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عصر روز دوشــنبه )نهم خردادماه( 
»نشست حقوق کارگر و کارفرما، راه حل 
تعارض همیشگی« همراه با جلسه نقد و 
بررسی دو کتاب تازه   منتشر شده »مزدهای 
منصفانــه و تحلیل وضعیت ایــران« و 
»رســاله ای در پیمان های دسته جمعی 

کار« در انجمن اندیشه و قلم برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این نشست با حضور 
»محمد مالجــو«، پژوهشــگر اقتصاد 
سیاســی؛ »حســین حبیبــی«، عضو 
هیات مدیره کانون عالی شوراهای کار و 
»ابوالفضل پاسبانی« عضو هیات علمی 

جهاد دانشگاهی برگزار شد.
پاسبانی در ابتدای این نشست گفت: 
به بیان آدام اســمیت، صاحبان سرمایه 
به سرعت و به ســادگی تشریک مساعی 
می کنند و اهداف مشترک خود را پیش 
می برند، در نتیجه برای رعایت انصاف باید 
زمینه را برای تشریک مساعی کارگران 
نیز فراهم کرد. این موضوع تنها از طریق 
اتحادیه ها و مذاکرات دســته جمعی کار 

مقدور خواهد بود.
وی با اشــاره به کتــاب پیمان های 
دسته جمعی کار گفت: موضوع پیمان های 
دســته جمعی یک موضوع سیاســی، 
اقتصــادی و اجتماعی در جهان اســت 
که به ضمانت اجــرای حقوقی، اخالقی، 
اجتماعی و روان شناختی نیاز دارد. از آنجا 

که پیمان های دسته جمعی کار بر رشد و 
ترقی اقتصادی جوامع تاثیر مثبت داشته، 

الزم است تا به این موضوع توجه شود.
پیمان های دسته جمعی؛ راهی برای 
جلوگیری از سوءاستفاده کارفرماها

پاسبانی بیان کرد: تنظیم روابط عادالنه 
بین کارگر و کارفرما، بهره وری و رشد تولید 
را به همراه مــی آورد. این پیمان ها باعث 
می شوند کارفرمایانی که دست باالتر را 
در روابط کار دارند توانایی سوءاســتفاده 

از نقاط ضعف کارگران را نداشته باشند.
وی گفت: پیمان های دسته جمعی در 
جهان همواره با مخالفت هایی مواجه بوده 
است. برخی به بهانه تاثیر این پیمان ها بر 
بیکاری با آن مخالفت می کنند و برخی نیز 

بهانه دفاع از آزادی کارگران را می آورند. 
بهانه ایجاد اغتشاش در نظم موجود نیز 
مورد دیگری اســت که به آن اشاره شده 

است.
پاســبانی گفت: افراط اتحادیه گراها 
دلیل نمی شود که از اقدام مسالمت جویانه 
در زمینه پیوستن به اعتراضات و مواردی از 
این دست ممانعت کنیم، بنابراین نباید به 
رویکردهای خطی روی بیاوریم یعنی نه 
باید پیمان ها را بی اختیار بگذاریم و نه به 

آنها اختیارات بی حد و حصر بدهیم.
عضو هیأت علمی جهاد دانشــگاهی 
گفت: این پیمان ها به معنای قراردادهای 
صلح برای پایــان دادن بــه اختالفات و 
جلوگیری از اختالفات آتی هستند. با توجه 
به اینکه ممکن است اتحادیه های کارگری 
نتوانند تقاضای کارگــران را نمایندگی 
کنند در نتیجه الزم است امکان بازبینی 
دوره ای وجود داشــته باشد. پیمان های 
دسته جمعی سراسری به خاطر رعایت 
مالحظــات معطوف به تنوع و گســتره 

ممکن است وافی به مقصود نباشند.
وی با اشاره به شورای عالی کار در کشور 
گفت: در این شورا مذاکرات سه جانبه شکل 
نمی گیرد چراکه دولت خود یک ابربنگاه 
است. شاید الزم باشــد شخصیت های 
دانشــگاهی نیز در این مذاکرات حاضر 

باشند.

کارگر باید احساس کند مزد 
منصفانه می گیرد

پاسبانی در ادامه به کتاب »مزدهای 
منصفانه و تحلیل وضعیت ایران« اشاره 
کرد و گفت: ســهم نیــروی کار از کیک 
اقتصادی همواره منشاء اختالفات بوده 
است. نئوکالسیک ها راه حل برابری مزد با 
تولید نهایی نیروی کار را پیشنهاد دادند که 
کتاب نشان می دهد در عالم واقع، تشخیص 
تولید نهایی نیروی کار به این ســادگی 

ممکن نیست.
وی گفت: اگر هــدف، پرداخت مزد 
برابر در شرایط کاری برابر باشد، با توجه 
به اینکه میزان تالش و نــوآوری نیروی 
کار متغیر صالحدیدی است، برای اینکه 
سرمایه داری نافی خود نشود باید مزدها 
به صــورت منصفانه پرداخت شــود. در 
واقع کارگر باید احســاس کنــد که مزد 

منصفانه ای دریافت می کند.
عضو هیأت علمی جهاد دانشــگاهی 
گفت: مزد باید به اندازه عرف، تالش کارگر 
و رفع نیازهای اساسی کارگر باشد. اگر مزد 
نتواند نیازهای اساسی را تامین کند مکفی 

بودن آن جای سوال دارد.
پاسبانی گفت: برخی فکر می کنند مزد 
منصفانه موجب بهره وری نمی شــود و با 
دادن حداقل، هزینه بنگاه کمتر می شود 
اما مزد آهنین آغازگر تنازعات است و آثار 

زیانباری از خود به جای می گذارد.
وی گفت: پرداخت مــزد منصفانه به 
کارگر یعنی ایجــاد عامل تولید جدیدی 
که بتواند بهتر در خدمت تولید باشد. البته 
مزد منصفانه صرفا به صورت ابزاری نباید 
مورد توجه قرار گیرد بلکه به صورت ذاتی، 

ارزشمند است.
 تشکل های کارگری موجود قادر 

به نمایندگی کارگران نیستند
در ادامه این جلسه مالجو گفت: دغدغه 
اصلی کتاب »رســاله ای در پیمان های 
دسته جمعی کار« تمرکز روی جنبه ای از 
حیات یک هویت جمعی است که در سنت 
انگلیسی، اتحادیه و در سنت فرانسوی، 
سندیکا نامیده می شــود. اگر سندیکا یا 
اتحادیه کارگری نباشــد، خــود به خود 

پیمان های جمعی کار منتفی می شود.

وی گفت: بیش از ۵۵ ســال از نوشتن 
این جزوه می گذرد و متاســفانه شرایط 
ایجاد شــکل گیری این نوع هویت های 
جمعی کمتر و کمتر مهیا شده است. به 
گمان من چرایی  عدم تمهید شرایط امکان 
شکل گیری این هویت جمعی را می توان 

در سه حوزه ُجست.
مالجو ادامــه داد: حــوزه اول، حوزه 
حکومتی است که براساس آن صرفا به سه 
نوع تشکل کارگری مجال حضور داده شده 
است؛ شوراهای اسالمی کار، انجمن های 
صنفی و نماینده هــای منفرد کارگری و 
نهادهایی که بر پایه این سه پایه در سطوح 
باالتر شــکل گرفته اند اما هیچ یک از این 
سه نوع هویت به دلیل وابستگی به دولت 
و بخش خصوصــی نمی تواننــد منافع 
آنچه که طبقه کارگر نامیده می شــود را 

نمایندگی کنند.
مالجو گفت: دومین ساحتی که مانع 
شــکل گیری هویت های جمعی است 
را باید در حوزه بخــش خصوصی یافت 
که مجموعــه ای از ابتــکارات جمعی و 
شــخصی در بخش خصوصی به همت 
سیاســت گذاران دولتــی باعث کاهش 
چشمگیر توان چانه زنی کارگران هم در 
محل کار و هم بازار کار طی حدودا چهار 

دهه گذشته شده است.
وی بــه زمینــه رشــد قراردادهای 
موقت اشــاره کرد و گفت: موقتی سازی 
قراردادهای نیروی کار نتیجه شــکایت 
یکی از افراد بخش خصوصــی به وزارت 
کار وقت بود که باعث صدور دستورالعملی 
برای رشد قراردادهای موقت شد. همچنین 
ظهور شرکت های پیمانکاری تامین نیروی 
انسانی و خروج وسیعی از نیروهای کار از 
شمولیت قانون کار را هم می توان به این 

موارد اضافه کرد.
توان چانه زنی کارگران در چهار 
دهه گذشته کاهش یافته است

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی گفت: 
اینها اصلی ترین سیاست های اقتصادی 
بودند که به ابتکار بخــش خصوصی و با 
مهر تائید سیاست گذارهای دولتی به اجرا 
رسیدند و توان چانه زنی فردی نیروهای 

کار را به شدت کاهش دادند.

مالجو به سومین دلیل عدم تشکیل 
هویت های جمعی کارگری اشاره کرد و 
گفت: سومین مورد ضعف های درونی قابل 
فهم و ناشــناخته خود طبقه کارگر برای 

هویت گرایی جمعی است.
وی در پایان گفت: راه حل رسیدن به 
مزد منصفانه فقط شکل گیری هویت های 
جمعی اســت. مادامی که تشــکل های 
جمعی و تشکل یابی در دستور کار خود 
کارگران قرار نگیرد مزد منصفانه برای آنها 
عمدتا از ادبیــات تئوریک به توصیه های 

اخالقی تبدیل می شود.
قراردادهای موقت، مانع از 
تشکل یابی کارگران است

حبیبی نیــز در این جلســه گفت: 
تشکل یابی در ایران ســخت است و این 

موضوع هم علل مختلفی دارد.
وی به طرح اصالح قانون شــوراهای 
اسالمی کار اشــاره کرد و گفت: سازمان 
جهانی کار این تشــکل را قبــول ندارد و 
دلیلش حضور نماینده کارفرما در تشکل 
و صاحب رأی بــودن در تائید صالحیت 
نمایندگان اســت. برای رفع این ایرادات 
ما در سال ۹۳ طرح اصالح قانون شوراهای 

اسالمی کار را به مجلس بردیم اما تا امروز به 
نتیجه نرسیده است.

این فعال کارگری گفــت: در قانون 
شوراهای اسالمی کار نماینده کارفرما 
به عنوان شریک دیده شــده و نه عضو 
شورای انتخابی. در واقع حضور نماینده 
کارفرما در شــورا به خاطر آیین نامه ای 
بود که وزارت کار تنظیم کرد و در قانون 
دیده نشــده بود. در واقع هدف ما این 
بود که هم ایــن آیین نامه و هم قانون را 

اصالح کنیم.
حبیبی ادامــه داد: یکــی از دالیلی 
که کارگران به ســمت تشکل نمی آیند 
قراردادهای موقت است. در سال ۷۵ دیوان 
عدالت اداری دادنامه ۱۷۹ را صادر کرد. این 

دادنامه تیر خالصی بود تا قراردادهای کار 
دائم تلقی نشوند. این دادنامه کارگران را 

منفعل کرد.
تشکل های کارگری تحت سلطه 

کارفرمایان هستند
عضو هیــات مدیــره کانــون عالی 
شــوراهای کار گفت: امــروز ۹۵درصد 
قرادادهای کار موقت شده است و به همین 

دلیل تشکل یابی ضعیف شده است.
حبیبی گفت: البته بین تشکل های 
قانونی، شورای اسالمی کار بیش از همه 
مورد مخالفت قــرار می گیرد و ســعی 

می کنند این تشکل ایجاد نشود.

وی گفت: اکثر تشــکل های ما بدنه 
کارفرمایی دارند یعنی یا نماینده کارفرما در 
آن تشکل است یا افرادی انتخاب می شوند 
که میل کارفرماســت. کارفرما از ضعف 
کارگران استفاده می کند و به هر نحوی 
در انتخابات دخالت می کند. حتی گاهی 
هیات مدیره در انتخابات شرکت می کند 

که این مغایر با قانون است.
حبیبی در ادامه به مزد منصفانه اشاره 
کرد و گفت: مزد منصفانه مزدی است که 
نیازمندی های خانواده را براســاس شأن 
خانواده تامین کند. ما مــزد منصفانه را 
زمانی می توانیم مطالبه کنیم که تشکلی 
قوی و مســتقل بدون دخالــت کارفرما 

داشته باشیم.

رسیدن به مزد منصفانه مستلزم شکل گیری هویت های جمعی است
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عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عالمه 
طباطبایــی گفــت: طی ســال های پس از 
جنگ، به بهانه بازارگرایی و کوچک ســازی 
دولت، دست به خصوصی ســازی افراطی، 
تضعیف پول ملــی، آزادســازی افراطی و 
مسئولیت گریزی از مسائلی مانند بهداشت، 
آموزش، مسکن و زیرســاخت های فیزیکی 

زده اند.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی با اشاره به 
سقوط برخی از شاخص های اقتصادی گفت: 
شاخص رابطه مبادله نشــان می دهد که ما 
نسبت به پایان جنگ ســقوط ۷0درصدی 
داشــتیم. این موضــوع در مورد شــاخص 
پیچیدگی نیز قابل مشاهده است، به ویژه در 
دهه ۹0 که با یکی از بی سابقه ترین بحران ها 

در تولید مواجه شده ایم. تولید ناخالص ملی 
در این دهه منفی بــوده و اندازه منفی بودن 
ارزش افزوده بخش صنعت دو برابر کل این 
بخش است. این مساله در سال های ۱۳۹۷ تا 
۱400 به ابعاد بسیار نگران کننده ای رسیده 
و مثال شــاخص هزینه تولیدکننده در چهار 
ســال اخیر بین ۳۵ تا ۵0درصد از شاخص 

هزینه مصرف کننده بزرگتر بوده است.
وی ادامــه داد: اگر نظــام تصمیم گیری 
کیفیت الزم را داشــت باید در اولین ســال 
متوجه می شد که ســبقت گرفتن شاخص 
تولیدکننده نســبت به مصرف کننده را باید 
اعالم وضعیت فوق العاده کند اما احســاس 
کردند که منافع تولیدکنندگان را به منافع 
رانت خــواران و رباخــواران ترجیح ندهند. 
در ۵ ســال اخیر آنچه اهمیت نداشته بخش 
تولید اســت. برای مثــال در دولت جدید، 
متولی امور صنعتی کشــور در مورد بخش 
تولید حرفی نمی زند اما بشارت می دهد که از 
خرداد ماه همه موانع واردات برداشته خواهد 
شد.مومنی با بیان اینکه با شیوه جدید، بدیع 
و بسیار خطرناک حکمرانی اقتصادی مواجه 
هســتیم، ادامه داد: چطور می شود بحث از 
تــوان مقاومت کنیم اما گفته نمی شــود در 
۳0ســال اخیر کار ما به جای رســیده که از 

کل صادرات کشــور 8۵درصــد آن را مواد 
خام و اولیه تشــکیل می دهــد و این یعنی 
فروافتادگی در باتالق توســعه نیافتگی. این 
شــاخص برای میانگیــن جهانی 2۹درصد 
است و با وجود اینکه با این فاصله وحشتناک 
مواجه هستیم، رسانه های حامی مافیا سعی 

دارند آدرس های اشتباهی به مردم بدهند.
این اســتاد دانشــگاه افزود: براســاس 
گزارش هــای رســمی، رتبه نخســت در 
شکل دهی به تورم، شــوک  قیمت کاالهای 
کلیــدی اســت و در رتبه دوم طــرز عمل 
بانک های خصوصــی اســت. از اوایل دهه 
۱۳80 تا ۱۳۹۹ رشــد تولید ۳6درصد بوده 
اما رشد نقدینگی ۱0 هزار و 2۵0درصد بوده 
است و کســانی که آدرس اشتباهی در مورد 
نقدینگی می دهند نمی گویند که برندگان 
کاهش ارزش پول ملی و بانکداری خصوصی 
چه کســانی هســتند که در این مورد الزم 
است به ســهامداران اصلی آنها توجه کنیم.
مومنی ادامــه داد: تصمیم گیران اقتصادی 
درک بایســته ای از عرض و طــول تاثیرات 
سیاســت های تورم زا ندارند. تمام متفکران 
بزرگ تاریخ اندیشه اقتصادی باالترین سطح 
حساسیت را نسبت به نرخ تورم اعالم کرده اند 
چون تورم آثار فرااقتصادی دارد و مناسبات 

تورمــی، قراردادهای اجتماعــی را متزلزل 
می کند. معموال در دوره تورم های باال میزان 
جرم، جنایت و بزه هــای اجتماعی افزایش 
می یابد و در واقع تمام قراردادهای اجتماعی 

را متزلزل می کند.
این اقتصاددان خاطرنشــان کرد: وقتی 
آقایان مسئول ژست پول گرایانه می گیرند، 

باید به آنها گوشــزد کرد که چه موضوعی را 
بر زبان می رانند و باید پاســخ دهند که چرا 
در مورد قیمت های کلیدی فقط قیمت های 
حامل هــای انــرژی را هم تــراز بــا جهان 
می خواهند؟ چرا این آقایان یک بار در مورد 
اینکه نرخ بهره بانکی هم در استاندارد جهانی 
تعیین شود، صحبت نمی کنند؟ چرا مردم ما 

در تعیین هزینه با اســتانداردهای جهانی، 
مقایســه اما در دســتمزدها با بورکینافاسو 
همراه می شــوند؟ چرا مســئوالن ما با یک 
نشست و برخاســت هزینه ۳۵هزار میلیارد 
تومانــی موسســات غیرمجــاز را پرداخت 
می کنند اما از این منابع برای پرداخت حقوق 
۱2 ماه معوقه کارگران اســتفاده نمی کنند. 
تصمیم های اقتصادی در کشور ما داللت های 
اقتصادی و سیاسی خاصی دارند و برندگان و 

بازندگان نیز خواهد داشت.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی:

هزینههایمردمبااستانداردهایجهانیودستمزدهادرمقایسهبابورکینافاسو،تعیینمیشوند

خبر

پاسبانی: برخی فکر 
می کنند مزد منصفانه 

موجب بهره وری نمی شود 
و با دادن حداقل، هزینه 

بنگاه کمتر می شود اما مزد 
آهنین آغازگر تنازعات 

است و آثار زیانباری از خود 
به جای می گذارد

مالجو: راه حل رسیدن به 
مزد منصفانه، شکل گیری 

هویت های جمعی است. 
تا تشکل های جمعی و 

تشکل یابی در دستور کار 
کارگران قرار نگیرد، مزد 
منصفانه برای آنها عمدتا 

از ادبیات تئوریک به 
توصیه های اخالقی تبدیل 

می شود
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