
 مانع اصلی اشتغال در صنایع کوچک

 رحی برای اشتغال روستایی و حمایت از کاالی ایرانیط

 به نام خدا

 : کار جهانی انمساز

 بياندازنـد خطـر بـه را کارگران تواننـدرفاه می دارنـد ضعيف ریزی بـرنامه که دستمزدهایی حـداقل”

 حداقل اجـرای برای های اقتصـادی، مشـوق و کننـد خـراب پـایـه از را  سودمند اقـدامات و

 .”کنند فایده بی  را دسـتمزد

 .است رسيـده دارد عضو هزار یکصد  کـه ایران متخصـصين مجمـع تأیيـد به تحقيـق ایـن

 راستـای در ایـرانی کـاالی از حمایـت روستایی و اشتغال طرح نخبه اندرکاران دست مجموعه از

 اقتصاد گيری جهت با مردم ساالر اقتصاد رویـکرد بویژه رهبری معظم مقام شدن منویات اجرایـی

 می بعمل روستایيان تشکر بویژه ملی کالن سطح در رقمی تک نرخ بيکاری به رسيدن و مقاومتی

  .آورم

 ایران متخصصين مجمع کل نصيرزاده دبير خسرو دکتر

 است. ایرانی کاالی از حمایت نام به رهبری معظم مقام  فرموده به 1397 نامگذاری سال

 شما را این است، بيشتر خانه داخل در جوان آن خود خجالت از جوان، بيکاری از نظام شرمندگی

 .بدانيد

 می اعتــراف خــودمان نيـست، تــردیدی این در هـستيم، مانـده عقـب ما عـدالت مـورد در

 هـم و شـویم موفـق پيشـرفت در بایـستی هـم عدالت و پيشرفت دهه در کنيم، می اقرار کنـيم،

 عدالت... در

 مـورد زیـر بـخش 4 در آن، رفـع راهکـار  همچنين و اشتغـال اصـلی موانع مجلد این در: مقدمه

 .است گرفته ارقـر بـررسی



 کار جهانی سازمان استانداردهای با کشـور کـار قانون ارزیـابی:  اول بخش

 کارکشور قانون و اسالم مقدس شرع قوانين: دوم بخش

 اشتـغال از بازدارنده و شده نهـادینه موارد: سوم بخش

 کشور برای آن منافع و اشتغال رونق راهکار: چهارم بخش

 :از عبارتند کوچک صنایع در اشتغال اصلی موانع از برخی

 موارد برخی در  آن اجرای عدم و کار قانون مواد از بعضی -1

 ظالمانه های تحریم -2

 مالی فساد و اختالس -3

 تورم و ارز نرخ نوسانات -4

 کاال قاچاق -5

 :باشند می ذیل شرح به اشتغـال موانـع از بيکـاری اثرات مهمتـرین

 گذشته سال 10 طی بيکاران جمعيت ميليونی 5 افزایش -1

 بيکار بـواسطه جـرم ارتـکاب و اعتيـاد فحشا، فساد، افـزایش -2

  گذشته سال 5 طی %57 بـه %33 از رسـمی غيـر شاغليـن افـزایش -3

 96به سال  95درصـدی جمعيت زندانيان مالی از سال  30 افزایش -4

 کشور جمعيت شدن برابر 2 به توجه با زندانيان جمعيت برابری 22 افزایش -5

 گذشته سال سی طی کشور کل به روستایی جمعيت درصدی 25 بـه 45 نسبت کاهـش -6

 کار و کسب ایجاد سهولت المللی بين شـاخص در کـشـور، 120 نامطلـوب رتـبه تثبيـت -7



 قوانـين و گذشـته تدابير رسد می نظر ایرانی به های خانواده %24 در شاغل فرد وجود عدم -8

 فوتبال مثل تر جزئی مسـائل برای که همانگونه .است نبوده موثر بيکاری معضل رفع برای موجود 

 ازتجربيات اسـتفاده با و گروهی تعصبات از فارق است الزم کنيم، می استخدام کشور کارشناس

 خدمتی پيشنهادی طرح .گيـرد صـورت کار شـرایط اصالح جهت جـدی اقدامات  جهانی، مـوفق

.  باشد کارفرمایان مـی و کارگران بيکاران، یعنی آن اصلی  نگهبانان  و کشور در اشتغـال برای بزرگ

  فرموده به که امسال شعار تحقق در تسریع  برای در روستا اشتـغال مسـتقل قانـون طـرح تصـویب

 اسـت گردیـده نامـگذاری  ایـرانی کـاالی  از حمایت نام به( العالی ظله مد)  رهبـری معظم مقـام

 در کـوچک صنـایع  تـوسـعه و اشتغـال رونـق بيکـاران، حـق احقـاق جهت  در موثر گامی

 .است کشور روستاهای

 

 بخش اول:

 کار جهانی سازمان استانداردهای با کشور  کار ارزیابی قانون

 کار روابط زمينه در جهان استاندارد مرجع معتبرترین(  ILO) کار جهانی سازمان

 دسترسی قابل WWW.ILO.ORGراهنمای تعيين حداقل دستمزد متن کامل این راهنما در سایت 

 است.

 قانون اجرای در کوچک  مشاغل و محروم مناطق شدن گرفته : نادیدهiloتناقض اول قانون کار با 

 کار 

 اجرا متفاوت دستمزد حداقل کوچک، و مشاغل منـاطـق بـرای“:  دارد تـأکيد کـار جهـانی سازمـان

 این از استفاده برای اقدامی هنوز ولی اسـت شـده دیده کار قانون 41 ماده در مـورد این .”گردد

 از و شهــر به نسبـت  محروم مناطق در بيشتر بيکاری موجب که است نگرفته  صورت پتانسيل

کار  قانون 41 ماده پتانسيل از استفاده با مشکل این رفع .است   شـده کوچـک صنایـع رفـتن بيـن

 .نمود مستثنی قانون ایـن از را تـوان روستـایيان می و بوده پذیر امکان

http://www.ilo.org/


 کارگران مزد حداقل ميزان است موظف  ساله همه کار عالی شورای :کار قانون 41 ماده اجرای عدم

 نماید: تعيين ذیل های معيار به توجه  با مختلف صنایع یا و کشور مختلف برای نقاط  را

 خانوار  یک نياز رفع -2  تورم -1

 مهاجرت %54) است المللی بين راهکارهای  به توجهی بـی نتيـجه روستـاها انحطاط و مهاجـرت

  بدان این و باشند می غيررسمی روستایی مشاغل  %96 (.باشد می اشتغال به نياز بواسطه روستایيان

 و اند گرفته قرار مهری بی مورد ایشان است و نشده  نوشته روستا برای کار قانون که است معنی

 هم ایشان اشتغال مانع آن، بر اضافه  و اند مانده  محـروم بازنشستگی و بيمه یعنی حقوق،  ازحداقل

 ایم. بوده

 

 کشور  کار قانون در نيازمندان شدن  گرفته نادیده    :ILOتناقض دوم قانون کار با 

 بهره کـه کارگرانی و توان کـم افراد برای  دستمزد حداقل”:  نماید می توصيه کار جهانی سازمان

 .”شود مصوب دارند پایين  وری

 به منجـر معتادین، و معلولين خانوار، روستـایيـان، سرپرست زنـان نظير افـرادی گرفتن نادیـده

 اعتياد، فقر، گسترش مـوجب حـق ایشان در شـده روا ظلم و گردیده نيازمند های گروه  بيکاری

 .است شده اجتماعی و مفاسد زندان طالق،

 امکان عدم بدليل اما دارد وجود کشورمشاغل  از بسياری در نيازمندان  این اشتغال برای تقاضا

  بـيکاری به منـجر که شده  خودداری افـراد ایـن برای  اشتغال ایجاد از متفاوت، دستـمزد پـرداخت

 است. مانده محروم ایشان فعاليت ثمره  از کـشور اقتصاد همچنين و است گردیده نيازمندان

 نمی فعلی اوضاع در و  ندارند را عادی کارگران  بـا رقـابت شرایـط جامعـه در نيازمـند هـای گـروه

 نمایند. دریافت را ها آن با برابر دستمزد  توانند

 تعيين محدودیت فاقد کـارگران بـرای کشور،   دستمزد حداقل المللی، بين معيارهای برخالف

 !است گردیده



 ميانی دستمزد با کشور دستمزد حـداقل گرفتن نظـر در : مساویILOتناقض سوم قانون کار با 

 ميانگين درصد 60 تا 40 بين باید دستمزد  حداقل“:  که کند می پيـشنهـاد کار جهـانی سازمان

 پيش  .دارند پایـين وری بهره که افرادی است به دستمزدمربوط حداقل و گردد تعيين دستمزد

  آسيب بيشترین که است کسـانی زندگی ،بـرای دستمزد حداقل با کارگران از  حمایت  فـرض

 دست از را کارخود  زیادی افـراد شود منجر دستمـزد اگـرحداقل.  دارنـد بازارکار در را پذیری

 .”شود می مطرح آن ضررهای و مورد مزایا در جدی سواالت بدهند،

 کـار انجام به حاضر محـدودیت، بدون کـارگران که شـود تعيـين نحـوی به باید دستمـزد حـداقل

 نباشند. مبلغ آن با

 موجب موضوع این حذف ! است نيامده دستمزد ميانگين عنوان بـه مطلبی ایران کـار قانـون در

 موجـبات  کـارگران از حـمایت نام به نباید . است دستـمزدشده حـداقل  ماهيت در  اشکـال ایجـاد

  کـارگران  شـغلی امنيت کـاهش بـاعث اشـکال ایـن . آوریم وجـود به را نيازمندان  بيـکاری

 است. شده تـر ضعيف کارگرانِ  وبيکـاری

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

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

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

 نابسامانی و  طــالق فحشـا، اعـتياد،  فقـر، گـسترش آن نتيجـه  که شود می  بيشتری روانی و

 .است اجتماعی های

 

 دستمزد حداقل تعيين در دستمزدها ميانگين و وری بهره : اخصILOتناقض چهارم قانون کار با 

 کارگران

 کارگران، نيازهای باید دستمزد حداقل تعيين  هنگام” : کند مـی پيشنـهاد  کـار جهـانی سازمان

 بهره برای مرجعی مکرر طور به امر این در و مدنظر قرارگيرد اقتصادی عوامل و ها آن های خانواده

 ”شود مشخص کار نيروی وری



 اسـت. شـده حـذف اشتـغال وری و بهره مانند اوليه پارامترهایمهمـترین  ایران، کـار قانـون در

 شده بينی پيش کار جهانی سازمان طرف از  کشور، کار قانون در نقص واسطه به گسترده بيکاری

 باشيم هوشيار باید ولی است مطلوب  شده مصوب قوانـين مورد در نظر اظـهار و تحقـيق .است بوده

 تـالش بـا  که الملـلی بيـن  استــانداردهـای بر را خودمـان محـدود اطـالعات و  دانش  نباید که

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

 کار قانون واسطه به سفيد امضا و رسمی غير های قرارداد :افزایشILOتناقض پنجم قانون کار با 

 کشور

 و اقتصادی واحدهای تا نماید می راهنمایی  نامه پيشنهاد این” دارد:سازمان جهانی کار اظهار می 

 و حفظ که کند می ضمانت فرآیـند بند این تغـييریا رسمی اقتصاد به آسانی به کارگرانِ غيررسمی

 .”شود مهيا موجود، معيشتی وضعيت  بـهبود

 شده رسمی غير مشاغل افزایش المللی موجب بين پيشنهادات به نکردن عمل  درایران، متأسفانه

 است.

 57 حاضـر، حال در ولـی اند بوده رسمی غير مشـاغل درصد 33 قبـل سال پنج موجود، آمار طبق

 هستند. رسمی غير  مشاغل  درصد

 فعـاليت رسـمی غير بصـورت  روستایی مشاغـل %96 که است شکل شده بدین روستاها وضعيت

 کـنند! می

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

 که افـرادی. نيستنـد کـارساز وتهدیدها   ها نظـارت قانـون، در نقـایص ایـن وجـود با.   است داده

 و بازنشستگی بيـمه، ازمـزایـای کـنند، می فعالـيت غيررسـمی  مشاغل در

 باشند. نمی برخوردار الزم های حمایت دیگر 

 دستمزد حداقل سطح اصولی غير : تعيينILOتناقض ششم قانون کار با 



 وضـع پيشنهادی استاندارد از تر پایين   دسـتمزد حـداقل اگر“کار جهانی سازمان اعالم طبق

 حـداقل که صـورتی در و داشت  خواهد آنها های خانواده و کارگران از درحمایت کمی شـود،تـأثير

 و دارد  کارگران نيازهای کردن بـرآورده در ناچيز اثر باشد، باال دستـمزد

 .”گردد می صادرات کاهش و تورم افزایش  باعث و گذارد می اشتغال بر معکوس اثر 

  حداقل سطح  تعيين در شده ذکر  اقتصادی های شاخص رعایت : نماید می ذکر ILO  همچنين

 .شود می  کارگران نياز حداقل از فراتر دستمزدی  حـداقل به رسـيدن موجبِ  دسـتمزد

 ارزش کاهش با که پذیرد نمی را آن جهانی اقتصاد رود، باال وری بهره افزایش بدون دستمزد اگر

 .شد خواهد جبران تورم ایجاد و ارز نرخ افزایش ملی، پول

 تورم موجـب زیـرا شود جبـران دستـمزد افزایش  با نباید ها، تحریـم مثل جانبـی فشـارهای

 .باشيم داشته باالتر دستمزدی  بتوانيم تـا دهيم افزایش را وری بهره باید. شود می  مضـاعف

 به آن محاسبات و ندارند دستمزد حداقل دنيـا های کشــور %18 که است ذکـر بـه الزم: نکته

 اسـاس بر دسـتمزد   اروپایی کشور 9 در. گيرد مـی صورت جمعی وتوافقات  گروهی صـورت

 به  نسـبت کشورها این اشتغـال وضع که بدانيم است الزم . شـود می تعيين جمعـی توافقـات

 باشد نمی منـزل دستمزد،وحی حداقـل که  اینست منظور.  است بهتر خودشـان مشـابه کشـورهای

 المللی، بيـن تـجربيات اسـاس بر .ایم داده قرار الشعاع تحت آن با اینگونه را  کشور  اشتغال که

 عنوان موانـع شدن طرف بر برای .باشد نمی کشی بهره دليل دستمزد، حداقل  بودن پایـين یا نبـود

 امر مسئولين تا گردند همـراه عمومی افکار ميبایست امور، اصـالح برای اقدام و بخش این در شده

 در کشور دشـمنان رسد می بنظـر .بنمایند قوانين اصالح به  اقـدام   ها مخالفت از واهمه بـدون

 بدون تا اند گنجانده ایـران کار قوانيـن در دوسـتان، دست به را خود پليـد  افکار مناسـب زمان

 .کنند تسخيـر را کشور ، کشی لشکر

 (ILOنتيجه پيشنهادات و استانداردهای سازمان جهانی کار )

 ميـان شکـافی اند، یافتـه در کشـورها   از بسيـاری:“  کنـد می عنـوان کـار جهـانی سازمـان

 شکاف این حذف. دارد   وجود تجـاری های شرکت پایداری از اطمينان وضرورت کارگران نيازهای



 نا اثرات باشد ممکن هم اگر و بود نخواهد ممکن دارد دستـمزد حداقـل یک فقط که سيستمی در

 سازمان استانداردهای و پيشنهـادات نتيجه “.داشت خواهد همراه به اشتغالی و اقتصادی مطلوب

 بایـد ها شـرکت پایـداری و  کارگـران نيـازهای بين شکـاف حـذف برای“ که است ایـن کار جهـانی

 المللی بين خـرد صاحبـان نظـرات از است شایستـه .”شود برده کار به تدریجی و پيوسته اصالحات

 .شود استفاده کشور بيکاری وضعيت بهبود جهت  در

 

 

 بخش دوم: 

 کشور کار قانون و مغایرت قوانين شرع مقدس اسالم

 موجـود ایران اسـالمی جمهوری کار قـانون  در شـرع خـالف مورد 76 نگهـبان شـورای نظر طبـق

 تصـویب شرایط بخـش ایـن در .بـاشد می تبصـره 121 و مــاده 203 شـامـل قـانون  این.  است

 مقدس شرع قوانين  با کار قانون تطبيق به ادامه در و گيرد می قرار ارزیابی   مورد کشـور کـار قانون

 شود. می پرداخته اسالم

 کـشور فعـلی کـار قـوانين تصـویب  رونـد

 مجلس در بار دو کار اوليه قانون و دولت، کارفرمایان کارگران، بين گسترده های بررسی پس از

 مغایرت دليل به نگهبان  شورای در ولی رسيد تصـویب به 1360 سال در اسـالمی  شورای محتـرم

 داده برگشت اسالمی احکام با

 اسالمی انقالب گذار بنيان به ای که نامه طی 1360/07/05 درمورخ مجلس وقت رئيس لذا . شد 

 دررابطـه رهبـری  معظم مقام تنفيذ و والیـت اعمال خواستار نمود، ارسال  (ره) خمينی امام حضرت

 تاریخ در( ره) خمينی امام . شد نگهبان شورای و  مـجلس اخـتالف مـورد  کـارِ قـانون

 ایـن در را  خود موافقت اسـت، بوده خاص شرایط به الـزام با  که ای  جوابيه طی1360/07/19



 مبنـی را خـود اعتـراض ای نـامه در گلپـایگانی آیت اهلل حيـن هميـن در. نمـودند اعـالم رابطـه

 آن کـه توکلی احمد دکتر آقای .کردند اعالم امام حضرت بـه اوليه احکام شـدن عدم رعایت بـر

 های مـدل دولت بحث در وقتی دوره این در”: که نمایند می عنوان بـودند چنين کار وزیـر زمـان

 از کميته کميـته سه در کـار وزیر بـعنوان من شد می اقتصادی مـطرح زیرساخت تعيين و اقتصادی

 کار اقتصادی مکاتب در که بودند نفر اشخاصی سه هر. داشتم نمایـنده زیرساخت گانـه ده های

 کـج خـط ایـنها. آوردند گزارش مـی من برای ها کميته این از نماینده بعنوان و کرده بودند

 های چـپ گرایش موقع آن.دادند می انتقال من به و شدند می  متـوجه را سوسيـاليستی

 چوب مـا. بـود رایج ساالرانـه دولت معنای بلکه بـه کلمه اعتقادی مـعنای به نـه سوسياليستی،

 روحانيت از غيـر هم، محيط اشاره کـردید که همانطور و بودیم موقع آن وابسته خـورده کاپيتاليسم

. بـه معنـای سوسيـاليستی بودند چپ یـا مارکسيستـی مـعنای به بودنـد یـا چپ همراهانـشان و

 در و درگير بودم انشعابات این بيشتر بـا من. شد منشعب گرایـشهای زیـادی ایـنها درون از بـعد

 می فکر که هایی ایده از همواره بنابراین. بودم اصيل اسالم خط استقرار و ترویج دنبال به حال عين

 اعتقاد اسالمی اقتصاد به دوره این در .کردم مـی انتـقاد است، اسالم و ایـران مردم، ضرر کردم بـه

 ادامه در”  .بودم بودم، حساس کرده مطـالعه مختلفی مکـاتب به نسبـت و هم دارم هنوز و داشتم

. طرفين نوشتيم توافق مورد عقد و اسالم احکام مبنای بر را قانون کار” : که فرمایند می ایشان

 که دارد اختيار حاکميت، که بودند معتقد مقابل برخی در. بود منافع اشتراک و طرف دو متراضی

 گفتند مـی دانستند، مـی ذاتاً استثمارگر را دار سرمایـه و نـاتوان را کارگر چون. کند تعيين تکليف

 او و کـارفرما رسد توانش نـمی کـارگر، ایـنکه فرض به امـا. بنـویسيم باید برایـشان مـا را قرارداد

 کارگـر یعنی از. است منصفانه قرارداد انعقاد از حمایت وظيـفه حکومت، کند، مـی استثمـار را

آنها . بـگيرد نـظر در خودش برای منـاسبی بندد شروط می قرارداد کـه وقتی کـه کنی حمایت

 هر تا گيرد می نظر در را قرارداد منافع اشتراک  مبنای بر اسالم اما. بود منافع تضـاد بـر مبنایشان

 در. است استثمارگر سرمایه، صاحب گفت که می تضاد اصل. ببرند منفعت عقد این از دو طرف

 یعنی. است رضایت اسالم در مبنای عقد من نظر از. بگيرد تصميم کارگر بجای باید دولت نتيجه

 استثمار تـحت کـارگر طبقه است که این مارکسيستی مبنای ولی. باشند راضی بـه عقد باید طرفين

 با کارگر طبقه از نمایندگی بـه باید دولـت و دار است سرمایـه طبقه



داشتيم  را مبنایی و ماهوی نظر اختالف این آخـر قضيه. کنـد قرارداد عقـد و شود طرف دار سرمایـه

 از پس نهایت در .”گذاشتند می تضاد بر مبنا را آنها ولی گذاشتيم می تفاهم بر را مبنا مـا که

 تاریخ نماید، در اجـرا را شرع مخالف قانون نـشد حاضر کشور که کار وزیر توکلی آقای استعفای

 شورای  مجلس بيـن مناقشه که کردند درخواست امـام ای از نامه طی وقت مسئولين 1366/11/17

 به  توجه با نيز ایشان و کنند محول خاصی  رسيدگی  مـرجع بـه را نـگهبـان شورای و اسالمـی

  مصلحت تشخيص مجمع ایجاد حکم قانون، بودن  موقت به تصریح بـا روز همان موجود فشارهای

همچنيـن . شد مصوب مـصلحت تشخيص مـجمع در 67 ماه آذر در کار قانون. فرمودند صادر را نظام

 شورای مجلس در بـودن موقت شرایط با قانـون فعلی و فرمـودند رحلت 1368 سال در( ره) امام

 رسيد. تصویب  بـه1369/08/29 تـاریخ در نگهبان شـورای مخالفت با  اسالمی

 (ره) خمينی  امام جوابيه مـتن

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 شود می نظام اختالل موجب آن تَـرک یا آنچه در حفظ نظام جمهوری اسالمی دخالت دارد که فعل

 مستلزم آن تَـرک یا فعل آنچه و فساد است مستلزم آن فعل یا آن تَـرک که دارد آنچه ضـرورت و

 تصریح بـا اسالمی، مجلس شـورای وکالی اکثریـت وسيله بـه موضوع ازتشخيص  پس است حَرَج

 می لغو خود خود به موضوع رفـع از پـس و است، محقـق موضوع مادام کـه آن بودن موقت به

  از اجرا متـصدیان از یـک هر کـه شـود تصـریح بایـد آن، و اجرای و تصویب در مجازند شـود،

 شود. می شرعی تعذیر و قانونی و تعقيب شود می شناختـه مجـرم نمـود تجـاوز مقـرر حـدود

 19/07/1360والسالم عليکم و رحمت اهلل و برکاته  روح اهلل الموسوی الخمينی 

 کار قانون با( ره) خمينی امام حضرت موافقت شرایط

 و 1360 سال در( ره) خمينی امام حضرت جوابيه طبـق

 (تحميلی جنگ با مصادف:)است بوده زیر  شرح به کار قانون تصویب با ایشان موافقت شرایط1366

 حََرج مستلزم آن تَرک. است فسـاد مستلزم  آن تَرک. شود می نظام در اختالل موجب آن تَرک( الف

 است. بوده وقت دولت های سـازی جو بيانـگر ها تأکيد  ایـن.است



 سازمان  پيـشنهادات و تحقـيقات از استفـاده مُبيـن تاکيد ایـن .پذیرد انجام موضوع تشخيص با( ب

 .است کارگران مدافع المللی بين

 .شود می لغو خود به خود  مـوضوع رفـع از پس و آن بودن موقـت به تصریح با( ج

 این تاکيد هم نشان دهنده الزام به اصالح است.

 مانند فقهی مسائـل مطـابق ایشـان است زیرا ستودنی بسيار زمينه این در( ره) امام حضرت  پاسخ

 مسئله فرض با که فرمودند  اظهار شطرنج، بازی یا و خاص شـرایط در مردار حيوان  گوشت خوردن

 و حَرَج ایشان برای به شده اعالم موضوع که اینجاست در اصلی ندارد، نکته اشکـالی آن به اقـدام

 .است بوده جوسازی  و واقعی غير آن، مشکالت

 فرا کار قانون اصالح قت و  ،(ره)خمينی  امـام الـزام بـه تـوجه با سـال 37 گـذشت از پـس آیا

 و است شـده گذاشته  کنار دنيا در سـالهاست کمـونيستی افکـار که ميدانيـم !است؟ نرسيده

 های منسوخ ریشه پایبند هنوز ما که است چگونه نمایند، می اقرار  تفکر این پوچی به آن سردمداران

 هستيم؟ خودمان کار قانون در آن شده

 : فرمایند می خداوند طه، سوره 124 آیه در: نکته

 و مَن أَعرََض عَن ذِکرِی فَإنَّ لَُه مَعِيشَةً ضَنکًا و نَحُشرُهُ یَومَ القياَمةِ أَعمَی

 و داشت خواهد( سختی و)  زندگی تنگ حقيقت در   شود، گردان روی من یاد از کس هر یعنی 

  شرع خالف کـه شد مصوب کاری قانون قبل، سال سی . کنيم محـشورمی  نابينا را او قيامت، روز

 آن وقت. است بوده بينی پيش قابل آن  نامطلوب اثرات فوق، آیه به استناد با که بود اسالم مقدس

 بر مبنی( ره)خمينی  امام تاکيد رعایت با و اسالم مقدس شرع قوانين بر تکيه  با است، رسيده

  داشتـه زیبـاتر و راحت دنيایی تا شونـد اصالح کار قوانيـن  المللی، بـين تجربيـات از استفاده

 باشيم.

 و بازدارنده از اشتغال موارد نهادینه شده بخش سوم:

 )با توجه به معيارهای بين المللی(  



شده و مانع اشتغال در این بخش به اظهارات و تفکراتی اشاره شده است که در افکار عمومی نهادینه 

 زایی و باعث بيکاری گسترده در سطح کشور گردیده اند.

خون کارگران شهری از کارگران روستایی  رنگين تر  نيست که  : 1اظهار نظر غيرواقعی 

 دستمزد بيشتری داشته باشند!

اوليه،  هزینه توليد در روستا با دستمزد مساوی، بيشتـر از شهراست چرا که هزینه حمل و نقل مـواد

فروش محصول، تأمين و دسترسی به نيروی متخصص، کمبـود امکانـات و دوری راه در مناطق 

روستایی باالتر است. سرمایه گذاری و اشتغـال زایی در روستـا فقط زمانی اتفاق  می افتد که هزینه 

شـرایط بيکـاری  اسم دفاع از کارگـران روستـایی نيـروی انسانی در آنجـا پایين تر ازشهـر باشد. به

 94/07/13طبـق گزارش ویژه دولت از اشتغال در مورخه   .و مهاجرت ایشان را بـه وجود آورده ایـم

 روستایی بيکار هستند.ميليون  10/3، تعداد 

 دِه ویران است! 10یک دِه آباد به از  :2اظهار نظر غيرواقعی 

می نماید، ولی بـه قيمـت   اینگونه تفکرات  به ظاهر منافع کارگران شاغل را تـأمين

 کارگران و گرسنه ماندن جمعيت بيکاران می باشد  که این  بيکـار شـدن بعضـی از خود

ست که  در تناقض سوم به آن  نابودی صنایع کوچک و کـم درآمد شده عملکرد موجب 

 اشاره گردید.

نمی توان ایجاد  عرضه و تقاضا  بهم خورده است و شغلی در کشور :3اظهار نظر غيرواقعی 

 نمود!

 

کشور، اصلی بيکاری و نبود شغل در در پاسخ به چنين اظهاراتی باید عنوان شود که علت 

 وجود قوانين انحصاری



قوانين بين المللی و پيشنهادات   است که مغایر با شرع مقدس اسالم بوده و در تناقض با 

نفـر، نرخ  ميليارد  1/4ت چگونه است ،کشـور چيـن با جمعي) سازمان جهانی کار است.

 ؟!(نفری دارد  ميليون 80بيکاری کمتر از ایران با جمعيت 

 دستمزدها می باشد! علت پایين بودن بهره وری،کم بـودن حداقل :4اظهار نظر غيرواقعی 

خانوار و تورم تعریف می نماید،  ( اولين موردی را که پس از سبدILOسازمان جهانی کار )

تورم  در تعيين حداقل دستمزد است و اظهار می دارد وجود  وریموضوع دخالت بهره 

 دليل بر باال بودن حداقل دستمزد است.

نيست، که در تناقض چهارم به  توجه به تورم پيوسته در کشور، اظهار نظر فوق صحيح با

 :متأسفانه در ایران، بعضی عقيده دارند آن اشاره گردید.

وری در  بهره بر این اساس موضوع“ .زد داشته باشدارتباطی با دستم بهره وری نباید” 

 تعيين دستمزد در نظر گرفته نمی شود.

 حذف رقابت محصول در بازار، عدم فروش کاالی داخلی،  

اجبار کـارگـران به کـار در  تعطيل شـدن کسب و کارها، از بين رفتـن تعـدد کارفرما ،

 کشور، از نشانه های این تفکر می باشند.گسترده موجود در  هر شرایـط کاری و بـيکاری 

درصد  10تاثير دستمزد کارگران در قيمت تمام شده کاال کمتر از  : 5اظهار نظر غيرواقعی 

 است و الزم نيست این مقدار روی حداقل دستمزد مانور داده شود!

که سهم اعالم شده مربوط به ميانگين دستمزد کارگران در یک واحد الزم است بدانيم 

وليدی است و قيمت کاالدر مجموع  مراحل توليد از استخراج، خالص سازی، تبدیل، ت

توليد، انرژی، ماشين آالت، ارسال و فروش، معادل دستمزد کارگران و سود کارفرما 

.است  



است. هزینه دریافتی از دستمزد  یعنی قيمت تمام شده کاال در کل مراحل توليد، معادل  

زینه خدمات دولت برای توليد صرف می گردد.فروش معادن هم در کاهش ه  

حداقل دستمزد در کشور، بصورت دستوری افزایش یابد، قيمت  کاالی داخلی هرچه  

گران تر و توان کارفرما برای رقابت کمتر  می شود.در ایـن شـرایط نه تنها به کارگيری 

 نيروی انسانی جدیدغيرممکن می باشد، 

هم به خطر می افتد. بلکه امنيت شغلی کارگران شاغل  

در روستاهای کشور کسی حاضر نيـست با کمتر از حداقل  : 6اظهار نظر غيرواقعی 

 دستمزد مشغول به کار شود!

این اظهارات خالف واقع، در شبکه های سـراسری سيما به کرات دیده شده است. بنا به 

وستایی با رمشاغل در روستاها غيـر رسمی است. یعنی کارگران  %96 شواهد عينی 

دستمزدی کمتر از حداقل تعيين شده، بدون بيمه و مزایای بازنشستگی مشغول به کار 

این اوضاع، بيکاران وکارگران روستایی مجبورند برای امرار معاش،روستارا . با هسـتند

ترک کـرده و با توجه به محدود بودن ظرفيت شغل در شهرها، بيکار بمانند و یا با 

داقل دستمزد، مشغول به کار شوند. نمونه بارز بی اطالعی و دستمزدی کمتر از ح

  %20اظهارات نادرست اینست که دراکثـر روستاهای کشور، دستمزد کارگران حدود 

باشدحداقل دستمزد هم  نمی   

کـارفرمـایان از کـارگران بهـره کشی می کنند! : 7اظهار نظر غيرواقعی   

قانون کار موجب تعطيلی صنایع کوچک شده است و در اثرِ از بين رفتـن تعدد 

این  کارفرمایان ،کارگران برای حضور در مشاغل محدود با یکدیگر رقابت می کنند که 

از کارگران  و کارفرمایان صورت سيستمی  باعث شـده، امروزه بزرگترین بهره کشیِ امر 

 گيرد.



بازار کار بيشتر شود، کارگران بيشتری مشغول به کار می  هر چه تعداد کارفرمایان در

شوند و برای اشتغال، حق انتخاب گسترده تری وجود خواهد داشت و کارگران می توانند 

سوی یک کارفرما، بـه راحتی نـزد کارفرمای از  در صورت بهره کشی یا اخراج شدن 

شود.شوندکه در این شرایط،  بهره کشی کم می استخدام  دیگری   

ضمن فراموش نکنيم که بزرگترین رقيب کارفرما، خود کارفرما می باشد و ایشان در در  

 تقابل با یکدیگر  سود خود و قيمت کاال را کاهش می دهند.

دولت بایستی نرخ ارز را همواره پایين نگه دارد! : 8اظهار نظر غيرواقعی   

 با(. مردم خوشحالی) شوند میارزان  خارجی محصوالت ارز، قيمت بودن پایين درنتيجه

 دستمزد حداقل افزایش

 محصوالت فرآیند دو این با  (کارگران دلخوشی) شوند می گـران داخـلی محصوالت

  کـارگران بيکاری که ماند می انبارها در داخلی کاالی رسـد و می فروش به خارجی

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

 بر  همواره رهبری تاکيد. باشد می اشتباهی سياست  چنين  نتيجه ایرانی کاالی مـصرف

 خارجی کاالی مصرف بر ها گذاری دولت سياست متاسفانه ولی  است ایرانی کاالی مصرف

 بـرابـر 2حدود  کارگران دستـمزد حداقل ،96 سال تا 92 سال از .است گرفته شکل

 یابد، افـزایش %20 از بيش ارز نرخ نداد کـه اجازه زیاد تالش بـا دولت و یافت افزایش

 کارگران  بيکـاری افـزایش و ها کـارگاه تعطيـلی رکـود، ایـن سياست نتيجه کـه

 خزانه کشـور  به کنندگان، وارد بـه قيمـت ارزان ارز اختصـاص .گردید کشور درسطح

 مصرف یا و فروشنده تاجر، وارد کنـنده، بيـن دولـت، سياست به بنـا و گردد نمی باز

 .است  شد اختالس و رانت مـوجب نرخی چنـد ارزهای وجود .شود می تقسيم کننده



 از که کشور رسمی ساعت تصویب  همانند اسالمی، شورای محترم مجلس رسد می نظر به

  نظرسليقه  اعمال از تا کند تصویب  را قانونی باید نمود، خارج محترم  جمهور رئيس اختيار

 نماید. هاجلوگيری دولت طرف از ای

 در تقاضا و عرضه نظام کردن  پياده بـا دستوری غير و نرخی تک شـناور، ارز نرخ ایجاد

اشتباهات  رفع راهکارهای از المللی، بين دستمزدها طـبق تجربيات و ارز گذاری قيمت

 ســرمـایه رفتـن هــدر بـهاز  و شده تـقویت کشـور اقتصادی چرخه تا هستند فـوق

 حـداقل و ارز نـرخ دو هـر نبـاید .شود بيکــاری جلـوگيـری همـچنين و مـلی

 تـوان هستيم و ملی پول ارزش دلسوز اگر. کنيم تعيين صـورت دستوری به را دسـتمزد

 اعالم توافقی را دستمزد و ثابـت ارز را نرخ بایستی داریم، را عمومی افکار روشنگری

 نرخ حداقل افزایش عدم کارگران، خرید قدرت و ملی پول ارزش  حفظ راه تنها. نمایيم

 دستوری صورت به ساليانه را حداقل دستـمزد اگـر و باشد می سيستـم این با دستمـزد،

 بتوانند مـحصول کنندگان توليد تا بگذاریم شنـاور را ارز نرخ کنيم، بایـد می تعيين

 .نشوند ها بيکار آن کـارگران و برساننـد فـروش به را خـود

 !نمایش تصویر نادرست از کارفرما در اذهان عمومی  : 9اظهار نظر غيرواقعی 

کشور، بـا تصویرسازی نـادرست از کارفـرما، همواره  وی را تحت  بعضی از مسئولين 

فشار قرار داده اند. احترامی که در دنيا برای کارفرما لحاظ می شود، در ایران معنایی 

ندارد. گواه این مطلب دیده نشدن بيکاران و کارفرمای صنایع  کوچک در قانون کار 

صنایع  %92فرما از جنس  کارگر است زیرا است. باید بدانيم که در اغلب موارد جنس کار

 کشور را، صنایع کوچک  تشکيل داده است و در این صنایع وضعيت معيشت 

 کارفرما شبيه به کارگرانش می باشد.

قاچاق و تحریم ها به جای بازنگری در قانون کار به مسائل بانک،  : 10اظهار نظر غيرواقعی 

شودپرداخته   



به اموال مردم است. یکی از مربوط  ک یک مسئله خصوصی باید بدانيم که موضوع بان

دالیل اصلی محقق نشدن  بانکداری اسالمی، ایجاد تورم ناشی از قانون کار است ، زیرا 

فردی که وام قرض الحسنه می دهد، انتظار دارد ارزش پول او کاهش نيابد و تورم اجازه 

ششم به آن اشاره گردید. همچنين قاچاق تناقض  چنين انتظاری را نمی دهد که در 

کاالزمانی اتفاق می افتد که محصوالت داخلی بواسطه هزینه های باالی دستمزد نيروی 

 انسانی ،توان رقابت  با کاالی خارجی را نداشته باشند، دراینصورت صرفه اقتصادی با 

ده و موضوعی کاال است. بحث تحریم ها هم از عهده  کارگر و کارفرما خارج بوقاچاق 

.ملی استو  سياسی   

به  پای خسارت های آن هم بایستيم و خودمان باید  برای حفظ ارزش های واالی کشور،  

اصلی  اشتغال در صنایع کوچک قانون کار است و نباید  . مانع معضل بيکاری دامن نزنيم

دور نمود.اصلی  بدین  صورت فرافکنی شود و ذهن ها را از موضوع   

:نتيجه  

انين حاکم در کشور به ضرر اشتغال، کارگر، کارفرماو بيکار بوده و مانع اصلی اشتغال قو

 در صنایع کوچک است. 

 سازمان جهانی کار: 

بـه رنـد می تواننـد رفاه کارگران را ضعيف دا حـداقل دستمزدهایی که بـرنامه ریزی ”

 خطـر بياندازند و اقدامات سودمند 

را  بی فایده  اقتصادی، برای اجرای حداقل دستمزد   وق هایرا از پایـه خراب کنند و مش

 ” کنند

 

 



 بخش چهارم:

 راهکار رونق اشتغال و منافع آن برای کشور

 دستاوردها و منافع طرح پيشنهادی:

 منافع طرح برای روستاها (1

 منافع طرح برای شهر ها (2

 منافع طرح برای دولت (3

 1000 برای( ع)حسين امام اشتغـال نذر  خـيریه شـده، گفتـه مـطالب تائيـد منظور به

 اسـت نمـوده  شغل ایجاد اصفهان روستای 80 و شهر حاشيه کار،در  نيازمندبه نفـر

 ما .است گردیده ایجاد مالی عمليات در هيـچگونه دخالتی بـدون مشـاغل ایـن کـه

 تا ایم آورده فراهم را شغل به نيازمندان  و کوچک کارفرمایـان بيـن اشتغال بستـر فقط

 شغل  تعداد این که  البـته. است شدنی انجام قطعاً شده، ارائه طرح که کنيم  اعالم

شغل  ها ميليون راحتی به گردد، همراه جامعه نياز با کشور  قوانين اگر است، کم بسيار

 نيازمندان نيست دیگرالزم صورت،  این در که شود می ایجاد درروستاها بخصوص

 های شغل .کنـند دراز مـردمی و دولـتی های خيـریه به سـوی نياز دست روستایی

 آمار از. است بندی بـسته و مونتاژکاری  خياطی، دستی، مشاغل زمينه در شده ایجاد

 شده، ارائه

 و روستایی مشاغل در نفر 300  شهر،  حاشيه در خانوار سرپرست زنان عنوان به نفر 500 

 در مدرس بعنوان  که  هستند کار به مشغول آموزشی و فرهنگی امور در  هم نفر 200

 دیگر از .کنند می فعـاليت روستاها در زندگی های مهارت  و کامپيوتر زبان، های رشته

 اختصاصی کارگاههای در زندانی 200 اشتغالزایی برای المنفعه، عام موسسه این خدمات

 و طالق زندان، اجتماعی، فقر، معضالت شدن کم تفکری، چنين حاصل .باشد می



بـهتر از  بسيار کار، به عالقمنـد و سرافراز داشتن مـردمی که چرا است مهاجرت

 گذرانند. می را خود زندگی ای لحظه  های کمک و صدقـات بـا که است بيکـار مردمـی

 کـه اند، نمـوده اشتغـال نذر تومـان  ميليون 5 مبلغ شغل هر ایجاد برای خيریه همياران

 گردد. تکرار  خداپسندانه کار این استمرار برای  تـواند می

 ملی، هـای سرمایه رفـتن بين از  و مختلـف های دولت های طـرح بـودن اثر کم پی در

 برای  و گردد می پيشنهاد زیر شرح به دولت برای مالی بار  بدون(روستا) اشتغال طرح

 گردد رسمی ، موجود رسمی غير  قراردادهای %96 همين شود، می پيشنهاد بهبود حداقل

 ماده  پتانـسيل با طرح این.شوند مند بهره بازنشستگی و مزایای بيمه از روستایيان  تا

 کارگاههای:باشد می شرح بدین است که   اجرا قـابل کار عالی شورای در کار قانون 191

 مـقررات  از بـعضی شـمول از موقـتاً مـصلحت برحسب توان می نفر را 10 از کمتر کوچک

 نامه آیـين موجب  به استـثنا مـوارد و  مصـلحت تشـخيص. نـمود مستثنی قانـون این

 خواهد  وزیران هيـئت تصویب به کـار عـالی شورای  پيشنهاد بـا  که بود خواهد ای

 تبصره به  را پيشنهادی  طـرح تواند مـی اسالمی شورای محترم مجلس همچنـين .رسيد

و کارگران شاغل در روستا را از شمول این ماده مستثنی  نمـاید الـحاق کار قانون41 ماده

 کند.

 : پيشنهادی طرح

 کمتر با روستاها در شده ایجاد مشاغل کارفرمایان :کار قانون 41 ماده به تبصره یک الحاق

. باشند می مستثنی ماده این 1 تبصره موضوع مزد حداقل شمول از کارگر، نفر از ده

 فـی اساس قرارداد بر مشاغل این کارگران متعلقه مزایای سایر بيمه و حق مزد، پرداخت

 خدمات ارائه به ملزم دریافتی، مبلغ با اجتماعی متناسب تأميـن صندوق و بوده مابين

 .است

 :ودولت شهری کارگران روستایيان، برای طرح منافع



 .روستایی جمعيت افزایش و مهاجرت شدن معکوس -1

 داخلـی محصــوالت های توليـد، هزینه شدن کم و روستا در اشتغال ایجاد بواسطه -2

 .نمود خواهند پيدا را قاچاق  و واردات با رقابـت قدرت

 که روستایيان برای و بازنشستگی بيمـه داشتـن.)روستـا در رسمـی مشاغـل ایجاد-3

 .(کارگری است هر مسلم حق

 یابد کاهش کشاورزی صنایـع روی بر فشار شود می باعث که کوچک صنایـع به تمرکز-4

 .است جنگل و مراتع خاک، آب، بهبود وضعيت آن نتيـجه و

 برای بيشتر تقاضـای و یابد افزایش می خریـد تقاضـای محصـوالت، شدن ارزان با -5

 .شــود می دستــمزدها رفــتن بـاال موجــب آیــدکه بوجود می کارگر استخدام

 (تقـاضا و عــرضه)

 با حاضر حال در ایــشان زیرا .روستا به شهر از توان کم و نيازمند افراد مهاجـرت -6

 .باشند داشته توانند شغـل نمی برابر شـرایط

 تأمين نگـران دیگر شـود موجب می که خانواده یک در تعدادکارکنـان افزایـش -7

 .نباشيم نفر  یک توسط خانوار هزینه

 می بيشتر اشتغال امکان تعدد کارگاهها با زیرا یابد، می افزایش کارگران شغلی امنيت-8

 .شود

 ایـجاد با فروشی تن و اعتيـاد با  مبارزه طالق، فحشا، فساد، از جلوگيری های هزینه -9

 یابد می  کـاهش پایدار اشتغال

 

 در محصوالت موارد، از بسياری در زیرا قاچاق، کنترل برای دولـت های هزینه کاهش -10

 .داد خواهد دست از را خود معنـی قاچاق و شد خواهد توليد تر ارزان کشور



 گزارش به. )شود می اجتماعی نشاط موجـب که کشور در نفر ميليون 5 حداقل اشتغال -11

 .(باشند می بيکار روستـایی ميـليون 10/3  ازاشتغال، دولت ویژه

 کشی بهره و یابـد می افزایش ایشان تعداد کارفرما بـرای آسـان شـرایط ایجـاد با -12

 صورت در توانند می زیرا. شود می کمتر بسيار متعدد، های کارگاه ایجاد اثر در کـارگران از

 .کنند  مراجعه  دیگری کارفرمای به آنها، از کشی بهره

 اجناس قيمت و رسد می حداقل به یکدیگر با رقابـت واسطـه بـه کـارفرمایان سود -13

 .یابد می کاهش بازار در

 نـظرات و  شده اميـد نا کـشور  به زدن ضربه از انقالب دشمنان اشتغال، افزایش با -14

 گردد می محقق مقاومتی اقتصاد  در رهبـری معظم مقام

 

 ولی. است یافته کاهش کارگران رفاه  و دستمزد ظالمانه، های تحریم واسطه به معتقدیم

 داشـتن نگـه پائين ها در دولت سياست و کار قـوانين در اشکال دليـل موجود  به بيکاری

 است. ارز  نرخ

 

 فرمایيد. مطرح 09136599732تماس  شماره طریق از را خود نظرات است خواهشمند

 

 

 :منابع

 ایران آمار مرکز -

www.ilo.org/minimumwage - 



 کار جهانی سازمان پرتال -

 مجلس های پژوهش مرکز از نقل به تسنيم خبرگزاری -

 عيـسی از نقل بـه مشرق خبـرگزاری/  اسالمـی شورای

 کار، وزارت اشتغال و کار روابط توسعه معاون منـصوری

 اجتماعی رفاه و تعاون

 کار وزارت آمار از نقل به مهر، خبرگزاری -

 روستایيان مهاجرت علل بررسی اردهالی، قاسمی علی -

 توسعه و روستا فصلنامه/  ایران در شهرها به

 شماره - اقتصاد های تازه فصلنامه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


