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این روزها اخباری که از جلسات شورای 
عالی کار در رابطه با تعیین حداقل دستمزد 
بیــرون می آید، برای کارگــران اهمیت 
زیادی دارد. آنها منتظرند ببینند تا نتیجه 
مذاکرات سه جانبه چه می شود و شرکای 
اجتماعی بر ســر چه رقمی برای حداقل 
دستمزد به توافق می رســند. به همین 
دلیل، ایلنا گفت وگویی با »زهرا کریمی« 
عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران انجام 
داده و از وی درباره الزامات تعیین حداقل 

حقوق کارگران صحبت کرده است.

 با توجه به اینکه بخش زیادی از 
کارگران زیر خط فقر هستند و حداقل 
دستمزد فاصله زیادی با نرخ سبد 
معیشت دارد، عدم تعیین حداقل 
دستمزد معقول، چه تبعاتی می تواند 

داشته باشد؟
حداقل دستمزد کارگران سال هاست 
با هزینه  های زندگی یک خانوار متوسط 
فاصله پیدا کرده و در این ســه چهار سال 
اخیر هم با توجه به نرخ تورم باالی بعد از 
تحریم ها، این فاصله بیشــتر شده است. 
فاصله زیاد بین حداقل دستمزد و نرخ تورم 
و سبد معیشت سبب شده شمار زیادی 
از خانوارهای کارگــری زیر خط فقر قرار 
بگیرند، یعنی اشتغال نتوانسته آنها را از 

خط فقر نجات دهد.
اگر مزد کافی نباشــد ســفره تعداد 
بســیاری از خانواده های ایرانی کوچکتر 
می شود. این موضوع عالوه بر تنگناهای 
اقتصادی از نظر اجتماعی نیز مشکالتی به 
وجود می آورد. با افزایش نارضایتی بخش 
بزرگی از جمعیت کشور، سرمایه اجتماعی 
و اعتماد مردم آسیب بیشتری می بیند. این 
هم محدود به کارگران نمی شود بلکه به 
صورت گسترده به جوانانی که زندگی آنها 
تحت فشار قرار گرفته نیز سرایت می کند. 
نارضایتی که از تحت فشــار قرار گرفتن 
تعداد زیادی از جمعیت به وجود می آید، 

می تواند مخرب باشد.
 یکی از استدالل های همیشگی 
کارفرمایان این اســت که افزایش 

دســتمزد باعث افزایش نرخ تورم 
می شــود. با توجه به اینکه در حال 
حاضر دستمزد کارگران حتی کفاف 
هزینه های اساســی زندگی را هم 
نمی دهد، این استدالل تا چه اندازه 

منطبق با واقعیت است؟
اینکــه کارفرمایان اســتدالل کنند 
افزایش مزد به افزایش تورم منجر می شود، 
عجیب است. آنها از بین هزینه های تولید، 
تنها به دستمزد کارگران اعتراض می کنند 
و توان اعتراض به سایر هزینه ها را ندارند 
در صورتی که ســیمان، آجر، میلگرد و... 
هم گران می شــود. چرا به آنها اعتراض 
نمی کنند؟ منطقی وجود ندارد که ما بار این 
وضعیت بد اقتصادی را به دوش کارگران 
بیندازیم، آنها در شکل گیری این وضعیت 
نقشی نداشته اند بلکه سیاست های کلی 
کشور کار را به اینجا رسانده اما چون عرضه 
نیروی کار بیش از تقاضاســت و از طرفی 
کارگران از تشکل قوی بهره مند نیستند، 
قدرت چانه زنی ندارند و نمی توانند از منافع 
خود دفاع کنند. از طرف دیگر، دولت خود 

یک کارفرمای بزرگ است که با افزایش 
حداقل مزد، حقوق کارکنان او هم افزایش 
پیدا می کند در نتیجه در مذاکرات مزدی 
بیشتر طرف کارفرماست و خیلی تمایلی 

به افزایش حداقل حقوق ندارد.
تداوم فقر و کاهش قدرت خرید 
کارگران که باعث شده توان خرید 
تولیدات داخلی را نداشته باشند، 

چقدر می تواند به ضرر تولید باشد؟
اقتصاد ما سال هاســت گرفتار رکود 
تورمی شده اســت. ظرفیت های تولید و 

میزان تولید پایین است. بنگاه ها نمی توانند 
حتی زمانی که قیمت ها باال می رود، افزایش 
ظرفیت تولید داشته باشند و با تنگناهای 
زیادی به دلیل تحریم و محدودیت واردات و 
کمبود ارز مواجه هستند در نتیجه نمی توان 
با قاطعیت گفت که با افزایش تقاضا، اقتصاد 
ما از رکود خارج می شود. مشکالت، بیشتر 
در طرف عرضه است بنابراین هر چه تقاضا 
باال برود تولید نمی تواند افزایش پیدا کند. 
به طور مثال در مورد تولید گوشت و مرغ 
درست است که تقاضا کاهش پیدا کرده 
اما بخشی از این موضوع به کمبود خوراک 
دام و طیور و مشــکالت ارز برمی گردد که 
همه اینها مثل زنجیره ای از تنگناها، تولید 
را محدود کرده اســت. در مورد برخی از 
تولیدات مثل پوشاک، قدرت خرید مردم 
در تولید نقش دارد؛ یعنــی وقتی قدرت 
خرید مــردم پایین می آیــد، نمی توانند 
بسیاری از نیازهای خود را تأمین کنند و 
این به رکود تورمی دامن می زند. همان طور 
که گفتم کاهش قدرت خرید مردم هم آثار 

اقتصادی و هم اجتماعی دارد.

برخی از فعاالن کارگری معتقدند 
ارزان سازی نیروی کار سبب شده 
نیروی متخصص تمایلــی به کار 
تولیدی نداشته باشد و به مهاجرت 
یا کارهای داللی روی بیاورند. تبعات 

ارزان شدن نیروی کار چیست؟
اقتصاد ایران ســاختار بیماری دارد. 
اینکه کسی با داشــتن یک آپارتمان بعد 
از دو سال ســود میلیاردی می برد نشانی 
از ایــن اقتصاد بیمار اســت. هیچ کس با 
هیچ تخصــص ممتازی بعد از دو ســال 
میلیاردها تومان درآمد به دست نمی آورد. 
این اقتصاد بیمار ســبب می شود افراد از 
کارهای تولیدی فاصله بگیرند و به سمت 
کارهایی بروند که درآمــد بادآورده دارد؛ 
مثل همین خرید و فروش زمین و مسکن، 
طال، ارز و سهام. البته همین کارها هم در 
این اقتصاد پر فرازونشــیب ریسک هایی 
دارد. البتــه وقتی در بلندمــدت به روند 
قیمت ها نگاه می کنیم متوجه می شویم 
افراد با خرید ارز، طال، زمین و مسکن سود 
هنگفتی می برنــد، در صورتی که قدرت 

خرید مزدبگیران روزبه روز کاهش می یابد. 
به همین دلیل خیلی ها ســعی می کنند 
بروند به ســمت معامالت این چنینی و 
از کارهایــی که حقوق محــدودی دارد، 
اجتناب کنند. از طرفی نیروی متخصص 
می تواند در کشورهای دیگر هم دنبال کار 
باشد. در شرایطی که چشــم انداز آینده 
در ایران مبهم است نیروهای متخصص 
ترجیح می دهند کشــور را ترک کنند. 
البته این صرفا به مزد برنمی گردد. برخی 
مهاجرت می کنند چون نگران آینده خود 

و فرزندانشان هستند.
 عده ای به دنبال پیاده کردن مزد 
منطقه ای و دستمزد توافقی هستند. 
نگاه شــما به چنین سیاست هایی 

چیست؟
صددرصد با دستمزد توافقی مخالفم. 
دستمزد توافقی یعنی پذیرش بی قید و 
شرط سازوکار بازار یعنی عرضه و تقاضا. 
در این صورت هر چه به ســمت مناطق 
عقب افتاده و فقیر برویــم می بینیم که 
فرصت های شغلی محدودتر می شود و 
در نتیجه دســتمزد نیروی کار پایین تر 
می آید. البته این قضیــه االن هم اتفاق 
می افتاد. نیروهای تحصیل کرده ا  ی وجود 
دارند که با مزدهایی بســیار پایین تر از 
حداقل مزد قانونی به کار گرفته می شوند و 
هیچ نظارتی هم بر آنها نیست. هیمن االن 
شاغلین بسیاری داریم که زیر خط فقر 
هستند و از شرایط کار و زندگی ناراحتند. 
کال بازار کار را نمی توان به دست نیروهای 
عرضه و تقاضا سپرد چون بخش بزرگی 
از جمعیت زیر خط فقر قرار می گیرند و 
قانون کار که ســابقه بیش از یک قرن در 
دنیا و در ایران هم نزدیــک به یک قرن 
دارد، به کنار گذاشــته می شود. قانون 
کار به این دلیل وضع شــده که کارگران 
که گــروه ضعیف تری هســتند و توان 
چانه زنی پایین تری دارند، مورد حمایت 
دولت و قانون قرار بگیرند. هیچ جای دنیا 
سازوکار عرضه و تقاضای محض در بازار 

کار را نمی پذیرد.
برای تعیین مزد منطقــه ای، در حال 

حاضر شرایط الزم را نداریم. برای این کار 
باید در استان ها و مناطق مختلف نهادهای 
کارگری و کارفرمایی قدرتمند باشــند و 
مذاکرات دســته جمعی صورت بگیرد و 
دولت هم نظارت کند. ما برای تعیین مزد 
سراسری هم مشــکل داریم چه برسد به 
مزد منطقه ای! گاهــی اوقات پیش آمده 
حتی نظر طرف کارگــری در مذاکرات 
مزدی جلب نشده و توافق حاصل نشده، 
پس چگونه قرار اســت مــزد منطقه ای 
تعیین شود؟ به هرحال از آنجا که اقتصاد 
کشور پویایی ندارد و شــرایط مناسبی 
ایجاد نمی کند، نهایتا میلیون ها نفر خارج 
از پوشــش قانون کار و حتی با مزدهای 
کمتر از حداقل قانونی کار می کنند. برای 
اینکه قوانین به درستی اجرا شود و شرایط 
اقتصــادی خانواده ها بهبــود پیدا کند 
باید تنگناهای تولید رفع شــود و ریسک 
سرمایه گذاری کاهش یابد. از سوی دیگر 
باید شــرایطی برای تقویت تشکل های 
کارگری و کارفرمایی ایجاد شود. مجموعه 
اینها باعــث بهبود وضعیــت کارگران و 

کارفرمایان خواهد شد.

ثروت از آن دالل ها و فقر برای کارگران
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گفتوگو
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار 
داشــت: اگر حکومت می خواهد با چین و روسیه 
قرارداد ببندد نیاز به شفافیت دارد. از حکومت گران 
می خواهم که کتاب یروانــد آبراهامیان با عنوان 
»ایران بیــن دو انقالب« را بخوانند تــا بدانند چه 
تجربه هایی وجود داشت که چهره هایی مانند دکتر 
مصدق و آیت اهلل مدرس سیاســت موازنه منفی را 

پیش گرفتند.
فرشــاد مومنی در گفت وگو با ایلنــا در مورد 
ریشه های اقتصادی سقوط حکومت پهلوی اظهار 
داشــت: در دوره پهلوی نوعی مسئولیت گریزی 
برنامه محور در کشور ایجاد شده بود. تا زمانی که این 
آفت در ســازه ذهنی ایرانیان وجود دارد نمی توان 
امیدوار به نجات کشور باشیم و همواره در تالطم و 

بی ثباتی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه آمریکایی ها پس از فروپاشی 
رژیم پهلوی برخورد عالمانه ای از خود نشان دادند، 
افزود: رژیم پهلوی  یکــی از اصلی ترین متحدان 
آمریکا در منطقه بود، از همین روی برای واکاویی 
چرایی سقوط این رژیم، فراخوانی را اعالم کردند 
تا برجسته ترین ایران شناسان جهان در مورد دلیل 
آن پاســخ بدهند. آنها به جای موج راه انداختن و 

مسئولیت گریزی، برخورد عالمانه با آن داشتند.
مومنی با بیان اینکه آمریکایی با سقوط پهلوی از 
دریچه دانایی وارد شدند، گفت: آنها برای فهم چرایی 
سقوط پهلوی پول های زیادی صرف کردند و نتیجه 
این شد که تا امروز آمریکایی ها هیچ متحدی را در 
منطقه از دست نداده اند. این موضوع نشان می دهد 
که به جای راه انداختن شعارهای زنده باد و مرده باد 
و حسرت خوردن، می توان با عبرت از تاریخ و نگاه 

علمی، برخورد کارساز داشت.
این کارشــناس اقتصادی خاطرنشــان کرد: 
حکومت گران بدانند هیچ تصمیم کلیدی را نباید 
به یک باره و ناگهانی اعــالم کنند و تصمیم ها باید 
نظام وار باشد نه نمایشی. برای مثال در حوزه اقتصاد 
تصمیمات باید محک چند موسســه پژوهشــی 
مستقل و صاحب صالحیت را داشته باشد. اگر بر 
تصمیم و سیاستی از ســوی این موسسات صحه 
گذاشــته شــود، می توان آن را اجرا کرد. اجرای 

سیاست های ناگهانی و آمرانه راه به جای نخواهد 
برد و تشدیدکننده استبداد، فقر و وابستگی مستمر 

به خارج خواهد شد.
وی افزود: استاد »علی رضاقلی« از دریچه حکیم 
فردوســی، قوانین ثابت بر حکومت های محکوم 
به شکست را از دل تاریخ اســتخراج کرده است. از 
دید فردوســی، به محض اینکه ظلم و بی عدالتی 
موضوعیت پیدا می کند آن رژیم سقوط خواهد کرد 
و چنین حکومتی باقی نخواهد ماند. از همین روی 

عدالت اجتماعی باید سرلوحه حکومت ها باشد.
این اســتاد دانشــگاه با اشــاره به مذمومیت 
سفله پروری در اندیشه فردوســی، تصریح کرد: 
وقتی افراد غیرشایســته، مسئولیت های کلیدی 
جامعه را برعهــده بگیرند آن حکومت ســقوط 
خواهد کرد و تاریخ با هیچ حکومتی در اصول فراز 
و فرود خود تعارف ندارد. امام علی)ع( نیز از دریچه 
معرفت اســالمی همین را می گوید که سفله های 
بی صالحیت و چاپلوس در نهایت باعث ســقوط 
حکومت ها خواهند شد. اگر شاهان در فکر کاسبی 
خود باشند در نهایت سقوط خواهند کرد و باید به این 

اصول ثابت در تاریخ توجه کرد.
وی گفت: آمــوزگار در دو کتاب »فــراز و فرود 
دودمان پهلــوی« و »اقتصاد ایــران در جمهوری 
اســالمی« از یک منطق رفتاری سخن می گوید؛ 
اینکه رقابت مخرب در چارچوب نظام استبدادی 
باعث شد حکومت گران و دستگاه های حکومتی 
صرف نظر از مصالح ملی به فکــر تصاحب هر چه 
بیشتر ارز و ریال باشند. همچنین مرحوم عالیخانی 
)وزیر اقتصاد از بهمن ۱۳۴۱ تا مرداد ۱۳۴۸( شرح 
می دهد که رانت چگونه سقوط رژیم پهلوی را فراهم 
کرد و نابرابری های وحشتناک و حس نفرت عمومی 

را در مردم تشدید کرد.
مومنی تصریح کرد: پس از شــوک اول نفتی، 
پهلوی به این نتیجه رســید که برای برنامه ششم 

توســعه حداقل نیازهای ارزی را مشخص کند. از 
سازمان برنامه خواسته شد که کمترین میزان ارز 
برای برنامه پنج ساله ششــم ارائه شود و از سویی 
از شــرکت نفت نیز خواسته شد خوشبینانه ترین 
درآمد ارزی را در این مدت اعالم کند. سقف درآمد 
انتظاری در برنامه ششم ۱۳۰ میلیارد دالر بود اما 
کف نیاز برای ۵ سال توسط دستگاه ها برای ۵ سال 

۵۰۰ میلیارد دالر اعالم شد.
وی افزود: بنابراین این مشــکل به وجود آمد 
که شــکاف بین ۱۳۰ و ۵۰۰ میلیارد دالر چگونه 
مدیریت شــود. در همیــن بین نامــه ای از دفتر 
مخصوص محمدرضا شاه ارسال و در آن ۲۱ پروژه 
دارای اولویت اعالم و گفته شد که ابتدا برای این ۲۱ 
پروژه ارز تخصیص داده شود و سپس از باقیمانده ارز 
به بقیه دستگاه ها اختصاص دهید. وقتی ارزبری 
این ۲۱ پروژه را بررسی کردند دیدند که هزینه تنها 
۷ پروژه آن فراتر از ۱۳۰ میلیارد دالر اســت. وقتی 
این موضوع را به اطالع شاه رساندند، ایشان دستور 
انحالل سازمان برنامه و بودجه را داد. شاه معتقد بود 

ما زمانی به برنامه نیاز داریم که کمبود ارز وجود 
داشته باشد و در دوران وفور درآمد ارزی 

نیازی به برنامه نداریــم. درحالی که 
مســائلی مانند بیمــاری هلندی 
نشان داد که اتفاقا در زمان افزایش 
درآمدهای ارزی، نیاز بیشــتری به 

برنامه وجود دارد.
وی ادامــه داد: بدون تشــبیه، 
جمهوری اســالمی بین سال های 

۹۴ تا ۹۶ با انبوه دالرهای 
آزاد شــده روبــه رو 

شــد امــا چون 
برنامه محوری و 

شفافیت پیش 
گرفته نشد 

این پول ها دود و جز پرونده های فساد و مشکالت 
عایدی دیگری نداشت. لذا باید به تاریخ به عنوان 
آینه عبرت نگاه کرد. اگر گشــایش های برجامی و 
آزاد شدن پول های بلوکه شــده محقق شود، آیا 
می خواهیم دوباره تابع صالحدید های شــخصی 
باشیم و با عدم شفافیت این فرصت را نابود کنیم یا از 

تاریخ درس عبرت بگیریم؟
این استاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: حق 
کشوری که دوره درآمد نفتی هر بشکه ۱۴۰ دالر را 
گذرانده این نیست که نتواند حق عضویت سازمان 
ملل را پرداخت کند. هر حکومتی که بخواهد کشور را 
عالمانه اداره کند، مخزن االسراری  گرانبهاتر از تاریخ 
ندارد. به جای دل بستن به کمک های قدرت های 
خارجی، می توانیم به تاریــخ مراجعه کنیم. قله 
کارآمدی مراجعه به تاریــخ را می توانیم در کتاب 
مانند »ســاختار و دگرگونی در تاریخ اقتصاد« اثر 

داگالس نورث ببینیم.
وی خاطرنشــان کرد: در دوره پهلوی به جای 
پرداخت به اشــکاالت موجود در شیوه های اداره 
کشور، ادعا شد که اگر افراد تغییر کنند، شرایط 
بهتر می شود. اگر از تاریخ درس بگیریم 

هنوز راه نجات کشور وجود دارد.
این اقتصاددانان بــا بیان اینکه 
با موانعــی در ســازه های ذهنی 
حکومت گــران و عــوام مواجه 
هستیم، اظهار داشــت: مرحوم 
آخوند خراسانی می گفتند که در 
انقالب مشروطه هرچه گفتیم پاسخ 
دادند که شــما طرفدار روس ها 
و انگلیس ها هســتند. در 
حال حاضر نیز وقتی 
ییــم  می گو
قرارداد چین 
ف  شــفا ا  ر

کنید، پاسخ می دهند که دلتان برای آمریکا تنگ 
شده است. باید توجه داشــت که ایران ملک هیچ 
گروهی نیست بلکه می خواهیم کمک کنیم تا شما 
برقرار بمانید. کشور چندبار باید از چاپلوسی ها گزند 
ببیند تا بفهمیم راه نجات ما چاپلوسی نیست، بلکه 

راه علمی است.
وی افزود: ذخایر دانایی دانش می آموزد که توزیع 
مصرف و درآمد از توزیع ثروت عادالنه تر است یعنی 
یک حکومت باید تمرکز خود را روی توزیع مصرف 
قرار دهد. چرا در الیحه بودجه ۱۴۰۱ دقیقا برعکس 
این عمل شده و شاهد تخفیف های نامتعارف مالیات 

بر ثروت و افزایش مالیات بر مصرف هستیم؟
رییس موسســه دین و اقتصــاد تصریح کرد: 
موضوع مهم دیگر احســاس فســاد اســت. آیا 
دستگاه های مسئول شهامت بررسی این را دارند 
که چرا در ۱۰سال گذشته شاهد سقوط در قهقرای 
فساد هستیم؟ چرا سهل گیری می شود و از تاریخ 
درس نمی گیریم که به جای تمرکز روی فاسدها 
باید روی ساختار فسادزا تمرکز شود؟ با وجود آنکه 
در چند ســال اخیر ۱۵ کتاب در این مورد به چاپ 
رسیده، هنوز شاهد برخورد شخص محور با موضوع 

فساد هستیم.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: مورد مهم 
دیگر در تضعیف حس ملی، سفله گزینی در مناصب 

است که این رویه به ضرر کشور است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موارد آســیب زای 
اداره کشور، کاسبی شخصی حکومت گران است. 
دکتر مصدق در ســال ۱۹۲۰ نطقی داشتند که 
در آن گفتند رضاشاه در ســال ۱۳۰۴ پادشاه شد 
و اگر مبنای ســنجش را به تهران آمدن او بگذاریم 
و تمام این مدت به او حقوق پادشــاهی داده شده 
باشد و فرض کنیم که در تمام این مدت رضاشاه و 
خانواده اش مهمان مردم ایران بوده اند، باید مقدار 
مشخصی دارایی داشته باشد اما دارایی او چند هزار 

برابر این مقدار است. با همین فرمول باید دارایی های 
حکومت گران بررسی شود. اگر می خواهند کاسبی 
شخصی کنند، بهتر است استعداد خود را در همان 

مسیر کاسبی پیش بگیرند.
مومنی گفت: موضوع دیگر طفره حکومت از امور 
حاکمیتی مانند تغذیه، مسکن، آموزش، سالمت، 
امنیت و... مردم بوده که همه در بودجه مشــخص 
است. چرا نهادهای نظارتی هشدار نمی دهند که 
نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی به 
یک سوم دوران جنگ رســیده اما نسبت بودجه 
جنگی افزایش یافته است؟ مجموعه این خطاها 

نیرومحرکه از بین بردن حس ملی است.
این استاد دانشــگاه تصریح کرد: باید انصاف به 
خرج دهیم تا اگر کار خوبی هــم در دوران پهلوی 
انجام شده به آن اشاره کنیم و بعد بپرسیم چرا به رغم 
آنها این رژیم باقی نماند؟ در پایان دهه ۴۰ که گفته 
می شود دوران طالیی اقتصادی است، سازمان برنامه 
گزارشی تهیه و اشاره می کند که رژیم فرو خواهد 
ریخت. اصالحات ارضی، شریک کردن کارگران در 
سود کارخانه، سهامدار کردن و مشارکت کارگران 
در کارخانه اقداماتی عدالت خواهانه بوده اما در سال 
۴۸ مرکز آمار ایران گزارشی تهیه و هشدار داد که 
ضریب جینی از ۰.۵ عبور کرده و در آستانه فروپاشی 
اجتماعی هستیم. بنابراین پرسش اصلی این  است 
که چرا به رغم آن اصالحات، کارکرد آنها در افزایش 

نابرابری بوده است؟
وی با بیان اینکه موضوع مهم این است که وقتی 
حکومتی پشتوانه مردمی ندارد به تسخیر رانت جوها 
و غیرمولدها درمی آید، ادامه داد: حسین بشیریه 
در کتاب »از بحران تا فروپاشی« یکی از کانال های 
اصلی فروپاشــی را وقتی می داند که حکومتی به 
مردم پشت کند و به تسخیر گروه های پرنفوذ رانتی 
درمی آید. اگر حکومتی به این مســائل حســاس 
است باید تصمیم گیری ها در مواردی مانند بورس، 
بانک مرکزی و خزانــه داری را زیرنظر قرار دهد. از 
نمایندگان مجلس می خواهم که برای بررســی 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ روی این مسائل متمرکز 
شوند با این نشانه های نگران کننده، نوشدارو را پیش 

از مرگ سهراب به قوه مجریه برسانند.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی:

افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی دلیل عمده سقوط رژیم پهلوی بود

قانون کار به این دلیل 
وضع شده که کارگران که 
گروه ضعیف تری هستند 

و توان چانه زنی پایین تری 
دارند، مورد حمایت دولت 
و قانون قرار بگیرند. هیچ 

جای دنیا سازوکار عرضه و 
تقاضای محض در بازار کار 

را نمی پذیرد

منطقی وجود ندارد که ما بار 
این وضعیت بد اقتصادی را 
به دوش کارگران بیندازیم. 

آنها در شکل گیری این 
وضعیت نقشی نداشته اند 

بلکه سیاست های کلی 
کشور کار را به اینجا رسانده 

است
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