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 :مقدمه
 مسئوالن يدغدغه تريناصلي از همواره کشور, در اشتغال ايجاد و بيکاري معضل رفع

 براي. است بوده کشورها ساير هايدولت و ايران اسالمي جمهوري نظـام يبلندرتبه

 استقالل يپايه روستا که چـرا کرد توجه روستايي اشتغال به بايد مولّد, کشوري داشتن

 تـوليـد, يپشتـوانـه روستـا رهبـري, معظـم مقــام فرمـايش به بنا و بوده کشـور

 .است کشـور مـوجـوديـت و غـذا حيـات,

 از بايد آن با مبارزه براي و است کشور مشکالت از بسياري عامل بيکاري ديگر, منظر از

 موانع از بسياري شدننهادينه به توجه با همچنين,. کرد استفاده نيروها و امکانات يکليه

 به يک هر اصالح مورد در بتوان تا کرد بررسي تفکيک به را آن مسائل بايد اشتغال,

 .کرد گيريتصميم درستي

 اين. دارند اشتغال ايجـاد و روستاييان درآمد افـزايش در سزاييبه نقش روستايي صنايع

 همچنين و باشند داشته کشـور اقتصـادي يتوسعه در زيادي بسيار تأثير توانندمي صنايع

 درآمد, توزيع نابرابري, مسائل حل در توانندمي دارند, که بااليي زايياشتغال تـوان از جدا

 آن آلودگي و شهرها جمعيت ياندازه از بيش رشد سرزمين, آمايش ملي, امنيت مهاجرت,

    به نياز همچون مواردي علت به روستايي صنايع. باشند مؤثر بسيار موارد ديگر و

 ارز, به کمتر نيـاز توليد, در کمتر يهزينه بزرگ, صنايع با مقايسه در اندک گذاريسرمايه

 نواحي در موجود امکانات و صنايع از استفاده امکان صـادرات, افزايش و ارزآفريني, تـوان

 بسيار نقش توانندمي کشاورزي, بخش توليد افزاييارزش و وريبهره افزايش روستايي,

.کنند ايفا کشور و روستاها اقتصادي يتوسعه در را مهمي
8

 در شغلي هايظرفيت ايجاد 

 بسترهاي و است کشور در اشتغال يتوسعه راهکارهاي بهترين يجمله از روستايي مناطق

 هاظرفيت اين از احسن نحو به بايد که دارد وجود روستا در اقتصادي لحاظ به زيادي

  .شودمي محقق کارآفريني و توليد از حمايت با روستا يتوسعه. شود برداريبهره

                                                           
8
 (.8910. )م اسدي, و. ح محمدي, بيک - 
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 مانده هايمحروميت خشکسالي, جمله از دارند, دخالت روستا انحطاطِ در متعددي عوامل

 نابودي موجب و بوده مهاجرت هاآن ينتيجه که قوانين برخي حمايت عدم و گذشته از

 شده اشاره باشدمي مهاجرت که عوامل اين ينتيجه به بخش, اين در. است شده روستاها

 .دارد را روستا انحطاطِ در تأثير بيشترين عوامل, از يک کدام دريابيم تا

 به روستاها ساکنان نسبت ايران, آمار مرکز گزارش استناد به که بدانيم است الزم

 اين در که است يافته کاهش% 69 به %49 از گذشـته سـال 91 طي کـشور کل جمـعيت

.شودمي پرداخته مهاجرت داليل به قسمت
6

 

 روند اخيـر يدهه چند در ولي است داشته وجود نيز گذشته در مهـاجرت ما, کشور در

 و مسئوالن براي را مشکالتي و درآمده اجتماعي معضل يک صورت به و داشتـه صعودي

 که دارند وجود روستا چندين حاضر حال در که طوري به است, آورده وجود به جامعه

 طبق. اندشده سکنه از خـالي کامالً نيز برخي و رسندنمي نفر پنجاه به آن ساکنان

اردهـايي قـاسمي پـژوهش
9

 را مهـاجرت علل درصد بيشترين %7/94 با اقتصـادي علت 

 .به خود اختصاص داده است

 بين روستايي درآمدزاي هايفعاليت يمقايسه عنوان با تحقيقي در همکاران و ديويس

که داد نشان نتايج پرداختند, کشور روستايي نواحي در مطالعه به کشورهـا,
4

 بسياري در» 

 کار از خارج هايفعاليت از ناشي روستايي, مناطق در درآمد از سهم بزرگترين کشورها از

 بخش و روستاها مشکالت حل براي ممکن حلراه تنها حاضر حال در .«است کشاورزي

 روستايي مناطق شدنصنعتي ينظريه. است روستا در کوچک صنايع استقرار کشاورزي,

  .است فقر مشکل حل يچاره آخرين عنوان به پايدار, اشتغال ايجاد براي

 

                                                           
6 
 39 و 09 هاي سال سرشماري ايران, آمار مرکز - 

9
 8919 علي؛ اردهايي, قاسمي -  

4  - Davis, B. winters, P. carletto, G. 2010 



81 

 :روستا در گذاريسرمايه عدم دليل( 2-8
 يشدهتمام قيمت که است الزم روستايي, و کوچک صنايع در اشتغـال رونق منظور به

 براي تقاضا افزايش به منجر تا باشد شهري محصوالت بارقابت  قابل روستايي توليدات

 ايهزينه عوامل کاال, يشدهتمـام قيمت تعيين در. شود روستـايي محصوالت خريـد

 مواد قيمت آالت,ماشين قيمت به مربوط هايهزينـه هاآن ميان از که گذارنداثر مختلفي

 مربوط هايهزينه ولي باشد,مي يکسان روستا و شهر در نهايي, مشتري خريد مبلغ و اوليه

 با کـارفرمـاي و متخصص کـار نيـروي آوردن محصوالت, قطعـات, اوليه, مـواد انتقال به

 علت واقع در .است شهـر از ترگـران روستا در و ,متفـاوت روستـا به شهـر از تجربـه

 محصوالت به نسبت روستـايي توليـدات گـراني و شـدهتمـام قيمت باالرفتـن اصلـي

 که گرددمي روستا در توليد عدم به منجـر نهـايت در که هستنـد عـوامل همين شهـري,

 .است روستـا فعلي شـرايط در اشتغال عدم و بيکـاري آن ينتيجه

 تواننمي خاصي کار روستا در انتقال و نقل هايهزينه باالرفتن و راه دوري موضوعِ براي

 تـوجه مـورد بـايد و دارد تأثير کـاال قيمت تعيين در که مهمي عـامل ولي داد, انجام

 در که فعلي قـوانين بر بنا .است روستايي و شهري کارگران دستمـزد موضوع گيرد قـرار

 براي دليلي شـده, گرفته نظـر در يکسان روستايي و شهري کارگران دستمزد حداقل آن

 سرعت با کشور روستاهاي انحطاط شرايط, اين در و ماندنمي باقي روستا در اشتغال ايجاد

 کردنکم راه تنهـا موجود, يبيمارگونه بيکاري به توجه با. داشت خواهد ادامه بيشتري

 . است روستاييان براي مستقل دستمزد قـانون ايجاد روستايي, محصوالت يهزينه

 زودبازده, مشـاغل هايوام يا و بهرهکم بانکي هايوام پـرداخت که است ذکر به الزم

 نکرده است. حل را کوچک مشاغل و روستا در اشتغال مشکل

 مهريبي و عدالتيبي مورد کشور روستاهاي که است موضوع اين مبيـّن فوق اطالعات

 نتيجه در. است نشده مصوب روستاها براي کار فعلي قانون واقع, در و اندگرفته قرار قانوني

 بازنشستگي و بيمه از منديبهره بدون غيررسمي صورت به روستايي, کارگران درصد 30



88 

باشندمي کار به مشغول
9

 باشند,نمي اجرا قابل که نامربوط, قوانين همين يواسطه به و 

 .است يافته رواج کشور روستاهاي در قانونيبي از ميزان اين

 

 

 دوم بخش

 اصلي موانع بررسي

 روستا در اشتغال
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9

 8937 ،اصفهان دانشگاه پژوهش -
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    روستا انحطاط و مهاجرت علت ترينمهم اقتصادي عامل که شد مشخص قبل بخش در

 موانع بخش اين در. است روستا در گذاريسرمايه مزيت عدم آن دليل ترينمهم و باشدمي

 صنايع و روستا در اشتغال اصلي موانع از برخي. کنيممي بررسي را روستا در اشتغال

 : به شودمي مربوط کوچک

  موارد بعضي در آن اجراي عدم و کار قانون مواد از بخشي .8

 تورم و ارز نرخ نوسانات ظالمانه, هايتحريم .6

   کاال قاچاق .9

 که کار جهاني سازمان پيشنهادهاي با را کشور کار قانون اول, مورد شدنروشن براي

 و کنيممي مقايسه است دنيا در کارگران مدافع ترينبزرگ و الملليبين مرجع معتبرترين

 شده ارائه مطالب داري,امانت حفظ منظور به) پردازيممي سازمان اين معرفي به ابتدا در

  .(است آمده بخش اين در منبع ذکر با شدهترجمه صورت به کار جهاني سازمان توسط

 سازمان يجانبه سه ارگان تنها» شود,مي خوانده ILO اختصار به که کار جهاني سازمان

 عضو کشور 817 کارگران و کارفرمايان ها,دولت به 8383 سال از که است متحد ملل

 کار ترويج جهت هاييبرنامه تدبير و هاسياست يتوسعه کار, استانداردهاي تنظيم در خود,

 اکثر که دارد عضو 6,711 سازمان اين .«کندمي کمک مردان و زنان يهمه براي مناسب

 .باشندمي دنيا سراسر از کارگري نمايندگان هاآن

 81 در شده منتشر «دستمزد حداقل تعيين راهنماي» يمقاله در کار جهاني سازمان

 6187 آگوست
0
 :                                                                             داردمي اظهار 

 اهداف عنوان به مردان, و زنان يهمه براي مطلوب و مناسب کار ترويج و نابرابري کاهش»

 شده شناخته متحد ملل سازمان 6189 سال يمصوبه در پايدار, يتوسعه سند اصلي

 .«است

                                                           
0

 کار جهاني سازمان وبسايت انتشارات قسمت -  
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 سازمان اين مهم هايموضوع از دستمزدها حداقل کار, جهاني سازمان تأسيس زمان از

 بر که شودمي ايجاد صورتي در تنها پايدار جهاني صلح که ديدگاه اين اساس بر. است بوده

 بهبود به خود يمقدمه در سازمان اين ياساسنامه شود, بنا اجتماعي عدالت يپايه

 اذعان زندگي براي قبولقابل دستمزد قوانين و شروط از اعم کاري شرايط فوري و ضروري

.است داشته
7

 

 است, مطلوب قوانين مورد در نظر اظهار و تحقيق که کنيممي نشان خاطر راستا همين در

      استانداردهاي بر را خودمان محدود اطالعات و دانش نبايد که باشيم هوشيار ولي

 ارجح است, شده تصويب کارگر و کار به مندانِعالقه سوي از فراوان تالش با که الملليبين

 .بدانيم

 .کنيممي بررسي را کشور فعلي کار قانون نتايج و هاتناقض قسمت, اين در

 :(ILO) کار جهاني سازمان استانداردهاي با کشور کار قانون هايتناقض( 8-2

 جهان 861 يرتبه در قبل سال تا کار, و کسب ايجاد سهولت الملليبين شاخص در ايران

 است؟ افتاده ايران براي اتفاق اين چرا! است رسيده 867 يرتبه به اکنون و داشت قرار

دستمزد حداقل تعيين راهنماي يمقاله از 60 يصفحه در کار جهاني سازمان
1
 عنوان ,

 کارگران رفاه توانندمي دارند, ضعيف ريزيبرنامه که دستمزدهايي حداقل»: که است کرده

 براي اقتصادي هايمشوق و کنند خراب پايه از را سودمند اقدامات و اندازند خطر بـه  را

 .«کنند فايدهبي را دستمزد حداقل اجراي

 :پردازيممي الملليبين موازين با کشور کار قانون هايتناقض بررسي به حال

  کوچک مشاغل و محروم مناطق به توجه عدم: اول تناقض( 8-8-2

                                                           
7

 کار جهاني سازمان وبسايت دستمزد, حداقل تعريف قسمت -  

1
 6187 آگوست در شده منتشر -  
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 دريافتي مزد که اندرسيده نتيجه اين به شناسان جامعه و اقتصاددانان گذشته ساليان از

 اساسي نيازهاي حداقل پاسخگوي بايد وقت,تمام کار داشتنِ صورت در عادي, فرد يک

 هايهزينه و شده جامعه در اخالل آمدن پديد موجب صورت, اين غير در. باشد او زندگي

 مخارج از بعضي قيد شودمي ناچار فرد زيرا داشت؛ خواهد پي در جامعه براي را سنگيني

 خالف اعمال مرتکب يا و بزند را مناسب سرپناه و درمان تغذيه, مانند خود زندگي اصلي

 .گيردمي را جامعه و فرد گريبان آن عواقب صورت دو هر در که شود قانون

 حداقل پرداخت به مکلف کارفرمايان دنيا هايکشور اکثر در هدف اين به رسيدن براي

.باشندمي خود کارگران به قانوني دستمزدِ
3
 قانون 48 يماده در گذارقانون دليل, همين به 

 حداقل ميزان ساله همه که است کرده موظف زير شرح به را کار عالي شوراي کشور, کار

. نمايد مشخص را کارگران مزد
81

 

 موظف ساله همه کار عالي شوراي: داردمي بيان کشور کار قانون 48 يماده کامل متن

 به توجه با مختلف صنايع يا و کشور مختلف نقاط براي را کارگران مزد حداقل ميزان است

 :نمايد تعيين ذيل معيارهاي

 جمهوري مرکزي بانک طرف از که تورمي درصد به توجه با کارگران مزد حداقل: 8

 . شودمي اعالم ايران اسالمي

 لمحوّ کار هايويژگي و کارگران روحي و جسمي مشخصات که آن بدون مزد حداقل: 6

 متوسط تعداد که ايخانواده زندگي تا باشد اياندازه به بايد دهد, قرار توجه مورد را شده

 . نمايد تأمين را شودمي اعالم رسمي مراجع توسط آن

 اين نبايد مگر ؟نيست کارگران نياز حداقل گويپاسخ قانون, اين چرا که است سؤال جاي

 مانع عاملي چه نمايد؟ مينتأ را خانواده يک زندگي که شود تصويب ايگونه به حداقل

 را ايجلسه کار عالي شوراي ساله هر عدد, اين تعيين براي شود؟مي مزد حداقل باالبردن

                                                           
3

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

 (کار جهاني سازمان دستمزد, حداقل تعيين راهنماي يخالصه 4 يصفحه. )ندارد وجود سطح اين از پرداخت کاهش امکان کارفرما, يا و طرفين
81
 کار قانون کتاب منصور, جهانگير - 
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 روال. دهدمي تشکيل دولت ينماينده و کارفرمايان ينماينده کارگران, ينماينده حضور با

 ينماينده و عدد اين باالبردن در سعي کارگران ينماينده که بوده چنين سال هر

 نظر در با کوشدمي نيز دولت ينماينده. نمايندمي آن آوردنپايين در سعي کارفرمايان

 .کند ايجاد پيشنهاد دو ميان تعادلي کشور, امنيتي مصالح گرفتن

      کارفرمايان و ,دهدنمي را هاآن زندگي کفاف مصوب, حداقل اين که گويندمي کارگران

 ندارند مناسبي بازدهي در حال حاضر که صنايع از بسياري آن, افزايش با گويندمي

 دريافت نيز را حداقل همين توانندنمي ديگر صنايع آن کارگران و شوندمي ورشکسته

    چگونه چيست؟ مناسب حل راه پس. شودمي افزوده کشور بيکار جمعيت به و ,کنند

 با آيا اند؟شده مواجه لهمسأ اين با چگونه کشورها ساير بود؟ تضاد اين گويپاسخ توانمي

 پاسخي هيچ که جاستاين و شود؟ حل مشکل اين که رسدمي روزي موجود, روند يادامه

 !شودنمي شنيده ربطذي مسئوالن از

 و کشور صنايع در وريبهره سطح باالبردن له,مسأ اين بلندمدت و نهايي حلراه شک بدون

 سازيمقاوم پارامترهاي از جزئي همگي که است بنياندانش صنايع متس به گيريجهت

 در که کرد عمل ايگونه به توانمي آيا چيست؟ امروز حلراه اما. است کشور اقتصاد

 يابد؟ ارتقاء کارگران معيشتي وضعيت فعلي, شرايط

  اين به گذارقانون که شويممي متوجه کنيم, مرور تردقيق را قانون متن ديگر بار اگر

 براي بايد کارگران مزد حداقل ميزان»: گويدمي و است داشته توجه مهم بسيار ينکته

 اين «.شود تعيين شدهارائه هايمعيار به توجه با مختلف صنايع يا و کشور مختلف نقاط

 هاياستان در روستايي با تهران همچون شهري در هزينه حداقل که است روشن مطلب

 آساني بسيار حلراه قانون, صحيح اجراي پس. است متفاوت خيلي کرمان يا و اصفهان قم,

 در زندگي يهزينه اينجا در منظور بدين. دارد کارشناسي بررسي يک به نياز که است

کنيم,مي مقايسه ايران آمار مرکز استناد به مناطق, برخي با را تهران
 که شود مشخص تا 88

                                                           
88

 61 ص ايران, آمار مرکز ,8930 سال روستايي و شهري خانوار درآمد و هزينه آمارگيري طرح نتايج چکيده -
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         8 يشماره نمودار. باشد چگونه بايد کشور مختلف مناطق در دستمزد حداقل

 .باشدمي تفاوت اين يدهندهنشان

 

 

 يهزينه برابر سه از بيش تهران, در خانوار يک يهزينه متوسط که فوق آمار به توجه با

 تهران شهر در دستمزد حداقل که است منطقي نظر به باشدمي قم روستاي در خانوار يک

 اعالم يکسان با يعني. باشد قم استان روستاي در دستمزد حداقل برابر سه از بيشتر بايد

 بزرگ شهرهاي و روستايي, کارگران به نسبت شهري کارگران حق در مزد, حداقل شدن

 دريافت در شهري کارگران حق و افتدمي اتفاق عدالتيبي کوچک, شهرهاي به نسبت

 . است شده ضايع بيشتر دستمزد

 شهرهاي و روستايي کارگران حق تضييع باعث کار قانون مفاد به نکردنعمل حال عين در

 هايهزينه باالبودن و روستا و شهر در مساوي دستمزد به توجه با زيرا است, شده کوچک

 آن داليل به قبل بخش در که) افتدنمي اتفاق روستا در گذاريسرمايه روستا, در توليد

 کالن و بزرگ شهرهاي به شوند تشويق روستايي کارگران شودمي موجب و( شد اشاره

 .نمانند بيکار تا کنند مهاجرت شهرها
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 حداقل گويپاسخ که شود انتخاب ايگونه به مزد حداقل کشور, از منطقه هر در اگر

 فرقي کنندمي دريافت را مزد حداقل که کارمند و کارگر براي ديگر باشد, خانوار نيازهاي

 خودش روستاي و شهر در کارگر يک براي اگر که است روشن. کنند کار کجا در که ندارد

 و شهر نشده, مشغول کار آن به که ندارد وجود دليلي باشد مهيا کاري شرايط چنين

 هم باز که بگيرد حقوقي و بيايد تهران مثل کالنشهري به و کند رها را خود آشنايان

 . کندنمي تأمين را اشزندگي هايهزينه حداقل

 داشته کمتري دستمزد حداقل دارند, کمتري سود يحاشيه که صنايعي اگر همچنين

 بر عالوه و شوند احياء روستاها و کوچک هايشهر در توانندمي (48 ماده مطابق) باشند

 براي کالنشهرها به اجباري مهاجرت و شودمي کم روستا در بيکاري آمار ها,آن يتوسعه

 زيرا بود, خواهد روستايي يجامعه اصلي, يبرنده حالت اين در. يابدمي کاهش کار يافتن

 آن ينتيجه که شود,نمي افراد اين اشتغال مانع قانون, و کندمي پيدا اشتغال امکان

نيز  روستاها به شهرها از مهاجرت شدنمعکوس امکان حتي و بوده مهاجرت از جلوگيري

 بود خواهد بزرگ شهرهاي کارگران براي آن ديگر سود نماند, ناگفته. آمد خواهد وجود به

 کارگران به نسبت را باالتري دستمزد زندگيشان, در بيشتر هايهزينه به توجه با که

 . کرد خواهند دريافت روستاها

 بازده,کم مشاغل از بعضي که استدالل اين با است داشته اصرار گذارقانون رسدمي نظر به

 در. کند تفکيک يکديگر از را مشاغل هستند, سودمند بسيار بعضي و متوسط بعضي

 هر که بود اميدوار توانمي مختلف, مشاغل و مناطق براي دستمزد حداقل تفکيک صورت

 پژوهش و تحقيق واحد. باشد خاص هايشغل داراي خود هايويژگي به توجه با منطقه

 به توجه با مناطق, اساس بر دستمزد حداقل»: که داشت اعالم اسالمي شوراي مجلس

 هرچه واقع در. شود تعيين کار نيروي وريبهره ميزان و هاآن بيکاري نرخ پراکندگي

 از کار نيروي وريبهره يا و باشد باالتر مختلف جغرافيايي مناطق در بيکاري نرخ تفاوت

 نيروي وريبهره و اشتغال تواندمي دستمزد حداقل انعطاف باشد, برخوردار بيشتري تفاوت

 خانوار, هايهزينه اختالف مورد در شده ذکر هايتفاوت به توجه با .«بخشد بهبود را کار
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 تساوي يکلمه قانون, اين از قسمت هيچ در. است کرده تدوين را 48 ماده گذارقانون

 منطقي کامالً حال عين در. است نشده ذکر مختلف مناطق و مشاغل در دستمزد ميان

 شوراي متأسفانه اما. باشد متفاوت روستا و پايتخت در کارگران دستمزد بايد که است

 با مختلف مشاغل و شهرها روستاها, کل براي دستمزد ثابت عدد يک ساله هر کار عالي

 صورت به روش اين و کنندمي تعيين مختلف فصول در کار همچنين و متفاوت هايدرآمد

 اندرکاراندست دارد نياز که است شده تعريف متمادي هايسال طول در سنت يک

 .کنند تأمل آن بر دلسوز نظران صاحب همفکري با ديگر بار سياست,

 شاهدرا  کشور مختلف نقاط براي بيکاري نرخ اختالف در فاحش تفاوت ,فعلي عملکرد با

 و% 88 کشور در بيکاري نرخ متوسط» مجلس هايپژوهش مرکز رئيس از نقل به. هستيم

.«است رسيده هم% 91 به بيکاري نرخ هاشهر برخي در
86

   

 حداقل راهنماي يخالصه مقاله از 81 و 80 صفحه در کار جهاني سازمان ,مورد اين در

کارگراني که تحت تأثير قانون حداقل دستمزد قرار  نسبت و سهم»: دارد تأکيد دستمزد

هاي معيني  و حتي براي گروه صنعتي اي,ملي, منطقهسطح توان در  خواهند گرفت را مي

هاي تفکيکي و تحليلمحاسبه کرد. اين  بر اساس جنسيت, قوميت و غيرهاز کارگران 

ي توزيع دستمزد مربوط به هر بخش يا گروه کارگران تري از نحوه درک عميق مجزا,

و  مناطق, افرادتري نسبت به همچنين شناخت عميقکند و  شاغل در اقتصاد را فراهم مي

ي که بيشترين تأثير از حداقل دستمزد را خواهند پذيرفت يا به صورت نامتناسبي صنايعيا 

 «.دهندمتأثر از آن خواهند شد را در اختيار کارشناسان قرار مي

 بايد دارند قرار دستمزد حداقل تأثير تحت زياد احتمال به که مناطقي يا هاگروه شناسايي»

 محاسبه نيز منطقه و جنسيت بخش, براساس و شده تفکيک سطوح در کشور, سطح در

.«شوند
89   
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 8937 شهريور مجلس, هايپژوهش مرکز ,30 زمستان تا 39 پاييز از ايران کار بازار مهم تحوالت بررسي - 

89
 کار جهاني سازمان ,دستمزد حداقل راهنماي خالصه مقاله - 
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 مغاير کوچک مشاغل و محروم مناطق از حمايت در ما عملکرد شد, مشاهده که گونههمان

 حداقل کوچک, مشاغل و منـاطـق براي بايد و باشدمي کار جهاني سازمان پيشنهادهاي با

 هنوز ولي اسـت شـده ديده کار قانون 48 ماده در مـورد اين. شود اجرا متفاوت دستمزد

 در بيشتر بيکاري موجب که است نگرفته صورت پتانسيل اين از استفاده براي اقدامي

 که کوچک صنايع از بعضي همچنين. است شـده شهــرها به نسبـت محروم مناطق

 منع يواسطه به گيرند,مي حقوق کار اداره مصوب از کمتر دستمزد با هاآن کارگران

 حال در کوچک مراکز يا و منازل در انفرادي طور به مشاغل اين. ندارند کار اجازه قانوني

 انجام هم ناقصي نظارت اگر و بوده توليد بر نظارت عدم آن ينتيجه که هستند فعاليت

 برداشته ذکرشده هايمحدوديت اگر. است پرهزينه ها,کارگاه پراکندگي خاطر به شود

 هايکارگاه در و شوند تبديل گروهي هايکارگاه به توانندمي کوچک مراکز اين شود

   به. يابدمي کاهش نقل و حمل و اوليه مواد تهيه فروش, توليد, نظارت, هايهزينه  گروهي

 به که کرد توليد الملليبين سطح در رقابت قابل محصولي توانمي مزايا اين يواسطه

 به مجدد بازرگانان و گيردمي شکل محصول براي برند مناسب, يتوليدکننده دنبال

 برندهاي داراي شده توليد محصوالت توانمند, بازرگانان حضور با. آيندمي رقابت يصحنه

 از ترپرفروش و ترگران هستند برند که محصوالتي داشت نظر در بايد. شوندمي معروف

 در شاغل کارگران و کارفرما به توليدات اين از اضافي درآمد و هستند معمولي محصوالتِ

 توليد دليل به. است افتاده ايراني فرش براي اتفاق, اين عکس. گيردمي تعلق هابخش اين

 هايفرش اکثر قديمي, برندهاي رفتن بين از و جديد برند تشکيل عدم و هادرخانه فرش

 يشناسنامه نداشتن علت به همچنين و باشندنمي برخوردار الزم کيفيت از توليدي

 شدنکم آن, حاصل و است شده تعريف واقعي حد از ترينيپا بسيار هاآن قيمت معتبر,

 در که قاليباف کارگر يک دستمزد حاضر حال در. است شده قاليباف هنرمندان دستمزد

 اين يعني است, تومان هزار ده روزانه متوسط طور به کندمي کار خودش براي خانه

 !دارند درآمد دستمزد حداقل درصد 81 حدود عزيزان
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 توانکم افراد و نيازمندان به توجه عدم: دوم تناقض( 2-8-2

 همچنين و کنندمي زندگي محروم مناطق در که افرادي حقوق گرفتن ناديده بر عالوه

 جامعه, افراد از بعضي کار حذف هستند کار به مشغول درآمدکم مشاغل در که کارگراني

 دستمزد حداقل که حالي در است, شده ايجاد فعلي قوانين از که است معضلي سومين

 مبلغي با يعني ,کنند پيدا شغل بتوانند نيز توانکم افراد که شود مصوب ايگونه به بايد

 حال در متأسفانه ولي. نباشند شغل آن پذيرش به حاضر کردهتحصيل و معمولي افراد که

 براي عادي شرايط داراي افراد که شودمي تعيين ايگونه به دستمزد حداقل حاضر

 عادي شرايط داراي کارگران نتيجه در و هستند, قانع مصوب مبلغِ اين به شدناستخدام

 افراد اين. مانندمي بيکار توانکم افراد و گيرندمي قرار کارفرما توسط انتخاب اول نوبت در

 به کارمندان, يا و کارگران ديگر مانند توانندنمي شخصي مشکالت داشتن يواسطه به

 به نسبت کمتري مزيت شدناستخدام براي و شوند حاضر کار سر بر وقت تمام صورت

 .دارند ديگران

 براي که کندمي صدق نيز روشندالن يا و معلوليت داراي افراد مورد در فوق شرايط

 از افراد اين نتيجه در. دارند کارگران ديگر به نسبت بزرگتري مشکالت شدناستخدام

 اقداماتي ها,گروه از بعضي حمايت براي دولت البته. شوندمي حذف کشور شاغالن فهرست

 عنوان به. باشدنمي کافي ايشان استخدام براي ها,حمايت اين ولي است کرده لحاظ را

 در اين. کندمي پرداخت را معلول اشخاص يبيمه يهزينه سال دو مدت به دولت مثال,

 و باشدمي مزايا ياضافه به مصوب دستمزد حداقل هفتم يک بيمه, مبلغ که است حالي

 جبران را معلول کارگر پايين وريبهره يا و کارکردن کمتر قبال در کارفرما هايهزينه

 باقيمانده %91 و دولت, توسط معلولين حقوق% 71 تا کشورها, از برخي در. کندنمي

 به کارفرما نه و دارد, پرداخت توان دولت نه ايران در ولي شود,مي پرداخت کارفرما توسط

 قرارداد ايشان وريبهره با متناسب توانکم افراد با تواندمي کار قانون در ضعف يواسطه

 حمايتيِ قوانين اگر حتي. است شده توانکم هايگروه بيکاري آن ينتيجه که کند منعقد

 براي مزيت اين از استفاده امکان شود, مصوب دولت سوي از دستمزد, يارانه پرداخت

 و توليدي مراکز به که شودمي استفاده معلوالني براي فقط و ندارد وجود معلوالن يهمه
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       امکان حمايتي قوانين گونه اين در که است ذکر به الزم. باشند نزديک هاشرکت

 .باشدمي امهيّ نيز کارکردن بدون يارانه دريافت طريق از استفادهسوء

 يا و مانده محروم اشتغال حق از دستمزد, حداقل قانون يواسطه به که هاييگروه مشکل

 :است شرح اين به باشند,مي کار به مجبور ناچيز بسيار درآمد با و رسمي غير صورت به

 بيکاريِ دليل به زيادي ضررهاي که هستند هاييگروه جمله از ,خانوار سرپرست زنان 

 دادنازدست خاطر به موارد از بسياري در گروه اين. شوندمي متحمّل کار قانون از ناشي

 همسر, رفتنزندانبه آن بدترين و اعتياد فوت, مانند مختلف داليل به خانواده مرد حمايت

 يبقيه مثل توانندنمي زنان اين شرايطي چنين در. گيرندمي عهده بر را فرزندان مسئوليت

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

 به کارفرما براي را مشکالتي کار, سر بر کافي و منظم حضور عدم ديگر, سويي از. مانندمي

 و کارگر, زنان از دست آن با خود يعديده مشکالت با کارفرما نهايت, در که آوردمي وجود

 دستمزدي زنان اين و معمولي کارگر به قانون يواسطه به است مجبور که شرايطي در

 با و وقتتمام و عادي شرايط داراي کارگري دهدمي ترجيح کند, پرداخت مساوي

 عدم نهايي, ينتيجه. يابد دست بيشتري وريبهره به تا کند استخدام را کمتر مشکالت

 براي خانوار سرپرست زنان حال, هر در اما. بود خواهد کار به نيازمند قشرِ اين استخدام

   تحصيل ترک ايشان فرزندانِ اوضاع, اين با و شوندمي کار به مجبور خانه امور ياداره

 ديگري نقاط در فرزندان خود اينکه يا و ,(شودمي کار کودکان ازدياد باعث که) کنندمي

 مشکالت بروز باعث و شده کار به مشغول پايين بسيار حقوق با قانون نظارت از دور به

 کارفرما يعهده بر را افراد اين از حمايت تمام گذار,قانون. شوندمي جامعه در فرهنگي

 در را کارها از بعضي انجام آمادگي فقط گروه اين. است غيرممکن عمل در که است نهاده

 . دارند خاص مشاغل و هازمان

 راندمان توانندنمي کارها, بعضي انجام در محدوديت داشتن دليل به  که معلوالن 

 کمتر دستمزدي بايد عقل حکم به باشند, داشته معلوليت بدون کارگران با مساوي

  .باشد داشته انگيزه گروه اين استخدام براي کارفرما تا کنند دريافت
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 امکان مساوي, شرايط با و عادي افراد با مقايسه مقام در ,سابقه سوء داراي افراد 

 است اين پرسدمي کارفرما هر که سؤاالتي ترينمهم از يکي زيرا داشت نخواهند را اشتغال

 اين شده, انجام تحقيقات نتايج طبق و خير؟ يا دارد سابقهسوء استخدام متقاضي آيا که

 مشغول قانوني دستمزد حداقل از کمتر با غيررسمي کارهاي در معمول طور به افراد گونه

 درصدي 91 آمار آن ينتيجه که آورندمي روي خالف کارهاي به يا و شونديم کار به

.است زندان به بازگشت
84

 نکرده استثناء گروه اين براي را حقوق حداقل ميزان گذار,قانون 

   .باشيممي افراد اين بر جسمي و روحي فشارهاي شاهد روز هر و است,

 دارسابقه افراد مشابه وضعيتشان شغل, يافتن در اعتياد از رهايافتگان و نمعتادا 

 نيز قشر اين و هستند ديوارها و هاميله زنداني قبلي گروه و اعتياد زنداني گروه اين. است

 و نيستند معمولي افراد کار با همتراز کار انجام به قادر جسمي مشکالت يواسطه به

 کار به مشغول هم کمتر مزد با بخواهند اگر نمعتادا .کندنمي استخدام را ايشان کارفرما,

 از ظلم اين اثرات و است ضعيف افراد به ظلم مصداق رفتار اين. دهدنمي اجازه قانون شوند

 کسب براي معتادان که است گونه اين. شودمي وارد جامعه کل به آن خسارت و نرفته بين

  .کنندمي مبتال نيز را ديگر افراد و آورده روي مخدر مواد پخش به درآمد

 ندارند کارکردن مهارت زيرا اندمانده بيکار آن از پس و تحصيل زمان در دانشجويان .

% 71 آمريکا در. اندمانده بيکار کار, واقعي هايمحيط با آشناييعدم يواسطه به ايشان

باشند مي کار به مشغول دانشجويان
 هدايت با هم آموزاندانش آن, از باالتر حتي و 89

 واقعي محيط با آشنايي آن ينتيجه که شوندمي کار به مشغول تحصيل زمان در مدرسه

 .است کار

 اداره به تواندمي تجربه کسب و کارکردن مدتي از پس قانون, طبق دانشجو ما کشور در

 با. است بوده مصوب حداقل از کمتر او قرارداد اينکه بر مبني کند, شکايت و مراجعه کار

 شود, شمرده محترم اوليه قرارداد بايد کارفرما, و دانشجو بين شده انجام توافق به توجه
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 8939کشور,  هاي زندان سازمان رييس اصغر؛ جهانگير, -
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 و اصلي قرارداد التفاوتمابه بايد کارفرما که است چنين کار اداره طرف از صادره حکم ولي

   و بوده کارنابلد دانشجو اين که اين به توجه بدون بپردازد دانشجو به را کار اداره مصوب

 

 

 8تصوير 
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 به ايشان آيا کارفرمايان, براي عديده مشکالت به توجه با. است داشته پاييني وريبهره

 حقوق با توانا کارگر يک استخدام در را خود صَالح يا کنند؟مي اقدام عزيزان اين آموزش

 کار توانندنمي هم التحصيليفارغ از پس دانشجويان نهايت در داند؟مي کار اداره مصوب

 فعاالن از يکي. برندمي رنج بيکاري از که باشندمي هاييگروه جزء اغلب و کنند پيدا

 حتي ما. نيست ما اختيار در که خواهدمي ابزار کارآفريني»: گويدمي دانشگاه در کارآفريني

 «.نداريم هم را دانشجويان به مشاوره و راهنمايي توان

 بيرون مراکز و دارند خدمات و صنعت کار, مراکز با اندکي ارتباط هادانشگاه اينکه دليل به

 بيکاري شاهد همواره بينندمي نيازبي عالي آموزش مراکز با ارتباط از را خود هم دانشگاه

 اين شدمي تدوين صحيح قانونِ اگر. باشيممي التحصيليفارغ از پس دانشجويان يگسترده

 از کشور صنعت زيرا شد,نمي وارد کشور صنعت به سپس و دانشجويان به ابتدا خسارت

 و کشور عالي آموزش مسئوالن است الزم و است مانده محروم نخبگان اين خدمات

 تحصيل زمان در توافقي دستمزد وجود امکان بر مبني الزم اقدام رابطه اين در دانشجويان

 سازمان که بدانيم است الزم مذکور موارد به توجه با. شوند خواستار را دانشجويان براي

80«دستمزد حداقل راهنماي مقاله خالصه» از 7 يصفحه در کار جهاني
  :کندمي توصيه 

 يا و مهاجر کارگران جوان, کارگران مانند کارگري هايگروه از بعضي براي کشورها برخي»

 دستمزدهاي حداقل .کنندمي تعيين تريپايين دستمزد حداقل هاينرخ توانکم افراد

 دستمزد حداقل به منجر غيرمستقيم طور به شغلي يوظيفه يا فعاليت اساس بر متفاوت,

    يا و شغل در مثال عنوان به. شودمي مختلف هايويژگي با کارگران براي ترپايين

 .«باشندمي ترپايين هانرخ هستند اکثريت در مهاجر کارگران يا زنان که هاييبخش

 پايين وريبهره کـه کارگراني و توانکم افراد براي بايد دستمزد, حداقل خالصه طور به

87«دستمزد حداقل تعيين جامع راهنماي» در سازمان اين همچنين. شود مصوب دارند
 

                                                           
80
 کار جهاني سازمان وبسايت - 

87
 کار جهاني سازمان وبسايت - 
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 کاري حقوق از که کنندمي اتخاذ را ضدتبعيضي قوانين دنيا کشورهاي»: که کندمي عنوان

 هميشه که کنندنمي تضمين لزوماً مقررات اين حال, هر به. کنند حمايت توانکم افراد

 براي ترپايين هاينرخ کشورها, برخي در است ممکن. باشند يکسان دستمزدها حداقل

 براي اشتغال ترويج رويکرد با قوانين اين طورکلي,به. شود وضع توانکم و خاص کارگران

 .«شودمي تدوين پايين وريبهره با کارگران

 معتادان, معلوالن, روستـاييـان, خانوار, سرپرست زنـان نظير افـرادي گرفتنناديـده

 روا ظلم و شده نيازمند هايگروه بيکاري به منجـر دانشجويان, و مستمري فاقد سالمندان

 و ازدواج در خيرأت زندان, طالق, اعتياد, فقر, گسترش مـوجب ايشان حـق در شـده

 دريافت و کار به اشتغال براي فراواني هايمحدوديت افراد اين. است شده اجتماعي مفاسد

 قرار هاگروه اين اشتغال بر مضاعف محدوديت فعلي کار قانون. دارند را دستمزد حداقل

 در موضوع اين. است رسيده صفر به تقريباً اشخاص اين رسمي اشتغال امکان و داده

 .است شده داده نشان 6 شماره تصوير

 عدم دليل به اما دارد وجود کشور مشاغل از بسياري در نيازمندان اين اشتغال براي تقاضا

 منجر که شده, خودداري افراد اين براي اشتغال ايجاد از متفاوت, دستمزدِ پرداخت امکان

 محروم ايشان فعاليت يثمره از کشور اقتصاد همچنين و گرديده نيازمندان بيکاري به

 فعلي اوضاع در و ندارند را عادي کارگران با رقابت شرايط نيازمند, هايگروه. است مانده

 خالف بر کشور, دستمزدِ حداقل شد, عنوان که گونههمان. شوند کار به مشغول توانندنمي

 کارگران مالک, و است نشده تصويب محدوديت داراي کارگران براي المللي,بين معيارهاي

 .است بوده( عادي شرايط داراي) معمولي

   کارگران پرداختي که کنند تصويب راحت خيلي توانستندمي هادولت اگر شدمي خوبي دنياي چه

 و کنيممي زندگي واقعي دنياي در داريم ما ولي! باشد داشته عواقبي هيچ اينکه بدون شود, زياد درآمدکم

 قلب با فقط نبايد. شوند تصويب و تعيين منطق و دليل با بايد مردم زندگي به مربوط هايسياست اينجا

     فکر آن به کارگري فعاالن از بسياري که واقعيتي. شود گيريتصميم هاآن براي دلسوز و مهربان

 آن عکس بر کامالً نتايجي ها,دولت توسط کارگران  براي دستمزد کف تعيين که است اين کنندنمي

 .هستند جامعه افراد پذيرترينآسيب اندخورده لطمه که افرادي و داشته دنبال به کنندمي فکر هاآن چه
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 هاشرکت پايداري گرفتن ناديده: سوم تناقض( 9-8-2

 و حفظ و کار نيروي از حمايت نيّت با که است هاييروش از يکي دستمزد حداقل تعيين

 خاستگاه. اجراست حال در کشورها بيشتر در شاغالن زندگي رفاه و خريد قدرت ارتقاي

 بر اياقتصادي و اجتماعي تحوالت به دستمزد حداقل تعـيين عدم يا و تعيين سيـاست

. است بوده آن درگير گذشته قـرن يک از بيش طي جهان در کار بازارهاي که گرددمي

 به منجر بايد روش اين مدافعان نظر طبق دستمزد حداقل تعيين که است ذکر شـايان

 رويکرد با دستمزد حداقل سيستم ايران در. شود کارگران زندگي استاندارد سطح افزايش

 حداقل يمحاسبه مبناي. است شده اجرايي و مصوب 8969 سال از کارگر, نيازهاي تأمين

 اول عامل که شودمي تعريف اصلي عامل دو به توجه با کشورها از بسياري در دستمزد

     اساس بر که است هاشرکت پايداري دوم عامل و تورم, و کارگران زندگي يهزينه

 هايهزينه عامل با فقط ايران در ولي. شودمي تعيين دستمزد ميانگين و اشتغال وري,بهره

 اين و( کار قانون 48 ماده 6 و 8 تبصره) است شده تعريف تورم و کارگران زندگي

. است شده کارگران و اشتغال خوردنضربه باعث ندارد علمي اعتبار که يکسونگري

 کشورها از بعضي که است مالحظه قابل 6 جدول در دستمزد حداقل يمحاسبه معيارهاي

 .گيرندمي نظر در را بيشتري موارد آن بر عالوه

شودمي مشاهده 8 جدول در که گونههمان
81
 پايداري اصلي معيارهاي ايران کار قانون ,

    پيروي روش اين از دنيا کشورهاي درصد 6 فقط و است نگرفته نظر در را هاشرکت

 .کنندمي
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 کار الملليبين سازمان ضوابط با مقايسه در مختلف، کشورهاي در دستمزد حداقل تعيين ضوابط و معيارها -8 جدول

 يا عمل مورد ضوابط

 هانامه توصيه

سازمان
   

 

آمريکا
استراليا 
 

فرانسه
 

ن
ژاپ

 

کره
 

ي
جنوب

 

تايوان
ي 

اندونز
 

ايران
 

 و کارگران نيازهاي -8

 هاآن هايخانواده
         

 عمومي سطح -2

 کشور در مزدها
         

 و زندگي هزينه -9

 آن تغييرات
         

 -اقتصادي عوامل-4

 وريبهره
         

          تورم -5

 شاغالن از بيشتر بسيار کشور بيکاران تعداد که شده موجب موضوع اين به توجه عدم

 69 فقط باشند,مي نفر ميليون 90 حدود که کشور يبالقوه و فعال جمعيت از زيرا باشد,

هستند کار به مشغول غيررسمي و رسمي مشاغل در نفر ميليون
83

 ديگر نفر ميليون 99 و 

 898 شماره ينامهمقاوله سوم بند در راستا همين در. ندارند کشور اقتصاد در نقشي

 و اوضاع به توجه با: است شده تأکيد دستمزد حداقل تعيين موضوع با کار جهاني سازمان

 تعيين در بايد زير مشروح عناصر است صالح و مقدور که آنجا تا و( کشور هر) ملي شرايط

 :شود درنظرگرفته مزد, حداقل

 يهزينه شور,در ک مزدها عمومي سطح به توجه با هاآن يخانواده و کارگران نيازهاي( الف

 .اجتماعي هايگروه ساير با قياس در هاآن زندگي سطح و اجتماعي مينتأ مزاياي زندگي,

 يدرجه و وريبهره سطوح اقتصادي, يتوسعه هايضرورت شامل اقتصادي عوامل (ب

 .متعالي سطحي در اشتغال حفظ و حصول براي اشتياق
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 8939 کشور, اجتماعي تأمين سازمان ؛( سال 04 تا 89 بالقوه فعال جمعيت) ايران آمار مرکز -
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 حذف اشتغال و وريبهره مانند اوليه پارامترهاي ترينمهم ايران, کار قانون در متأسفانه

 جهاني سازمان طرف از  کشور, کار قانون در نقص يواسطه به گسترده بيکاري. است شده

 . است شده بينيپيش کار

 اين بر .«باشد داشته دستمزد با ارتباطي نبايد وريبهره»: دارند عقيده بعضي ايران, در

 عدم بازار, در رقابت حذف. شودنمي لحاظ دستمزد تعيين در وريبهره موضوع ,اساس

 کاهش کارفرما, تعدد رفتن بين از کارها, و کسب شدن تعطيل داخلي, کاالي فروش

ي گسترده بيکاري و( کشيبهره) کاري شرايط هر در کار به هاآن اجبار کارگران, دستمزد

 شده داده نشان زير شکل در که گونههمان. باشندمي تفکر اين نتايج از کشور در موجود

 همه منافع بايد که است عقيده اين بر اسالمي شوراي مجلس هايپژوهش مرکز است

 .شود گرفته نظر در اشتغال با درگير هايگروه

 

 موجب کار, جهاني سازمان پيشنهادهاي به توجه عدم دهدمي نشان موجود شواهد

 سال در ايران, آمار مرکز گزارش به بنا. است شده کشور در رسمي غير مشاغل افزايش

 غيررسمي کارگران تعداد اندبوده نفر 83.903.111 که کشور شاغالن تعداد از 8931

   نفر 68.317.717 که شاغالن تعداد از 8939 سال در و است بوده نفر 1.171.738

 به نفر 899.971 سال پنج طي در يعني اندشده غيررسمي نفر 1.611.807 تعداد اندبوده

 8930 سال در کار محترم وزير ربيعي آقاي البته. است شده افزوده غيررسمي شاغالن

 تعريف و معيارهاي حداقل دستمزد -9تصوير
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.است رسيده% 91 به رسمي غير شاغالن آمار که کردند عنوان
   مرکز همچنين 61

 .است کرده اعالم کشور مشاغل%  01 را آمار اين اسالمي, شوراي مجلس هايپژوهش

 6189 سال در رسمي به غيررسمي اقتصاد از تحول يپيشنهادنامه در کار جهاني سازمان

 :دارد مي اظهار( 614شماره)
 حداقل از را خود هايحمايت سازي,رسمي فرآيند طريق از تدريجي طوربه بايد کشورها»

 .دهند گسترش عمل و قانون در کنند,مي کار رسمي غير اشتغال در که کارگراني دستمزد

 به آساني به غيررسمي کارگرانِ و اقتصادي واحدهاي تا کندمي راهنمايي پيشنهادنامه اين

 وضعيت بـهبود و حفظ که کندمي ضمانت فرآيـند اين. يابند تغـيير رسمي اقتصاد

 .«شود مهيا موجود, معيشتي

 مشاغل شدنغيررسمي سمت به را ما که دارد وجود اساسي ايرادهاي کشور کار قانـون در

 افرادي. نيستندکارساز  تهديدها و هانظارت قانون, در نقايص اين وجود با. است داده سوق

 هايحمايت ديگر و بازنشستگي بيمه, از مزاياي کنندمي فعاليت غيررسمي مشاغل در که

 .است شده داده نمايش غيررسمي مشاغل نتايج 4 شماره تصوير در. نيستند برخوردار الزم

 که باشيم هوشيار است الزم ولي باشدمي مطلوب قوانين مورد در نظر اظهار و تحقيق

 از فراوان تالش با که الملليبين استانداردهاي بر را خودمان محدود اطالعات و دانش نبايد

 .بدانيم ارجح شده, تصويب کارگر و کار به مندانعالقه سوي
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 69/17/30 وقت, کار وزير ربيعي, علي از نقل به ايرنا -
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 4تصوير 



96 

 مياني دستمزد معيار حذف: چهارم تناقض( 4-8-2

 حداقل قانون که است موضوع اين يواسطهبه کشور, در بيکاري از آمده وجود به مشکالت

 جهاني سازمان. است شده استوار معيشت حداقل معيارهاي اساس بر فقط کشور دستمزد

 معيارهاي با رابطه در دستمزد, حداقل راهنماي يمقاله يخالصه از 87 صفحه در کار

 آماري شاخص يک»: که کندمي پيشنهاد OECD 6189 از نقل به دستمزد حداقل تعيين

متوسط دستمزد به دستمزد حداقل نسبت دارد, ايگسترده ياستفاده که کاربردي
68

 يا 

مياني دستمزد
66

 بسيار معيارهاي تأثير تحت متوسط دستمزدهاي که طورهمان. است 

 که کشورهايي در خصوص به ,دهدمي ارائه بهتري معيار مياني دستمزد دارند, قرار زيادي

 کشورهاي در دهدمي نشان 8 شماره نمودار. است زياد بسيار هاآن در دستمزد نابرابري

 درصد 01 تا 41 بين معمول طور به دستمزد حداقل يمحدوده قوي, اقتصاد داراي

 دستمزد به دستمزد حداقل نسبت توسعه, حال در کشورهاي در. است مياني دستمزد

 خيلي هاآن در که باشد اين تواندمي موضوع اين واقعي دليل. است باالتر اغلب آن ميانيِ

 گاهي بنابراين. هستند درآمدکم نسبت به گيرندمي را مياني دستمزد که افرادي اوقات,

 حداقل باالتر هاينسبت به منجر هاآن هايخانواده و کارگران نيازهاي به توجه اوقات

 اين صورت اين در. شودمي يافتهتوسعه کشورهاي با مقايسه در کشورها اين در دستمزد

 دستمزد ميانگين بين شکافي توسعه, حال در اقتصادهاي در که آيدمي وجود به امکان

 بايد نتيجه, در. باشد داشته وجود رسمي, غير کارگرانِ دستمزد ميانگين با رسمي کارگرانِ

 «.باشند کنندهگمراه است ممکن تفسيرها, اين با هانسبت اين که کرد توجه نکته اين به

 و دارند پايين وريبهره که است افرادي به مربوط دستمزد حداقل يعني خالصه, طوربه

 .شود غيررسمي مشاغل افزايش موجب که کنيم مصوب را قوانيني فريبنده الفاظ با نبايد
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 .آيدمي دست به هاآن تعداد بر آن تقسيم سپس و يکديگر با هاحقوق همه جمع با که است عددي ميانگين, يا متوسط دستمزد -

66
 مياني دستمزد گيرندمي 89 و 3 , 7 , 0 , 0 , 9 , 9 ترتيب به ماهيانه دستمزد اگر مثال, براي دارد اشاره ميانه دستمزد به مياني دستمزد -

 (.گرددمي لحاظ محاسبه در اعداد فراواني. )بود خواهد 0 عدد( ميانه)
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  پيشرفته, کشورهاي از بعضي در که دهدمي نشان 6 شماره نمودار

 .است دستمزد ميانگين درصد 91  از کمتر دستمزد حداقل

 

 

 

 

 

 

 

 .باشدمي فوق استاندارد خالف دقيقاً است, افتاده ايران در که اتفاقي

 در کشور دستمزد حداقل مجلس, هايپژوهش مرکز در گرفتهصورت محاسبات اساس بر

 دستمزد برابر 9/6 تا موارد از بسياري در و مياني دستمزد حدود در برخوردار شهرهاي

است مشاهده قابل 9 شماره نمودار در موضوع اين! باشدمي مياني
69

 يدهندهنشان و 

 و قانون با اندازه اين تا جامعه اشتغال هايواقعيت که است گذاريقانون در فاجعه

  اشتغال, از بيکاران دليل محروميت و ,دارد فاصله جهاني هاياستاندارد

 .است مشهود آمارها اين در
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 8937 شخصي, ارتباط اسالمي, شوراي مجلس هايپژوهش مرکز - 
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 از 87 يصفحه در کار جهاني سازمان دستمزد, حداقل صحيح تعيين ضرورت به توجه با

 يمؤسسه در وُلفسان و بِلمَن تحقيق به بنا دستمزد حداقل تعيين راهنماي يمقاله

 کارگران از حمايت فرض پيش»: که دارد تأکيد 68 يصفحه 6184 سال اشتغال تحقيقات

 کار بازار در را پذيريآسيب بيشترين که است کساني زندگي براي دستمزد, حداقل با

 سؤاالت بدهند, دست از را خود کار زيادي افراد شود منجر دستمزد حداقل اگر. دارند

 .«شودمي مطرح آن ضررهاي و مزايا مورد در جدي

 حاضر کسي کمتر که شودمي تعيين برمبنايي دستمزد حداقل پيشرفته هايکشور در

 69/7 فدرال دستمزد حداقل آمريکا, در مثال طور به. شود کار به مشغول مبلغ آن با باشد

بوده ثابت( 6113 سال از يعني) گذشته يدهه يک طي کار ساعت هر براي دالر
64

 و 

باشدمي دالر 60 تا 80 ساده کارهاي دستمزد ميانگين
69
 41 معادل دستمزد حداقل يعني 

 حداقل است ترفراوان بيکاري که مناطقي در حال عين در. است ميانگين دستمزد درصد

.يابدمي کاهش ساعت هر براي دالر 6 تا دستمزد
60

 

 صورت ايالتي دستمزد حداقل افزايش تأثير بررسي به متعددي مطالعات کانادا, کشور در

 اشتغال دستمزد حداقل در درصدي 81 افزايش يک ها,يافته اين مبناي بر. است گرفته

 تواندمي تأثير اين. دهدمي کاهش%  0 تا 9 بين را سال 64 تا 89 سنين در کارگران

 دستمزد, حداقل هايسياست. درصد 61 تا شغل دادن دست از يعني باشد, هم حادتر

 به کارفرمايان واکنش که است آن از حاکي شواهد. دارد هم ديگري يناخواسته عواقب

 به دادن اولويت و اشتغال حين آموزش کاهش کار, ساعات کاهش شامل قوانين اين

 و دستمزد حداقل يرابطه بحث در .دارند بيشتري يتجربه و وريبهره که است کارگراني

 دستمزد حداقل افزايش ناچيز اثر بر مبني شواهد, از انبوهي ديدن با کارگري فعاالن فقر,

 بر کانادا کشور در که تحقيقي در .شد خواهند متعجب نيازمند, هايخانواده به کمک در
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 دستمزد حداقل قسمت آمريکا, کار وزارت وبسايت - 

69
 6181/19/91 بروزرساني آمريکا, کار وزارت آماري پايگاه آمريکا, دستمزد و اشتغال جدول - 

 6181 دسامبر بروزرساني آمريکا, کار وزارت ,8301-6181 دستمزد تاريخچه جدول - 60
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 درصدي81 افزايش با که شد مشخص شد انجام هاايالت سراسر در دستمزد حداقل روي

 کرده پيدا افزايش%  0 تا% 4 پايين, درآمد خط زير هايخانواده آمار دستمزد, حداقل

.بود
67

 

 در دستمزد حداقل يزمينه در نظرصاحب محققان برترين توسط که ديگري يمطالعه در

 ايالتي هايداده شد, انجام( تورنتو دانشگاه استاد) گاندِرسان مـُرلي آقاي جمله از کانادا,

 معيارهاي کاهش در نقشي هيچ دستمزد حداقل سطح افزايش که داد نشان و شد بررسي

.است نداشته نسبي فقر
61

 

 به کنندمي کار دستمزد حداقل با که شاغالني اکثر که است آن يافته اين اصلي دليل يک

 عدم بر مبني اقتصادي مطالعات رغمعلي اين, وجود با! ندارند تعلق درآمدکم هايخانواده

 فرياد همچنان کارگري فعاالن فقر, کاهش بر دستمزد حداقل افزايش مثبت گذارياثر

 . دهندمي سر را دستمزدها قانوني افزايش

  دستمزد حداقل جاي به معيشت دستمزد قوانين به توجه شده, مطرح بحث ترينتازه

 دستمزد در درصدي 811 افزايش يک که اندکرده اعالم مبحث اين متخصصان. باشدمي

 کارگران ميان در اشتغال ,(دالر 61 به دالر 81 دستمزد حداقل مثالً افزايش) معيشت

.دهدمي کاهش%  87 تا 86 ميزان به را درآمدکم
63

 حداقل همانند نيز معيشت دستمزد 

 از دستمزد, ميزان افزايش جبران براي مشاغل صاحبان که شودمي اين به منجر دستمزد

 کنار را برخوردارند کمتري يتجربه از که هاييآن و کنند استفاده ترشايسته کارگران

 .بگذارند

 در ساالنه دستمزد حداقل افزايش پي در که دهدمي نشان ايران در ساليانه مشاهدات

 را دستمزد حداقل افزايش عمالً که آيدمي وجود به سال هر ابتداي در تورم افزايش کشور,
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 6184 ژانويه چارلز, لمام, - 

61
 همان - 

63
 همان - 
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 کارگران از ظاهري حمايتي دستمزد, افزايش شد, اشاره که گونههمان. کندمي تأثيربي

 .است

 ذهن در هاآن زيرا باشد دشوار کارگري فعاالن براي بايد احتماالً هااين يهمه پذيرش

 افزايش طريق از است قرار که دانندمي کساني را کارگران ترينمهارتکم و فقيرترين ,خود

 بيکاران و غيررسمي کارگران که کنندمي فراموش و کنند, کمک هاآن به دستمزد حداقل

 .باشندمي پذيرترآسيب رسمي کارگران از

 حکومتي و دولتي فرمان يوسيله به توانيممي ما که اعتقاد اين همچنان اين, وجود با

 محکم باور يک کنيم پيدا نجات فقر شرّ از و دهيم افزايش را بگيرانحقوق پرداختي ميزان

 .است موضوع اين خالف دهدمي نشان واقعي دنياي آنچه متأسفانه ولي. است مانده باقي

 حداقل از باالتر دستمزدي مردم درصد 31 يسسوي کشور در که دهندمي نشان آمارها

کنندمي دريافت دستمزد
91
 نمودار) است دستمزد حداقل از باالتر دستمزد ميانگين يعني ,

 .باشدنمي دستمزد ميانگين مبناي بر شده معرفي دستمزد حداقل ايران, در اما(. 4شماره

 که است شده موجب دستمزد, ميانگين موضوع با دستمزد حداقل موضوع شدن جاهجاب

 شرايط اين! توانکم افراد به برسد چه کنند پيدا شغل بتوانند سختي به معمولي افراد

 محروم درآمد و شغل داشتن حق از دانشجويان حتي و توانکم افراد که است شده موجب

 شغلي هايفرصت شدن محدود باعث دستمزد, حداقل قانون که چرا بمانند, بيکار و شده

 موجب ايران بر حاکم دستمزد نظام. است شده مشاغل شدن انحصاري و خاص افراد براي

 بيکاري کارگران, از حمايت نام به نبايد. بمانند بيکار طوالني مدتي بيکاران تا شده

 بيکاري و کارگران شغلي امنيت کاهش باعث ايراد اين. آوريم وجود به را نيازمندان

. باشدمي کارگري مسائل ترينمهم از کارگران شغلي امنيت. است شده ترضعيف کارگرانِ

 امنيت به رسيدن آسيب موجب الملليبين استانداردهاي به نکردن عمل که بدانيم بايد

 .است شده کارگران شغلي
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 6189 آگوست آمريکا, در اينوِستوپِديا پژوهشي يمؤسسه - 
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 و است کمتر دستمزد پرداخت و ترگران فروش ارزان, خريد کارفرمايان, براي پايه شرط

 نظر اختالف مورد اين در گروه دو اين و باشدمي مدنظر بيشتر مزد دريافت کارگران براي

 در و شود گرفته کارگر جانب است نيافتاده مخاطره به شغل که زماني تا بايد که دارند

 شغل توانمي باشد کمتر دستمزد چه هر و است شغل داشتن در بيکار منافع حال عين

 بايد و باشدمي تضاد در منظر اين از کارگران و بيکار منافع پس کرد, ايجاد را بيشتري

 امنيت .باشدمي ارجح کارگران بر بيکاران منافع است, زياد بيکاري اگر که شود دقت

 آن بر همواره ايشان نمايندگان که باشندمي کارگري مشاغل ترينمهم از کارگران, شغلي

 رسيدنآسيب موجب الملليبين استانداردهاي به نکردن عمل که بدانيم بايد دارند, توجه

 فعليِ قانون پيامدهاي به کارگري نمايندگان است الزم که است, شده کارگران امنيت به

 .کنند توجه بيشتر کار

 شغل که است اين بيکار افراد حق آيا کهاين يکي: کرد توجه مسئله به بايد منظر دو از

 به يا است بيشتر بيکاران به فشارها و ضرر کهاين ديگر بمانند؟ بيکار بايد يا باشند, داشته

يک  دهد,نمي را خانواده مخارج کفاف ساده کارگر يک دريافتي حقوق که اين شاغالن؟

 بايد. داندمي غيرکارشناسي قوانين را آن علت کار جهاني سازمان که ,است مهم اصل

 باعث و بدهد را هاآن يهزينه کفاف کارگران دستمزد تا کرد اصالح را غيرعلمي قوانين

يابد کاهش فعلي بيکار و غيررسمي کارگر نفر ميليون 46 تعداد شود
98
 جهاني سازمان .

 ايرادي است, يافته افزايش بيکاران و غيررسمي شاغالن درصد اگر که کندمي عنوان کار

 .دارد وجود دستمزد حداقل تعيين در

 توان زيرا شود رعايت بيشتر کارگر جانب که کندمي ايجاب ,کارفرما و کارگر بين تعامل در

 و بيکار بين تعامل در که گرفت نظر در بايد همچنين. است کارگر توان از بيش کارفرما

 متحمل درآمد, نداشتن بر عالوه بيکار فرد زيرا شود رعايت بيشتر بيکار جانب بايد کارگر

 فحشا, اعتياد, فقر, گسترش آن ينتيجه که شود,مي بيشتري رواني و روحي هايفشار

 .است اجتماعي هاينابساماني و طـالق
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 8939ايران,  آمار مرکز کار, نيروي آمارگيري نتايج از برگرفته - 
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 اشتغال و اقتصاد زيرا است بوده کشور امنيت و اقتصاد عليه بر سياست اين حال عين در

 .است شده محروم عزيزان اين وجود يثمره از کشور,

 دستمزد حداقل فاقد کشورهاي(2-2

 را دستمزد حداقل هاينظام از يک هيچ که دارند وجود کشورهايي است ذکر به الزم

 معموالً مبلغ اين کنند,نمي استفاده دستمزد حداقل سيستم از که کشورهايي در. ندارند

 است معروف «جمعي زنيچانه» به اصطالحاً که فرايندي در صنفي هاياتحاديه توسط

 آن در که کارگران و کارفرما بين مذاکرات از است عبارت جمعي زنيچانه. شودمي تعيين

 انجام براي را کارگران نمايندگي يوظيفه مربوطه, صنف در اتحاديه سوي از منتخبي افراد

  .دارند عهده بر کارفرمايان با مذاکرات

 از( اروپا اتحاديه عضوهاي) سوئد و فنالند اتريش, قبرس, ايتاليا, دانمارک, کشور شش

 تجارت انجمن عضو سه همچنين .کنندنمي استفاده سراسري دستمزد حداقل سيستم

 مستثني کشوري دستمزد حداقل سيستم از سوئيس, و نروژ ايسلند, يعني اروپا آزاد

.هستند
96

 

 ظالمانه هايتحريم و تورّم ارز، نرخ هاينوسان( 9-2

 دستمزدِ حداقل با آن ارتباط به ابتدا تورم و ارز نرخ هاينوسان يريشه شدنمشخص براي

     را آن جهاني اقتصاد رود, باال وريبهره افزايش بدون دستمزد اگر. پردازيممي دستوري

 . شودمي جبران تورم ايجاد و ارز نرخ افزايش ملي, پول ارزش کاهش با و پذيردنمي

 حداقل راهنماي مقاله يخالصه از 87 و 84 هايصفحه در کار جهاني سازمان نظر طبق

 اثرگذاري شود, وضع پيشنهادي استاندارد از ترپايين دسـتمزد حـداقل اگر»: دستمزد

 حداقل که صورتي در و داشت خواهد آنها هايخانواده و کارگران از حمايت در کمي

                                                           
96

 6181 ,(اروپا اتحاديه آماري پايگاه) يورواستات - 
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 بر معکوس اثر و دارد کارگران نيازهاي کردنبرآورده در ناچيز اثر باشد باال دستمزد

 «.شودمي صادرات کاهش و تورم افزايش باعث و گذاردمي اشتغال

 هر اول در تورم اصلي عامل که شودمي برداشت چنين کار, جهاني سازمان پيشنهاد از

 به گونه اين چرا که کنيم بررسي بايد. باشدمي ساليانه درصدي 61 افزايش همان سال,

 تکرار متمادي ساليان اشتباه روش يک که است چگونه کنيم؟مي وارد ضربه ملي پول

 شود؟مي

 همواره که افتدمي اتفاق دولت توسط ارز نرخ گذاريقيمت نادرست, حرکت اين موازات به

   ينتيجه در. داردمي نگاه پايين فشار, اعمال با را آن مردمي محبوبيت جذب براي

 افزايش با و( مردم خوشحالي) شوندمي ارزان خارجي محصوالت ارز, قيمت بودنپايين

 خود چشم بايد ولي. شوندمي گران داخلي محصوالت( کارگران دلخوشي) دستمزد حداقل

 و رسندمي فروش به خارجي محصوالت فرآيندي چنين با که کنيم باز واقعيت اين بر را

 کارگران اشتغـال و ايراني کارگران بيکاري که خواهد ماند باقي انبارها در داخلي کاالي

 چنين ينتيجه ايراني کاالي مصرف عدم و خودتحريمي. دارد پي در را ديگر کشورهاي

 کاالي مصرف بر همواره رهبري معظم مقام تأکيد که حالي در. باشدمي اشتباهي سياست

 گرفته شکل خارجي کاالي مصرف بر هادولت گذاريسياست متأسفانه ولي است, ايراني

 محبوبيت کسب دنبال به بازار, در محصوالت قيمت داشتننگاه پايين با هادولت زيرا است,

 از نارضايتي موجب کشور کارگران بيکاري بلندمدت, در که اين از غافل هستند, عمومي

 .شودمي مسئولين عملکرد

 سازيپياده با دستوري غير و نرخيتک شناور, ارز نرخ ايجاد المللي,بين تجربيات طبق

 فوق اشتباهات رفع راهکارهاي از دستمزدها, و ارز گذاريقيمت در تقاضا و عرضه نظام

 و ملي يسرمايه هدرروي از و شده تقويت کشور اقتصادي يچرخه طريق, بدين تا هستند

 را دستمزد حداقل و ارز نرخ يعني موضوع, دو هر نبايد .شود جلوگيري بيکاري همچنين

 افکار روشنگري توان و هستيم ملي پول ارزش دلسوز اگر. کنيم تعيين دستوري صورت به

 ارزش حفظ راه تنها. کنيم اعالم توافقي را دستمزد و ثابت را ارز نرخ بايد داريم را عمومي
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 صورت به دستمزد حداقل نرخ در دخالت عدم کارگران, خريد قدرت حفظ و ملي پول

 سازمان طرف از شده اعالم هايسياست براساس دستمزد حداقل بايد و باشدمي دستوري

 شده اشاره آن به قبلي هايبخش در که شود, تعيين توليد و وريبهره يپايه بر کار جهاني

 نرخ بايد کنيم,مي تعيين دستوري صورت به ساليانه را دستمزد حداقل اگـر اما, و است

 کارگران و برسانند فروش به را خود محصول بتوانند توليدکنندگان تا بگذاريم شناور را ارز

 .نشوند بيکار هاآن

 



48 

 اين و شده محصوالت قيمت افزايش باعث دستمزد, حداقل غيرعلمي و دستوري افزايش

. است داشته همراه به را کشور در خدمات و کاال يکنندهمصرف بر فشار قيمت, افزيش

      حقوق از حمايت راستاي در بايد کنندهمصرف و توليدکننده از حمايت سازمان

 کاال, و خدمات کنندگانمصرف بسا چه. دهد نشان مناسب العملعکس کنندگانمصرف

       بر ظلم اين و کنندمي توليد را محصوالت اين که باشند کارگراني از نيازمندتر

 .است شده داده نشان 9 شماره تصوير در موضوع اين. باشدنمي سزاوار کنندهمصرف

 تورم موجب زيرا شود جبران دستمزد افزايش با نبايد ها,تحريم مثل جانبي فشارهاي

. باشيم داشته باالتر دستمزدي بتوانيم تا دهيم افزايش را وريبهره بايد. شودمي مضاعف

 .است دستوري دستمزدِ حداقل ارز, نرخ تغييرات عوامل ترينازمهم يکي نتيجه, در

 :روستا در اشتغال ايجاد مانع کاال، قاچاق( 4-2

 و باشد خارجي محصول از ترگران داخلي محصول که افتدمي اتفاق زماني کاال قاچاق

 .باشد نداشته را خارجي کاالي با رقابت توان ايراني کاالي

 وجود قاچاق براي منطقي دليل باشد داشته وجود کشور در کاال شدنارزان امکان اگر

 جلوگيري کشور به قاچاق کاالي ورود از تا اندکرده تالش همواره هادولت. داشت نخواهد

 قاچاق طور به کاالها درصد 91 که باشدمي اين از حاکي شده ارائه آمارهاي ولي. کنند

شوندمي کشور وارد
99

 کار با مقايسه در دستمزد پرداخت بايد قاچاق از جلوگيري براي. 

 بين صحيح رقابت آن ينتيجه که شود تعيين المللبين سطح در وريبهره و شده انجام

 هايجريمه و قاچاق از جلوگيري گزاف هايهزينه و است, خارجي و داخلي توليدات

 صادرات آن حاصل که شوند حذف است دولت دوش بر سنگين باري که وارداتي

ي جلسه در محترم جمهور رييس از نقل به. بود خواهد ملي توليد افزايش و محصوالت
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 14/19/30 کاال, قاچاق با مبارزه ستاد سخنگوي قاسم, خورشيدي, - 
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 هايريشه باشد رقابت قابل داخلي توليد اگر» 11/17/39 تاريخ در قزوين اداري شوراي

 «.شودمي خشکانده قاچاق

 

 0تصوير 



49 

 

 درصد 81 تا 9 کاال, يشده تمام قيمت در کارگران دستمزد تأثير» که دارند عقيده ايعده

 است الزم ,«!شود داده مانور دستمزد حداقل روي اندازه اين تا که نيست الزم و است

 کاال يشده تمام قيمت در کارگران دستمزد ميانگين به مربوط شده اعالم سهم که بدانيم

 يهمه در واقع, در. شودنمي دستمزدها جمع به مربوط و است توليدي واحد يک در

 اگر زيرا کارفرماست سود و کارگر دستمزد با برابر کاال يشده تمام قيمت توليد, مراحل

 با را صنعتي يپيوسته و مختلف واحدهاي در کاال توليد مراتبسلسله در هزينه درصدهاي

. است انساني نيروي يهزينه به مربوط تماماً که شودمي زيادي بسيار عدد کنيم, جمع هم

 دست به شود,مي محاسبه شدهتمام قيمت در که آالتماشين به مربوط هايهزينه حتي

  انساني نيروي هايهزينه به مربوط و است شده ساخته دستمزد پرداخت با و کارگران

 و انتقال انرژي, توليد مبدأ از توليد در شده مصرف انرژي که است واضح. باشدمي

 ماليات از دولت سهم همچنين. است شده ايجاد کارگران دست به آن, به وابسته تجهيزات

 قيمت تقريباً پس. کنندمي حمايت را کشور و توليد که شودمي کارمنداني امور صرف نيز

 شدنگران باعث دستمزد, افزايش و کارفرماست سود و کارگر دستمزد معادل شده, تمام

 رقابت توان ها,هزينه افزايش دليل به کارفرمايان شرايط اين در. شودمي داخلي محصوالت

     کارها, و کسب تعطيلي آن ينتيجه که داشت نخواهند را محصوالت فروش و

 شير بطري يک توليد فرآيند نمونه براي. است کارگران از کشيبهره و بازار شدنانحصاري

 .است آمده 7 شماره تصوير در

 توانمي را کاال يشدهتمام قيمت در دستمزد حداقل دخالت براي  ديگر داليل از يکي

 حداقل نرخ افزايش از پس) سال هر ابتداي در کشور کار هاياداره به مراجعه هنگام

 يپرونده تکميل براي شدن بيکار يواسطه به زيادي کارگران که کرد مشاهده( دستمزد

 با افزايش اين از بخشي که ماه چند گذشت از بعد البته کنند,مي مراجعه بيکاري يبيمه

 اين و گردندبازمي خود کار به شده بيکار کارگران از کمي يعده شد, جبران تورم

 و کارگران اشتغال وضعيت خوردن بر هم تورم, ايجاد باعث ساليانه يپيوسته هايافزايش
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 افزايش با اصفهان, مجلس ينماينده اعالم طبق. است شده بازار در اقتصادي ثباتيبي

 .اندشده بيکار کارگر هزار 91 اصفهان, در فقط ,37 سال در دستمزد حداقل
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 حداقل افزايش موضوع در»: شودمي گفته که است اين جامعه در رايج غلط تصور يک

 ساليانه تورم مطابق بايد ميزان اين و است, رفته کاله کارگران سر بر ساليانه, دستمزد

 داليل به توجه با که گفت بايد پاسخ در !«شود جبران گذشته هايکسري و يابد افزايش

 تورم باعث ساليانه دستمزد حداقل افزايش اين المللي,بين هاياستدالل و شده بيان

 اخبار رصد با ما يهمه. است کارگران خود ضرر به آن ينتيجه که شودمي مضاعف

 در موجود هايگيريسخت که ببينيم توانيممي خود پيرامون به نگاهي و کشور اقتصادي

 و کار امکان وکار,کسب تدوام و بقاء حفظ در آن, از ترمهم و وکارکسب اندازي راه مسير

 ايران در شغل ايجاد سهولت شرايط متأسفانه و است, کرده دشوار اندازه چه تا را اشتغال

 مگر که است مطرح پرسش اين کارگران شغلي امنيت مورد در. باشدمي پايين بسيار

    باشند؟ داشته شغلي امنيت کارگرانشان آن, تبع به که دارند شغلي امنيت يانکارفرما

رتبه در ايران حاضر, حال در. شود تبديل وکارکسب براي ترسهل محيطي به بايد ايران

 .است پاييني امتياز داراي گذاريسرمايه مقصد نظر از جهاني بندي

 :دوم بخش ينتيجه( 5-2

 حداقل تعيين به مربوط روستا, در اشتغال موانع يريشه شد, مالحظه که گونههمان

 و ظالمانه هايتحريم ارز, نرخ نوسانات تورم, شامل که آن موارد يهمه و باشدمي دستمزد

 مثل جانبي فشارهاي نبايد. گيرندمي تأثير دستمزد حداقل قوانين از است کاال قاچاق

 را وريبهره بايد. شودمي مضاعف تورم موجب زيرا شود جبران دستمزد افزايش با هاتحريم

 . باشيم داشته باالتر دستمزدي بتوانيم تا دهيم افزايش

 معيارهاي گرفتن ناديده و کار قانون در الملليبين استانداردهاي به توجهيبي همچنين

 از حمايتي هايسياست همواره تا شده باعث دستمزد, حداقل تعيين در کافي و الزم

 به نسبت بيکاران و شود کارفرما و کارگر براي شغلي امنيت کاهش به منجر کارگران

 .شوند نااميدتر شغل يافتن
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 حداقل ميزان که دهدمي نشان دستمزد نرخ افزايش با مقايسه در تورم نرخ افزايش

 با چرا که است مطرح سؤالي اينجا. باشدمي کمتر درصد 91 حدود تورم به نسبت دستمزد

 تعطيل را خود هايکارگاه هستند مجبور کارفرمايان بازهم تورم, از کمتر دستمزدِ اين

 آن جواب! شود؟مي ترسخت روز هر کارگران زندگي چرا و شوند زندان گرفتار يا و کنند

 حداقل معيارهاي اگر»: کندمي عنوان که است آمده کار جهاني سازمان بينيپيش در

 و کرد نخواهد تأمين را کارگران منافع دستمزد افزايش نباشد, علمي مبناي بر دستمزد

 «.بود خواهد کارگران نيازهاي از فراتر دستمزد حداقل باشد, علمي صورت به اگر

 اين و باشدنمي کشيبهره دليل دستمزد حداقل بودنپايين المللي,بين تجربيات اسـاس بر

 موانعِ شدن برطرف براي. است بوده سوء تبليغات ينتيجه دستمزد حداقل از غلط تصور

 بدون امر مسئوالن تا شوند همراه بايد عمومي افکار امور, اصالح براي اقدام و شدهعنوان

 زمان در کشور دشـمنان رسدمي نظر به. کنند اصالح را قوانين ها,مخالفت از واهمه

 تا اندگنجانده ايـران کار قوانين در دوستان برخي دست به را خود پليد افکار مناسـب,

 .کنند تسخير را کشور لشکرکشي, بدون

دستمزد حداقل راهنماي مقاله يخالصه 87 و 84 صفحات در کار جهاني سازمان
 عنوان 94

 کمي اثرگذاري شود, وضع پيشنهادي استانداردِ از ترپايين دستمزد حداقل اگر»: کندمي

 دستمزد حداقل که صورتي در داشت؛ خواهد هاآن هايخانواده و کارگران از حمايت در

 نامطلوب و ناخواسته اثرات و دارد, کارگران نيازهاي کردنبرآورده در ناچيز اثر باشد, باال

 .«شودمي صادرات کاهش و تورم افزايش باعث و گذاردمي اشتغال بر

 از اطمينان ضرورت و کارگران نيازهاي ميان شکافي انددريافته کشورها از بسياري»

 حداقل يک فقط که سيستمي در شکاف اين حذف. دارد وجود وکارهاکسب پايداري

  اشتغالي و اقتصادي نامطلوب اثرات باشد ممکن هم اگر و بود نخواهد ممکن دارد دستمزد
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 کار جهاني سازمان وبسايت - 
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.«داشت همراه خواهد به
99

 

 بين شکاف حذف براي» که است اين کار جهاني سازمان استانداردهاي و پيشنهادات ينتيجه

.«شود برده کاربه تدريجي و پيوسته اصالحات بايد هاشرکت پايداري و کارگران نيازهاي
90  

 استفاده الملليبين خِرَد صاحبان نظرات از کشور بيکاري وضعيت بهبود براي که است شايسته

  .دهدمي نشان را کار فعلي قانون نواقص و هاپتانسيل از نمايي 1 شماره تصوير. شود

سيما دو شبکه از خبري ويژه گفتگوي در مجلس, ينماينده
97

 8937 ماه بهمن 7 مورخ 

 تصميم و بکشيم نمايندگي از طمع دندان. گويممي هميشه براي بار يک»: داشت بيان

 نياورند رأي مجلس کل اصالً نياورم, رأي هم من بعد يدوره ندارد اشکال. بگيريم درست

 پول با خواستيم, جا هر مملکت, اين در ايمگذاشته که کجي بناي سنگ شودمي اين و

 منزل به کج بار اين. واقعي قيمت به برسد مملکت بايد و. بپوشانيم را هامونعيب نفت

 .«است سخت و رسدنمي

 نظر در را جامعه هايواقعيت اسالمي, شوراي مجلس نمايندگان است الزم اساس, اين بر

 رأي براي تخريب, نيت با ايعده و باشد نداشته وجود عمومي اقبال اگر حتي. بگيرند

 بدهند نظري و گرفته نظر در را خدا که است ايشان بر هم باز کنند, تالش ايشان نياوردن

. باشند داشته بيشتري رفاه و ترراحت زندگي هستند هابهترين سزاوار که ايران ملت تا

 خداوند که فرصتي قبال در ما. شود موکول فرداها به همواره زيربنايي قوانين اصالح نبايد

 . کنيم اقدام بايد داريم عمل فرصت تا و هستيم مسئول است, کرده عطا

 در نبايد کنند,نمي درک را عامه حقوق که افرادي که کرده بيان کار جهاني سازمان

 عالي شوراي هايمصوبه. باشند کارگران ينماينده اگر حتي يابند, حضور کار عالي شوراي

 عنوان به کشور دادستان است الزم که مدعاست, اين شاهد گذشته سال سي در کار
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 کار جهاني سازمان دستمزد, حداقل راهنماي خالصه ,81 ص -  

90 
 همان - 

97
 دولت کارکنان حقوق افزايش موضوع پيرامون مجلس, اقتصادي کميسيون عضو نژاد, محمد, حسن -  
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 مهم گذاريقانون مرجع اين در افراد اين حضور از عامه, منافع حفظ براي العموممدعي

 نياز و بيکاري و کشور شرايط که دهند قرار جايگاه اين در کساني را و نمايد جلوگيري

 .نمايند درک را کارگران واقعي

 

  سوم بخش

  کار قانون هایمغايرت

 اسالم مقدس شرع با
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 با آن تطبيق به ادامه در و شودمي بررسي کشور کار قانون تصويب شرايط بخش, اين در

 . شودمي پرداخته اسالم مقدس شرع قوانين

است تبصره 868 و ماده 619 شامل فعلي, کار قانون
91

 که نگهبان شوراي نظر طبق که 

 وجود قانون اين در شرع خالف مورد 70 است, آمده( 619 يماده) ماده آخرين از بعد

 :باشدمي زير شرح به عيناً مذکور عبارات. دارد

 تصويب به هشت و شصت و سيصد و هزار يک مهرماه دوم تاريخ در که فوق قانون»

 قرار نگهبان شوراي و مجلس اختالف مورد آن از موادي و رسيده اسالمي شوراي مجلس

 تتميم و اصالح با و بررسي نظام مصلحت تشخيص مجمع متعدد جلسات در است, گرفته

 - 40 - 48 - 99 - 96 - 98 - 63 - 67 -60- 64- 61 - 89 - 86 - 1 - 7 - 9 مواد

98 - 96- 99 - 90 - 91 - 93 - 01 - 06 - 04 - 09 - 00 - 07-03 -  71  - 79 - 

18 - 819- 811 - 881 - 888 - 886 - 889 - 884 - 881 - 883 - 891 - 898 - 

899 - 890 - 897 - 891 - 849 - 898 - 894 - 899 - 891 -893 - 801 - 800 - 

 - 871 - 877 - 870 - 879 - 874 - 879 - 876 - 878 مواد) مجازاتها فصل کل

873 - 811 - 818 - 816 - 819- 814 - 819- 810 )- 811 - 813 - 831 - 838 

 بيست اريخت در تبصره يک و بيست و يکصد ماده سه و دويست بر مشتمل 619 و 616 -

 مصلحت تشخيص مجمع نهايي تصويب به نه و شصت و سيصد و هزاريک ماه آبان نهم و

 .«رسيد نظام

 فعلي کار قانون تصويب روند( 8-9

 تصويب از پس که است صورت اين به کشور در قانون تصويب روند اساسي, قانون طبق

 اساسي قانون نگهبان شوراي تأييد به بايد مصوبات اين اسالمي, شوراي مجلس نمايندگان

 در و شود قانوني کشور, اساسي قانون و اسالم موازين با مغايرت عدم صورت در تا برسد

                                                           
91

 کار قانون کتاب منصور, جهانگير - 
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 اصالحات تا شودمي داده عودت مجلس به مصوبات نگهبان, شوراي تأييد عدم صورت

 .شود انجام نگهبان شوراي نظر مورد

 صورت اين به هم اسالمي انقالب پيروزي از پس ايران در کار قانون تصويب چگونگي

بود
93

 در اوليه طرح دولت, و کارفرمايان کارگران, بين گسترده هايبررسي از بعد که 

 دليل به نگهبان شوراي در ولي رسيد تصويب به 8901 سال در اسالمي شوراي مجلس

 اوليه قانون گرفت صـورت که اصالحاتي با. شد داده برگشت اسالمي احکام با مغايرت

 شرع با مغايرت بر مبني ايشان مخالفت با ديگر بار که شد ارجاع نگهبان شوراي به مجدداً

 شوراي مجلس مورد, اين در. شد بازگردانده اسالمي شوراي مجلس به اسالم, مقدس

 اصرار خود موضع بر کردمي احساس مصوب قانون اجراي در که ضرورتي دليل به اسالمي

 انقالب گذاربنيان به اينامه طي 19/17/8901 تاريخ در مجلس وقت يسري لذا. ورزيد

 شوراي و مجلس اختالف در واليت اعمال خواستار ,(ره) خميني امام حضرت اسالمي

 جنگ اوضاع و خاص شرايط به الزام با که ايجوابيه طي( ره) خميني امام. شد نگهبان

 :نمودند اعالم زير شرح به را خود موافقت بود تحميلي

 يا فعل که دارد دخالت اسالمي جمهوري نظام درحفظ آنچه الرحيم, الرحمن اهلل بسم»

 آن فعل يا آن تَـرکِ که دارد ضرورت آنچه و شـودمي نظام اختالل موجب آن تَرکِ

 به موضوع تشخيص از پس است حَرَج مستلزم آن ترک يا فعل آنچه و است فساد مستلزم

 که مادام آن بودنمـوقت به تصريح با اسالمي, شوراي مجلس وکالي اکثريت وسيله

 و تصويب در مجازند شودمي لغو خود به خود موضوع رفع از پس و است محقق موضوع

 مجرم نمود, تجاوز مقرر حدود از اجرا متصديان از يک هر که شود تصريح بايد و آن اجراي

 و اهلل رحمت و عليکم السالم. شودمي شرعي تعذير و قانوني تعقيب و شـودمي شناخته

41«الخميني الموسوي اهلل روح. 8901 مهر 83. برکاته
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 46431 مطلب کد ,81/88/38 ,(ره)خميني امام پرتال - 

41
 637 ص ,89 ج خميني, امام صحيفه - 
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    نشان تحميلي جنگ زمان در کار قانون با( ره) خميني امام حضرت موافقت شرايط

 به زير شرايط با 8900 سال در دوم بار براي همچنين و 8901 سال در ايشان  که دهدمي

 :دادند رأي آن

 آن تَرکِ. است فساد مستلزم آن تَرکِ. شودمي نظام در اختالل موجب آن تَرکِ»( الف

 .است بوده وقت دولت هايجوسازي بيانگر تأکيدها اين .«است حَرَج مستلزم

 و داخلي تحقيقات از استفاده مبيـّن تأکيد, اين .«پذيرد انجام موضوع تشخيص با»( ب

 آن به توجه بدون قانون که شد مشخص قبل بخش توضيحات با که است الملليبين

 .است شده تصويب

 تأکيد اين .«شود لغو خود به خود موضوع رفع از پس و آن بودن موقت به تصريح با» (ج

 .دارد وجود کار قانون در ايراد که است آن يدهندهنشان هم

 مزايايي کارفرما و کارگر ميان قرارداد در اسالمي شوراي مجلس که بود اين ايراد موضوع

 نگهبان شوراي ولي شدمي آن اجراي به ملزم کارفرما که گرفتمي نظر در کارگر براي را

  صحيح شرع قوانين مطابق را ثالث شخص دخالت و داشت تأکيد طرف دو قرارداد بر

 .دانستمي کافي کار قرارداد انعقاد در را طرفين رضايت صِرف و دانستنمي

 دفاع آنان از بايد و است پابرهنگان براي حکومت که کردندمي اعالم افرادي زمان آن در

 افراد اين. کردند تدوين کارگران نفع به خودشان نظر با را قانون راستا, اين در و کرد

 .ندارد وجود ازکارگران حمايت براي قانون اين جز راهي که داشتند عقيده

 اين با رابطه در 8904 تا 8901 هايسال در اجتماعي امور و کار وزير توکلي احمد آقاي

کندمي عنوان موضوع
48

 تعيين و اقتصادي هايمدل بحث دولت در وقتي دوره آن در»: 

    هايکميته از کميته سه در کار وزير عنوان به من شدمي مطرح اقتصادي زيرساخت

 به بودند کرده کار اقتصادي مکاتب در که نفر سه. داشتم نماينده زيرساخت يگانـهده

                                                           
48
 اقتصاد هاي تازه ,8901-04 دوره در کار وزير توکلي, احمد با گفتگو - 
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 کج خط هااين. آوردندمي گزارش من براي هاکميته اين از اينجانب ينماينده عنوان

سوسياليستي
46
 .دادندمي انتقال من به و شدندمي متوجه را 

 دولت معناي به بلکه کلمه اعتقادي معناي به نه سوسياليستي چپ هايگرايش موقع آن

کاپيتاليسم يخوردهچوب ما. بود رايج ساالرانه
49

 از غير به هم دولت محيط .بوديم وابسته 

مارکسيستي معناي به بودند چپ يا همراهانشان و روحانيت
44

 معناي به بودند چپ يا و 

 اين بيشتر با من. شد منشعب زيادي هايگرايش هااين درون از بعد. سوسياليستي

. بودم اسالم اصيل خط استقرار و ترويج دنبال به حال عين در و بودم درگير انشعابات

    انتقاد است اسالم و ايران مردم ضرر به کردممي فکر که هاييايده از همواره بنابراين

 که مختلفي مکاتب به نسبت و دارم هم هنوز و داشتم اعتقاد اسالمي اقتصاد به. کردممي

 .«بودم حساس بودم کرده مطالعه

 سال در کند, اجرا را شرع مخالف قانون نشد حاضر که توکلي, احمد آقاي استعفاي از بعد

 يسري مجلس, يسير جمهور, يسري و شد مطرح جدي طور به بحث اين ديگر بار 8900

 خواستار امام به اينامه طي سيداحمدخميني مرحوم و وزيرنخست کشور, عالي ديوان

 توجه با امام و شدند مصلحت و ضرورت تشخيص و مسائل عملي حل براي مرجعي تعيين

 بودن موقت به تصريح با و تحميلي جنگ شرايط در ايران حضور موجود, فشارهاي به

 فقهاي از مرکب مجمعي تشکيل دستور 87/88/8900 تاريخ در خود جوابيه در ,کار قانون

 آقاي ها,خوئيني موسوي توسلي, رفسنجاني, هاشمي اي,خامنه اهللآيت نگهبان, شوراي

 در امام. کردند صادر را نظام مصلحت تشخيص براي مربوطه وزير و موسوي ميرحسين

 امور از نظام مصلحت که باشند داشته توجه آقايان»: فرمودند مرقوم نامه اين از بخشي

                                                           
46

 يا کندمي کنترل را توليد اساسي ابزارهاي تر,مستقيم شکل به يا ريزيبرنامه راه از دولت آن در که است اقتصادي سياسي نظامي: سوسياليسم -

 .است آن قانوني مالک
49

 . باشد شده بنا خصوصي مالکيت حق و اقتصادي هايفعاليت در فردي آزادي اصول بر که است اقتصادي نظام نوعي: کاپيتاليسم -

44
 آزاد بازار يک وجود آن مشخصه که است کاال توزيع و توليد و خصوصي مالکيت بر مبتني اجتماعي و اقتصادي سيستم يک: مارکسيسم -

 . شودمي هدايت بيشتر سود انگيزه با که است رقابتي
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 جهان امروز. شودمي عزيز اسالم شکست موجب آن از غفلت گاهي که است ايمهمه

.«داندمي خويش معضالت حل نماي تمام تابلوي را ايران اسالمي جمهوري نظام اسالم,
49
 

 اين در و شد مصوب نظام مصلحت تشخيص مجمع در 8907 ماه آذر در قانون آن, از بعد

 رعايت عدم بر مبني را خود اعتراض اينامه در گلپايگاني صافي اهلللطف اهللآيت هم, رابطه

.کردند اعالم امام حضرت به اوليه احکام شدن
40

 

 در بودن موقت شرايط با فعلي کار قانون ,8901 سال در امام حضرت رحلت از پس

نگهبان شوراي مخالفت با اسالمي شوراي مجلس
47

 تصويب به 63/11/8903 تاريخ در 

 مسائل مطابق ايشان زيرا است ستودني زمينه اين در( ره) امام حضرت پاسخ. رسيد نهايي

 فرض با که فرمودند اظهار خاص, شـرايط در مُردار حيوانِ گوشت خوردن مانند فقهي

 به شده اعالم موضوع که است اين در اصلي ينکته. ندارد اشکـالي آن به اقـدام مسأله

 .است بوده جَوسازي و واقعيغير آن, مشکالت و حَرَج براي ايشان

 کارفرما و کارگر بين کار قرارداد مورد در مراجع نظر( 2-9
 نوري سيستاني, سبحاني, جعفر شيرازي, مکارم عظام آيات) تقليد مرجع 88 فتواي

 گرگاني, علوي زنجاني, بيات دستغيب, گلپايگاني, صافي مظاهري, زنجاني, همداني,

 قراردادي اگر» :است چنين کارفرما و کارگر بين قرارداد با رابطه در( شاهرودي حسيني

 شرعي االجرايالزم و احترام قابل شود منعقد مصوب قانون از غير کارفرما و کارگر بين

 که طرف يک از قانون مجريان حمايت درصورت و بوده پايبند آن به بايد طرف دو و است

 .«دارد ايراد باشد, هم قانون اگر حتي بشود, بينمافي قرارداد از باالتر وجهي گرفتن باعث

 و شرع نگاه از نباشد واقعيت يپايه بر که حقوقي حداقل تعيين يابيممي در اساس اين بر

 متن زير, در. شودمي جامعه در بيکاري و دلسردي اختالف, باعث زيرا نيست صحيح عقل
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 46431 مطلب کد 81/88/38,(ره)خميني امام پرتال -  

40 
 494-9 ص ,61 ج امام, صحيفه - 

47 
 39 تير و ارديبهشت ,9 و 4 ش تقريرات, مجله اشرف, علي فتحي, - 
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 :شودمي بيان نمونه عنوان به( برکاته دامت) شيرازي مکارم اهللآيت جوابيه و نامه کامل
 صادر دستور زير استفتاء پاسخ نمودن مرقوم به نسبت است خواهشمند احتراماً سالم, با»

 . فرمايند

 

 کارگر يماهيانه حقوق که کند اذعان کارفرما کارفرما, و کارگر بين قرارداد در اگر» :سؤال

 به اشتغال از پس ولي کند, قبول را آن نيز کارگر و است کار اداره مصوب قوانين از ترکم

 3تصوير 
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 اوليه توافق خالف بر را خود حقوق التفاوتمابه و کند شکايت قانوني مراجع به کار,

 «چيست؟ حکم نمايد, دريافت

 حقوقي که کنند توافق کارفرما و کارگر که صورتي در سالم, اهداي با تعالي, بسمه» :پاسخ

 موفق هميشه. ندارد شکايت حق بعداً کارگر بگيرند, کار اداره مصوب قوانين از کمتر

 .«باشيد

 شخصي و اجتماعي روابط در ايرادي و اختالل حتماً نباشد صحيح شرع نظر از مطلبي اگر

 که است اين کار اداره اختالف حل مسئول يا و کارمند يک يوظيفه حداقل. کندمي ايجاد

 حل مسئوالن است الزم. است شرع خالف قانون, اين که کند اعالم کارفرما و کارگر به

 مرجع از غيرشرعي نظام کردن جاري براي گيرندمي که دستمزدي يواسطه به اختالف,

 شده زده نگهبان شوراي توسط قانون, اين بودن غيرشرعي مُهر. کنند سؤال خود, تقليد

است
41

43«بالعقود اوفو»: فرمايدمي صراحت به کريم قرآن و 
 خود هايقرارداد به يعني 

 .است قسمت اين در مذکور موارد دهنده نشان 88 يشماره تصوير. باشيد وفادار

 :جرياني نفوذ به نسبت اسالمي انقالب معظم رهبر هشدار( 9-9

 فرماندهان با ديدار در( العاليمدظله) ايخامنه اهللآيت حضرت اسالمي انقالب معظم رهبر

شبکه يعني جرياني نفوذ»: فرمودند تأکيد جرياني, نفوذ به نسبت هشدار با کشور بسيج

 و نخبگان جرياني, نفوذ اين آماج که هاجاذبه و پول يوسيله به ملت داخل در سازي

.هستند سازانتصميم
91

 

 و هاکمپاني يپشتوانه و مالي قدرت از سياسي, هايدستگاه و هاسازمان بر عالوه استکبار,

 از استفاده با استکبار يجبهه واقع در و است برخوردار صهيونيستي بزرگ هايشرکت

 هايدستگاه عملکرد در تزوير. است مستمر ريزيبرنامه حال در تزوير و زور و زر مثلثِ
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 در را شما و زنندمي لبخند شما به که حالي همان در يعني استکبار ديپلماسي و سياسي

 .کنندمي فرو قلبتان در را خود خنجر گيرندمي آغوش

 دست به را خود پليد افکار مناسب زماني در کشور دشمنان رسدمي نظر به راستا اين در

 .کنند تسخير را کشور لشکرکشي, بدون تا اندگنجانده ايران کار قانون در غافل, دوسـتان

 .باشيم هوشيار اندشده کشور در مشاغل تعطيلي موجب که هاييجريان به نسبت است الزم

 86 شماره تصوير در تحميلي جنگ هايخسارت با مقايسه در جوانان بيکاري ضرر موضوع

 هايزيرساخت درصد 89 ساله 1 جنگ دانيم,مي که گونه همان. است شده داده نشان

 01 تعطيلي به منجر ديگر, عوامل کنار در فعلي, کار قانون ولي کرد, نابود را اقتصادي

.است شده کشور اشتغالي ظرفيت درصدي
98

 

 اين عيني شاهد. است بوده ايران دشمنان شگردهاي از دستمزدها يرويهبي افزايش

 ترامپ آقاي. کرد تحميل مکزيک بر آمريکا جمهور رييس اخيراً که است اجباري موضوع,

 به ساعت در دالر 9 از بايد مکزيک در خودروسازي کارگران دستمزد که خواست ايشان از

 مکزيک خودروسازيِ صنايع تعطيلي و بيکاري افزايش, اين ينتيجه. يابد افزايش دالر 80

 . نداشتند را صادرات و رقابت توان ديگر که چرا شد,

 هايخودرو توانست راحتي به آمريکا دستمزدها, يرويهبي افزايش تحميليِ طرح با

 کارگران زندگي وضعيت به مندعالقه ترامپ آقاي آيا. کند صادر مکزيک به را خود توليدي

 طلب رقابت نظرگرفتن در بدون را دستمزد افزايش درخواست که کساني آيا! بود؟ مکزيک

  !کنند؟نمي رفتار ترامپ آقاي دستور با همسو کنندمي

 

 :سوم بخش ينتيجه( 4-9
 به 8901 خرداد 69 در سياسي گروه يک که دارد ياد به ايران ملت تاريخي يحافظه

 با مخالفت براي که کرد اعالم مردم به آن پي در و برخواست قصاص حکم با مخالفت
                                                           

98
 آمار مرکز 8939 سرشماري مبناي بر ساله, 89-04 بالقوه اقتصادي فعال جمعيت از ساله 89-04 شاغل جمعيت کسر - 



91 

 شنيدن از پس( ره)خميني امام حضرت! بيايند هاخيابان به قصاص, غيرانساني حکم

 اليحه مقابل در که کردند دعوت را مسلمان ملت»: فرمودند و برافروختند بسيار موضوع,

 شما! کنند راهپيمايي کريم قرآن نص مقابل در يعني چه؟ يعني کنند, راهپيمايي قصاص

 راهپيمايي اما.....  کريم قرآن مقابل در کنند, مي راهپيمايي و استقامت و قيام به دعوت را

 تعبير جور چه را اين! اسالم ضروري حکم مقابل در! قرآن صريح مقابل در! اسالم مقابل در

 هستيد وکاليي شما. کنيد عمل قوانين روي باشيد؛ قانوني جمهور يسري شما.....   کنيم؟

«.مرتدند اينها. مرتدها از را حساب کنيد جدا متديّنيد؛ محترميد, مجلس, در
96
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 مقابل در افراد از ايعده که, صورت اين به ديگر, شکل به ولي است شده تکرار تاريخ امروز

 به را خود باور ندارند جرأت ارتداد ترس از و اندگرفته موضع کار, قوانين شدن اسالمي

 ايشان عوض, در. است استثمارگر و است, کشيبهره موافق اسالم که بگويند و آورده زبان

 81تصوير 
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 به احتراميبي و واهي اتهامات واردکردن با را خود باورهاي عمومي, اذهان فرافکني با

 را نذراشتغال يخيريه کنند,مي عرضه هستند, قوانين شدناسالمي خواهان که افرادي

 را هستند نظر مورد طرح موافق که مسئوالن از زيادي تعداد خوانند,مي استثمارگر

 که اسالمي شوراي مجلس ينماينده 01 و دهندمي جلوه کارگران از کشيبهره خواهان

 طرفدار اسالم بگويند ندارند جرأت افراد اين .نامندمي جاهل را اندبوده طرح يدهندهارائه

 جاهل و کشيبهره طرفدار را قانون شدناسالمي حاميان ولي است, کارگر از کشيبهره

 !کنندمي معرفي

! کوبيد؟ خواهند دين ضد طبل بر آگاه, دشمنان همچنين و دوستان اين زماني چه تا

 جا آن در. باشدمي رؤيت قابل قانون اين متن پاياني بخش در کار قانون بودنغيرشرعي

 احکام يدهندهتشخيص مرجع بزرگترين عنوان به نگهبان شوراي که است شده مشخص

 امام البته. است داده تشخيص اسالم موازين خالف بر را کار قانون مورد 70 اسالمي,

 ياجازه بودن, موقت شرط با زمان اقتضاي و تحميلي جنگ شرايط به بنا( ره)خميني

 عمالاِ ساسبر ا امر اين که سپردند نظام مصلحت مجمع به را فعلي کار قانون تصويب

 مشکالت آن هم بعداً که شد محقق جنگ زمان در افرادي نادرستِ تصويرسازي و فشار

 .کردند ايجاد کشور براي را حاد

 عامل اين تا بايستند غيراسالمي عقايد و سخنان اين مقابل در اسالمي مجامع است الزم

 و حفظ. شود اصالح است شده صنايع تعطيلي و عزيز کارگران بيکاري موجب که اصلي

 قانون اصالح به منوط اقتصادي و اجتماعي سياسي, امنيتي, لحاظ از کشور وضعيت ارتقاء

 امام ياران. است ايران اسالمي جمهوري هايپايه و دين ضد بر که است کنوني کار

 بخورد سيلي امروز اگر اسالم»: فرمودند امام که باشند آگاه و هوشيار بايد( ره)خميني

 پيش دنيا در ديگري وضع يک باز که اين مگر شود,نمي بلند آخرش تا ديگر که بدانيد

 .«بيايد

 يا کندمي عذرخواهي مربوطه, مسئول يا وزير شود,مي حادث کشور در اتفاقي هرگاه

 يساله سي ضررهاي يمشاهده به توجه با که است شده چه را ما ,حال. دهدمي استفعا
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 تعطيلي غيررسمي, مشاغل شيوع شاغل, کارگران فقيرشدن به منجر که کار, قانون

 اين تصويب بابت کسي است شده روستاها يتخليه و جوانان روزافزون بيکاري صنايع,

 تا شوند بزرگ بيکاري از ناشي مشکالت بايد اندازه چه تا و! کند؟نمي عذرخواهي قانون

 کمونيستي عقايد از کار قانون هايپايه! بردارد؟ قدم قانون اين تغيير و اصالح براي کسي

 که دانيممي. شد اشاره هاآن به کامل طور به بخش همين در که است شده گرفته

 رويدنباله باشيم مراقب اما. پيوست تاريخ دانزباله به دنيا در آن عقايد و مُرد کمونيسم

 .هستند پايبند آن به هنوز که نباشيم کشور در کساني

 است الزم. شدند مرتد خواندندمي غيرانساني 01 سال در را اسالمي قانون که کساني

 باز کردند,نمي صادر ارتداد حکم آنان براي( ره)خميني امام حضرت اگر حتي که بدانيم

 آن کرد دزدي کسي اگر يعني. شدنمي اجرا آنها براي قوانين فقط و بودند, مرتد ايشان هم

 در اسالم قوانين که کساني حال,. نشود صادر او براي حکم اگر حتي است, دزد شخص

 حکمي چه کنندمي اعالم کارگران از کشيبهره و استثمار باعث را کار روابط خصوص

 يورطه به کمونيسم يپوسيده افکار يواسطه به را خودمان که باشيم مراقب بايد دارند؟

 بر چنانچه آيا! باشيم خبربي خودمان و شده دين احکام ضدّ که نکند. نيندازيم هالکت

 شود؟مي حالل حجابيبي گاهآن شود, برداشته کشور در حجاب قانون نظام, مصلحت
 و غيره يکون ال القيامه, يَوم إلي أبداً حرامٌ حرامهُ و القيامه يَوم إلي ابداً حَاللٌ مُحمدٍ حَاللُ»

.«غيره ء يجي ال
99

 

  

                                                           
99

 83 ح ,91 ص ,8 ج ,(االسالميه دارالکتب) کافي اصول ,(ع) صادق امام از نقل به کليني مرحوم -  



06 

 

  

 88تصوير 



09 

 اين شده, عنوان مطالب و کار قانون بودن موقت در( ره) خميني امام الزام به توجه با

 فرا کار قانون اصالح وقت تصويب, زمان از سال 63 گذشت از پس که است مطرح سؤال

 عَن أَعرَضَ مَن و»: فرمايدمي طه, سوره 864 يآيه در تعاليباري خداوند! است؟ نرسيده

روي من ياد از کس هر» يعني «.أَعمَي القيامَةِ يَومَ نَحشُرُهُ و ضَنکاً مَعِيشَهً لَهُ فَإنَّ ذِکرِي

 نابينا را او قيامت, روز و داشت خواهد( سختي و)  تنگ زندگيِ حقيقت در شود گردان

 فقهاي نظر به که شد مصوب کاري قانون قبل, يدهه سه به قريب «.کنيممي محشور

بود اسالم مقدس شرع خالف نگهبان شوراي
94

 نامطلوب اثرات فوق, يآيه به استناد با و 

 و اسالم مقدس شرع قوانين بر تکيه با که رسيده آن وقت. است بوده بينيپيش قابل آن

 دنيايي تا شوند اصالح کار قوانين موضوع, تشخيص بر مبني( ره)خميني امام تأکيد رعايت

 زماني چه تا که است پرسش اين گوياي 88 يشماره تصوير. باشيم داشته زيباتر و راحت

 ايران اسالمي جمهوري نظام در اقتصاد تضعيف موجب که اشتباه قوانيني برابر در بايد

 !کنيم؟ سکوت شود,مي

 تشکيل ياجازه آن, براي و است مهم امور از نظام حفظ فرمودند( ره) خميني امام حضرت

 کار, قانون مصوبات نتايج که اين به توجه با. کردند صادر را نظام مصلحت تشخيص مجمع

 متزلزل را کشور اقتصادي هايريشه کار, قانون که شاهديم و است روشن مجمع اين براي

 و تقليد معظم مراجع و روحانيت نظام, مصلحت تشخيص مجمع شودمي پيشنهاد کرده,

 در ايراد که کنند, اقدام اسالمي نظام حفظ براي کار, قانون اصالح با صالحذي مراجع ديگر

 دستيابي راه بهترين. شودمي ملي اقتدار و فرهنگ سياست, در ايراد موجب کشور, اقتصاد

 قوانين از دوري و دين, از اطاعت يسايه در تا است عمومي روشنگري مقصود, اين به

 .شويم نائل اخروي و دنيوي سعادت به غيرمذهبي,
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 اصلي دليل که شده کارگران از کشيبهره موجب کار, و کسب هايمحيط فعليِ شرايط

    عبارتي به. است اشتغال ايجاد براي تقاضا بودن کم و کارفرمايي شدن انحصاري آن,

 قانون کنوني هايگيريسخت اشتغال, ايجاد تقاضاي کمبود اصلي يريشه گفت توانمي

 .است کارفرمايان بر

 ورود براي اوضاع کار, روابط بر گيريسخت کاهش با که شود ايگونه به وضعيت اگر

 اين جديد, شرايط با و يافته افزايش کارآفرينان اين تعداد شود مهيا جديد کارآفرينان

 يا کارفرما توسط کشيبهره صورت در که شودمي فراهم کشزحمت کارگران براي امکان

   و کارفرمايان به بتوانند خاص, شرکت يک در کردن کار براي توافق و تمايل عدم

 سود حال عين در. شوند کار به مشغول هاآن نزد و کرده رجوع ديگر هايشرکت

 به هاقيمت که شودمي موجب و رسدمي حداقل به توليد, رقابتي محيط در نيز کارفرمايان

 .شوند تعيين تعادلي و منطقي صورت

  آن يتاريخچه و کشيبهره( 8-4

 کار يثمره از استفاده معناي به( Exploitation of Labour) کارگر استثمار يا کشيبهره

 به گوناگوني هايشکل مختلف, سياسي و اجتماعي هاينظام در کشيبهره. است ديگري

 کشاورزان کار يثمره برداشت از بوده عبارت استثمار فئوداليسم, دروان در. گيردمي خود

 دست به اضافي ارزش استخراج شکل به کشيبهره داري,سرمايه نظام در و اربابان, توسط

 به بشري جوامع تاريخ طول در استثمار. گرفتمي صورت کارگر يطبقه از دارانسرمايه

 .است داده نشان را خود پنهان و عرياننيمه عريان, صورت

  کشيبهره بستر شدن فراهم چگونگي( 2-4

 اين در ايهزينه عامل ترينمهم که کوچک صنايع در انساني نيروي يهزينه باالبودن

 و کسب فضاي ترک به مجبور را کارفرما دستمزد, حداقل پرداخت به الزام و است صنايع

 از و شاغالن از زيادي تعداد بيکاري باعث کوچک صنايع روزافزون تعطيلي. کندمي کار

 عرضه توازن بيکار, جمعيت افزايش با و شودمي کارگران براي شغلي هايفرصت رفتنبين
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 تقاضاي به پاسخگويي توان کاري هايفرصت شرايط, اين در و خورده هم بر کار تقاضاي و

 که ملي دستمزد حداقل پرداخت براي موجود قوانين واقع, در. ندارند را بيکاران زياد بسيار

 باشدمي يکسان توانمندي سطح هر با کارگران اقشار تمامي براي و کشور نقاط تمام در

 هايبخش در که فعلي کار قوانين در خأل. کندمي صنايع تعطيلي به مجبور را کارفرمايان

. است اقتصادي هايبنگاه و کوچک صنايع تعطيلي عامل ترينمهم شد, اشاره آن به قبلي

 دلخوشي باعث ظاهر به که سال هر در دستمزد حداقل مستمر افزايش بين, اين در

 صنايع در خصوص به کارفرمايان, روي بر بيشتر فشار تحميل باعث عمل در است کارگران

 خروج با. است شده کارگران از کثيري يعده شدن بيکار به منجر و شده کوچک

 نظام و رفته بين از سالم رقابت ها,آن تعداد شدنکم و کار و کسب فضاي از کارفرمايان

 شرايط چنين ايجاد با پس. است شده داده سوق شدنانحصاري نظام سمت به کشور کاري

 سيستم که جاستاين. ايمشده کارگر از کشيبهره بروز عامل کارفرما, کمبود و انحصاري

 .است کرده فراهم کارگران از کشيبهره براي را فضا تکميلي قوانين نبود يواسطه به فعلي

   دست در قدرت باشند, داشته حضور بازار در کارفرمايان از کمي تعداد فقط که زماني

 مشغول که زماني و ندارد ديگري انتخاب حق کارگر حالت اين در. شودمي انحصاري هاآن

 کارهاي انجام به تن شدن, اخراج از ترس و شغلي امنيت حفظ براي است کار به

 در اگر و دهد,مي کم بسيار مزدِ با کار يا و مزد بدونِ کارياضافه مانند بسياري غيرقانوني

 اين به موارد يهمه. ماندمي بيکار طوالني مدت براي شود اخراج کارگري وضعيت اين

 .ندارد اشتغال براي بيشتري انتخاب حق کارگر که است دليل

 استثمار اين. شودمي تحميل نيز کارفرما به بلکه شودنمي محدود کارگر به فقط کشيبهره

 درنظرگرفتن بدون که ملي دستمزد حداقل پرداخت به کارفرمايان اجبار با سيستمي

 به است مجبور وکار,کسب پيشبرد براي کارفرما. گيردمي شکل شود,مي تعيين وريبهره

 حد از باالتر مزدي است اجباري دستمزد ميزان از ترکم آنان وريبهره که خود کارگران

  باعث کنوني قوانين. باشدمي کارفرما از کشيبهره مصداق که کند پرداخت وريبهره

 واقع در. است کرده فراهم نيز را کارگران از کشيبهره شرايط و شده کارفرما از کشيبهره

 قوانين بلکه نيستند ديگري استثمار دنبال به( کارفرما و کارگر) قشر دو اين از هرکدام
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 متداول, راهکارهاي و است شده هاآن دوي هر از کشيبهره موجب سيستم, بر حاکم

 .باشندنمي معضل اين حل راهگشاي

 :فعلي وضعيت در کارگران از کشيبهره عيني موارد( 9-4
 يواسطه به آن درصد 01 که خود يکاشانه و خانه از روستاييان مهاجرت به اجبار *

است شغل
99

 متقاضيان و کارگران تعداد افزايش با و شده شهرها به افراد اين ورود باعث 

 در کافي اسکان فضاي نبود دليل به و خورده هم بر کار تقاضاي و عرضه تعادل شهرها, در

 اجباري کوچ. است نموده بروز اجتماعي بزرگ معضل يک عنوان به نشينيحاشيه شهرها,

 کارهاي انجام به دادنتن و نامناسب هايمحل در سکونت به منجر شهر به روستاييان

 سي در کشور به روستا جمعيت نسبت ايران آمار مرکز گزارش به) است شده غيررسمي

.(است رسيده  درصد 3/69 به 7/49 از کنون تا گذشته سال
90

 

. است شهري کارگران دستمزد شدن کم شهر, در تعادل خوردنبرهم آثار از ديگر يکي *

 و شوند کار به مشغول کار, مراکز بودن محدود يواسطه به دستمزدي هر با بايد افراد اين

 .است شهري کارگران از کشيبهره ينشانه کم, دستمزد پذيرش

 کار غيررسمي صورت به کشور کارگران درصد 91 که شدمي اعالم قبل سال پنج تا *

  رسيده درصد 91 به عدد اين که کرد اعالم 37 سال در کار وزير که حالي در کنند, مي

است
97

 به غيررسمي مشاغل درصد افزايش و بازنشستگي و بيمه بدون کار به اجبار. 

 41 که دهدمي نشان آمارها) باشدمي کشيبهره دليل کار, قوانين در ضعف يواسطه

 (.هستند غيررسمي کارگران درصد

 در شهري و روستايي کارگران که است شده باعث روستا در کارفرما و کار رفتن بين از* 

 81 با مراکز از بعضي در و  درصد 61 حدود با باشند مجبور و شده ساکن شهر يحاشيه

                                                           
99

 16/10/37 روستايي, توسعه معاون ابوالفضل, رضوي, - 

90
 ايران آمار مرکز ,39 و 09 هاي سال سرشماري کلي نتايج جداول - 

97
 83/17/37 وقت, کار وزير ربيعي, علي - 
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 کارگران از کشيبهره يرحمانهبي مصاديق از مورد اين و کارکنند دستمزد, حداقل درصد

 .است زنان خصوص به

باشندمي کار به مشغول توافقي و غيررسمي صورت به روستايي کارگران  درصد 30 *
91
 

. شودمي محسوب کشيبهره از ديگري نوع بازنشستگي و بيمه از افراد اين بودن محروم که

 انجام کاري که اين بدون روستاييان به دولت طرف از بازنشستگي و بيمه اعطاي همچنين

 .است کشيبهره شرايط ايجاد و وابستگي ديگر مصاديق از دهند

. ايمآورده وجود به را ايشان مهاجرت و بيکاري شرايط روستايي کارگران از دفاع اسم به *

 روستايي ميليون 9/81 تعداد ,89/17/34 تاريخ در اشتغال از دولت يويژه گزارش طبق

هستند بيکار
93
. 

 اشتغال از بازدارنده و شده نهادينه موارد( 4-4

 بستر ,شده نهادينه عمومي افکار در متأسفانه که کنيممي اشاره نظراتي به بخش اين در

 کشور سطح در زايياشتغال مانع و آورده, وجود به را بيکاري و کارگران از کشيبهره

 .هستند

 تقاضا و عرضه نظام خوردن همبه شغل, نبود علت»: که شودمي ادعا بسيار (9 نظر اظهار

 نبود و بيکاري اصلي علت که شود عنوان بايد مطلب اين به پاسخ در .«است کشور در

 پيشنهادات و مقدس شرع قوانين با متناقض) انحصاري قوانين وجود کشور, در شغل

 و برده بين از را شغل هم که است دستوري دستمزد حداقل تعيين در( کار جهاني سازمان

 خودمان مشاغل بيشتر, چه هر سخاوت با شرايط, اين در .است داده افزايش را بيکاري هم

 راهگشا هادستورالعمل و قوانين اين اگر. ايمکرده تقديم ديگر کشورهاي کارگران به را

                                                           
91

 8937 اصفهان, دانشگاه پژوهش - 

93
 89/17/34 اقتصاد, دنياي اشتغال, از دولت ويژه گزارش جزئيات - 
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 هايفرصت تنها نه شرايط اين با. کرديمنمي مشاهده کشور در را بيکاران باالي نرخ بودند

 . است شده مهيا نيز کشيبهره شرايط بلکه رفتند بين از شغلي

 با ايران کشور از کمتر بيکاريِ نرخ نفر, ميليارد 4/8 جمعيت با چين کشور که است چگونه

 و اروپايي کشورهاي برابر 6 از بيش ما کشور در بيکاري نرخ! ؟دارد ميليوني 11 جمعيت

است چين
 (.است شده داده توضيح تفصيل به 9 و 6 هايبخش در مورد اين) 01

 بيان سخني اشتغال فضاي بهبود جهت کار قوانين اصالح مورد در هرگاه (3 نظر اظهار

 براي را کار قانون قبالً»: که گويندمي شوندمي قوانين اصالح مانع که افرادي شودمي

 از مواردي در آزاد مناطق هم حاال و بودند داده تغيير نفر 81 زير و نفر 9 زير هايکارگاه

 شما نيست نياز ديگر و نداشتند اشتغال بر اثري کدام هيچ ولي شدند, مستثني کار قانون

 مستثني يواسطه به که بگوييم بايد ادعا اين به پاسخ در .«باشيد قانون اصالح دنبال به

 اما. کنيم ايجاد اشتغال رونق در کمي تأثير که ايمتوانسته اهميت,کم موارد برخي نمودن

 بستگان فوت در استحقاقي مرخصي يا و ماه در مرخصي روزهاي تعداد مثل اثريکم موارد

 درصد 69 مورد. باشد داشته بيکاري سخت شرايط بهبود در تأثيري تواندنمي اول درجه

     نيز شودمي پرداخت دولت طرف از که اجتماعي تأمين يبيمه در کارفرما سهم

 از هم اقدام اين البته که شود, کمک اشتغال وضعيت بهبود به اندکي ميزان به شدهموجب

 و باشدمي هستند کارفرما و کارگر که خاص افراد براي المالبيت از استفاده خالف موارد

 از به توجه با که است ديگري مورد موقت, قرارداد عقد در سهولت همچنين. نيست صحيح

 بين قراردادهاي تمامي و خصوصي اقتصادي هايبنگاه يهمه در تقريباً اشتغال, رفتن بين

 .است شده رايج کارفرما و کارگر

 دارند کمي و ييجز بسيار اثرگذاري فوق موارد اشتغال, رونق براي که نماييم توجه بايد

 براي که کندمي بيان کار جهاني سازمان. نيستند کارفرما هايهزينه گويجواب که چرا

 کوچک مشاغل در که چرا ,شود مستثني دستمزد حداقل موضوع نفر, 81 زير هاي کارگاه

                                                           
01

 6187 بيکاري نرخ جدول کار, جهاني سازمان آماري پايگاه - 
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 به 6 بخش در مطلب اين) دارد کارفرما هايهزينه بر را اثر بيشترين دستمزد حداقل

 بدون کشور, در اشتغال وضعيت بهبود براي است الزم و( است شده داده توضيح تفصيل

 تعطيلي جز اينتيجه موجود افکار گونه اين با. شود اقدام کار قانون اصالح به نسبت هراس

چشم و قوانين اصالح در مقاومت متأسفانه. است نشده حاصل گسترده بيکاري و مشاغل

 .است شده کشور در کشيبهره بستر آمدن وجود به باعث کار, قانون نواقص از پوشي

  اصالح روستاييان و نيازمندان نفع به قانون اگر»: کنندمي ادعا افراد بعضي (81 نظر اظهار

 اين درآمد کاهش باعث و شودمي مواجه مشکل با اجتماعي تأمين سازمان صندوق شود

 افزايش به توجه با حاضر حال در که گفت بايد ادعا اين به پاسخ در .«شودمي سازمان

 کارگر يبيمه حق عنوان به مبلغي هيچ شاغل ميليون 81 حدود براي غيررسمي, اشتغال

شودنمي پرداخت صندوق به
08

 اين به مربوط درآمد از اجتماعي تأمين سازمان عمالً و 

 . است مانده محروم مشاغل

 ميان به سخن روستاييان اشتغال براي کار قوانين در اصالح مورد در هرگاه (88 نظر اظهار

 هاتحريم و قاچاق بانک, مسائل به کار, قانون در بازنگري جاي به»: گويندمي ايعده آيدمي

 مسئله از فرار و فرافکني جز چيزي نظرها, اظهار گونه اين که بدانيم بايد .«شود پرداخته

 . نيستند

 کار قوانين اجراي از پوشي چشم نتايج( 5-4

 خاطر به شوندمي کار قانون اجراي ايرادهاي متوجه که زماني کار اداره اجرايي کارشناسان

 اين که چرا کنند,نمي گيريسخت آن اجراي در يا و گيرندمي ناديده را قانون مردم منافع

 . شودمي وارد کارگران به اصلي ضرر عمالً قانون, اجراي با دانندمي عزيزان

 اين اکثر دستمزد. نمود اشاره دستي صنايع توليد هايکارگاه در کار به توانمي مثال براي

                                                           
08

 ايران آمار مرکز 30 و 39 سال سرشماري هايداده بر بنا ساله, 89-04 شاغل فعال جمعيت از اصلي شدگان بيمه جمعيت کسر - 
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 درصد 81 حدود مليله, و بافيقالي کارگران. است کار قانون مصوبه از کمتر هنرمندان

 مصوب, حداقل درصد 61 حدود چرم, توليد و ميناکاري کارگران و مصوب دستمزد

 از همواره زيرا نيستند, مخفي مسئوالن چشم از هاکارگاه اين و کنندمي دريافت دستمزد

    تشکر و قدرداني صداوسيما در کارآفرين عنوان به ها,کارگاه گونه اين موفق مديران

 را کارگاه بايد کنند پرداخت را مصوب دستمزد حداقل ايشان باشد قرار اگر. شودمي

 ايشان به را کاري چنين ياجازه کار, اداره مسئوالن وجدان دليل, همين به. نمايند تعطيل

 . است همين هم انصاف و حق که کنندمي عبور مسئله اين کنار از نهايت در و دهدنمي

 عدم با کارفرما که شودمي ايجاد کارگران ذهن در تفکر اين کار, قانون از پوشيچشم با

   خود, فکر اين به کارگران واکنش و کند,مي پايمال را ايشان حق کار, قانون به توجه

 و برخورد اين يمشاهده با نيز کارفرما مقابل, در. است کارفرما به اعتماديبي و کاريکم

 بين فاصله اختالف, اين ينتيجه در. دهدمي نشان خود از را مشابهي رفتار فکر, طرز

 تعطيلي آن حاصل که يابد مي کاهش کاري راندمان و شده بيشتر روز هر کارفرما و کارگر

 .است شده کشور اقتصاد و کارگر بر ضرر و بيکاري مشاغل,

 کار قانون اجراي در گيريسخت نتايج( 6-4

 قانون از تخطي شدمي اجرا کامل طور به کار قانون اگر که دارند عقيده مسئوالن از بعضي

. يافتمي کاهش بسيار غيررسمي کارگرانِ درصد و شدمي کم بسيار آن اجراي عدم يا و

 باشد فعلي حالت از بيشتر قانون اجراي در گيريسخت اگر شود عنوان بايد پاسخ در

 حاضر, حال در. يابدمي افزايش بيکاري درصدِ ولي کاهش, غيررسمي کارگرانِ درصد

 نرخ دهندمي نشان انعطاف کار قانون اجراي در مسئوالن که شهرهايي در که شاهديم

 کار, قانون اجراي در گيريسخت که حالي در باشد,مي ديگر شهرهاي از ترکم بيکاري

 صنايع در شغلي هايفرصت رفتن دست از و شاغالن براي شغلي امنيت کاهش باعث

 .است شده کوچک
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 افتد؟مي اتفاق زماني چه قوانين اصالح( 7-4

 که افتدمي اتفاق گوناگون هايروش به مختلف مقاطع در هادستورالعمل و قوانين اصالح

 : کنيممي اشاره هاآن از بعضي به

 عمومي اقبال* 

 اذهان نمودنروشن داد انجام را اصالحات سرعت به آن با توانمي که مواردي از يکي

 مردمي, يپشتوانه با امر مسئوالن صورت, اين در. است جامعه در مطالبه ايجاد و مردم

 و است ايهسته اقدامات از مردم پشتيباني آن, عيني مثال. کرد خواهند اصالح به اقدام

  سالههشت جنگ پيروزي در سپاه و بسيج قالب در مردم مشارکت آن, ترمهم ينمونه

 .باشدمي

 مسئوالن بلند همت* 

  اجراي در تحقيق با بايد که است پذيرامکان مسئوالن بلند همت با قوانين اصالح

 هر که هاييشعار به توجه با. باشند کوشا مردم وضع شدن بهتر در مديريتي, هايسيستم

 ترسريع هرچه که داشت اميد توانمي شود,مي اعالم رهبري معظم مقام جانب از ساله

 . طلبدمي امور پيشبرد براي را قوه سه هر حمايت موضوع اين. بيفتد اتفاق قوانين اصالح

 هيجان حد* 

 بزرگ قدري به مشکل مسئله, حل به توجهيبي اثر در که است اين هيجان حد از منظور

 سرعت با اصالح به نياز و شده هيجاني سيستم که شود ايجاد عمومي نارضايتي و شود

 دارند سريع اقدام يک به نياز مردم. نيستند کارساز چندان هااقدام موقع, آن در. باشد زياد

 را مدتبلند کارهاي که باشدمي مُسَکِن صورت به اقدامات موارد, گونه اين در اصوالً و

 ايرادهاي است ممکن حتي و کندمي ضعيف بسيار را اثرگذاري و دهدمي قرار الشعاءتحت

 . شود حادث زيربنايي
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رسندمي نفر ميليون81 به بيکار هايکرده تحصيل تعداد 8411 سال تا
06

  اتفاق اين و 

 بيکارِ التحصيلِ فارغ تعداد برابر دو حدود يعني) است مشکالت از بسياري گوياي انگيز,غم

 را قانون با آن ارتباط و بيکاري وضع 86 شماره تصوير(. بيکاري سونامي يعني اين و فعلي,

 .دهدمي نشان

 بسيار آن سقف هايچوب. بود گرفته کرايه به ايخانه شخصي»: گويد مي زاکاني عبيد

 ذکر سقف هايچوب: داد پاسخ او. کند تشمرمّ تا دادند خبر را خانهصاحب. کردمي صدا

 .«بيانجامد سجود به ذکر اين ترسممي اما است نيک: گفت. کنندمي خداوند

     دلخراش اي حادثه شغل, نبود يواسطه به کشيبهره موارد از عيني شواهد از يکي

 اين در روستا دهيار. است داده رخ اصفهان استان شرق در واقع روستايي در که باشدمي

    از پس بود, شده بيکار که روستايي کارگر يک قبل, مدتي»: کرد عنوان رابطه

 درآمد بودنکم دليل به را خود اياجاره منزل بار چندين شد مجبور فراوان هايسرگرداني

 توان عدم علت به کرد, پفک خريد درخواست اشساله ده دختر که شب يک. دهد تغيير

 براي خريد قولِ پدر نهايت در. افتدمي اتفاق خانواده در ايمشاجره مادر, اصرار و خريد

 خواب از مادر که بعد روز صبح. کندمي ختم شرمندگي با را قائله و دهدمي فرزند به فردا

 .«است کرده آويزحلق را خود آشپزخانه در همسرش که کندمي مشاهده شودمي بيدار

 مسائل به فقط مسئوالن ولي دهدمي رخ روستاها در کرّات به حادثه اين مشابه اتفاقاتي

 چه تا هستيم قوانين اين مدافع که ما که شودمي مطرح سؤال اين. کنندمي بسنده شهرها

 !؟هستيم شريک سيستمي, کشيبهره و فجايع اين بروز در اندازه

 شوراي مجلس نمايندگان و رييس با ديدار در انقالب يفرزانه رهبر که کنيمنمي فراموش

 جوان آن خود خجلت از جوان, بيکاري از نظام شرمندگي و خجلت اين»: فرمودند اسالمي

.«است بيشتر خانه داخل در
09

 ايشان طرف از مشکلي هيچ قبال در مطلب اين تاکنون 

                                                           
06

 19/11/39 وقت, کار وزير ربيعي, علي -

09
 80/19/39 رهبري, رساني اطالع پايگاه - 
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 هايشاخه از يکي و است اسالمي نظام حفظ معروف, به امر بزرگترين. است نشده بيان

 منکرات بزرگترين از آن, بردن بين از راه در تالش و باشدمي اقتصادي عدالت ايجاد آن,

 .شودمحسوب مي

 

 

 86تصوير 
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 و رفتار در بايد رسدمي نظر به جامعه و اشخاص براي شده عنوان ضررهاي به توجه با

 يک جايگاه در من که بگوييم خود با يک هر و کنيم دقت بيشتر خودمان هاياستدالل

 قبال در ايوظيفه چه مسئول يک يا و معلول بيکار, خانوار, سرپرست زن دانشجو,

 براي بدانم, مقصر را ديگري فرد که اين بدون و دارم؟ عهده بر کار قانون بيشتر شفافيت

 کس هيچ نکنم, حرکت من اگر که بگذاريم اين بر را فرض بايد. کنم تالش آن اصالح

 قدم اصالح براي و دانسته خودم متوجه را مسئوليت فقط و کرد, نخواهد اقدامي هم ديگر

 حرکت تو از» معروف مثل به اعتقاد با و تعاليباري خداوند از استعانت با بايد من. بردارم

 انجام توانممي کار قانون اصالح جهت در اقدامي چه که بپرسم خودم از ,«برکت ازخدا

 دهم؟

 :چهارم بخش ينتيجه( 1-4

 توسط آنان کشيبهره از جلوگيري قوانين, تدوين در کارگران هايدغدغه مهمترين از يکي

 که است شده موجب داشته, ادامه همواره که کارگران منافع شدن کم. است کارفرمايان

 هايمصوبه با جلسات همواره و ندهند مقابل طرف به امتيازي مذاکرات, ميز در کارگران

 ديگر برخالف) روستاييان اشتغال براي مستقل قوانين نبود. برسد پايان به اجباري

 .است شده فعلي سيستم در کشيبهره بروز و گسترده مهاجرت موجب( کشورها

 افزوده بيکاران تعداد بر ساله هر که اين به توجه با و شده عنوان هاياستدالل به نگاهي با

 است, شده مشاهده آن نامطلوب آثار و شده تجربه سال 61 که قانوني است الزم شودمي

 . گيرد قرار تغيير و بررسي مورد ترسريع چه هر

 جلوي از باش مواظب گفتندمي او به مردم و بود رفته بام بر نصرالدين مال که است نقل

 نيز ما کشور در اشتغال وضع. افتاد پشت از تا رفت عقبعقب قدر آن او و نيفتي, بام

 يهمه که کرديم مصوب را کاري قانون کارگران, حقوق از دفاع براي. است گونههمين

 ايجاد براي کارفرمايي بايد که ايمشده غافل موضوع اين از و باشد کارگران نفع به آن مفاد

 بر گيريسخت با فعلي قوانين در! شود ايجاد کارگران اشتغال تا باشد داشته وجود کار
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 و بيکاران تعداد افزايش آن ينتيجه که ايمشده کارفرمايان تعدّد حذف موجب کارفرمايان

 شرکتي و کارگاه روز هر شرايط اين در. است شده کارگران براي شغلي امنيت عدم

 .شوندمي اضافه بيکاران گروه به و اخراج کارگرانش تعطيل,

 وقوع از پيش کشور و افتد مؤثر دولت با ملت طرف از همزباني و همدلي اين است اميد

  .شود هدايت منطقي و عقالني سوي و سمت به کنترل, قابل غير هايهيجان
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  پنجم بخش

 روستاييان اشتغال از حمايت طرح
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 کلي هايسياست 61 بند در جمهور محترم رياست به رهبري معظم مقام يابالغيه به نظر

 اقدامات و هابرنامه اتخاذ به الزام» آن در که 13/14/34 تاريخ در توسعه ششم يبرنامه

 مناطق به مهاجرت تشويق و جمعيت تثبيت براي کشور روستايي توسعه جهت اجرايي

 سطح در بهينه مديريت و ريزيبرنامه با( آفرينيارزش و توليد کانون) عشايري و روستايي

 منزلت و شأن ارتقاء و منابع توزيع در واقعي سهم تعيين محلي, و ايمنطقه ملي,

 و کارآفريني هايفعاليت از ويژه هايحمايت و اقتصادي جديد هايفرصت ايجاد اجتماعي,

است گرفته صورت «بومي دارمزيت زايياشتغال
04
 کاربردي جامع, منطقي, حل راه داشتن ,

 .باشدمي  ضروري روستاييان اشتغال براي( دولت براي مالي بار بدون) فراگير و

 قانون نمودنجاري و بيکاري کاهش در گذشته هايطرح توفيق عدم به توجه با نهايت, در

 باعث و شده شهر به روستاييان مهاجرت به منجر که روستاها در شهري دستمزد حداقل

 حداقل روستاها, براي است الزم ,است شده رسمي غير دستمزدهاي وجودآمدنبه

 کشور روستاهاي که کرد توجه نکته اين به بايد اما. شود تعريف شهر از مستقل دستمزد

 وهوايي,آب تنوع ها,جاده نوع اصلي, مراکز از دوري جمله از متفاوتي هايمحدوديت

 دستمزد يک تصويب و دارند يکديگر به نسبت گردشگري امکانات و جغرافيايي شرايط

 گونههمان ,شودمي ترضعيف روستاهاي به آسيب موجب مختلف, روستاهاي براي مساوي

 شهر مقابل در روستا اشتغال به روستا, و شهر در دستمزد کردن اعالم يکسان با امروز که

 متفاوت مختلف, روستاهاي براي دستمزد حداقل بايد شرايط اين در. است شده وارد ضرر

 که است زيادي بسيار متغيرهاي دادن دخالت مستلزم طرحي چنين اجراي. شود اعالم

 تقريباً و مشکل بسيار امري را متفاوت دستمزدهاي تعيين در عدالت به دستيابي

 براي مستقل قانون ايجاد روستايي, توليد يهزينه کاهش راه تنها پس. سازدمي غيرممکن

 که روستاييان خصوص به افراد يهمه بايد قانون, اصالح براي. است روستاييان اشتغال

 مطرح عمومي يمطالبه صورت به را خود درخواست اندديده کار قانون از را ضرر بزرگترين

  .کنند اصالح را قانون بتوانند خاطر آسودگي با دولتي مسئوالن و نمايندگان تا کنند

                                                           
04

 رهبري معظم مقام دفتر رسانياطالع پايگاه - 
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 کشاورزي بخش منتخب مشاغل دستمزد وضعيت مورد در ايران آمار مرکز گزارش طبق

 در «غالت دِروگر» به مربوط مَرد کارگر دستمزد بيشترين ,37 سال در روستايي مناطق در

بيل» به مربوط مَرد کارگر دستمزد کمترين و است ريال 8,647,019 مبلغ با گيالن استان

 .باشدمي ريال 991.111 مبلغ با رضوي خراسان استان در «باغ زن

 مبلغ با کشور روستاهاي در دستمزد حداقل اگر که دهدمي نشان فوق آمار به توجه

 به فعلي حالت مثل خراسان استان کارگران شود, تصويب ريال 8,647,019 حداکثري

 خراسان کارگر مبناي بر دستمزد حداقل چهچنان اما. کرد خواهند کار غيررسمي صورت

 استان کارگران و کرد خواهند کار رسمي صورت به کارگران يهمه شود, مصوب رضوي

 هم بازنشستگي و بيمه مزاياي البته و گرفت, خواهند تراضافه فعلي وضع مثل گيالن

 اقشار ترينپايين به رسيدن ضرر موجب باال دستمزد حداقل انتخاب پس. داشت خواهند

 ضرري کردندمي کار توافقي که روستايي مشاغل براي آن بودن پايين و شود,مي جامعه

 گستردگي به توجه با. داشت خواهد همراه به هم را شدنرسمي منفعت بلکه و ندارد

 نيازمندان گونه اين براي روش بهترين روستايي مناطق و افراد پتانسيل اختالف و روستاها

 .باشدمي اسالمي يشيوه به که است توافقي دستمزد انتخاب نشوند, متضرر که نحوي به

 حداقل تعيين راهنماي مقاله  يخالصه از 7 يصفحه در کار جهاني سازمان ضمن, در

 توصيه کشور, هر خاص سياسي هايموضوع و شرايط در»: که است کرده اعالم دستمزد

 .«باشند ساده ممکن ياندازه تا دستمزدها حداقل شودمي

 صورت به دستمزدها که روستا در فعلي رايج يشيوه همين که شودمي پيشنهاد پس

 از تا شود, اعالم روستا براي اختصاصي و رسمي قانوني عنوان به شودمي تعيين توافقي

 برخوردار بازنشستگي و بيمه خدمات از بتـوانند جاري شـرايط با روستـاييان سو, يک

 در غيررسمي فعاليت ريسک که باتجربه کارفرمايان براي شرايط ديگر, سوي از و شوند,

 نتيجه, در. آورند روي مناطق اين در زايياشتغال به و شده مهيا پذيرندنمي را روستا

 روستـا در ساکن انسـاني نيروي و برد خواهد روستا به را خود متخصص کارگران کارفرما
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کارشناسان از تن دو نظر بر بنا ديگر, منظر از. کرد خواهد کار به مشغول را
09
 سوم موج» ,

 کوچ آن ينتيجه که است انجام حال در آبي منابع کمبود علت به هاايراني مهاجرت

 بر فشار روستا, در کوچک صنـايع ايـجاد با که ,«است مرزي روستاهاي يتخليه و اجباري

 و مراتع خاک, آب, احياء موجب امر اين و شد خواهد کاسته طبيعي منابع از استفاده روي

 نيازمندانِ اين اکثر و باشندمي نيازمند افراد به کمک متولي هاخيريه. شودمي هاجنگل

 اين کشور, بزرگ خيّران. اندشده مبتال گرفتناعانه به کار قوانين يواسطه به شده بيکار

 روستا در توافقي دستمزد خواستار و اند,کرده درک خود گوشت و پوست با را آسيب

 خود توان برحسب حداقلي شغل يک و رفته روستا به بتوانند جامعه نيازمندان تا اندشده

 منظور اين به که سميناري در اصفهان هايدانشگاه و بازرگاني اتاق درخواست. کنند پيدا

با مضمون زير  جداگانه طومارهاي در کشور مطرح خيّران تقاضاي و بود, شده تشکيل

 :است شده ارسال قوه سه سران و رهبري معظم مقام دفتر براي هاآن رونوشت و, آماده

 تعداد توسط طرح اين. هستيم روستاييان اشتغال از حمايت طرح تصويب خواهان ما»

 نگهبان شوراي نظر طبق .استشده مطرح اسالمي شوراي مجلس در نمايندگان از زيادي

 بيکاري آن ينتيجه که دارد وجود کشور فعلي کار قانونِ در شرع، خالف مورد 67

 بين دستمزد قرارداد طرح، اين تصويب با .است شده اجتماعي مفاسد شيوع و گسترده

 در .شودمي توافقي اسالم، مقدس شرع موازين با مطابق روستا، در کارفرما و کارگر

 ترينمهم .نيستند رسمي ولي هستند توافقي روستايي قراردادهاي تمام تقريبا فعلي وضعيت

 قانون مزاياي کليه از روستاييان منديبهره و کشور در اشتغال رونق طرح، اين دستاوردهاي

 «.است بازنشستگي و بيمه همراه به کار

 مجلس نمايندگان دفاتر به روستايي شريف هموطنان طرف از بسياري هاينامههمچنين, 

  نتيجه اين به زيرا اند,داشته را روستا براي مستقل قوانين درخواست که است شده ارسال

                                                           
09

 ايران شناسان جامعه انجمن رئيس راد, قانعي و کشور؛ جمعيت تخصصي و جامع مديريت و مطالعات موسسه علمي هيئت عضو عليزاده, رستم -
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جمالتي از يکي  .باشدمي ايشان اشتغال ضرر به روستا و شهر مشترک قوانين که اندرسيده

 ها از اين قرار است:از اين نامه

 زندگي و خانه سر بدهند، شهري کارگران از کمتر مبلغ با کاري به ما اگر روستا در... »

 براي داريم درخواست شما از...  و نداريم آمد و رفت هزينه داريم، مسکن هستيم، خودمان

 هزاران با سکونتمان محل روستاهاي از شدنآواره با نگذاريد. کنيد اساسي فکر بيکاري اين

 «.شويم مواجه مشکل

 شوند رعايت بايد روستا در اشتغال مستقل قانون تصويب در که نکاتي( 8-5
      اهميت حائز زير نکات رعايت روستا, در اشتغال براي مستقل قانون تصويب جهت

 :باشدمي

 با تا نمايد جذب روستا سمت به را هاسرمايه و امکانات که باشد صورتي به قانون .8

 .برود بين از فعلي کشيبهره وضع کارفرمايان, تعدّد ايجاد

 بيکاران, تعداد دستمزدها, عمومي سطح المللي,بين پيشنهادهاي اساس بر قانون .6

 باشيم داشته نظر در. شود تعـريف وريبهره و شدهتمام قيمت در کارفرما رقابت توان

 آن پرداخت يواسطه کارفرما, و کندمي تعيين کنندهمصرف را کارگر دستمزد که

 .باشدمي

 سر بر کار اداره شکايات موانع تـا شود تعريف ساده شکل به بايد روستايي کار قانون .9

 .برسد ممکن حداقل به کارفرمايان و کارگران کار راه

 قبيل از روستاها مختلف پتانسيل بايد روستايي اشتغال ييکپارچه قانون تدوين در .4

 و گردشگري فرهنگ, بارندگي, ميزان اقليم, جمعيت, هوا, و آب آن, نوع و جاده

 .باشيم داشته نظر در را مراکز به نزديکي
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 توانمندي, جنسيت, لحاظ از جامعه مختلف افراد که شود تدوين نحوي به قانون .9

 در بتوانند جامعه اقشار يهمه و گيرد بر در را جسماني و اجتماعي وضعيت مهارت,

 .شوند کار به مشغول روستا

 شرايط در) باشد نداشته دولت براي مالي بار که شود تدوين ايگونه به قانون .0

 خواهند مواجه شکست با زاهزينه هايطرح منابع, نبود و کشور در بحراني اقتصاديِ

 (.شد

 طرح ملي, هايسرمايه رفتن بين از و مختلف هايدولت هايطرح بودن اثرکم پي در

 بهبود, حداقلِ براي و شودمي ارائه زير شرح به دولت براي مالي بار بدون روستا اشتغال

موجود رسمي غير قراردادهاي درصد 30 همين که شودمي پيشنهاد
 تا شوند رسمي 00

 و 831 ماده پتانسيل با طرح اين. شوند مندبهره بازنشستگي و بيمه مزاياي از روستاييان

 :باشدمي شرح بدين آن متن که است, اجرا قابل کار عالي شوراي در کار قانون 838

 از بعضي شمول از موقتاً مصلحت برحسب توانمي را نفر 81 از ترکم کوچک هايکارگاه»

  طرح تواندمي اسالمي شوراي مجلس همچنين. کرد مستثني قانون اين مقررات

 شمول از را روستا در شاغل کارگران و الحاق کار قانون 48 ماده تبصره به را پيشنهادي

 به رسيدن هايروش و اصالحات يدهنده نشان 89 شماره تصوير. «کند مستثني ماده اين

 .باشدمي مقصد

  

                                                           
00

 8937 اصفهان, دانشگاه پژوهش -  
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 : پيشنهادي طرح( 2-5
 کارگران دستمزد افزايش روستا, اقتصادي رونق روستاييان, اشتغال براي مستقل قانونِ در

 متن. است شده ديده مقاومتي اقتصاد جهت در حرکت و دولت درآمد افزايش شهري,

 :باشدمي زير شرح به پيشنهاد

 در ايجادشده مشاغل از دسته آن کارفرمايان: کار قانون 48 ماده به تبصره يک الحاق

 ماده اين 8 تبصره موضوع مزد حداقل شمول از دارند، کارگر نفر ده از کمتر که روستا

 مشاغل اين کارگران يمتعلقه مزاياي ساير و بيمه حق مزد، پرداخت. باشندمي مستثني

 مبلغ با متناسب اجتماعي تأمين يبيمه صندوق و بوده مابينفي قرارداد اساس بر

 .است خدمات يارائه به ملزم دريافتي،

 از نفـر 8111 براي( ع)حسين امام اشتغال نذر يخيريه شده, گفته مطالب تأييد منظور به

 اين. کردند ايجاد شغل اصفهان شهر اطراف روستاهاي و شهر يحاشيه در کار نيازمندان

 9 معادل آن, جمع که شدند ايجاد تومان ميليون 9 شغل هر اندکِ يهزينه با مشاغل

 61 براي خيّران, پرداختي مبالغ) است شده پرداخت خيّران طرف از تومان, ميليارد

 (.دارند عهده بر را سيستم مديريت که شودمي هزينه ايراننده و کارمند

 هيچ و است شده ايجاد هاکارگاه مالي عمليات در دخالتي گونههيچ بدون مشاغل اين

 معني اين به شود,نمي گرفته نظر در خيريه براي فروش و توليد عمليات اين از درآمدي

 اشتغال بستر فقط اشتغال نذر يخيريه فرآيند, اين در. است کارفرمايان به متعلق کار که

 نشان عمل در طريق بدين تا کندمي فراهم را شغل به نيازمندان و کوچک کارفرمايان بين

 . است فوايدي چه داراي و شدني انجام شده, ارائه طرح که دهيم

 به شود, همراه جامعه نياز با کشور قوانين اگر. است کم بسيار شغل تعداد اين که البته

 نيست الزم ديگر که شودمي ايجاد روستاها در خصوص به شغل, هاميليون راحتي

. کنند دراز مردمي يا دولتي هايخيريه سمت به را خود نياز دست روستايي نيازمندان

 چرا است مهاجرت و طالق زندان, فقر, اجتماعي, معضالت شدنکم تفکري چنين حاصل
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 زندگي که است بيکار مردمي از بهتر بسيار کار, به مندعالقه و سرافراز مردمي داشتن که

 .گذرانندمي صدقه دريافت با را خود

 بيکاري فعلي وضع ولي کنند, کم را ايران کارگران دستمزد اندتوانسته ظالمانه هايتحريم

 اولين به که داديم ترتيب ايمسابقه لذا,. است کار قانون 48 يماده در ايراد يواسطه به

 اصالح براي اسالمي شوراي مجلس نمايندگان پيشنهادي طرح کند ثابت که شخصي

 کند ثابت کهاين يا و است, کارگران يمجموعه و کشور اقتصاد بيکاران, ضرر به کار قانون

 ميليون 91 مبلغ ,باشدمي کشور اقتصاد و کارگران کل بيکاران, نفع به فعلي کار قانون که

  مديرعامل شخصي حساب از معلي, کربالي به سفر يک يهزينه ياضافه به تومان

 سند را مسابقه داوري و تشخيص مالک. گرددمي پرداخت جايزه اشتغال نذر يخيريه

 اسالم مقدس شرع قوانين يا و کار جهاني سازمان پيشنهادهاي کشور, يشايسته کار ملي

 .است شده داده قرار

 دولت و شهر روستا، براي طرح منافع( 9-5

 در شده اشاره موارد به توجه با روستاييان اشتغال براي مستقل قانون تصويب صورت در

 :داشت خواهد وجود دولت و شهر روستا, براي توجهي قابل دستاوردهاي و منافع طرح,

 روستاها براي طرح منافع( 8

 .روسـتايي جمعيت افزايش و مهاجرت شدنمعکوس *

 را شهري دستمزد حداقل پرداخت توان ذاتي صورت به که بازدهکم و کوچک مشاغل *

 .شد خواهند احياء روستا ندارند در

 بيشتر کارگر استخدام به نياز ها,روستا در شغل ايجاد و کارفرمايان تعداد افزايش با *

 .باشدمي دستمزد ميانگين افزايش آن يو نتيجه شده

 بازنشستگي و بيمه داشتن و کار قانون مزاياي يهمه با روستا در رسمي مشاغل ايجاد *

 .است کارگر هر مسلم حق که براي روستاييان
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 به حاضر طرحي چنين تصويب از پيش تا که روستا, در تجربه با حضورکارفرمايان *

 .نيستند غيررسمي فعاليت انجام

 .شودمي غيرفصلي کوچک, مشاغل ايجاد با روستاييان شغـل *

 که يابد کاهش کشاورزي صنايع روي بر فشار شودمي باعث کوچک صنايع بر تمرکز *

 .است جنگل و مراتع خاک, آب, وضعيت بهبود آن ينتيجه

 شهرها براي طرح منافع( 2

 .آيدمي پايين کنندهمصرف نفع به محصوالت قيمت توليد, هايهزينه کاهش با *

 شرايط با حاضر حال در ايشان زيرا روستا, به شهر از توانکم و نيازمند افراد مهاجرت *

 .باشند داشته شغل توانندنمي برابر

 روستا در دانشجويان آموزيمهارت براي متعددي مشاغل و هااستارتاپ تشکيل بستر *

فرصت کار, اداره حقوق با شودنمي حاضر کسي فعلي شرايط در) شد خواهد فراهم

 (.کند ايجاد را آزمايشي مشاغل و آموزيمهارت هاي

 يهزينه تأمين نگران ديگر که شودمي موجب خانواده يک در کارکنان تعداد افزايش *

 .نباشيم نفر يک خانوار توسط

 کارفرمايان  تعدّد و افزايش يواسطه به زيرا ,کارگر از کشيبهره تفکر رفتن بين از *

شخصي  هر کار ارزش و شد کار به مشغول و کرد پيدا کار روستا در راحتي به توانمي

 .شودمي سنجيده او وريمبناي بهره بر

    بيشتر اشتغال امکان هاکارگاه تعدّد با زيرا يابدمي افزايش کارگران شغلي امنيت *

 .شودمي

 دولت براي طرح منافع( 9

 پايدار اشتغال ايجاد با...  و اعتياد با مبارزه طالق, فحشا, فساد, از جلوگيري هايهزينه* 

 .يابدمي کاهش روستا در

 .آيدمي وجود به درکشور بيشتر نفرات کارگيريبه يواسطه به ملي توليد افزايش* 

 .يافت خواهـد افزايـش نيز ماليات از دولت درآمد اشتغال, افزايش يواسطه به* 
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 طرفين بين شکايت عدم باعث روستا, در کارفرما و کارگر بين توافقي قراردادهاي وجود* 

 .يابدمي کاهش کار ياداره نيروهاي حقوق پرداخت براي الزم يبودجه و شودمي

 کاهش روستاييان بـه زودبـازده و نتـيجهکم هايوام اعطاي بر مبني دولت هايهزينه* 

 .يابدمي

 کشور مسائل ساير راه چراغ شد, قوانين اصالح موجب و گرفتيم گذشته از که درسي* 

 .شد خواهد

  مقام منويات و شوندمي نااميد کشور به زدنضربه از انقالب دشمنان اشتغال, افزايش با* 

 .شودمي محقق مقاومتي اقتصاد در رهبري معظم   

 (ع)حسين امام اشتغال نذر يسسهؤم معرفي

 ايمؤسسه عنوان به و شد تأسيس 8938سال  در( ع)حسين  امام اشتغال نذر يخيريه

 و اصالح يزمينه در فعال نهادمردم هايخيريه معدود از يکي غيرسياسي, و غيردولتي

 مددجوي 8111 تعداد خيريه, فعاليت طول در. است اشتغال رونق و کار فرهنگ تغيير

 و زندانيان معتادان, مطلقه, بانوان خانوار, سرپرست بانوان جمله از کار به مندعالقه

 المنفعهعام يمؤسسه اين خدمات از اندداشته را خود جهيزيه يتهيه قصد که دختراني

 .اندگرديده مندبهره

 براي اشتغال بستر ايجاد با تا ايمکرده نذر را اشتغال ارجمند, نيکوکاران و خيّرين ياري به

 و الزم هايمهارت کسب توانمندشدن, براي را زمينه هميشه, براي باريک نيازمندان,

 بدسرپرستي, سرپرستي,بي  از ناشي اجتماعي معضالت و آوريم فراهم ايشان خودکفايي

  ديگر خيريه, نظارت تحت مددجويان. سازيم کنريشه را زندان و اعتياد طالق, فقر,

 درآمد کسب خود, توان و تالش بر تکيه با و نيستند مردم ايلحظه هايکمک انتظارچشم

 .کنندمي برآورده را خويش نياز العمرمادام و کرده

 استان در روستاييان براي زايياشتغال و رسانيخدمت مؤسسه, اين هايفعاليت ديگر از

 محل ترک از هاآن اشتغال, فرهنگ و زندگي هايمهارت آموزش با که است بوده اصفهان
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 در اشتغال بستر ايشان, توانمندشدن با و اندشده منصرف شهرها به مهاجرت و سکونت

 .است آمده فراهم روستا

 در اگر خيرانديشان, معنوي و مادي خدمات و هاکمک دارند باور خيريه اين گزارانخدمت

   مفهوم  شوند, هزينه نيازمندان اشتغال ايجاد و پيشگيرانه هايآموزش آگاهي, يارائه

 عزت با همراه را هاانسان تعالي و رشد و بخشيده تحقق واقعي معناي به را رسانيياري

 .آورد خواهد بار به مردم عموم براي کرامت, و نفس
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  81 زير هاي کارگاه براي کار جهاني سازمان که زير موارد از يک کدام ايران کار قانون -4
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          کار جهاني سازمان پيشنهادات به نکردن عمل( ب   کار اداره مسئولين گيريسخت عدم( الف   

 کدامهيچ( ج

  دستمزد حداقل از ترپايين خيلي دستمزد حداقل اگر کار, جهاني سازمان نظر به -0

 شد؟ خواهد چه شود تصويب واقعي    

 دارد کارگران زندگي بر کمي اثر( ب      شودمي وارد کارگران به زيادي ضرر( الف 

 کدامهيچ( ج
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  را دستمزدها حداقل تعيين روش نيازمندان, به کمک براي کار جهاني سازمان -81
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 اسالمي( ج            کمونيستي( ب            داريسرمايه( الف

  تغيير چگونه سال هر گذشته, سال 91 در فعلي, کار قانون توجه با کارگران وضع -89

 است شده بهتر( ج       است شده بدتر( ب     است نکرده تغيير( الف     است؟ کرده      

  چه از دارد, غيررسمي شغل يا و شده بيکار فعلي, کار قانون يواسطه به که کسي -84

 کند؟ مطالبه را قانون اصالح بايد ارگاني      

 مورد دو هر( ج          دولت( ب       مجلس نمايندگان( الف

 نمودند؟ درخواست مجلس نمايندگان از را چيزي چه روستاييان -89
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 دارد؟ بر در را مواردي چه روستا براي پيشنهادي طرح -80

 مورد دو هر( ج     روستا در واقع( ب     نفر ده زير هايکارگاه( الف       

 بود؟ خواهد چگونه روستاييان بازنشستگي و بيمه پيشنهادي, طرح اساس بر -87

 کدامهيچ( ج     دستمزد حداقل اساس بر( ب    توافقي واريزي مبلغ طبق( الف  

 دارد؟ مالي بار دولت براي پيشنهادي طرح آيا -81

 هيچکدام( ج             خير( ب             بلي( الف                          

  کارگران دستمزد حداقل افزايش براي آمريکا, جمهور رييس ترامپ, طرح آيا -83

 است؟ ايران کارگران دستمزد افزايش درخواست با مطابق مکزيک, خودروسازي      

 ندارد ارتباطي( ج             خير( ب              بلي( الف                         
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