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یکــی از چالش هــای تعییــن 
دستمزد در سال های اخیر، انتقادات 
و هجمه هــای برخی کارشناســان 
اقتصــادی و صاحب نظــران طرفدار 
حقوق کارفرمایــان و نظام اقتصادی 
مبتنی بر بازار آزاد درباره اصل چانه زنی 
برای تعیین مزد و سیاست تعیین مبلغ 
حداقلی برای مزد پرداختی کارگران 

است.
این کارشناسان معتقدند دستمزد 
مانند تمام کاالهــای دیگر که در بازار 
با رقابــت قیمتی عرضه می شــوند، 
باید در بازار و در اثــر عرضه و تقاضای 
تصادفی تعییــن قیمت شــود. آنها 
معتقدند بحران های بازار کار، بیکاری 
و همچنین معیشــت بــد کارگران و 
فشار به کارفرمایان ناشــی از همین 
سیاســت تعیین حداقل دستمزد و 

دخالت دولــت در بازار کار اســت.در 
همین زمینه »عبــاس وطن پرور«، 
نماینده اســبق کارفرمایان ایران در 
ســازمان بین المللی کار و کارشناس 
اقتصادی، معتقد است که بحث تعیین 
دســتمزد، اخاللــی در فرآیندهای 
بازار آزاد نمی کنــد. وی در این رابطه 
می گوید: در بســیاری از کشورهای 
توســعه یافته و درحال توسعه جهان، 
بحث چانه زنی بــرای تعیین حداقل 
دستمزد وجود دارد. عالوه بر بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته اروپا، حتی در 
آمریکای سرمایه داری نیز ساالنه بحث 
تعیین حداقل دستمزد قانونی وجود 
دارد. این حداقل دستمزد توافق شده 
توسط طرفین کارگری و کارفرمایی 
با نظارت حاکمیت تنها توسط دولت 

ابالغ و تضمین اجرایی می شود.

وی با بیــان این نکته کــه تعیین 
دســتمزد حتی در آمریــکا نیز تابع 
هزینه های جاری معیشــت و زندگی 
اســت، افزود: در آمریکا با وجود ثبات 
نسبی قیمت ها، دســتمزد براساس 
هزینه های زندگــی آبرومندانه یک 

انســان تعیین می شــود. با همه این 
احوال چون از ماه ژانویه ۲۰۲۰ میالدی 
ما شــاهد افزایش نرخ تورم در آمریکا 
برای اولین بــار )از دو درصد به هفت 
درصد( بودیم، دیگر تعیین دستمزد 
به نسبت تورم و باالتر تنظیم می شود. 
برای نمونه در ایالت کالیفرنیای آمریکا 
دستمزد به نزدیک مرز ساعتی ۲۰ دالر 
)ســاعتی  5۰۰ هزار تومان( افزایش 

یافت.
وطن پرور در ادامه با اشاره به بحث 
ســه جانبه گرایی در تعیین دستمزد 
کشــورها گفت: برخالف نظر برخی 
اقتصاددانان که می خواهند دستمزد را 
هم مانند کاالیی در بازار تعیین قیمت 
کنند، باید گفت کــه کار کارگران از 
جنس هر کاالیی نیست که بخواهد با 
رقابت و برخورد عرضه و تقاضا تعیین 

شــود و این برخالف کرامت انســانی 
کارگران است. علت اینکه در شوراهای 
سه جانبه اغلب کشورها تعیین دستمزد 
را شاهد هستیم، این است که همیشه 
در چانه زنی دو طرفــه میان کارفرما و 
کارگر، کارفرما به عنوان استخدام گر 
دســت باال را در چانه زنی دارد و به این 
ترتیب حق کارگران ضایع می شود لذا 
باید حداقل دستمزد با تضمین قانونی و 
رسمی تعیین شود تا حداقل معیشت 

افراد حفظ شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ 
به برخی انتقادات به سه جانبه گرایی 
و نقدهای وارده به عملکرد شــورای 
عالی کار در ایران توضیح داد: در ایران 
ما با مشکل قدرت باالی دولت و نفوذ 
گســترده آن در تصمیم گیری های 
شورای عالی کار مواجه بوده و هستیم. 
در نهایت هرچــه نظر دولت باشــد 
کارفرمایان و کارگران مجبور به تبعیت 
نسبی از همان تصمیم هستند؛ یعنی 
هم کارفرمایان وامدار دولت هستند و 

هم به هر حال نمایندگان کارگری.
او با تاکید بر این نکته که در سطح 
جهانی نیــز ســازمان بین المللی کار 
تنها نمایندگان معرفی شده از سوی 
وزارت کار را به رســمیت می شناسد، 
افزود: حتی در فرانسه که قوی ترین و 
مستقل ترین تشکالت کارگری جهان 
را دارد نیز سازمان بین المللی کار تنها 
نمایندگان معرفی شده توسط دولت 
فرانسه را به رســمیت می شناسد و در 
سطح جهانی نیز کار چانه زنی چنین 

وضعیتی دارد.
نماینده اســبق ایران در سازمان 
بین المللی کار با تاکید بر قدرت باالی 
چانه زنی کارفرمایان در ایران در برابر 
کارگران، اذعان کرد: در ایران، کارفرما 
قدرت تعیین کنندگــی دارد. هم به 
دلیل نرخ باالی بیکاری و هم به دلیل 
تشکل یافتگی کارفرمایان، این برتری 
وجــود دارد. در این شــرایط تعیین 
حداقل دســتمزد با کمک دولت تنها 
دریچه ای اســت که با آن می توان در 
این سازوکار از مزد کارگران دفاع کرد 

تا عدالت اجتماعی نسبی حفظ شود.

وی در مقایسه وضعیت کارگران 
در ایران و برخی کشورهای دیگر که 
ادعای عدالت اجتماعی ندارند، افزود: 
در آمریکا و برخی کشورهای مشابه 
آن ادعا می شــود که افتخارشان به 
نظام ســرمایه داری و کاپیتالیسمی 
اســت که حامی کارفرماســت اما با 
همه این احوال، حتی در آن کشورها 
که بحــث عدالــت اجتماعی جایی 
نــدارد، می بینیم که در بســیاری از 
ایالت ها نرخ اجاره بها خود را با حداقل 
دستمزد توافق شده کارگران متناسب 
می کند یعنی شــما به عنــوان یک 
شــهروند آمریکایی در زمان خرید 
یا اجاره مســکن، باید تعیین کنید 
که شهروندی با چه درآمد متعارفی 
هســتید؟ در ایاالت متحده اگر نظام 
بانکی و سیســتم بازار کار شــما را 
به عنــوان افراد کم درآمد یا بســیار 
کم درآمد شناسایی کند، اگر کارگر 
باشــید، مابه التفــاوت هزینه اجاره 
مسکن تان را دولت پرداخت می کند. 
برای مثال دولت تنهــا در یک ایالت 
مانند کالیفرنیا طی یک ســال بیش 
از 5۰ میلیون دالر به افراد کم درآمد و 
بسیار کم درآمد شناسایی شده، کمک 
هزینه اجاره مسکن پرداخت کرد. این 
میزان به این علت خــارج از فرآیند 
اقتصادی بازار و ســرمایه داری انجام 
می شود که کارگران از جنبه معیشتی 
مورد تحقیر واقع نشوند و علیه نظم 
اقتصادی آن کشورها اعالم نارضایتی 
نکنند. ازاین رو به نظر می رســد در 
کشور ما نیز باید اندکی ذهنیت ها در 

این رابطه اصالح شود.

نگاه غیرانسانی؛ علت مخالفت با تعیین حداقل مزد

کار کارگر، از جنس کاال نیست

خبر

نخستین جلسه شورای عالی کار با موضوع 
تعیین دستمزد کارگران، روز گذشته با حضور 
نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار 
شد، جلسه ای که دستور کار رسمی آن تعیین 

دستمزد ۱۴۰۱ بود.
در همیــن زمینــه »آیت اســدی« عضو 
کارگری شورای عالی کار پیش از برگزاری این 
نشست گفت: قطعاً با جدیت مذاکره می کنیم 
و بر مبنای محاسبات سبد معیشت به چانه زنی 
خواهیــم پرداخت اما باید بــه نتیجه منطقی، 
عقالنی و عادالنه برســیم که جامعه کار و تولید 
بیش از این متضرر نشود. تاکید می کنم جامعه 
کار و تولید ضــرر نکند نه فقــط کارگران، چرا 
که دســتمزدهای پایین موجب فرار کارگران 
متخصص از عرصه روابط کار رســمی می شود 
و به ترک کارگاه هــا می انجامد و به همین دلیل 
است که از دســتمزدهای پایین و غیرمنطقی، 
کارفرمایان واحدهای تولیدی نیز ضرر می کنند.

به گفته وی، بسیاری از کارفرمایان واقعی از 

این حداقل دستمزدهای نامکفی ناراضی هستند 
و اعتراف می کنند که خجالت می کشیم با این 
دستمزدها از کارگران بخواهیم کار باکیفیت و 

سروقت به ما تحویل دهند.
اسدی با بیان اینکه اگر می خواهیم اقتصاد 
و صنعت از رکود خارج شــود، باید مزد کارگران 

عادالنه و براســاس معیارهای قانونی افزایش 
یابد، اضافه کرد: مزد مصوب باید قابلیت اجرایی 
داشته باشد و موجب رونق تولید شود. همین االن 
کارفرمایانی که به دنبال تولید واقعی هستند و به 
بهره وری کارگر به عنوان تابع رضایت نیروی کار 
می اندیشند، به حداقل دستمزد مصوب شورای 

عالی کار توجهی نمی کنند بلکه به کارگران خود 
بیشتر مزد می دهند تا بتوانند کار کنند. بنابراین 
نیاز داریم مزدی مصوب کنیم که ابزاری به دست 
سودجویان برای استثمار ندهند و به عنوان یک 

اهرم برای رونق تولید عمل کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: 
مذاکرات مزدی همیشه براساس تورم سال جاری 
صورت می گیرد ولی سال بعد پرداخت می شود 
در حالی که در دو سه سال اخیر، تورم سرسام آور 
نتایج مذاکرات مزدی و افزایش دستمزد کارگران 
را مخدوش کرده اســت. دولت وظیفه دارد در 
زمینه مهار تورم، گام های اساسی بردارد و در عین 
حال صریحاً اعالم کند چه راهکارهای جبرانی 
برای از بین بردن سیاســت های تخریبی حال 
و گذشته در دســتور کار دارد. مثاًل آیا قرار است 
ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شــود و اگر واقعاً حذف 
می شود، سیاســت جبرانی دولت برای تامین 
اقالم خوراکی به خصوص در ارتباط با دهک های 
فرودست چیست؟ تا اینها به دقت مشخص نشود، 

نمی توان با اطمینان در مورد دستمزد سال بعد 
تصمیم سازی کرد.اسدی تاکید کرد: یک مولفه 
مهم در تصمیم گیری مزدی، نرخ تورم اســت 
منتها باید در ارتباط با نرخ تورم سال بعد اطمینان 
داشته باشیم و از سیاست های کالن دولت باخبر 
شویم؛ چه تصمیماتی قرار است برای کنترل تورم 
و تامین کاالهای اساسی بگیرند و آیا سال آینده باز 
هم با یک تورم کمرشکن مواجه خواهیم بود؟ اگر 
تورم فعلی ادامه یابد، افزایش دستمزد می تواند 

خیلی زود بی اثر شود.
او اضافه کرد: انتظار داریم در مذاکرات مزدی 
امسال، دولتی ها و کارفرمایان بیشتر از سال های 
قبل به محاسبات سبد معیشت و کف هزینه های 
زندگی توجه کنند. این اولین آزمون مزدی دولت 
سیزدهم است که در شعارهای انتخاباتی خود 
بارها از لزوم توجه به معیشــت کارگران سخن 
گفته است. با توجه به وضع بد معیشت کارگران 
و ســقوط شــدید به زیر خط فقر، توجه به بند 
دوم ماده ۴۱ و تعیین دستمزد براساس حداقل 
هزینه های زندگی، یک اصل واجب است. در این 
راستا، ما نمایندگان کارگری خواستار توجه به 
قانون و رعایت بایدهای ماده ۴۱ قانون کار هستیم 

و چیز بیشتری نمی خواهیم.

عضو کارگری شورای عالی کار:

امیدواریم امسال بیش از گذشته به سبد معیشت توجه شود

در ایاالت متحده اگر نظام 
بانکی و سیستم بازار 

کار شما را به عنوان افراد 
کم درآمد یا بسیار کم درآمد 

شناسایی کند، اگر کارگر 
باشید، مابه التفاوت هزینه 
اجاره مسکن تان را دولت 

پرداخت می کند

برخی اقتصاددانان 
می خواهند دستمزد را هم 

مانند کاالیی در بازار تعیین 
قیمت کنند. کار کارگران 
از جنس کاالیی نیست که 
بخواهد با رقابت و برخورد 

عرضه و تقاضا تعیین شود و 
این برخالف کرامت انسانی 

کارگران است
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سخنگوی اورژانس مازندران خبر داد
 انفجار مرگبار معدن 
در وازتنگه چمستان

سخنگوی اورژانس 
استان مازندران از یک 
فوتی و یــک زخمی در 
حادثه انفجار معدن در 
چمســتان شهرستان 

نور خبر داد.
زکریا اشک پور در گفت  و گو با ایسنا اظهار کرد:: در 
ساعت ۱۰:۱۷ روز شنبه ۷ اسفند خبر این حادثه به 

مرکز پیام اورژانس آمل اعالم  شد.
سخنگوی اورژانس مازندران خاطرنشان کرد: در  
این حادثه که در اثر انفجار معدن اتفاق افتاد، تیم های 
پایگاه اورژانس چمستان و بنفشه ده به سمت محل 

حادثه اعزام شدند.
اشکپور افزود:در این حادثه یک کارگر ۲۷ ساله 
در دم جان باخت و یک مرد ۲۴ ساله به شدت دچار 
سوختگی و مصدومیت شــد که به بیمارستان امام 

خمینی )ره( شهرستان نور منتقل شد.
    

 پرداخت عیدی 
بازنشستگان کارگری آغاز شد

مدیرعامل سازمان 
تامیــن اجتماعــی از 
آغــاز پرداخت عیدی 
بازنشســتگان ایــن 
سازمان از روز شنبه )۷ 

اسفند ماه( خبر داد.
به گزارش ایرنا، میرهاشم موسوی افزود: براساس 
دســتور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت بخشی از 
بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب تهیه اوراق 
و همچنین دریافت منابعــی در کنار این منبع )که 
بابت بدهی از دولت گرفته شد(، عیدی بازنشستگان 

سازمان پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد: فرآیند پرداخت از روز شــنبه 
آغاز شــده و تا روز یکشنبه )۸ اســفند( در حساب 
بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود و می تواند 

برداشت شود.
مدیرعامل تامین اجتماعی درباره مبلغ این عیدی 
اظهار داشت: یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان به ازای 
هر بازنشســته، ۴۰۰هزار تومان حق عائله مندی و 
به ازای هر اوالد تحت پوشــش ۱5۰هزار تومان به 
میزان این عیدی براساس مصوبه هیات وزیران اضافه 

خواهد شد.
    

 کارگران مزایای جانبی
 برای ترمیم دستمزد ندارند

یک نماینده کارگری گفت: اگر در سال دستمزد 
کارگران ۴۰درصــد افزایش پیدا کنــد اما حقوق 
کارمندان ۲۰درصد، این موضوع خیلی به چشــم 
می آید در حالی که حقوق کارمندان با مزایای دیگری 

ترمیم می شود.
هادی ابوی در گفت وگو با میــزان با بیان اینکه 
افزایش دســتمزد کارگران هیچ ارتباطی با الیحه 
بودجه دولت ندارد، افزود: تنها مرجعی که می تواند 
در رابطه با دستمزد کارگران نظر یا مصوبه ای بدهد 

شورای عالی کار است.
به گفته وی، الیحه بودجه دولت برای پرداخت 
هزینه ها و حقوق کارمندان دولت اســت اما بخش 
کارگری دولت نیز باید به رعایت مصوبات شــورای 

عالی کار ملزم شوند.
دبیر کانون عالــی انجمن های صنفی کارگران 
افزود: در شبکه دولت، کارمندان از مزایای رفاهی 
و دریافت های جنبی دیگری برخوردارند که میزان 
حقوقشان را ترمیم می کند لذا بسیاری از کارگرانی 
که در شــبکه دولت فعالیت می کننــد موافقند تا 
مسائل حقوقی آنها مانند کارمندان دولت در نظر 

گرفته شود.
    

تجمع دوباره معلمان 
حق التدریس مقابل مجلس

معلمان حق التدریسی روز شنبه )هفتم اسفند( 
بار دیگر مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار گرفتن 
احکام استخدامی خود شــدند. پیشتر این معلمان 
چندین مرتبه مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع 

کرده بودند.
به گزارش ایلنا، این معلمــان می گویند: مهلت 
اجرای برنامه ششم توسعه رو به پایان است و از آنجا که 
طبق مصوبه مجلس، استخدام معلمان حق التدریسی 
تا پایان برنامه ششم باید انجام شود چنانچه ما تا پایان 
این برنامه حکم استخدامی خود را دریافت نکنیم، 
برای گرفتن حکم دچار مشــکل خواهیم شد و باید 

مسیر سال ها پیموده را مجدد طی کنیم.
به گفته این معلمــان، وزارت آموزش و پرورش 
آنها را به سازمان امور اســتخدامی ارجاع می دهد و 
امور استخدامی نیز کار را به وزارت آموزش و پرورش 

ارجاع می دهد.

اخبار کارگری

یک فعال کارگری، اجرای مزد منطقه ای در کشور را 
موجب کوچ گسترده خانوارها و جمعیت شهرها و روستاها 
به کالنشهرها دانســت و گفت: ما نمی توانیم چارچوب 
تعیین حقوق و دســتمزد را زیر ســوال ببریم، شورای 
عالی کار را منحل کنیم، قوانین کار و تامین اجتماعی را 
نادیده بگیریم و برخالف رویه ها و استانداردهای سازمان 

بین المللی کار عمل کنیم.
فتح اهلل بیات به ایســنا گفت: تعییــن مزد منطقه ای 
به این شــکل اســت  که در جاهایی که هزینه ها، تورم و 
مخارج باالست، حقوق و دســتمزد بیشتر و در بخش ها 
و مناطقی که هزینه ها و تورم کمتر اســت، مزد کمتری 
تعیین می شــود، در حالی که این کار عدالت نیســت و 

موجب تبعیض و مهاجرت گســترده می  شــود.بیات با 
بیان اینکه اجرای مزد منطقه ای عواقب بســیاری دارد، 
ادامــه  داد: در حال حاضر کالنشــهرهایی مثل تهران با 
معضل حاشیه نشــینی و افزایش نیروهــای غیربومی و 
مهاجرپذیری روبه رو هســتند و از جانــب نیروی کار، 
فشار زیادی برای آمدن به پایتخت اســت. افراد به امید 
یافتن شغل با درآمد باال به کالنشهرها می روند اما وقتی 
از هزینه های ســنگین زندگی و اجاره بها در کالنشهرها 
باخبر می شوند به شهرک های اطراف مهاجرت می کنند 
و با گسترش حاشیه نشینی به تدریج پیامدها و معضالت 
اجتماعی، فرهنگی و بهداشــتی به ویژه جرایم متعدد را 

شاهد خواهیم بود.

این فعال کارگری اظهار کرد: یکی از زیرساخت های 
مهمی که برای مزد منطقه ای باید وجود داشــته باشد، 
بحث رشد اقتصادی است که متاسفانه در طول سال های 
سال محقق نشــده اســت. البته تحریم ها همواره یکی 
از موضوعات اساســی بوده که بر ســاختار اقتصاد سایه 
افکنده بنابراین اکنون به لحاظ اقتصادی شرایط مطلوبی 
در کشــور نداریم که بخواهیم اصل موضوع تعیین مزد 
حداقلی را رها کنیم و به موضوع حاشیه ای مزد منطقه ای 

روی بیاوریم.
به گفته بیات، وجود نوســان شــدید نرخ ارز و دالر و 
تحریم های خارجی و نبود سرمایه گذار داخلی و عدم ورود 
سرمایه های خارجی مانع اجرای چنین طرح های در کشور 

اســت.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان 
اینکه مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست، 
خاطر نشان کرد: ما نمی توانیم چارچوب تعیین حقوق و 
دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم، 
قوانین کار و تامین اجتماعــی را نادیده بگیریم و برخالف 
رویه ها و استانداردهای سازمان بین المللی کار عمل کنیم.

منطقه ای شدن دستمزدها، کوچ گسترده به کالنشهرها را در پی دارد


