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قانون کار
و کشاکشهای افزایش حداقل دستمزد
کاظم فرجالهی
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لَاًیي اظ هْنتطیي ػَاهل ضىلزٌّسُ ثِ ًَع هٌبسجبت هیبى افطاز ٍ گطٍُّب ٍ
قجمبت گًَبگَى زض ّط خبهؼِای ّستٌس .وبضگطاى زض ایطاى زض هَلؼیتی لطاض گطفتِاًس
وِ لَاًیي ضسوی آىگبُ وِ ّن سَ ثب هٌبفغضبى است ػوستبً فمف ضٍی وبغص هَخَزیت
زاضًس ٍ آىگبُ وِ ًبّنسَ ثب هٌبفغضبى است ثب لَت توبم ثِ اخطا گصاضتِ هیضًَس.
خلَُّبی فطاٍاًی اظ چٌیي ٍؾؼیت ًبهسبػسی ضا هیتَاى زض لَاًیي هطثَـ ثِ ضطایف
ظیستی ٍ وبضی وبضگطاى زض ایطاى اهطٍظ هطبّسُ وطز.
زض خَاهغ هسضى ایدبز ضغل یب تأهیي حمَق ثیىبضی ثطای توبم وسبًی وِ تَاًبیی
وبض وطزى زاضًس اظ خولِ ٍظبیف هْن زٍلت ّب است .اغل ثیست ٍ ّطتن لبًَى اسبسی
ایطاى ًیع ثِضٍضٌی ثط ایي ٍظیفِی هْن زٍلت تأویس هیوٌس« :زٍلت هَظف است ثب
ضػبیت ًیبظ خبهؼِ ثِ هطبغل گًَبگَى ثطای ّوِ ی افطاز اهىبى اضتغبل ثِ وبض ٍ ضطایف
هسبٍی ضا ثطای احطاظ هطبغل ایدبز ًوبیس».
هبزُی  32اػالهیِی خْبًی حمَق ثطط ًیع زض ّویي ظهیٌِ همطض هیزاضز وِ «ّط
ضرػی حك زاضز وبض وٌس ،وبض ذَز ضا آظازاًِ ثطگعیٌس ،ضطایف هٌػفبًِ ٍ
ضؾبیت ثرطی ثطای وبض ذَاستبض ثبضس ٍ زض ثطاثط ثیىبضی حوبیت ضَز»؛ زض ازاهِ ًیع
تأویس هیوٌس وِ «ّطوسی وِ وبض هیوٌس حك زاضز هعز هٌػفبًِ ٍ ضؾبیتثرطی
زضیبفت وٌس وِ ظًسگی اٍ ٍ ذبًَازُاش ضا هَافك حیثیت ٍ وطاهت اًسبًی تأهیي وٌس ٍ
زض غَضت لعٍم ثب زیگط ٍسبیل حوبیت اختوبػی وبهل ضَز».
اهب زض ایطاى توبهی زٍلت ّب ،زست ون ثؼس اظ تػَیت لبًَى وبض تب ثِ اهطٍظ ًِ ،تٌْب
ثِ ٍظیفِی ذَز زض اهط ایدبز ضغل ػول ًىطزُاًس (وِ ایي ذَز ترلف اظ لبًَى
اسبسی است) ثلىِ ثب اتربش ٍ پیطجطز سیبستّبی ًبزضست التػبزی هجتٌی ثط ٍاضزات
اًجَُ وبالّبی هػطفی ٍ ٍاگصاضی وبضذبًدبت ٍ ثٌگبُّبی تَلیسی ثِ ثرص ذػَغی
ؾطثِّبی ًبثَزوٌٌسُ ای ثِ غٌؼت ٍ تَلیس زاذلی ٍ ظیطسبذتّبی اضتغبل هَخَز ٍاضز
وطزُاًس .ایي سیبستّب اؾبفِ ثط غبضت زاضاییّبی ػوَهی سجت ًبثَزی ظیطسبذتّبی
تَلیس ٍ افعایص ضوبض ثیىبضاى ٍ افعایص ًطخ ثیىبضی ًیع ضسُ است .زیگط ترلف
زٍلتّب اظ لبًَى اسبسی زض ایي ظهیٌِ ثطلطاضی سیستن ًبزضست ٍ تجؼیؽآهیع گعیٌص
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زاٍقلجبى زض احطاظ ضطایف استرسامّبست .سبلّبست وِ استرسام زض هٌبغت زٍلتی
ثطای اضربظ غیطٍاثستِ ثِ حىَهت اظ آضظٍّبی زستًیبفتٌی ضسُ است.
ّوچٌیي ّوِی زٍلت ّب زض تؼییي هعز وبضگطاى ضبغل،ثب سبظٍوبضی لبًًَی اهب
ًبزضست ٍ ثب استٌبز ثِ آهبضّبیی وِ زض ًبزضستی ٍ ػسم زلتضبى تطزیسی ٍخَز ًساضز
ٍ ثسٍى تَخِ ثِ حسالل ّبی هَضز ًیبظ هؼیطت ٍ گصضاى ظًسگی یه ذبًَازُ ّ ،وِسبلِ
هجلغی ضا ثِ ػٌَاى حسالل هعز تػَیت هیوٌٌس وِ فمف وسط ی اظ هیعاى ذف فمط
است .ایي زست تػوینّب ٍ تػَیتّب هػساقّبی زیگطی اظ ترلف پیزضپی زٍلتّب
اظ لبًَى ٍ ّوچٌیي ًمؽ هبزُی ثیست ٍ سِ اػالهیِی خْبًی حمَق ثطط است.
ایي ولیت هبخطاست .زض ظهیٌِی ترلفّبیی وِ زض حَظُ ی هعز ٍ اضتغبل ٍ
تطىلّبی وبضگطی وِ ثب استفبزُ اظ ذلل ٍ فطجّب یب سىَت زض لبًَى غَضت
هیگیطًس ،حبال ثگصضین اظ حَظُّبی هْن زیگطی چَى للوطٍ تأهیي اختوبػی وِ
زٍلت ّبی ٍلت اثتسا ایي سبظهبى ضا وِ تحت هبلىیت ػوَهی غیط زٍلتی ثَز ثب
تطفٌس ّبی لبًًَی ٍ تغییط اسبسٌبهِ ٍ سبذتبض زاذلیاش ظیط ًظبضت ٍ زذبلت ٍظاضت
وبض زضآٍضزًس ٍ س پس السام ثِ ز ذل ٍ تػطف ٍ غبضت اهَال ٍ زاضاییّبیص وطزًس وِ
زض ٍالغ اهَال ٍ زاضایی ّبی ثیٌب ًسلی وبضگطاى ثَزُ است .تسلیك زض اخعای ایي ًَع
تػوینگیطیّب ًىتِّبی ثیطتطی ضا آضىبض هیوٌسٍ .خَُ ٍ ًمبقی زض لبًَى ًوبیبًسُ
هیضَز وِ ثستطسبظ ترلف ّبی هىطض ثِ ظیبى وبضگطاى است .ایي ًَع تسلیكّب هب ضا اظ
ؾطٍضت حطوت زض ضاستبی تغییط ٍ اغالح لبًَى ٍ ّوچٌیي ضىبیت ثِ زازگبُ لبًَى
اسبسی اظ هسئَالى زٍلتی هترلف ٍ العام وطزى آىّب ثِ پبسدگَیی ٍ اخطای ػسالت
آگبُ هی وٌس.
هعز زض ٍالؼیت اهط لیوت ًیطٍی وبض وبضگط استً .یطٍی وبض زض حمیمت ًبوبالیی
است وِ وبضفطهب ثِهثبثِ یه وبال زض ثبظاضِ وبض ٍ زض سبذتبض ًبػبزالًِی هَخَز
ذطیساضیاش هیوٌس .ثط حست لبػسُ زض لیوت گصاضی ّط وبال زض ثبظاضّوَاضُ ثطآیٌس
زٍ ػبهل هْن ،یؼٌی ذطیساضاى ٍ فطٍضٌسگبى تؼییيوٌٌسُی لیوت ّستٌس .اهب زض ثبظاض
وبض زض ػول زٍ ػبهل ذطیساض ٍ فطٍضٌسُ زض سكحی یىسبى ٍ زض تَاظى لَایی ػبزالًِ
لطاض ًساضًس ٍ ایي اهط ظهیٌِسبظ آى ترلفّبی آضىبض است.
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ثط اسبس هبزُی  14لبًَى وبض ،حسالل هعز وبضگطاى ضا ًْبزی هَسَم ثِ
«ضَضایػبلی وبض» وِ ظیطهدوَػِی ٍظاضت تؼبٍى ،وبض ٍ ضفبُ اختوبػی است تؼییي
هیوٌس .هعز ًعزیه ثِ ّطتبز زضغس اظ وبضگطاى زض ّویي حس یب ثسیبض ًعزیه ثِ آى
است ٍ سبیط سكَح هعزی ًیع ثط هجٌبی ّویي «حسالل» تؼییي هیضَز .هكبثك ایي
هبزُ ،ضَضایػبلی وبض ثبیس حسالل هعز ضا ثِ گًَِای تؼییي وٌس وِ ظًسگی یه ذبًَاض
وبضگطی (ً 2.2فطُ) تأهیي ضَز ٍ ّوِسبلِ ًیع هتٌبست ثب ًطخ تَضم افعایص یبثس .اهب
ّویي لبًَى زض فػل زّن ٍ هبزُی  ،461اظ خولِ ثب چگًَگی تؼییي تطویت اػؿبی
ایي ضَضا ،ضطایف ػولی ًطسى هفبز هبزُی  14ضا فطاّن وطزُ ٍ سجتسبظ ؾبیغ ضسى
حمَق توبهی وبضگطاى هیضَز .ثط اسبس ایي لبًَىٍ ،ظیط وبض ضییس ٍ هسئَل ٍ
تؼییي وٌٌسُ ی ظهبى ٍ هَؾَع خلسبت ایي ضَضا است .ثِ ایي تطتیت ،ػبهل اخطای
ایي ترل فِ لبًًَی ٍ ًمؽ آضىبض حمَق وبضگطاى ضرع ٍظیط وبضی ا ست وِ هٌترت
ضییسخوَْض است.
ثطاسبس لبًَى ،تطویت اػؿبی ضَضایػبلی وبضً ،سجت تؼساز اػؿبی گطٍُّبی
شیًفغ ٍ ضیَُی ض أیگیطی ٍ تػَیت هػَثبت آى وبهالً ثِ ظیبى وبضگطاى تؼییي
هیضَز :زض ایي ضَضا سِ ًفطثِاغكالح ًوبیٌسُی وبضگطی ،سِ ًفط ًوبیٌسگبى
وبضفطهبیبى ٍ اظ سبل  4231ثِ ثؼس ػوالً چْبض ًفط اظ خولِ ٍظیط وبض زض ًمص
ًوبیٌسگبى زٍلت حؿَض زاضًس ،آىّن زض ضطایكی وِ زٍلت ّطگع ثیقطف ًجَزُ ٍ
ذَز اغالً وبضفطهبیی ثعضي ثَزُ است ٍ ٍاًگْی ضوبض ظیبزی اظ هسئَالى زٍلتی ذَز
هستمین یب غیطهستمین اظ فؼبالى التػبزی ثعضي زض ثرص ذػَغی ثَزُاًس؛ .ثب ایي
تطویتِ اػؿب ٍ ضیَُ ی ض أیگیطی ( اوثطیت اػؿبی حبؾط) ضٍضي است وِ حؿَض یب
ػسم حؿَض ٍ ضأ ی هثجت یب هٌفی ًوبیٌسگبى وبضگطی حبؾط زض ضَضا زض ون ٍ ویف
هػَثبت آى ٍ تؼییي سكح هعز وبضگطاى اظ حیث لبًًَی ثسٍى اثط است .قٌع تلد لؿیِ
ثطای وبضگطاى ایي خبست وِ فػل ضطن لبًَى وبض ٍ آییيًبهِّبی اخطایی آى هبًؼی
غیطلبثلػجَض زض هسیط ایدبز ٍ فؼبلیت تطىلّبی هستمل وبضگطی ّستٌس .زض ًتیدِ ،
وسبًی وِ زض خبیگبُ ًوبیٌسگبى وبضگطی ضَضایػبلی وبض لطاض هیگیطًس ،فبضؽ اظ
ٍیژگیّبی ضرػی ٍ حسي یب سَءًیت آًْب ،اغَ الً ًوبیٌسگبًی ًیستٌس وِ زض
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سبظٍوبضی زهَوطاتیه زض تطىلّبی هستمل و بضگطی ٍ ثِ ایي هٌظَض ثطگعیسُ ضسُ
ثبضٌس.
قجمِی وبض گط ایطاى ثب ثؿبػت ٍ تَاًوٌسی هَخَز ،یؼٌی پطاوٌسگی ٍ ًجَز
تطىلّبی وبضگطیِ هستمل ٍ تَاًوٌس ٍ پطًفَش ٍ زضػیيحبل ثستِ ثَزى ّوِ ی
ضاُ ّبی لبًًَی هَخَز خْت استیفبی حمَق حمِی ذَز ٍ حؿَض ًعزیه ثِ ضص
هیلیَى خوؼیت ثیىبض ،وِ ذَز تْسیس ثعضگی ثطای اهٌیت ضغلی ٍ ػبهل سطوَة
هعزّبست ،آذطیي ضٍظّبی سبل  4231ضا هیگصضاًس ،سبلی تلد ٍ پطهبخطا ٍ ثسیبض
سرت ،سبلی وِ هثل سبلّبی لجل تط اظ ّوبى اثتسا ثب وبضّب ٍ لطاضزازّبی ضغلی
هَلت ،تْسیس هساٍم ثیىبضی ٍ هعزّبیی ووتط اظ یه سَم ذف فمط آغبظ ضس ،سبل اٍج
ذػَغیسبظیّبی اهَال ػوَهی ٍ ثطآهس ًتبیح فبخؼِثبض آىّب زض ثرص غٌؼت زض
ضْط ّبی هرتلف ،سبل تْسیس ٍ تؼكیلی ٍ اًحالل وبضذبًِّب ٍ ثیىبضسبظی اًجٍَُ ،
هتأسفبًِ سبل اتْبمظًیّبی اهٌیتی ٍ پبسدّبی ذطي ٍ ثبظزاضتّبی پیزضپ ی
وبضگطاى فؼبل ثِ زلیل پیگیطی هكبلجبت غٌفی .زض حبلی آذطیي ضٍظّبی سبل سپطی
هیضَ ز ٍ ثِ سبل ًَ ًعزیه هی ضَین وِ ٌَّظ هصاوطات هعزی ثِ ًتیدِ (ًتیدِ وِ
چِ ػطؼ ضَز) ًطسیسُ ٍ ثِقَض هطرع ٍ قجك ضٍال ّوِسبلِ خسی گطفتِ ًطسُ ٍ
ضطٍع ّن ًطسُ است لبثل تَخِ ایي وِ ،ثطػىس سبلّبی گصضتِ وِ ذبًِی وبضگط ٍ
زیگط تطىلّبی ضسوی وبضگطی زض ایي هَسن ٍ ثِ ایي هٌبسجت زض هػبحجِّب ٍ
سرٌطاًیّب سرٌبى زاؽ ایطاز هیوطزًس ٍ اضلبم ثسیبض ثبال ثطای هعز سبل ثؼس اػالم
هیزاضتٌس وِ الجتِ وبهالً ٍاّی ٍ تجلیغی ثَز ،اهسبل ّوگی ضٍظُی سىَت اذتیبض
وطزُاًس وِ الجتِ ثسیبض هؼٌیزاض استّ .طچٌس اظ ّوبى هبُّبی اثتسایی سبل ،ثِ زلیل
خْص لیوت اضظّبی ذبضخی ٍ هتأثط اظ آى تَفبى تَضم ٍ افعایص ضٍظ افعٍى لیوتّب،
ًوبیٌسگبى وبضگطی ضَضایػبلی وبض پیگیط ثطگعاضی خلسبت ٍ تطهین ًبگعیط هعز 4231
ثَزًس .اهب ایي پیگیطیّب ،ثِضغن ثیساز هیعاى ثبالی تَضمِ وتوبىًبپصیطّ ،طگع خسی
گطفتِ ًطس ٍ حتب ثِ ثطگعاضی یه خلسِی ثیتأثیط ّن ًیٌدبهیس.
زض ٍالؼیت اهط ًویتَاى ثِ ایي گفتگَّب ػٌَاى هصاوطات هعزی اقالق وطز .زض
هصاوطُی ٍالؼی غبلجبً قطفیي ثِقَض ًسجی هتَاظى ٍ غبحتاذتیبض ّستٌس؛ اظ اثعاض ٍ
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تَاًوٌسی وبفی ثطای اػوبل لسضت ٍ اػوبل فطبض زض چبًِ ظًی ٍ پیطجطز هصاوطات ثِ
ًفغ ذَز ثْطُهٌسًس .زض ػطف ثیيالوللیِ ایي گًَِ هصاوطات پطتیجبًی ٍ حوبیت ثسًِ ی
وبضگطی ٍ حك اػتػبة ٍ ًفَش گستطزُی تطىل ّبیی وِ ًوبیٌسگبىضبى سط هیع
هصاوطُ ّستٌس اثعاض اػوبل لسضت قطفّبی وبضگطی هصاوطُوٌٌسُ استٍ .لتی زض یه
هصاوطُ تَاظى ٍ تؼبزل ًسجی ثطلطاض ًجبضس ٍ قطفیي ًیع حك تطن هصاوطُ ضا ًساضتِ
ثبضٌس زض ػول هصاوطُ ثِ تحویل ًظط قطفِ غبلت تجسیل هیضَز تبظُ ایي زض ضطایكی
است وِ ًوبیٌسگبى هصاوطُوٌٌسُ ًوبیٌسگبًی ٍالؼی ٍ هستمل ٍ زاضای اذتیبض ثبضٌس.
زض حبلی وِ ّی أت ًوبیٌسگبى وبضگطی هصاوطُوٌٌسُ زض ضَضایػبلی وبض ًِ ثطگعیسُ ی
تطىلی هستمل ثب سبظٍوبضی زهَوطاتیه ّستٌس ٍ ًِ اظ چٌیي پطتَاًِ ٍ حوبیتی
ثطذَضزاضًس .ایيّب ثیطتط ثِ الثیگطی ٍ الٌبع اهیس زاضًس .آهبض ٍ اضلبم ٍ ضطححبلّب ٍ
ػَالجی ضا ػطؾِ هیوٌٌس وِ گطٍُّبی هتحس وبضفطهبیی ٍ زٍلتی ثِ ذَثی اظ ایي اضلبم
ٍ آهبض ٍ ّطساضّب آگبّی زاضًس؛ تىطاض ّط سبلِی آًْب ذبلی اظ فبیسُ ٍ آّي سطز وَفتي
است .آىّب اظ هَؾغ لسضت ٍ گبُ ثِ ووه هفطّبی لبًًَی اظ لبًَى ترلف وطزُ ٍ
پیگیط تأ هیي هٌبفغ قجمبتی ذَز ّستٌس .زلیمبً ثِ ّویي زلیل است وِ زض توبم ایي
زٍضُّب حسالل هعز تػَیت ضسُ ّوَاضُ ًِ هعز ٍالؼی وِ وسطی اظ ذف فمط ضسوی
ثَزُ است.
ثِّط حبل آظهَزُ ضا آظهَزى ذكبست .وبضگطاى ٍ تطىلّبی وبضگطی ،زض ایي
سبذتبض ،ثطای تأهیي حمَق ذَز ٍ زستیبثی ثِ هعزی وِ ثِ هعز ٍالؼی ًعزیه تط
ثبضس ًجبیس فمف ثِ غسٍض ثیبًیِ ٍ اًدبم هػبحجِ ٍ هٌبظطُ اوتفب وٌٌس .ثبیس ثِ تَاى
ٍالؼی ذَز ٍ چگًَگی استفبزُ اظ ایي تَاى ٍ ثطپبسبظی تطىلّبی هستمل ٍ یبفتي
ضاُّبی تبظُ ضٍی ثیبٍضًس .ایي وبضٍاى ضا تسثیط ٍ سیبستی زیگط ثبیس.
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