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زﻫﺮا ﻣﻤﺘﺎز ﻗﻤﺸﻪ ای،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری
ﻗﻘﻨﻮس  ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻃﯽ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﺮای رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
ﻧﻮﺷﺖ:اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،در رﺗﺒﻪ
 120ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد .ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای اﯾﺮان اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ilo
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
ﺗﻨﺎﻗﺾ اول :ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ،ﻣﺤﺮوم و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ در اﺟﺮای
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر
از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺰد درﯾﺎﻓﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدی ،در ﺻﻮرت ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﺐ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﺧﻼل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ زﯾﺮا ﻓﺮد ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺨﺎرج اﺻﻠﯽ ﺧﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،درﻣﺎن و ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺰﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻋﻤﺎل ﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻋﻮاﻗﺐ آن ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن ،ﮔﺬار در ﻣﺎده  41ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر را
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان
را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻣﺎده  41ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﮐﻪ :ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ،ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﺗﺒﺼﺮه :1ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺗﻮرم ﮐﻪ از درﺻﺪ ﺗﻮرم
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :2ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﺤﻮل ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮای ای ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ
ﺷﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺟﺎی ﺳﻮال اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﻣﯽ
ﺷﻮد؟ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺪد ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
روال ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻌﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
اﯾﻦ ﻋﺪد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺳﻌﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن آن دارد ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر،ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﯿﺎن دو
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻔﺎف زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره اﯾﻦ ﻧﺮخ را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﺪ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﮔﺮان آن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎر ﮐﺸﻮر اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.
راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﻮد؟ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد،
روزی ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد؟ و در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﺟﻮاﺑﯽ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذی رﺑﻂ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد!
ﺑﺪون ﺷﮏ راه ﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮه
وری در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﮕﯽ ﺟﺰﺋﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ راه ﺣﻞ
ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ؟
اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ»:
ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد« اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺷﻬﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﭘﺲ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن راه ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﺎوت ﻫﺰﯾﻨﻪ
زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﻬﺮان را ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻓﻮق ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار در ﺗﻬﺮان ،ﺣﺪود
ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار در روﺳﺘﺎی ﻗﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد در
روﺳﺘﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﻋﻼم ﺷﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد،
در ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺎوی در ﺷﻬﺮ
و روﺳﺘﺎ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در روﺳﺘﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در
روﺳﺘﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﮔﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎی ﺧﻮدش ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺎری ﻣﻬﺎی ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﺪه ،ﺷﻬﺮ
و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼن ﺷﻬﺮی ﻣﺜﻞ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻧﯿﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اور را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎﻫﺎ اﺣﯿﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری در
روﺳﺘﺎ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر،
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻧﺪه اﺻﻠﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﯾﺮ اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن،ﻣﺎﻧﻊ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن
ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪن ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺳﻮد
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﮐﺎرﮔﺮان روﺳﺘﺎﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار اﺻﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ را
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻢ ﺑﺎزده
ﺑﻮده؛ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد دارای ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺎده  41ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در ﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺴﺎوی ﻣﯿﺎن
دﺳﺘﻤﺰد در ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و روﺳﺘﺎ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎﺑﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ دﺳﺘﻤﺰد
ﺑﺮای ﮐﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﻨﺖ
در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارد دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺮ آن ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ در ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﻌﻄﺎف
در ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﻫﻢ از ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺑﯽ روﯾﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد ،روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ
را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ را
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮدرا از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و ﺻﺮف
آﺑﺎدی و ﻋﻤﺮان ﻫﻤﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ
ﺑﯿﮑﺎری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺑﺰه ﮐﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ
دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دادن ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ و
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺴﺮی ﻣﺰد را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺠﯿﺮه ی اول ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﺮود و اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺸﻮر و اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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