مربوم به حدا

هیا، ییک طییف کلیی شیاخص هایِطیف هم قرار دادن ترکیب

 یهای رابطیهو طرف هر کشورآید، که دولت ارقام به دست می

 توانند بر سر آن با یکدیگر مذاکره کنند.کار می

تیوان بیه طیور جداگانیه نییز ها را میالبته، هر کدام از شاخص

تواننید های مذاکرات مییطرف در این صورت، کهارزیابی کرد، 

 ها قائل شوند.توافق کنند که چه وزنی برای هر یک از شاخص

ممکین اسیت در بعضیی کشیورها، وزن بیشیتر بیه برای مبال، 

امیا در کشیورهای  ی او تعلیق گییرد،نیازهای کارگر و خانواده

بیرای  قیرار اسیت کیه اگیر .وری داده شیوددیگر، به روند بهره
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های ریاضیی از فرمول ،های حداقل دستمزدای نرخالح دورهاص

هیای روابیط طیرفها باید مورد بحث ، این فرمولشوداستفاده 

به عنوان جایگزینی بیرای میذاکرات  نه آنکه و ،قرار بگیرند کار

 کار روند.به
 

 مدتمیان راهبرداتخاذ یک 
د مزای مبالغ حداقل آنچه که به طور معمول در اصالحات دوره

هیای کوتیاه و شیاخصشود، تمایل بیه تمرکیز بیر مشاهده می

، بیشتر به تعدادی از عوامیل مدت است، که وزن و اهمیتمیان

در  شیود.هیا و ییا رشید اقتصیادی، داده مییمانند تورم قیمت

متصیدیان امیا رویکردی معمول و طبیعیی اسیت،  ،حالیکه این

را نیز در نظر  انداز بلند مدتباید چشم ،تعیین حداقل دستمزد

ق در گاه به گاه گزارش دقیی و از این رو، الزم است که ،بگیرند

درخواسییت و میورد وضییعیت حییداقل دسیتمزدها در کشییور را 

 کنند. دریافت

 :ودبه این میوارد اشیاره نمی تواناز جمله اهداف بلند مدت، می

دهی رسیدن به سیطح حیداقل دسیتمزد کیافی بیرای پوشیش

ی او؛ اطمینیان از اجیرای ر ییا خیانوادهنیازهای اولیه یک کارگ

کیه تیا  تطیابقیبیا عیدم  ،حیداقل دسیتمزد اثربخشکارآمد و 

؛ و فیراهم نمیودن ییک باشد کاهش یافته میزان ممکن حداقل

همچنین یک  .بگیرکارکنان حقوقپوشش جامع و فراگیر برای 

ی حداقل میزد اقدام سودمند این است که سیاستی برای آینده

-پییشتر در نظر گرفته شود که در آن، ی گستردهاندازبا چشم

بیر عوامیل  احتمیالی، تغیییرات سیاختاریِ بینی شود کیه چیه

 گذارد.اقتصادی و دستمزدها اثر می
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 نیازهییای بیییناند، شکیییافی بسییییاری از کشیییورها در یافتیییه

 هیاوکیارکسیبپاییداری  از ضرورت اطمینان و کارگران منطقی

ف، فقط بیا ییک بیار اصیالح مبیالغ حذف این شکا. 32ود داردوج

 ،اثیرات نیامطلوب اقتصیادی ییا اشیتغالی تواند، میحداقل مزد

بایست شود که میاز این بحث، چنین برداشت می .بوجود آورد

مدت تا بلندمدت برای خط مشی حیداقل میزد یک هدف میان

 ایین بردن، به عبارت دیگر، باید برای از بین وجود داشته باشد

بیرده  کاربیهحیداقل میزد  تدریجی و پیوسته اتاصالح ،شکاف

 شود.

اشکال یازدهم( اثرات نامطلوب اقتصادی و اشاتغالی 

 بواسطه یک حداقل دستمزد سراسری

بندی کلی، متخصصین علم تعیین حداقل دستمزد در یک جمع

کنند که برای رفع اثرات نامطلوب در اقتصاد در جهان عنوان می

ها کیه یاز کارگران و پایداری شرکتو اشتغال، باید شکاف بین ن

بیین  از بدلیل وجود یک حداقل دستمزد است، با اقیدامی میوثر

 برود.

توجهی به استانداردهای بین المللیی بصیورت حال که اثرات بی

گسییترش بیکییاری، افییزایش مشییاغل غیررسییمی و سییختی در 

معیشت کارگران با ییک حیداقل دسیتمزد سراسیری مشیخص 

های گذشته در اشتغال را اصالح ین و روششده، الزم است قوان

نماییم و در تعیین دستمزد، از چند حیداقل دسیتمزد اسیتفاده 

                                                           
 برای موضوع اهمیت پایداری کسب و کارها، به این آدرس رجوع نمایید: - 32

www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/sustainable-

enterprises/lang--en/index.htm 
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بایست عوامل اقتصادی و همچنین شیاخص مییانگین کنیم. می

دستمزد را در تعیین حداقل دستمزد دخالت دهیم تا بیا رونیق 

 اشتغال و امنیت شغلی برای کارگران، آیندگان به نیکی از ما یاد

کنند و بگویند که نمایندگان به محض مشاهده اثرات نیامطلوب 

 روسیتا، هیر بیرای بایید قوانین کار، اقدام به اصالح آن نمودنید.

 حیداقل اگیر. گیردد مصیوب خیودش خیاص دسیتمزد میانگین

 شود، انتخاب یکسان بصورت کشور کل روستاهای برای جداگانه

. شید خواهد ارو برخوردارتر کم روستاهای بر ظلم همین مجددا

 هایپتانسییل و اسیت هیوایی و آب اقلیم هفت با کشوری ایران

 هایحیداقل بایید و باشید میی بسیار متفاوت نیز آن روستاهای

 ترضیعیف روسیتاهای تیا نمیود تعرییف روسیتاها برای گوناگون

 روسیتاهای برای توافقی دستمزد جهت همین به. نشوند متضرر

 بیرای روسیتاها سیمت بیه مهاجرت تا گرددمی پیشنهاد کشور

 کشیور در اشیتغال رونیق شیاهد و بیافتید اتفیاق گذاریسرمایه

 .باشیم
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 نظارت بر اثرات حداقل دستمزدها
 

نظارت بر اثرات حداقل دستمزدها عنصری کلیدی برای 

مزم است.  عینی مبتنی بر شواهدِ حداقل مزدِ نظامِیک 

بی اثارات ارزیااپیرامون است که تحقیقات بسیار دقیق 

ی های رابطاهها و طرفدولت راه خود را به حداقل مزد،

های بعدی مربوط به هر کشور باز نموده، و در نشستکار 

در آن  مزد و تغییرات نظام حاداقل دساتمزداصالحات 

 مورد توجه و استفاده قرار گیرند.کشور 
 

تحقیقیاتی در  اتبایید بیه گزارشی ،های روابط کارطرفها و دولت

 اشیتغال، دستمزدها، مانند متغیرهایی بر اثر حداقل دستمزد مورد

تبعییض جنسییتی در  کیاری، رسمی بودن مشیاغل، سیاعاتغیر

دسترسییی داشییته باشییند.  ،، نییابرابری درآمییدی و فقییرپرداخییت

ها و اجیزای مختلیف همچنین تحقیقات باید بر اثرات روی قیمت

 گذاری یییاشییامل مصییرف خییانوار، سییرمایه،  33کییلتقاضییای 

 هیایروش البته الزم است کیهپذیری صادرات نظارت کند. رقابت

متفاوت و معتبری استفاده گردند تا اطمینیان حاصیل شیود کیه 

 34.باشدنمیها از تعصب در انتخاب روش متأثر ،نتایج

 

                                                           
33- aggregate demand 
دی. بلمن و پی. ولفاسان را ببینید: حداقل دستمزدها در کشورهای در حال  -34

(. ILO ،2016ها )ژنو، دهند؟ بررسی تحقیقات و روشتوسعه چه کاری انجام می

 قابل دسترسی در این سایت:
www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_46319

2/lang--en/index.html 
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مع کار برده شده برای این هدف باید به موقیع، جیاه اطالعات ب

ارزیابی اثیر  باشند. به منظور تفکیک شده بر حسب جنسیتو 

 افیزایشسازی اثراتی که ممکن است حداقل دستمزد، یا شبیه

هییایی بییه دادهروی اقتصییاد داشییته باشیید، الزم اسییت بییر آن 

 ،دقیتبا به درستی و  داشته باشیم که تا جای ممکن دسترسی

ا، نمایانگر وضعیت اقتصادی کشور باشند. در بسیاری از کشوره

ا رتا حد زیادی ایین نیازهیا  ،نیروی کار پژوهش میدانی ازیک 

ی ی نیروتوان مطالعهمینمود. در برخی موارد،  خواهدبرطرف 

 کار را با هماهنگی مرکز آمار آن کشور به نحیوی تنظییم کیرد

های مربوم به دستمزد در پژوهش گنجانده شیوند، که پرسش

به صیورت  ،را و جمعیت خاصی مبل کارگران خانگی یا مهاجر

عه قرار دهد، همیان گونیه کیه در کشیور اختصاصی مورد مطال

 نامیبیا انجام شده است.

 -ارهای میدانی خانوار و نییروی کیالبته، از آنجایی که پژوهش

ی مییزان درآمید، به خصوص، با توجه به خوداظهیاری دربیاره

گیییری سییتعد بیروز خطییای انییدازهم -دسیتمزد و سییاعات کییار

  ها وجود دارد.هستند، انتقاداتی نسبت به آن

هییای آمییارگیری های دیگییر از جملییهبررسییی ]از همییین رو، 

دسییت آمییده از ی بههییاتواننیید تجزیییه و تحلیییلمی کارگییاهی

یید امیا بانیروی کار را کامل نماینید.  یپژوهش میدانی درباره

 های کارگاهیهایی که اغلب در آمارگیریتوجه داشت که گروه

فرماهیا و شوند، یعنی کارگران غیررسمی، خویشمحسوب نمی

  کسب و کارهای کوچک تا متوسط، نادیده گرفته نشوند.
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تجزییه  یدایرهبرآوردها، آنها را از  ها درعدم توجه به این گروه

هییای اطالعییاتی متعاقییب کییه بییرای تعیییین و اصییالح تحلیل و

 کند.شوند نیز مستبنی میحداقل دستمزد استفاده می
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 اثرات دستمزد و اشتغال
 هیم مببیت و هیم منفییباید به دنبال کشف اثیرات  هانظارت

حداقل دستمزدها، اگر مفید و اثیربخش حداقل دستمزد باشد. 

هیای برخیی از گروه دسیتمزدبایید منجیر بیه افیزایش  باشند،

هیا،  جمعییت زنیان بیه زمانی که ]در آمارگیری. کارگری شود

حیداقل  شیود،دستمزدها نشان داده میان زیاد در میان کممیز

جنسیتی پرداخت  ]و تبعیض  دستمزد تعیین شده باید شکاف

سیطح اثر کلی دستمزد بستگی دارد به: را نیز کاهش دهد. اما 

دهی قانونی آن، میزان تبعییت از آن، حداقل دستمزد و پوشش

تر از حیداقل بر دستمزد کارگرانی کیه بیاال 35«سرریزی»و اثرات 

اثرات سرریزی ]مربوم به افزایش حیداقل . کنندرا دریافت می

ی ]تصویب  حیداقل مزد  را زمانی شاهد هستیم که در نتیجه

تر یا ماهرتر دستمزدهای باالتری را کارگران باسابقه مزد باالتر،

 کنند.جمعی یا فردی تقاضا می زنیچانهاز طریق 

آن شیاهد اثیر سیرریزی ی دیگری کیه ممکین اسیت در نمونه

توانید اثیرات باشیم این است که تغییرات در حداقل میزد میی

 ها در بخش خصوصی ]نیز  داشته باشد.گسترده بر پرداخت

 

برانگیزتر، اختالف نظرها بر سر اثیرات حیداقل اما موضوع بحث

مزد بر روی اشتغال است، که مشاهده گردیده است این اثیرات 

 لعیات مختلیف، متفیاوت هسیتند.در کشورهای مختلیف و مطا

بررسی اخییر بانیک جهیانی ایین نتیجیه را حاصیل نمیود کیه 

                                                           
( عبارتست از رویدادی اقتصادی در یک جا که spillover effectاثر سرریزی ) - 35

 ومسبب آن در جای دیگری بوده است، که به ظاهر ارتباطی روشن بین آن دو جا 

 موقعیت وجود ندارد.
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تحقیقییات گذشییته طیییف وسیییعی از برآوردهییای  دراگرچییه "

های متفاوت وجود دارنید، رونید در حیال پییدایش در بررسیی

میوالً اشیتغال مع برحداقل دستمزد  اثراتاست که  اینپیشین 

   36باشیند.می ی میوارد مببیت()و در برخیاند  یا غیرقابل توجه 

های دست آمیده از کشیورها و بررسیی در نتایج به هااما تفاوت

هیای دولیت هیر کشیور بیر روی اهمیت وجود نظیارتمختلف 

اثرات اشتغالی حداقل دسیتمزد، بیه وییژه بیر گیروه کیارگران 

 .دهدپذیر، را نشان میآسیب

هیای دولت اخیر، سازمان جهانی کار با تعیدادی از یهادر سال

عضو این سازمان برای ارزیابی اثیر حیداقل دسیتمزد همکیاری 

کیه بیرای  کِیی  وِردهاست، کشورهایی شامل مکزیک و  نموده

ییک حیداقل دسیتمزد ملیی تعییین  2014اولین بار در سیال 

 نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
پیشرفت مشاغل: از  برایقوانین روبالینو و ام. وِبِر: متعادل نمودن اِی. کودو، دی.  -36

 (.2015قراردادهای اشتغال تا بیمه بیکاری )واشنگتن، گروه بانک جهانی، 
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 چگونه پیروی از قانون را ترویج دهی ؟
 

ون وجاود وی از قاانی بامی عادم پیارهر جا که درجه

های آنها که داشته باشد، نه تنها برای کارگران و خانواده

، بلکه برای کارفرمایان تابع قاانون حقوقشان نقض شده

نیز عواقب بد و منفی دارد، از این جهت کاه ایان عادم 

کنناد که غیر قانونی عمل می کارهاییوکسبتبعیت به 

 دهد.ای غیر قانونی میهزینه یک مزیت

هیای مختلیف جمعیتیی مختلف، و در میان گروهدر کشورهای 

ت های زیادی در میزان عدم تبعییبه طور معمول تفاوت ها،آن

ه از قانون وجود دارد. این موضوع اغلب در مناطق روسیتایی بی

و در اقتصاد غییر رسیمی در مقایسیه بیا  ،نسبت مناطق شهری

 همچنین، زنیان معمیوالً کمتیر ازتر است. شایعاقتصاد رسمی 

ی های محروم قیومکنند، و اوضاع برای گروهردان دریافت میم

نون . این عدم پیروی از قایا اجتماعی نیز به همین منوال است

های در شرکت و نیزدر میان صنایع مختلف نیز متفاوت است، 

 است. ترشایعهای بزرگ تر به نسبت شرکتکوچک

 اتی دربرای اتخاذ و پیگیری کامیل و دقییق راهبردهیا و اقیدام

م جهت تبعیت از قانون ]حداقل مزد  و اعمال قدرت قانون، مه

است که میزان عدم پیروی و الگوهیای آن، بیا بیشیترین حید 

دهنید، میورد تحلییل و های موجیود اجیازه مییدقتی که داده

 بررسی قرار بگیرد.
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 اقدامات اجرایی

رخیی از طرییق انجیام باند تومی ]حداقل مزد  تبعیت از قانون

 جمله موارد زیر بهبود یابد:اقدامات از 

 ی آگاهیدهندهیشرسانی و افزاهای اطالع( کمپین1
برای مبال، در جمهوری متحده تانزانیا ایین نتیجیه بیه دسیت 

حقیوق خیود آگیاه  نسبت بهکارگرانی که  آن دسته ازآمده که 

همین آگاهی بودند احتمال بیشتری وجود داشت که بر اساس 

در  2010در سییال  37دسییتمزد دریافییت کننیید. ،و طبییق قییانون

کاستاریکا، یک کمسین ملی حداقل دستمزد راه اندازی شد که 

که به افزایش آگاهی ]عمومی  همیراه بیا ارائیه اطالعیاتی ]بیه 

-های ]تنظیم و پیگیری  شیکایات مییی رویهکارکنان  درباره

راه اندازی ییک  ،کمسینآن های اصلی یکی از ویژگی پرداخت.

داد خط تلفن مستقیم و جدید بود که به کیارگران اجیازه میی

هیا دولت دهند. گزارش ناشناس صورت راحتی و بهرا به تخلفات

تواننید اقیدامات و راهبردهیای خیود های روابط کار میو طرف

افزایی و انتشار اطالعات ]در حوزه قوانین کیار  را جهت آگاهی

هیای هیای مختلفیی همچیون اینترنیت، شیبکهاز طریق کانال

 ویزیونی و رادیویی اجرا نمایند.تل
 

  :ی و کارفرماییکارگرسازی برای نمایندگان ( ظرفیت2

                                                           
گیری کارآیی معیارهای قانونی در تأثیر مقررات کار: اندازه"اس. لی و دی. مکان:  37

ت قررامکاران(: تنظیم م، در اس. لی و دی. مکان )وه"یک کشور در حال توسعه

 .291-312(، صفحات 2011)ژنو، سازمان جهانی کار،  شایستهبرای کار 
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زمانی که فرایند تعیین حداقل مزد به شکل مشارکتی صیورت 

گیرد، یعنی نماینیدگان کیارگری و کارفرمیایی بیر سیر آن می

 یا مبیالغ تعییین شیده درتوافق دارند، هم مشروعیت آن مبلغ 

-جهی کار بیشتر خواهد بود، و هم، در نتیهای رابطهنظر طرف

تیر خواهید ی آن مشروعیت بیشیتر، تبعییت از آن نییز سیاده

تواننید در کنیار های کیارگری و کارفرمیایی میسازمان گردید.

، اطالعات حیداقل دسیتمزدها را تعیین مبالغ مزدمشارکت در 

نتشیر کننید و مشیاوره و پشیتیبانی بیرای اعضیای خیود منیز 

هیای هیا و دورهنماینید. کالس هیا ارائیهبیه آنمرتبط با آن را 

تواند کمک کند تیا اطمینیان آموزشی برای این نمایندگان می

بیه دلییل  اجیرای حیداقل میزدحاصل شود که عدم پیروی از 

 .نخواهد بودآگاهی کم یا در  اشتباه 
 

ی حقوق خاود از البهکارگران برای مط توانمندسازی( 3

 :طریق شکایت فردی و فعالیت جمعی

ن بازدیید همیشه در زمیاگوید که در فیلیسین قانون مصوب می

ی ی کییار، الزم اسییت کییه نماینییدهو بازرسییی بازرسییان اداره

 ]ی کارگری  یا فرد کارگری که منتخب سایر کیارگراناتحادیه

 ای دیگیر،در کشیوره ]کارگاه  باشد، با بازرس همراهی نمایید.

تواننید از طیرف کیارگران ذینفیع بیه های کارگری میسازمان

 خاطر دستمزدهای پرداخت نشده به دادگاه شکایت ببرند.

 :( اقدامات برای رسمی سازی اقتصاد غیر رسمی4

ی انتقیال از اقتصیاد غیررسیمی بیه رسیمی، نامهتوصیه»طبق 

اسیت،  که به تازگی تدوین و ارائه گردیده(« 204، )ش. 2015
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-بایست به شکل تدریجی و از طریق فرایند رسمیکشورها می

سازی، پوشش حداقل دستمزد را، هم در سطح قانون و هم در 

 اجرا، به سمت کارگران شاغل در بخش غیررسمی بسط دهند.

حتی نشر اطالعات این قابلیت را دارد کیه تبعییت ]در اجیرای 

بیه ایین  -دحداقل مزد  را در بخش غیررسمی نیز بهبیود دهی

صورت که ]معرفی  یک استاندارد ]تعیین  دستمزد بیه عمیوم 

تواند نقش یک راهنما را برای تعیین مزد ایفا نماید، ضیمن می

-آنکه، انتظارات و رفتار کارگران و کارفرمایان را نیز اصالح می

-گفتیه میی 38«دریاییاثر فانوس»نماید، همان چیزی که به آن 

 شود.

 :ندهای هدفم( بازرسی5

 حداقل دسیتمزد معمیوالً ]قانونی و صحیح اجرای ]نظارت بر  

گییرد. ی کاری و مسوولیتی بازرسان اداره کار قرار میدر حوزه

وقتی صحبت از اجرای حداقل مزدها ]و نظارت قیانون بیر آن  

 دستانه وها به جای آنکه به صورت پیششود، نظارتمطرح می

زرسیی نییروی کیار انجیام با شناسایی قبلی اهداف و مقاصد با

. شیوندر پی ]وصول  شکایات اجرا میشوند، به طور معمول، د

-ی پییشی واکنشی ]به جیای شییوهبرای دوری از این شیوه

شیود، دستانه  که بر مبنای شکایات ]دریافت شده  اجیرا میی

ه هیای نییروی کیار و توجیه بیتوان با استفاده از آمارگیریمی

داقل میزد توسیط کارفرماییان  و میزان تبعیت ]از اجیرای حی

 د.دستانه را اتخاذ و اجرا نموالگوهای تبعیت، اقدامات پیش
 

                                                           
38 - lighthouse effect 
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اشکال دوازدهم( عدم توجه باه نتااین ناامطلوب و 

 آمارهای موجود در اشتغال

اند، به جای متخصصین و عالمان سازمان جهانی کار تأکید کرده

جرای قانون کار ها، بواسطه سرپیچی کارفرمایان از ااینکه کارگاه

 و بیر ها پرداخته شیودتعطیل شوند، به علت و ریشه این واکنش

 اساسِ بررسی و تحلیل شیکایات، اقیدام بیه اصیالح قیانون کیار

در قانون کار، از دید بازرسیین و مسیوولین  اشکالگیرد.  صورت

های کار کشور پنهان نبوده است، بر این اساس، هیر جیایی اداره

انید بیا توافیق شیده، سیعی کردهمیل میکه به ضرر کیارگران ع

نظر گیردد. جمعی بین کارگران و کارفرمایان، از شکایات صیرف

الزم است نمایندگان، اطالعات مربیوم بیه شیکایات را بررسیی 

نمایند و به جای اخذ تصمیماتی که منجر به تعطیلیی مراکیز و 

هییای تولیییدی شییود، موجییب رونییق اشییتغال بییرای اییین کارگاه

ه توان پرداخیت حیداقل دسیتمزد را ندارنید، فیراهم ها ککارگاه

 اعالم اسالمی شورای مجلس در کارگران نماینده طرف از آورند.

 حیداقل از کمتیر با نیست حاضر کسی کشور در» که است شده

 در واقیع، خیالف اظهیارات ایین و «کنید کیار مصیوب دستمزد

 بیه بنیا. اسیت شیده دییده کیرات به سیما سراسری هایشبکه

 یعنیی. اسیت غیررسیمی روستاها در مشاغل %96 عینی شواهد

 شیده، تعییین حیداقل از کمتیر دستمزدی با روستایی کارگران

 ایین بیا. هستند کار به مشغول بازنشستگی مزایای و بیمه بدون

 معیاش امیرار بیرای مجبورند روستایی وکارگران بیکاران اوضاع،

 در شیغل ظرفیت بودن محدود به توجه با و کرده تر  را روستا

 دسیتمزد، حداقل از کمتر دستمزدی با یا و بمانند بیکار شهرها،

 نادرسیت اظهیارات و اطالعیبی بارز نمونه. شوند کار به مشغول
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 حیدود کیارگران دستمزد کشور، روستاهای دراکبر که است این

 .باشدنمی  هم دستمزد حداقل  20%

 

عدم که به عنوان بازدارنده در مقابل  هاییمحرومیت (6

 :کننداز قانون عمل می تبعیت

بایید کیه افیزایش میزمیانی انطباق بیا قیانون و تبعییت از آن 

دهند میورد بازرسیی قیرار بگیرنید و در کارفرمایان احتمال می

ی بیرای آنکییه ییک شیییوهمعیر  جریمیه و مجییازات باشیند. 

محرومیت ]متخلفین، قدرت  بازدارنیدگی داشیته باشید، بایید 

 شود که از شدت کافی در ممانعت برخودار هاییشامل مجازات

هیا اعمیال کشد تیا محرومییتمدت زمانی که طول می. باشند

-یتمحروم گذارد.شوند نیز بر میزان بازدارندگی جرایم اثر می

ات شوند در مقایسه با اقدامهایی که به صورت فوری اعمال می

هایی که خروجی مشخصی هیم ندارنید، زمانبر، به خصوص آن

بییه در بعضییی کشییورها،  بازدارنییدگی بییاالتری دارنیید. قییدرت

 های مربوم به امور نیروی کار تفویض قدرت شده استسازمان

 ی کارفرماییانهای سریع االجیرا، نسیبت بیه جریمیهتا با رویه

 متخلف اقدام ]فوری  نمایند.

 

ی مطالبات دستمزدی و حمایت در برابر قربانی اعاده (7

 :شدن

 مطالبیات و معوقیه حقیوق احقیاق بیرای انکارگر ساختن توانا

 از جزئیی و بخیش قانونی، حد از ترپایین دستمزدهای ناشی از
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 کشیورها از بسییاری در. اسیت دسیتمزد حیداقل قانون اجرای

 مقامیات طرییق از یا هادادگاه در را حق این توانندمی کارگران

 دطی فراین به کارگران البته، ملزم نمودن. کنند مطالبه اجرایی

 سینگین کاری اغلب نشده، پرداخت مبالغ وصول جهت قانونی

 بیه. باشد پرهزینه و برزمان اقدامات شامل است ممکن و است

 اداری هیایروییه کشیورها از تعیدادی کیه اسیت دلیل همین

 از بعضییحتیی  انید.تدوین نموده و به کیار بسیته را تریساده

 مسیتقیم بطیور تا دهندمی اجازه کار اداره بازرسان به هادولت

 .نمایند صادر را معوقه دستمزدهای پرداخت دستور

خرید تعهادی )تمامینی(  یشیوه( اقدامات نظارتی و 8

 :39در زنجیره تأمین جهانی

و کیاری بیرای گیروه عظییم  دسیتمزدیگاهی اوقات شیرایط 

هسیتند بهتیر از  تأمین جهانیهای کارگرانی که درگیر زنجیره

داخیل هایی اسیت کیه بیازار رکتشرایط کارگران شاغل در ش

خصوص در اقتصاد غییر رسیمی(، نمایند )بهرا تأمین می کشور

 در وجود دسیتمزدهای پیایین و سیاعات کیاری بیاالباز هم اما 

                                                           
39-  hainCGlobal Supply : ها، سازمان ،سیستمی متشکل از مردم

از  خدمات یا کاال انتقال یکها، اطالعات و منابعی است که در فعالیت

های زنجیره تأمین، منابع طبیعی، هستند. فعالیتدرگیر  مشتری کننده بهعرضه

 .کنندمواد خام و قطعات را به محصول نهایی برای عرضه به مشتری تبدیل می

 کند.این سیستم به صورت فرا مرزی عمل می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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هیای قیمیت   40ی اول یک مسیوله و دغدغیه اسیت.مورد دسته

ها به توقف افیزایش ییا در پایین پرداخت شده به تأمین کننده

است، و پرداخت هش دستمزدها کمک کرده برخی موارد به کا

حتیی توانیایی پرداخیت حیداقل دستمزدهای بیاالتر و گیاهی 

  41است. ساخته را برای آنها دشوار ]معمول  دستمزد

حداقل دسیتمزد از طرییق  اجرایتبعیت از  ]میزان در نتیجه 

 شود.می بیشترهای خرید تضمینی نیز روش

 :اشتغال دولتی( 9

که حیداقل  مشاغل دولتی یا وابسته به دولتت یکی از آثار مبب

کنند، ترویج اجیرای دستمزدهای مصوب قانونی را پرداخت می

قانون حداقل دستمزد در بخیش خصوصیی اسیت. دلییل ایین 

تر از پیایین مبیالغاتفاق این است که کارفرمایان خصوصی کیه 

کننید در حداقل دسیتمزد را بیه کیارگران خیود پرداخیت می

دسییت دادن کییارگرانی هسییتند کییه تییرجیح معییر  خطییر از 

های تضمینی اشیتغال دولتی یا طرح هایپروژهخواهند داد در 

اشتغال دولتی ظرفیت مذاکره بیر  یبرنامه ]بنابراین کار کنند. 

توانید می ،به عیالوه ، وبخشدسر دستمزد کارگری را بهبود می

                                                           
های تأمین دی. میلر و کی. هوهِنگِر: توزیع دوباره ارزش افزوده کار در زنجیره  -40

های خرید، شرایط کار و ی پایین از طریق روشپوشا : مبارزه با دستمزدها

 (.2016)ژنو، سازمان جهانی کار،  INWORK، 83اشتغال، سری شماره 
های تأمین جهانی چه ارزشی دارد؟ ام. استارمَنز: به اشترا  گذاری با زنجیره  -41

های تأمین جهانی، شرایط کار و های خرید و دستمزدهای پایین در زنجیرهروش

 .)ژنو، سازمان جهانی کار، در دست چاپ( INWORK، 86سری شماره اشتغال، 
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 موجب افزایش آگاهی کارگران از حقوق اولیه خود شود. دولت

  42"گشیاآخیرین کارفرمیای گره "ی فعالیت به عنیوان در نتیجه

تواند کارفرمایان خصوصی را بیه تابعییت از قیانون تشیویق می

 نماید.

 اجییرای حییداقل دسییتمزدهاتبعیییت از در آخییر، میییزان عییدم 

های حداقل دسیتمزد و تعیداد گذاریسیاستتواند بسته به می

بیودن این امر بیه کیارا  کند، و سرانجام، های آن نیز تغییرنرخ

هیای حیداقل گیذاریریزی و اجرای سیاستتمام فرآیند برنامه

تعیین سطح و ساختار نرخ مناسب و  در اولین قدم،دستمزد، و 

هیای کارفرمیایی و کیارگری کافی با مشورت کامل بیا سیازمان

 .بستگی دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
آخرین دهد به عنوان ی تضمینی اشتغال دولتی که در آن دولت قول میبرنامه  -42

 ی مراجعه کنندگان را استخدام نماید. کند و همه عملنور امید کارجویان 
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ی زنیان و برای همیه شایستهکاهش نابرابری و ترویج کار 

ی پاییدار سیند توسیعه»مردان بیه عنیوان اهیداف اصیلی 

شیناخته  ،سازمان ملل متحد 2015مصوب سال  «2030

 است.  شده

ریزی و برنامییه دارایو  اثییربخشحییداقل دسییتمزدهای 

توانند در تحقق این اهیداف همکیاری و طراحی خوب می

حییداقل دسییتمزدهایی کییه  ،کمییک نماینیید. در مقابییل

توانند رفاه کارگران را ریزی و طرح ضعیف دارند مینامهبر

 ، واقیدامات سیودمند را از پاییه خیراب ندازند،ابه خطر بی

  .خطر روی آوردن به اقتصاد غیررسمی را ایجاد کنند

 «راهنمای خط مشی حداقل دستمزد سازمان جهانی کار»

ی برخی از اصول کلیدی تعیین حداقل دستمزد را بر پایه

هییای داردهای موجییود اییین سییازمان و تنییوع روشاسییتان

های مختلفی را گزینه اده، ودالمللی مورد بررسی قرار بین

تواننید کشور میر ههای ملی و شرایط که بسته به اولویت

 .نمایدمطرح میانتخاب شوند، 
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 گیری نهایی:نتیجه

کار و امنییت وسازمان جهانی کار برای بهبود شرایط کسب

نماید که اگیر در تعییین حیداقل ارگران، تأکید میشغلی ک

توانیید زنییدگی ریزی ضییعیف باشیید، میدسییتمزد، برنامییه

های اقتصادی را نیابود کارگران را به خطر بیاندازد و مشوق

کند، ولی اگر استانداردهای تعیین حداقل دستمزد رعاییت 

تواند فراتر از نیاز کیارگران شوند، سطح حداقل دستمزد می

 باشد.

نکتییه قابییل توجییه در تعیییین حییداقل دسییتمزد در برخییی 

 دستمزد حداقل دنیا کشورهای %18کشورها این است که، 

 جمعیی توافقات و گروهی صورت به آن محاسبات و ندارند

 براسییاس دسییتمزد اروپیایی کشور 9 در. گیردمی صورت

 وضیع کیه بدانیم است الزم .شودمی تعیین جمعی توافقات

 خودشیان مشابه کشورهای به نسیبت رهاکشو این اشتغال

 دسیتمزد، وحیی حیداقل این اسیت کیه منظور. بهتر است

 آن بییا اینگونییه را کشییور اشییتغال کییه باشییدنمی منییزل

 .ایمداده قرار الشعاعتحت

عالوه بر اشکاالت مطرح شده از قانون کیار در ایین مجلید، 

باشید، مغیایرت اشکال دیگری که بسیار حائز اهمییت میی

ی از قانون کار با شرع مقدس اسالم است. طبق نظیر موارد

قیانون کیار آمیده  203ی شورای نگهبان کیه بعید از میاده

مورد مخالف با شرع در قیانون کیار وجیود دارد )  76است، 

زیرا در قرارداد بین کارگر و کارفرما دخالیت شیخص سیوم 
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گییرد(. شیایان که مخالف موازین اسالمی است صورت میی

انون کار فعلی در شرایطی مصیوب شید کیه ذکر است که ق

حضرت امام خمینی)ره(، با فشار افکار کمونیستی و اوضیاع 

زمان جنگ تحمیلی، تصویب این قانون را به شیرم موقیت 

 بودن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سسردند.

متأسفانه قانون فعلی، اقتصاد و امنیت ملی را نشانه گرفتیه 

ه نتیایج بید گذشیته توجیه است. برای اصالح قانون باید بی

کافی بنماییم تا وضع کارگران رسمی، غیررسمی و بیکاران 

نادرسیت در تعییین  گیریصیمیمت بهبود یابد. شاهد عینی

باشد، اخیرا در تیوافقی کیه حداقل دستمزد، بدین شرح می

آقیای  ، 43رئیس جمهیور آمریکیا، بیر مکزییک تحمییل کیرد

ان خودروسیازی ترام  از ایشان خواست که دستمزد کارگر

دالر افزایش یابید. نتیجیه  16دالر به  3در مکزیک، باید از 

اییین توافییق، بیکییاری و تعطیلییی در صیینایع خودروسییازیِ 

مکزیک شید، چیرا کیه دیگیر تیوان صیادرات را نداشیتند. 

رییزی متأسفانه قانون کار کشور ما نیز بر ایین اسیاس طرح

بود کیردن شده است. آیا ما به روش آقای ترام ، درحال نا

 صنایع کشور هستیم؟!

 که بدانیم باید مجلد، این در شده عنوان مطالب به توجه با

 مطلیوب شیده مصیوب قوانین مورد در نظر اظهار و تحقیق

 و دانیش نبایید کیه باشییم هوشییار بایسیتمی ولیی است

 که المللیبین استانداردهای بر را خودمان محدود اطالعات

 تصیویب کارگر و کار به قمندانعال سوی از فراوان تالش با

                                                           
 1yon.ir/reuters -2018می  1خبرگزاری رویترز آمریکا،  - 43
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 کیه اشتغال مورد در واقع خالف مطالب. بدانیم ارجح شده،

 توضییح کیه نیسیتند کیم است، شده نهادینه ما جامعه در

 «روستاییان اشتغال از حمایت طرح» کتاب در آن ترمفصل

 قابل www.nazreeshteghal.com سایت وب در واقع

 اشیاره آن میورد دچنی بیه بخواهیم اگر. باشدمی دسترسی

 تمیام قیمت در کارگران دستمزد تاثیر موضوع یکی نماییم،

 10 تیا 5 حیدود شیودمی عنیوان کیه اسیت محصول شده

 واحید ییک به مربوم عدد این که حالی در باشد،می درصد

 کنیم، نگاه مجموع در اگر و است تولید واحدهای سلسله از

. اسیت کارفرمیا سیود و کیارگر دسیتمزد معادل کاال قیمت

 در سیعی همیواره هیادولت کیه است ارز قیمت دیگر مورد

 که باشند، خوشحال مردم تا اندداشته آن نگهداشتن پایین

 آن، خیالف بیر. است بوده خارجی کاالی ارزانی آن حاصل

 و مییداوم بطییور را کییارگران دسییتمزد کییه انییدکرده سییعی

 کیه کننید، کسیب بیشیتری رای تا دهند افزایش قاعدهبی

. اسیت بیوده داخلیی محصیوالت شیدن گیران آنی نتیجه

 در کیارگران بیکیاری و تعطیلیی عملکیردی، چنین حاصل

 اخییر اتفاقیات در توانمی را مورد این مبال که بوده کشور

 کشیور در آن توزییع و خیارجی گوشیت خریید بیه نسبت

 مسیوله شیودمی مطیرح کیه دیگیری میورد. نمود مشاهده

 به پرداختن بجای» گویندمی که است بیمه و مالیات بانک،

 بایید. «کنیید اصیالح را موارد این دستمزد، حداقل موضوع

 اسیت فرافکنیی بارز مصداق هم اظهارات اینگونه که بدانیم

 شیده عنیوان مطالیب .است شده داده آن کامل توضیح که

 به و باشدمی شایسته کار بر مبنی اشتغال ملی سند مطابق
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 یازدهم اشکال در که ادیپیشنه و مطالب این تأیید منظور

 نیذر خیرییه شید، داده روسیتا در توافقی دستمزد بر مبنی

 در کیار، به نیازمند نفر 1000 برای( ع)حسین امام اشتغال

 کیه نمیوده شغل ایجاد اصفهان روستای 80 و شهر حاشیه

 ایجیاد مالی عملیات در دخالتی هیچگونه بدون مشاغل این

 کوچک کارفرمایان بین اشتغال بستر فقط ما. است گردیده

 کیه کنییم اعیالم تا ایمآورده فراهم را شغل به نیازمندان و

 تعداد این که البته. است شدنی انجام قطعاً شده، ارائه طرح

 جامعیه نییاز بیا کشور قوانین اگر اما است، کم بسیار شغل

 درروستاها بخصوص شغل هامیلیون راحتی به گردد، همراه

 نیسییت دیگییرالزم صییورت، اییین در کییه شییودمی ایجییاد

 و دولتی هایخیریه سوی به نیاز دست روستایی نیازمندان

 مشیاغل زمینیه در شده ایجاد هایشغل. کنند دراز مردمی

 ارائه آمار از. است بندیبسته و مونتاژکاری خیاطی، دستی،

 حاشییه در خیانوار سرپرست زنان عنوان به نفر 500 شده،

 امور در هم نفر 200 و ییروستا مشاغل در نفر 300  شهر،

 عنیوان بیه کیه هسیتند کار به مشغول آموزشی و فرهنگی

 زنیدگی هیایمهارت و کامسیوتر زبان، هایرشته در مدرس

 موسسیه ایین خدمات دیگر از. کنندمی فعالیت روستاها در

 هیایکارگاه در زنیدانی 200 برای زاییاشتغال المنفعه،عام

 شییدن کییم کییری،تف چنییین حاصییل. باشییدمی اختصاصییی

 چیرا است مهاجرت و طالق زندان، فقر، اجتماعی، معضالت

 از بهتیر بسیار کار، به عالقمند و سرافراز مردمی داشتن که

 ایلحظیه  هیایکمک و صیدقات بیا کیه اسیت بیکار مردمی

 هیر ایجیاد برای خیریه همیاران. گذرانندمی را خود زندگی
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 کیه انید،دهنمو اشیتغال نیذر تومیان  میلیون 5 مبلغ شغل

 در  .گردد تکرار خداپسندانه کار این استمرار برای تواندمی

 رفیتن بین از و مختلف هایدولت هایطرح بودن اثرکم پی

 برای مالی بار بدون( روستا) اشتغال طرح ملی، هایسرمایه

 بهبیود حیداقل برای و گرددمی پیشنهاد زیر شرح به دولت

 غیررسییمی  دهییایقراردا %96 همییین شییود،می پیشیینهاد

 و بیمییه مزایییای از روسییتاییان تییا گییردد رسییمی موجییود،

 191 ماده  پتانسیل با طرح این. شوند مندبهره بازنشستگی

 میاده این که است اجرا قابل کار عالی شورای در کار، قانون

 را نفیر 10 از کمتر کوچک هایکارگاه: باشدمی شرح بدین

 مقررات  از بعضی شمول از موقتاً مصلحت برحسب توانمی

 استبنا موارد و  مصلحت تشخیص. نمود مستبنی قانون این

 شیورای پیشینهاد بیا کیه بود خواهد اینامهآیین موجب به

 .رسید خواهد وزیران هیوت تصویب به کار عالی

 مجلیس در بیکیاران وضیعیت دلسوز نماینده 60 همچنین

 کیه انیدنموده ارائیه مجلس به را زیر طرح اسالمی، شورای

 .گردد مصوب مسوولین همراهی و همدلی با است امید

 

 :است شرح بدین پیشنهادی طرح

 کارفرمایان: کار قانون 41 ماده به تبصره یک الحاق«

 نفار ده از کمتار باا روستاها در شده ایجاد مشاغل

 ایان 1 تبصاره موضوع) مزد حداقل شمول از کارگر،

 و هبیما حاق مزد، پرداخت. باشندمی مستثنی( ماده

 اسااس بار این مشاغل کارگران متعلقه مزایای سایر
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 باا متناساب بیماه صندوق و بوده مابینفی قرارداد

                      «اساات. خاادمات ارائااه بااه ملاازم دریااافتی، مبلاا 

 وضعیت همین با روستاییان شود،می مشاهده که همانگونه

 گی،بازنشسیت و بیمه کار، قانون مزایای همه همراه به فعلی

 طرح این اینکه توجه قابل نکته. بود خواهند کار به مشغول

 و شیهری کارگران روستایی، کارگران برای بسیاری مزایای

 :است ذیل شرح به که دارد بر در دولت

 .روستایی جمعیت افزایش و مهاجرت شدن معکوس -1

 هایهزینیه شیدن کم و روستا در اشتغال ایجاد بواسطه -2

 قاچیاق  و واردات بیا رقابت قدرت خلیدا محصوالت تولید،

 .نمود خواهند پیدا را

 و بیمیییه داشیییتن.)روستا در رسیییمی مشیییاغل ایجیییاد -3

 کیارگری هیر مسیلم حیق که روستاییان برای بازنشستگی

 .(است

 روی بر فشار شودمی باعث که کوچک صنایع به تمرکز -4

 وضیعیت بهبیود آن نتیجیه و یابد کاهش کشاورزی صنایع

 .است جنگل و مراتع خا ، آب،

 یابدمی افزایش خرید تقاضای محصوالت، شدن ارزان با -5

 کیه آییدمی بوجیود کیارگر استخدام برای بیشتر تقاضای و

 (تقاضا و عرضه. )شودمی دستمزدها رفتن باال موجب
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 زییرا. سیتارو به شهر از توانکم و نیازمند افراد مهاجرت -6

 داشته شغل توانندنمی برابر شرایط با حاضر حال در ایشان

 .باشند

 موجیب کیه خیانواده ییک در کارکنیان تعیداد افزایش -7

 نفیر  ییک توسیط خانوار هزینه تأمین نگران دیگر شودمی

 . نباشید.        

 تعیدد بیا زییرا یابید،می افیزایش کارگران شغلی امنیت -8

                                           .                      .شیودمی بیشیتر اشتغال امکان هاکارگاه

 بیا  بیارزهم طیالق، فحشا، فساد، از جلوگیری هایهزینه -9

 .یابدمی اهش  پایدار اشتغال ایجاد با فروشیتن و اعتیاد

 در زییرا قاچیاق، کنترل برای دولت هایهزینه کاهش -10

 خواهد تولید ترارزان کشور در محصوالت موارد، از بسیاری

 .داد خواهد دست از را خود معنی قاچاق و شد

 بموجی کیه کشیور در نفیر میلیون 5 حداقل اشتغال -11

  ،ازاشیتغال دولیت ویژه گزارش به. )شودمی اجتماعی نشام

 .(باشندمی بیکار روستایی میلیون 3/10

 ایشیان تعیداد کارفرمیا بیرای آسیان شیرایط ایجاد با -12

 یجییادا اثییر در انکییارگر از کشیییبهره و یابییدمی افییزایش

 در تواننیدمی زییرا. شودمی کمتر بسیار متعدد، هایکارگاه

 عیهمراج دیگیری کارفرمیای بیه ها،آن از کشیبهره صورت

 .کنند

 حیداقل هب یکدیگر با رقابت واسطه به کارفرمایان سود -13

 .یابدمی کاهش بازار در اجناس قیمت و رسدمی
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 بیه دنز ضیربه از بانقیال دشمنان اشتغال، افزایش با -14

 اقتصیاد در رهبری معظم مقام نظرات و  شده ناامیید کشور

                                                    .                          .گییییرددمی محقییییق مقییییاومتی

 فیاهر و دسیتمزد ظالمانه، هایتحریم واسطه به معتقدیم ما

 دلییل بیه موجیود بیکاری ولی. است یافته کاهش کارگران

 پییائین در هییادولت سیاسییت و کییار قییوانین در اشییکال

  .است ارز نرخ نگهداشتن

امید است این تحقیق و پژوهش، گامی موثر در تغییر نظیر 

نمایندگان باشد تا با همکیاری ایشیان کیه همیواره دلسیوز 

ه اند، اصالح قوانین کار بکارگران و مدافع منافع ایشان بوده

 کارگران کشور اتفاق بیافتد.نفع بیکاران و 

وضعیت اقتصادی کشور کیه از منشیا اشیکاالت موجیود در 

 باشد:باشد، مصداق بارز بیت زیر از مولوی میقانون کار می

 وشی دزد در انبار ماست   گرنه م

 له کجاستگندم اعمال چل سا                                   

 تمیاس مارهشی طرییق از را خیود نظیرات است خواهشمند

 .فرمایید مطرح 09136599732
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کامییل اییین راهنمییا را در سییایت  ینسییخه 

www.ilo.org/minimumwage .ببینید 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های پیشنهادی سازمان جهانی کار، موسسه طبق روش

شیغل  1000خیریه نذر اشتغال امام حسین)ع(، تعداد 

را در حاشیه شهر و روستاهای اسیتان اصیفهان ایجیاد 

نموده است که به لطف خداوند متعیال، کارفرماییان و 

کارگران این مشاغل بصیورت پاییدار مشیغول بیه کیار 

 باشند.می

http://www.ilo.org/minimumwage
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