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سقوط بی صدای کارگران
»یک نفر از طبقه پنجاهم ساختمانی سقوط کرد. 
در طبقه چهلم کســی که در بالکن بود از او پرســید 
اوضاع چطور اســت؟ او گفت تا اینجاش که خوب 
بوده«. آنچه این داســتان را بــرای همه - به جز آن 
یک نفر - به لطیفه تبدیل می کند ناآگاهی او از حتمی 
بودن برخوردش به زمین است. ما بعد از پایان جک، 

صدای اصابتش به زمین را می شنویم.
همیشــه داســتان ســقوط باید این طور باشد که 
جســمی از بلندی به پایین بیافتد و با برخوردش به 
زمین، صدایی به گوش برسد اما هولناک ترین سقوط 
آن است که به صدا ختم نشود. آدم فقط سقوط کند 
و همچنان سقوط کند و هیچ وقت به زمین نرسد. آن 
تعلیق از نفس ســقوط دلهره آورتر است. شبیه یکی 
از رویاهای پریشــان مشترک بین آدم هاست: »گاهی 
در خواب خودمان را می بینیم که داریم پرشــتاب از 
بلندی سقوط می کنیم اما به کف نمی رسیم و معلق، 
دست و پا زنان و شاید با فریاد از خواب می پریم«.

مــا در ایــن »پرونــده« روایت هایــی از زندگی 
کارگرانی که این نوع سقوط را تجربه می کنند عرضه 
می کنیــم، با ایــن تفاوت که آنان هیچ گاه شــانس از 

خواب پریدن را پیدا نمی کنند.
سقوطازنردبانبیپله

اولیــن گــزارش ایــن پرونــده دربــاره کارگران 
ســاختمانی فاقد بیمه و به طور عام زندگی آدم هایی 
است که هنگام کار دچار حادثه شده اند اما به دالیل 
متفاوت هیچ شــخص )کارفرما( یا نهــادی از آنان 
حمایت نمی کند و در نتیجه اجزای زندگی شــان به 
تدریج و در طول ســال ها تجزیه می شــود. در واقع 
ســقوط بی انتها برای این آدم ها پس از اصابت شان 
بــه زمین اتفــاق می افتد، آنجا که با مصدوم شــدن 
سرپرست خانواده، درآمد کارگری شان قطع می شود 
و در این شرایط باید از عهده مخارج سنگین درمان 

جراحات برآیند.
مرضعادتکردن

دومین گزارش این پرونده درباره کودکانی اســت 
کــه در خیابان ها کار می کننــد. در این متن با نزدیک 
شــدن به زندگی خانوادگی و دالیل وارد شــدن این 
بچه ها به بــازار کار خیابانی، تالش می کنیم دروغی 
را رســوا کنیم که ســعی دارد تنها علــت کار کردن 
این بچه ها را ســودآور بودن کار آنان برای باندهای 
مخــوف و ثروتمنــدی جا بزند کــه از دل رحمی ما 
سوءاستفاده می کنند. این دروغ از آنجا اختراع شده 
و به تبلیغات رسمی راه پیدا کرده است که احساس 
گناه بی واکنشی در مقابل جنایتی که شاهدش هستیم 
را از جامعه بگیرد و به ما مجالی دهد که با دیدن این 

بچه ها از خود نپرسیم نقش تماشاچیان بی تفاوت در 
سقوط این بچه ها چیست؟

گفتوگوومقاله
در بخش دیگــری از این پرونــده »زهرا کریمی 
موغاری«، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه 
مازندران درباره نقش عرضه و تقاضای بازار کار بر 

معیشت کارگران سخن گفته است.
محمــد مالجــو، اقتصــاددان و تحلیلگر مســائل 
کارگری به نقش تشــکل های کارگــری در وضعیت 
امــروز کارگــران پرداختــه و  حســام ســالمت، 
دانش آموخته جامعه شناســی اقتصاد در گفت وگویی 
با عنوان »مصرف می کنم، پس هستم« پدیده نمایش 

ثروت در ایران امروز را آسیب شناسی کرده است.
علیرضــا محجــوب، نماینــده تهــران و رئیــس 
فراکســیون کارگری مجلس نیز بــه موضوع تورم و 
دستمزد کارگران و شکاف معیشتی موجود در زندگی 

کارگران نیز طی گفت وگویی می پردازد.
علی دینــی ترکمان نیــز در گفت وگویی با عنوان 
»مالیــات، ابــزار توزیع عادالنه ثــروت بین طبقات 
فقیر« شــرکت کرده و از راه هایی گفته که کشورهای 
توسعه یافته به خصوص کشورهای اسکاندیناوی به 

توزیع ثروت و نه فقر در جامعه پرداخته اند.
حسن زیبایی نیز در مقاله ای آماری، افت شاخص 
رفاه در دهه گذشــته را مورد واکاوی قرار داده و از 
تبعات کاهش شــاخص رفاه در جامعه ســخن گفته 

است.
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فرامرز،نقاشساختمان
فرامرز، تازه داماد اســت. بعد از دو سال که نامزد 
بوده اند چند ماهی ســت که توانسته خانه اجاره کند 
و زنــش را بیاورد تا باالخره زیر یک ســقف با هم 
زندگی کنند، ســقفی که در مامازند برای یک نقاش 
ســاختمان در دوره کســادی کار به اندازه ۵ میلیون 

ودیعه و ۱۲۰ هزار تومان اجاره، تمام شده است.
زمســتان ۹۳ به تازه داماد کار پیشنهاد می شود، آن 
هــم در جزیره کیش. او هم بــارو و بنه اش را جمع 
می کند و تازه عروســش را می گذارد و می رود دنبال 
کار. »اول اســفند بود یعنی درســت یک ماه به عید 
مانده بود. هنوز هیچ دستمزدی نگرفته بودم و منتظر 
بودم که با دســت پر شــب عید پیش همسرم بروم. 
قســمت بود دیگر، چه کنم، دو تا از پایه های نردبان 

شکست و من از آن باال افتادم«.
دســتش شکســته، عمل کرده و پالتین یا به قول 
خودش دو تا لوله در دستش گذاشته اند. با این حال 
نه انگشــتانش خوب کار می کننــد و نه مچش خم 

می شود.
خودش می گوید نقاشی که نتواند قلمو دست بگیرد 
که دیگر نقاش نیست. دکتر ها گفته اند فیزیوتراپی کن 
انشااله بهتر می شوی. »خرج روزمره ام را هم ندارم. 
ته جیبم یک ریال هم نیست از کجا پول فیزیوتراپی 
بیــاورم. تــا االن هــم قــرض کــرده ام و طالهــای 
عروســی مان را فروخته ام. نزدیک ۱۰ میلیون تومان 

خرج شده است. تازه ۳ میلیون از خرج بیمارستانم 
را هم پیمانکار داده. هنوز هم دستمزدم را نداده اند، 
البته مطمئنم که می دهند ولی چند باری تا کیش باید 
بروم و بیایم تا راضیشــان کنم. پول رفت و آمد هم 
ندارم. دفعه پیش که رفتم شب توی پارک خوابیدم. 
دوبــاره گفتند ۲۰ روز دیگر بیا. نمی دانم با چه پولی 
بروم، حاال حاال ها هم که با این دست نمی توانم کار 
کنم. مزدم را هم بگیرم پای قرض ها می رود. تا االن 
دو ماه اســت که کرایه خانه ندادم. همین اول کاری 

نمی دانم خرج زندگی را چه طور بدهم«.

فرامرز ۵ ماه قبل از حادثه برای بار سوم به تامین 
اجتماعــی مراجعه کرده تا بیمه شــود امــا گفته اند 
ظرفیــت نداریم بعــدا بیا. »من هم دیگر ســراغش 
نرفتم. می دانســتم که دوبــاره کاری برایم نمی کنند. 
شــما به آنها بگویید بیایند از صاحبخانه ام بپرسند، 
حســاب بانکی ام را چک کنند تا مطمئن شــوند که 

دروغ نمی گویم و چقدر به بیمه نیاز دارم«.
حجت،گچکار

اوســتا حجت گچ کار، ســال ۹۲ برای کار می رود 
کازرون. دم غروب چشــمش ســیاهی می رود و از 
ســه طبقه پایین می افتد. اوستا حجت از وقتی بیمه 
کارگران ســاختمان مصوب می شــود بیمه بوده اما 
موقــع حادثه چنــد وقتی از مهلــت کارت مهارتش 
گذشــته بوده و به همین خاطــر هم تامین اجتماعی 

بیمه اش را تمدید نکرده است.
خود حجت آقای ۵۴ ســاله گوشه خانه خوابیده 
و حافظه درســتی برای حرف زدن ندارد. همسرش 
می گویــد: »وقتی ایــن اتفاق افتاد به مــا گفتند باید 
بــروی از کازرون گزارش بیاوری. ما هم کســی را 
نداشــتیم که برود کازرون. من هم ســواد درست و 
حســابی ندارم که دنبالش را بگیــرم. بعد از آن هم 
گفتند اگر می خواهید بیمه اش را تمدید کنیم باید سر 
کار باشــد تا بازرس بیاید ببیندش اما با این حال و 

روز که حجت آقا نمی توانست سرکار برود«.
همــکار حجت هــم که بــرای عیادت آمــده از 

سقوط از نردبان بی پله
گزارش: آیسان زرفام

در این مدت زخم بستر هم گرفتم 
زیرا تشک مخصوص نداشتم. مجبور 
شدم کلی هم پول تشک و درمان زخم 
بسترم را بدهم. دکتر ها گفته اند اگر 
می خواهی امیدی برای بهتر شدنت 
باشد باید هر 10روز فیزیوتراپی 

بکنی. فیزیوتراپی جلسه ای ۲۵0هزار 
تومان می شود. از کجا بیاورم. پول 
دوا و درمان بدون بیمه که شوخی 

نیست
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قوانین دست و پا گیر تامین اجتماعی برای کارگران 
ساختمانی گله می کند. »ما که همیشه سر کار نیستیم. 
در این اوضاع رکود و کســادی چند ماهی بیشتر در 
ســال کار نیست. با این وضع نمی دانیم با این قانون 
که بازرس بیمه باید کارگر ساختمان را در حین کار 

ببیند چه کنیم؟«
بعد از یکی دو ســال دوندگــی و نامه نگاری های 
انجمن صنفی کارگــران ســاختمان، باالخره تامین 
اجتماعــی بــه حجــت دفترچــه بیمــه می دهــد و 
خانواده اش که هیچ درآمدی ندارند، حق بیمه اش را 
ماه به ماه جور می کنند و به حساب تامین اجتماعی 

می ریزند.
حجت آقا چهــار دختر دارد کــه همگی ازدواج 
کرده انــد. یکی از دختر هایش کــه برای دیدن پدر و 
مادر آمده ماجرای تشکیل کمیسیون پزشکی پدرش 
برای گرفتــن بیمه را تعریف می کنــد. »پدرم اصال 
تعادل ندارد. تا دم در خانه هم که می رود باید دو نفر 
زیر بغلش را بگیرند. موقع جلسه کمیسیون هم من و 
مادرم او را تا داخل اتاق بردیم اما با این حال ازکار 
افتادگی اش را تایید نکردند و فقط ۶۶درصد برایش 
آســیب دیدگی زدنــد. اعتراض هم کــه می خواهیم 
بکنیم می گویند ۶ ماه دیگر بیایید. می ترســم دوباره 
که مهلت کارت مهارتش تمام شود با مشکل روبه رو 
شــویم. دوباره می گویند باید سرکار باشد تا بازرس 
بیمه اش را تایید کند و پدر من هم که نمی تواند سر 
کار برود. خدا می داند تکلیف حق بیمه هایی که االن 

به سختی جور می کنیم و می پردازیم چه می شود«.
تــا االن ۲۰ میلیــون تومان خــرج درمان حجت 
کرده انــد که به قول خودشــان همه دار و ندارشــان 
بوده است و اکنون چشــم به راه اند تا فامیل و آشنا 
به دادشــان برســد. »خجالت می کشــم به کسی رو 
بیاندازم. ما این همه ســال با شرافت زندگی کردیم. 
همســرم ۳۰ ســال کارگر بوده و پول حالل به خانه 

آورده اســت. حاال نمی دانیم بــدون درآمد چه طور 
زندگیمان را بگذرانیم«.

علیاکبر،جوشکار
علی اکبر ۳۵ ســاله، جوشکار و اسکلت ساز است 
و هیچ وقت فرصت این را نداشــته که در زیر آنچه 
به نام چتر حمایتی بیمه معروف است، جای بگیرد. 
»حوالی تابســتان بود از پنج طبقه به پایین ســقوط 
کردم. صاحب کارم من را رســاند بیمارستان و رفت. 

از آن روز دیگر ندیدمش«.
همسر علی اکبر »حوالی تابستان« جمله شوهرش 
را با جمله »دقیقا سوم مرداد ماه بود« اصالح می کند. 
او دقیق می داند که چه روزی این اتفاق افتاده، معلوم 
است که روزشماری کرده. پرستاری از بیمار ضایعه 
نخاعــی، گرداندن زندگــی و بزرگ کــردن دو بچه 
کوچک با دست خالی کار ساده ای نیست اما با همه 
اینها خانه و زندگی علی اکبر و خانواده اش که شامل 
دو اتاق کوچک و یک آشــپزخانه کوچکتراست که 
در مجموع شــاید به ۴۰ متر هم نمی رسد، از تمیزی 

برق می زند.
۲۰درصــد آســیب نخاعــی، علی اکبــر را زمین 
گیر کرده اســت. ماشــینش را فروختــه، زندگیش 
را فروختــه، مــادر و پــدر پیرش در روســتا، دارو 
ندارشان را که چند گوسفند بوده فروخته اند و تازه 
مقــدار زیادی هم قرض کرده تــا ۴۰ - ۵۰ میلیون 
تومــان خرج دوا و درمانش را داده اســت. »دوبار 
عمل کــرده ام، دو عمل دیگر هم بایــد قبل از عید 
می کردم که نتوانســتم هزینــه اش را جور کنم. این 
دو عمل خیلی مهم اســت و مربوط بــه مثانه ام که 
در اثــر ضایعه نخاعی فلج شــده می شــود. خانه ام 
را ۴ میلیــون ماهی ۱۷۰ هزار تومــان اجاره کردم. 
ماه هاســت که اجاره خانه ام را نتوانستم بدهم. االن 
هم صاحبخانه جوابم کرده اما نمی توانم با این پول 

جای دیگری را پیدا کنم«.
»در این مدت زخم بســتر هم گرفتم زیرا تشــک 
مخصوص نداشتم. مجبور شدم کلی هم پول تشک 
و درمان زخم بســترم را بدهــم. دکتر ها گفته اند اگر 
می خواهی امیدی برای بهتر شــدنت باشــد باید هر 
۱۰روز فیزیوتراپــی بکنــی. فیزیوتراپی جلســه ای 
۲۵۰هزار تومان می شــود. از کجا بیاورم. پول دوا و 

درمان بدون بیمه که شوخی نیست«.
یــک بار هم یکــی از نمایندگان مجلــس به دیدن 
علی اکبــر آمده اما هنــوز کاری برایش نکرده اســت. 
وضعیت جسمی علی اکبر آنقدر بد است که به سختی 
امیدی به سرپا شدن و شروع دوباره کار دارد. »برادرم 
هم کارگر ساختمان است. اگر کار کند مزدش را با زن 
و بچه من قسمت می کند اما باز بعضی شب ها بچه هایم 
گرســنه می مانند«. این جمله را کــه می گوید صورت 

خودش و همسرش غرق اشک می شود.
نوبت عکاســی که می شــود همســر علی اکبر سر 
و وضع دختر ۴ ســاله و پسر ۸ ســاله اش را مرتب 
می کنــد. صورت خــودش را می شــوید و صورت 
همسرش را هم با دستمال از اشک پاک می کند، آخر 
خانــواده علی اکبر آبرو دارنــد و جلوی دوربین هم 

آبروداری می کنند.
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راحتتراســتجایآنکهپشتچراغقرمزبادیدنبچهدستفروشیکهقدش
بهپنجرهماشیننمیرسدازشدتتاثربمیریم،باورکنیمآنچهمیبینیمسازماندهی
شدهتوسطیکباباییبهاسمجباریاشکیباستکهاینصحنهراخلقکردهتااز
احساساتماسوءاستفادهکندودوسههزارتومانازمابتیغد.اینطوربسیارراحتتر
استچونبااینباور،مادرگروهزبلهاییقرارمیگیریمکهکلکراکشفکردهاندو

توانستهاندگولاینظاهرسازیرانخورند.
اینطوربرایمدیرانجامعهکهموظفندپاسخدهند»چرااینبچههادرسرما
وگرمادرخیابانهاســگدومیزنند«همراحتتراست.تبلیغاتبهماقبوالنده
استتنهادلیلحضوراینبچههادرخیابان،وجودباندهایمخوفوثروتمندبه
سرکردگیموجوداتنخراشیدهویکوریاست.البدازنظرکسانیکهذوبدر
تبلیغاترسمیشدهاندواضحاستکهاگرشکیبوجبارنبودنداینبچههاحاال
پشتمیزهایمدرسهنشستهبودندوالزمنبوداحساساترقیقمابادیدنشانالی

دستوپایماشینهاقلقلکند.
میخواهندبهمابقبوالننداشــکالازافرادسودجوستونهسیستماقتصادی
ناعادالنهوفاسد.دستگاهتبلیغاترسمیبااینروش،شدتفقریکهآدمهارابه

دامنانواعمفاسد-ازجملهاتکابهکارفرزندان–میکشاند،الپوشانیمیکنندوبه
مردممجالیبرایفکرنکردنبهنقشخوددروجوداینفسادمیدهند.

موجوداتموهومیچونشکیب)رئیسباندکارکودکاندرسریالیتلویزیونی(
میتوانندباهجومتبلیغاتیدرذهنآسانگیرماچنانپررنگشوندکهازخودنپرسیم
نقشخودماکهازمواهباینبیعدالتی–کمیازیاد،مستقیمیاغیرمستقیم–بهره
بردهایمیابههرطریقدامنخودرابیرونکشیدهوازمهلکهجستهایم،چیست.حداقل
تقصیرمابیتفاوتیبهاینصحنههایهولناک،باورکردنتبلیغاتونابخشودنیتراز

هرچیز،»عادتکردن«است.
درگزارشپیشروبهطورمستقیمبرایمصاحبهبهسراغکودکانکارنرفتهایمچرا
کهواضحاستاینبچههایآسیبدیدهومطلقابیاعتماد،داستانزندگیشانرادر
سینهنگهنداشتهاندبهامیدآنکهروزیبرایهررهگذریکهخودراخبرنگارمعرفی
کردتعریفشکنند.دراینگزارشبهجایکاربیفایدهودربسیاریمواردمبتذلراه
افتادندرخیابانوشنیدناصواتنامفهومازبچههاییکهمیخواهندزودترازشر
آدمهایفضولخالصشوند،ازدانستههاییکیازمددکاراننهادمدنیکوشااز

زندگیدونفرازاینبچههابهرهگرفتهایم.

مرض عادت کردن

حاشیهایبررفاقتبهمن
باپدرمعتادش

بهمن همان قدر که از مادرش 
خوشش نمی آید با پدرش رفیق 
است. او معتقد است اگر مادرش 
بعد از بیکاری و باالگرفتن اعتیاد 
پدرش طــالق نمی گرفت حاال 
پــدرش ترک کرده بــود. واضح 
است این »اگر« چطور در ذهن 
۱۴ ساله او نشسته. همه آدم های 
معتــاد یک اگــری بــرای ترک 
نکردن در آستین دارند و کسانی 
که دوستشان دارند این اگرها را 

باور می کنند.
بهمن در ۹ ســالگی به حرفه 
زباله گردی وارد شــد، زمانی که 
پدرش به دلیل گم و گور شــدن 
بعضــی لــوازم کارگاه آهنگری 
اخــراج شــد و اعتیــادش باال 
گرفت و به شیشــه رسید. او را 
معمــوال در هنــگام زباله گردی 
بــا هدفونی در گــوش می توان 
تشــخیص داد. محــدوده کار او 
اطــراف مارلیک و سرآســیاب 
کرج اســت و موزیکــی که در 
گوش دارد تند و هیجانی است. 
این بچه زباله گرد بلوچ فایل های 
مــددکاران  از  را  موزیکــش 
اجتماعی که ســعی دارند به او 
خواندن و نوشــتن یــاد بدهند 
می گیرد، هر چنــد در حدی که 
مردانه  تابلوی دستشویی  بتواند 
را بخواند و اســمش را نقاشی 
کند ســواد هم دارد. بهمن چهار 
برادر بزرگ تــر از خودش دارد 
کــه همگــی ازدواج کرده اند و 
معموال وقتی به ســراغ برادر ۱۴ 
ساله شان می آیند که قصد قرض 
گرفتن داشته باشند. تمام کسانی 
که بهمن را می شناسند می دانند 
آدم دســت و دل بازی اســت. 
شغل پردرآمدش هم البته امکان 
دست و دلبازی را به او می دهد. 
درآمد بهمن در روزهای خوب 
تا ۱۲۰هزار تومان می رسد اما به 
هر حال روزانه کمتر از ۴۰هزار 
تومان درنمی آورد. با این وجود 
مخارجش هم باالست. به غیر از 
خورد و خوراک، باید هزینه سه 
وعده مصرف پــدرش را تامین 
کند و عالوه بر کمک به برادرها، 
هزینــه درمــان کبــد به شــدت 
عفونــی پدرش هــم به صورت 
دوره ای خرجــی روی دســتش 
می گذارد. بهمن در ۱۴ ســالگی 
هنوز آن چنان خوشبین هست که 
پس انداز  زندگی اش  تنها هدف 
موتورســیکلت  خریــدن  برای 

بارکش باشد.

مختصریدربارهبختواقبالبابایمیالد
برخــالف آنچه تلویزیون ســعی دارد در کله مــا فرو کند، پدر 
و مادر میالد  ۱۳ ســال پیش وقتی او به دنیا آمد پیش خودشــان 
فکر نمی کردند نان آور خانه شان را متولد کرده اند. آن روزها، وقتی 
میالد به دنیا آمد پدر و مادرش در بجنورد زندگی می کردند و برنامه 
زندگی شان این بود که مثل باقی هم پالگی هایشان برای بزرگ کردن 
بچه ها مقدار معقولی رنج بکشند اما غالبا بدبختی آن چیزی نیست 
که آدم ها قدرت انتخابش را داشــته باشند، ناگهانی نازل می شود 
و چنــان ظریف و با مهارت در زندگی امثال میالد می نشــیند که 
در ســایه نشستگان بی تخیل فکر می کنند جایش همیشه همان جا 
بوده اســت. رهگذران با این روش وجود بچه ۱۳ ساله ای که در 
خروجی های ایســتگاه مترو، آدامس و سیم ظرفشویی می فروشد 

را بر خود هموار می کنند.
خانواده میالد وقتی او چهار سال داشت به تهران مهاجرت می کنند. 
پدرش یکی از بیشمار کارگران روزمزدی بوده که صبح ها سر چهارراه های 

شلوغ جمع می شوند و زندگی شان براساس بخت و اقبال بنا شده است 
اما یکی از روزهای سال ۸۷ سهم او از بخت و اقبال تکه فلزی سنگین 
بود که روی دست راستش افتاد و اعصاب تمامی انگشتانش را له کرد. 
از آن روز خانواده اش مجبور می شوند روی بخت و اقبال میالد که آن 
 روزها شش سال داشته حساب باز کنند: تنها انسان مذکر سالم خانواده. 
اگر از میالد که حاال ۱۳ سال دارد بپرسید چرا بعد از آن اتفاق مادرش 
وظیفه سرپرستی خانواده را برعهده نگرفته یا خواهرش که از او یک 
سال بزرگ تر است، ممکن است در پاسخ شما از کلمات آب نکشیده ای 
استفاده کند. این سؤال او را عصبانی می کند چون برایش واضح است 

که بعد از اتفاقی که برای پدرش افتاد او باید کمک خرج خانه باشد.
پدر میالد، کارگر روزمزد ســابق بعد از فلج شــدن دست راستش 
»دســت فروش« می شود. میالد از شش ســالگی با او همکار است. 
دست فروش یک دست ظاهرا نمی توانسته هزینه خانواده پنج نفره شان 
را تامیــن کنــد. آنها اکنــون در یکی از خانه های قمــر خانمی محله 

سرچشمه تهران زندگی می کنند.

 اسماعیل محمدولی
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نقشمالیاتدرتوزیــععادالنهثروتچگونه
است؟

نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی، نقش بسیار مهمی 
در عادالنه تر کردن توزیــع درآمد و ثروت دارد. اگر 
ما کشورهای حوزه اسکاندیناوی را در نظر بگیریم، 
مشاهده می شــود که در آنجا توزیع درآمد به نسبت 
ســایر کشــورهای دیگر بســیار عادالنه تر اســت و 
شــاخص ضریب جینی، رقمی حول و حوش ۰.۲۵ 
درصد اســت که در مقایســه با کشــور ما که ۰.۴۲ 

درصد است، توزیع درآمد بهتری را نشان می دهد.
وجود یــک نظــام مالیاتــی پیشــرفته تصاعدی 
در ایــن کشــورها، در راس کار بــودن یــک دولت 
اجتماعی بســیار قوی و نیز وجود نهادهای کارگری 
و مساوات گرایانه ای که در آنجا وجود دارند، باعث 
می شوند که کارکرد دولت تا جایی که ممکن است، 

اجتماعی گرایانه شود.
طبیعی است هنگامی که توزیع درآمدها عادالنه تر 
باشد، فقر مطلق کاهش پیدا می کند و به نوعی می توان 
گفت که همه افراد جامعه می توانند به حداقل نیازهای 
اساســی دسترسی پیدا کنند. این مســأله به افزایش 
همبستگی اجتماعی در این کشورها نیز کمک کرده 
و باعث شده که تضادهای طبقاتی تا جایی که امکان 
دارد، کاهــش پیدا کند. همچنین مجموع این عوامل 
باعث می شود که بهره وری نیروی کار در این شرایط 

افزایش پیدا کند.
درنظاممالیاتیایراناینحساســیتهالحاظ

شدهاست؟

واقعیت امر این اســت که نظــام مالیاتی ما، یک 
نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی نیست. در کشورهای 
اســکاندیناوی گاهــی ۸۰ تا ۸۵درصــد درآمدها به 
مالیات تبدیل می شــوند. یعنی هرچقدر که درآمدها 
بــاال می رود، نــرخ مالیات تصاعدی شــده و باعث 
می شــود به درآمدهای باال تا ۸۵درصد مالیات تعلق 

 گیرد.
به همین دلیل نســبت ۱۰ درصد باالیی جامعه به 
۱۰ درصــد پایینی جامعه، چهار تا پنج برابر بیشــتر 
نیست، درحالی که در اقتصاد ما طبق آمار رسمی این 
نسبت ۲۵ برابر است. دلیل عمده این مسأله به نظام 
مالیاتــی ما برمی گردد که از نوع تصاعدی پیشــرفته 
نیست، ضمن اینکه میزان فرار مالیاتی هم در اقتصاد 
ما باالست و در مجموع این مسأله اجازه می دهد که 
توزیع ثروت تا حد بسیار زیادی نابرابر باقی بماند.

در یک نظام مالیاتی پیشرفته هرچقدر که درآمدها 
افزایــش پیدا کند، مالیات هم بیشــتر خواهد شــد 
یعنی ممکن اســت که ما به باالترین درآمدهای مان 
حداکثر ۳۰ تا ۴۰درصد مالیــات ببندیم، اما در یک 
نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی این رقم به ۸۵درصد 

می رسد.
پایگاهاطالعاتــیوآماریدولتدرخصوص
شناختدقیقدهکهاومیزاندرآمدهایافراددر

جامعهچگونهاست؟
پایــگاه اطالعاتــی و آماری ما ضعیف اســت و 
دولت خیلی خــوب نمی تواند درآمد و ثروت افراد 
و خانوارهــای جامعه را رصد کنــد، به همین دلیل 

آنجایــی که باید پردرآمدها را غربال کند به مشــکل 
برمی خورد، چرا که اطالعات دقیقی از این مسأله در 
دســت ندارد. به همین ترتیب در آنجایی هم که باید 
نظــام مالیاتی با یک نرخ تصاعدی پیشــرفته اعمال 

شود، آنجا هم با مشکل برمی خورد.
بنابرایــن اصل بحث در این خصوص اســت که 
پایگاه اطالعاتی و آماری دولت باید قوی و منسجم 
شود و باید مشخص شــود که هر فردی به صورت 
حقوقــی و حقیقــی دارای چه درآمدهایی اســت و 
متناســب با آن مالیات نیز بر درآمدهایشــان اعمال 

شود.
ســوالیکهدراینخصوصمطرحمیشــود،
بحــثفرارهایمالیاتیاســت.چگونهمیتوانیم
جلویاینمسألهراگرفتهتابتوانیمازدرآمدهای

آنبرایتوزیععادالنهثروتاستفادهکنیم؟
البته نکته ای که در اینجا مطرح می شود، این است 
که باید عزم جدی در مبارزه با فرارهای مالیاتی، در 
اشکال مختلف آن وجود داشته باشد. در کشورهای 
پیشــرفته یک روش برای محاســبه تولید ناخالص 
ملی روش درآمدی است، به این معنی که اطالعات 
دقیقی از میزان درآمد افراد و شرکت ها وجود دارد و 
از این محل تولید ناخالص ملی برآورد خواهد شد. 
منتها از آنجایی که ما اطالعات دقیقی از درآمدهای 
افراد در ایران نداریم، با این روش موجود، اساســا 
تولیــد ناخالص ملی را چه بانک مرکزی و چه مرکز 

آمار ایران نمی توانند برآورد کنند.
بنابراین باید به این ســمت و ســو برویم که یک 

مالیات

علیدینیترکمانی،پژوهشگراقتصادی،
پیششــرطتوزیععادالنهثروتودرآمد
درجامعهراشــیوهتولیداجتماعگرایانه
ومشــارکتیمیداند،بــهاینصورتکه
ســندیکاهاواتحادیههایکارگرینقش
بیشتریدرسازماندهیوادارهبنگاههای
تولیــدیپیداکنندتاقدرتچانهزنیآنها
افزایشپیداکندوآنهابتوانندازآنمحل،
دســتمزدهارادرجهتیکهمنافعنیروی
کارراتامیــنمیکند،هدایــتکنند.این
اقتصــادداندرگفتوگوییبهســواالتی

چنددراینخصوصپاسخگفتهاست.

 ابزار توزیع عادالنه ثروت بین طبقات فقیر

گفت وگو: امین صالحی
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پایــگاه اطالعات آماری دقیقــی از درآمدهای افراد 
شکل دهیم که در آن درآمد افراد، بنگاه ها، خانوارها 
و شــرکت ها تا جایی که ممکن اســت به درســتی 
محاســبه شــود و بعد بر مبنای آن نظــام مالیاتی نیز 

می تواند درست شکل گیرد.
قدم اول این است که عزم جدی در این خصوص 
وجود داشــته باشــد. در شناســایی درآمدهــا، باید 
درآمدهای افراد و شــخصیت های حقیقی و حقوقی 
در بخش ها و مناطق مختلف کشــور مورد بررســی 
قرار گرفته و عزمی جدی برای اعمال مالیات بر آنها 
وجود داشــته باشد. در حال حاضر متاسفانه در تنها 
جایی که فرار مالیاتی وجود ندارد، مالیات بر درآمد 
اشــخاص حقیقی است که در دستگاه های دولتی یا 
بخش خصوصی که تحت پوشش های بیمه ای قرار 

دارند، مشغول فعالیت هستند.
به طور ســاده تر می توان گفــت که تنها مالیاتی که 
در آن فرار وجود ندارد، مالیات بر دســتمزدی است 
که تحت پوشــش بیمه ها قرار دارد. در سایر مشاغل 
فــرار مالیاتی وجود دارد. حال پرداخت های مالیاتی 
اندک را در نظر بگیرید تا پرونده های دانه درشت که 

فرارهای مالیاتی شان بسیار وسیع است.
در کشورهای پیشــرفته حدود ۳۰درصد از تولید 
ناخالص ملی، از بابت درآمدهای مالیاتی اســت اما 
این نســبت در کشــور ما تنها ۹درصد اســت و این 
نشــان می دهد که درآمدهــای مالیاتی خیلی اندک و 

محدود است.
بیشــترین مجرا بــرای فرار مالیاتی، توســط دانه 
درشــت ها به وســیله نرخ گذاری های نادرســت بر 
ثروت و بر درآمد مشــاغل آزاد صورت می گیرد. در 
آنجا هم ممکن اســت که میزان درآمدها به صورت 
صحیح اندازه گیری نشــود و به دلیــل اینکه نرخ ها، 
نرخ هــای تصاعــدی پیشــرفته ای نیســت، موجب 

می شود که درآمدهای مالیاتی اندک و محدود شود.
حاال اگر این اتفاق تصحیح شــده و نظام مالیاتی 
ما همانند کشورهای اسکاندیناوی شود، درآمدهای 
مالیاتی دولــت افزایش پیدا کــرده و آن درآمدهای 
مالیاتی را دولت می تواند خرج بهداشــت، درمان و 
آموزش در مناطق مختلف کشــور کــرده یا حتی به 
صورت های اصالح شده، به صورت نقدی به برخی 

از اقشار نیازمند کشور پرداخت کند.
همچنیــن می تــوان از منابع حاصل شــده از این 
طریق به باالبردن ســطح حداقل دســتمزدها کمک 
کرد، بنابراین با این مکانیزم ها می توان سیاست های 
بازتوزیــع درآمــدی را به صورت صحیــح به اجرا 
درآورد، یعنــی درآمدهــای مالیاتــی بــه نرخ هــای 
تصاعدی پیشرفته کمک می کند که درآمدهای جامعه 
از دهک های باالیی جامعه به سمت دهک ها، طبقات 
پایینی و گروه های درآمدی پایین جامعه سرریز شده 
و در نهایت این عامــل به کاهش فاصله طبقاتی در 

کشور کمک خواهد کرد.
دولتاحمدینــژاددرتوجیهطرحهدفمندی

یارانهها،پرداختهاینقدیرابهنوعیبازتوزیع
عادالنهثروتعنوانکردامااینعاملدرنهایت
ســببشــدکهاثراتمنفیبراقتصادومعیشت

جامعهواقشارفرودستگذاشتهشود.
حالنکتهایکهمطرحمیشــودایناســتکه
شیوهصحیحتوزیععادالنهثروتدرجامعهبهچه

صورتبایدباشد؟
در خصــوص توزیع عادالنه ثــروت چند بحث 
وجود دارد. ابتدا تا جایی که امکان دارد باید شــیوه 
تولیــد، اجتماع گرایانه و مشــارکتی باشــد، به این 
صورت که باید ســندیکاها و اتحادیه های کارگری 
نقــش بیشــتری در ســازمان دهی و اداره بنگاه های 
تولیدی پیدا کرده تا در این صورت قدرت چانه زنی 
آنهــا افزایش پیــدا کند و آنها بتواننــد از آن محل، 
دستمزدها را در جهتی که منافع نیروی کار را تامین 

می کند، هدایت کنند.
نکته دوم بعد از تولید مطرح می شود، به این معنی 
کــه در این مرحله ثروت تولید شــده و حال باید به 
شــیوه ای عادالنه توزیع شــود. در اینجا نقش دولت 
پررنگ می شود. دولت از طریق نظام مالیاتی پیشرفته 
تصاعدی می تواند کمک کند که نظام توزیع درآمد و 

ثروت عادالنه شود.
یــک راهــکاری کــه در این بین مطرح می شــود 

پرداخت های نقدی اســت به این صورت که دولت 
می توانــد پس از کســب مالیــات، آن را به صورت 
پرداخت هــای نقــدی یا آن چیزی کــه یارانه نقدی 
عنوان می شــود، به گروه های خاصی بازتوزیع کند. 
این مسأله در نفس خود اشکالی ندارد، منتها نکته ای 
که در اینجا باید عنوان شــود، این است که اگر منبع 
درآمــدی یارانه نقدی از محل آزادســازی قیمت ها 
شــود و این مسأله باعث تشــدید فشارهای تورمی 
شود، به مرور می تواند ارزش یارانه نقدی را کاهش 

دهد.
نکته بعدی که مطرح می شــود این اســت که اگر 
قرار بر پرداخت یارانه نقدی به همه اقشــار جامعه 
باشــد، از آن هدفــی که معطوف شــده به گروه های 
هدفمند دور خواهد شــد. بنابرایــن اتفاقی که باید 
رخ مــی داد، به این صورت بود کــه یارانه نقدی به 
سوی گروه های هدف و فقرا جهت گیری می شد و از 
سوی دیگر فشارهای تورمی باید کنترل می شد اما به 
دلیل اینکه منابع این پرداخت ها از محل درآمدهای 
مالیاتی پیشرفته تصاعدی کسب نشد، بلکه از طریق 
آزادسازی قیمت  کاالها و خدمات مانند حامل های 
انــرژی اجــرا و به دســت آمد، طبعــا موجب بروز 
فشــارهای تورمی شــده و در نهایت ســبب شد که 

اثرات مثبت این طرح به مرور زمان از بین برود.
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علیرضا محجوب، اعتقاد دارد که دولت در سیاست های 
اقتصادی خود، بیش از آنکه از خود مایه بگذارد، از جیب 
مزدبگیران دســت به صرفه جویی زده است. وی با اشاره 
به کاهش نرخ تورم در سال گذشته، هنوز این موضوع را 

متبلور در معاش خانوارهای طبقات فرودست نمی بیند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم معتقد است که 
کاهش نرخ تورم بیش از اینکه در جهت رشــد معیشتی 
و افزایش قدرت خریــد کارگران و مزدبگیران تاثیرگذار 
باشد، از لحاظ آماری و عددی صورت گرفته است. این 
مسأله در حالی مطرح می شود که محاسبه های مربوط به 
تعیین دســتمزد با مالک سال گذشته صورت می گیرد اما 

هزینه ها با شرایط اقتصادی حال حاضر انجام می شود.
محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی در تشریح نقش وضعیت معیشت 
کارگران در بودجه ســال ۹۴ گفــت: عموما در بودجه آن 
مســأله ای که تحت عنوان حقوق و دستمزد یاد می شود، 
بحث حقوق و دســتمزد نیروی کار دولتی اســت، یعنی 
۱۴ تا ۱۸ درصدی که در بودجه به عنوان کف و ســقف 
دســتمزدها در نظر گرفته می شود، مستند به نیروی کاری 
است که مشمول قانون استخدام کشوری بوده یا مشغول 
کار در موسسات یا بنگاه های تحت پوشش یا در اختیار 

دولت هستند.
وی در ادامه افزود: با این تفاســیر می توان گفت که در 
کل ســه میلیــون و ۲۰۰هزار نفر از نیروی کار کشــور را 

شاغلین بخش های مختلف دولتی دربرمی گیرد.
دبیرکل خانه کارگر گفت: بنابراین در بودجه ســال ۹۴ 
اگر خواهان اندازه گیری افت ســطح دستمزد و معیشت 
کارگران باشیم، ناچارا باید براساس آمار اعالمی دولت از 

نرخ تورم وضعیت را بررسی کنیم.
وی در ادامه افزود: در این صورت مشــاهده خواهیم 
کرد که کارگران و مزدبگیــران رقمی معادل دو درصد از 
متوسطی که برای حقوق و دستمزد سال ۹۴ درنظر گرفته 
شده را دریافت خواهند کرد و می توان در بیان علت این 
مسأله، وضعیت کلی اقتصاد کشور و نیز تنگنای بودجه به 

دلیل کاهش درآمدهای نفتی را ذکر کرد.
محجوب در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه دستمزد 
کارگران با توجه به در نظر داشــتن شــرایط کلی فضای 
اقتصادی کشــور، در بودجه سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با 
پسرفت مواجه شــده یا خیر؟ گفت: در سال گذشته نرخ 

تورم بیش از ســال جاری و رقمی بالغ بر ۲۵درصد بوده، 
اما با این وجود دولت در ســال گذشته حقوق و دستمزد 

را ۲۰درصد اعالم کرد.
وی در ادامــه افزود: بنابراین در بودجه ســال جاری 
افزایش حقوق در بخش دولتی نسبت به نرخ تورم، بیشتر 

از سال پیش وارد شده است.
این نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی 
در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این بهبود ظاهری، 
بــه واقع در قدرت خرید کارگــران تاثیرگذار خواهد بود 
یا خیر؟ گفت: این مســأله بیشتر از اینکه در جهت رشد 
معیشتی و قدرت خرید کارگران و مزد بگیران تاثیرگذار 
باشــد، از لحاظ آماری و عددی کاهش داشته است. این 
مسأله در حالی مطرح می شود که محاسبه ها با مالک سال 
گذشــته صورت می گیرد، اما هزینه ها با شرایط اقتصادی 

حال حاضر انجام می شود.
وی در ادامــه افزود:  بنابرایــن نمی توان گفت که تاثیر 
میزان دستمزد اعالم شــده در معیشت مزدبگیران مثبت 
بوده است، چراکه سرعت تورم در سال جدید این مسأله 

را مشخص می کند.
محجوب در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش منابع 
اختصاص یافته در بودجه سال ۹۴ به اشتغالزایی در کشور، 
تا چه میزان به بهبود سطح معیشتی کارگران کمک خواهد 
کرد؟ گفت: این منابع نســبت به دوره ای که نرخ تورم در 
کشــور رقمی بالغ بر ۳۰ تا ۴۰درصد را دربرداشت، رشد 
و پیشرفت چشمگیری داشته است اما اگر بخواهیم میزان 
منابع اختصاص یافته به پروژه های اشتغال آفرینی بودجه 
ســال ۹۴ را در قیاس با دو ســال اخیــر در نظر بگیریم، 

مشاهده می شود که رشد نداشته است.
وی در بخــش دیگــری از اظهارات خود، به مســأله 
کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن در رشد تولید و به تبع 
آن مســأله اشتغالزایی در کشور اشاره کرد و گفت: اصوال 
کاهش نرخ ســود اگر در مسیر صحیح خود قرار گیرد، به 
تقویت بازار ســرمایه و به تبع آن رونق تولید منجر شود، 
بنابراین می تواند به صورت غیرمستقیم عاملی برای ایجاد 
اشتغال و بهبود سطح معیشتی مزدبگیران در کشور منجر 

شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: 
رکن اصلی ایجاد اشتغال در کشور، بهبود فضای کسب و 
کار و ایجاد رونق اقتصادی است، بیشترین عاملی نیز که 
طی این سال ها باعث فرو رفتن هرچه بیشتر اقتصاد کشور 
در رکود شده و وضعیت اشتغال مزدبگیران را تحت تاثیر 
قرار داده، مســأله واردات کاالهای مصرفی اســت و به 
صورت دقیق تر رونق واردات به جای رونق تولید است.

دبیرکل خانه کارگر با اشــاره به اینکه بدون تردید اگر 
جای هرکدام از دو مورد ذکر شده را عوض کنیم، اقتصاد 
رونــق خواهد گرفت، گفت: بــه این معنی که اگر جلوی 
واردات بی رویه را گرفته و تمام تالش خود را در جهت 
رشد تولید به کار گیریم، همین عامل سبب خواهد شد که 
رونق به فضای اقتصادی کشور برگشته و وضعیت اشتغال 

و معیشت مزدبگیران بهبود یابد.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی در 

پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت معیشتی کارگران 
و مزدبگیران درکشور در صورت موفقیت یا عدم حصول 
توفیق در مذاکرات هســته ای به چه صورت خواهد شد 
و بایــد چه تدابیری برای هر کــدام از دو حالت در نظر 
گرفــت؟ عنوان کــرد: در صورت موفقیــت در مذاکرات 
هســته ای و آزاد شــدن منابع بلوکه شــده در غرب، اگر 
اقتصاد کشــور وارداتی باشد، حجم منابع آزاد شده قطعا 
تاثیر بســیار نامطلوبی در فضای اقتصادی کشور خواهد 

گذاشت.
محجــوب تصریح کــرد: اما اگر رویکردها به ســمت 
اقتصاد تولیدی باشــد، مســلما این منابع در جهت رشد 
تولید به کار گرفته می شوند، اما نباید این نکته را فراموش 
کرد که تاثیر این مســأله آنی نبوده، چراکه باید تاثیر بهبود 
سطح معیشتی مزدبگیران را با درنظر گرفت این شرایط، 

در بلندمدت جست.
وی در ادامه افزود: اما اگر تحریم ها ادامه پیدا کند، ما باید 
بیش از گذشته به الگوی اقتصاد مقاومتی متکی باشیم و نیز 
راه های سخت گیرانه تری را برای محل هایی که از ما در مقابل 
دریافت کاال و خدمات درخواســت ارز دارند، اتخاذ کنیم. 
همچنین از سویی دیگر باید واردات را محدود کرده و روی 

منابع و ظرفیت های داخلی خود تاکید کنیم.
محجوب گفت: در این صورت باید با اتخاذ شــرایط 
ویژه ای نیز مانع از رشد تورم در جامعه شد که خود این 
امر یکی دیگر از عواملی است که باعث می شود وضعیت 

معیشتی مزدبگیران دچار سقوط شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به سنگین بودن کفه 
درآمدهای مالیاتی نســبت به درآمدهای نفتی در بودجه 
ســال ۹۴، چگونه می توان از این فرصت در جهت رشد 
سطح معیشتی مزدبگیران و کارگران استفاده کرد؟ گفت: 
اصوال بین مولفه های مختلفی که ما در اقتصاد داریم، یک 
رابطه کارکردی همانند رابطه بین تولید و تقاضا یا رابطه 
بیــن تولید و واردات وجود دارد و تنظیم این مولفه ها در 
اقتصاد کشــور برعهده دولت اســت که اصطالحا از این 

مسأله تحت عنوان تنظیم بازار یاد می شود.
محجوب در ادامه افزود: متاســفانه تــا امروز تمامی 
مشکالت ما در اقتصاد کشور به همین عامل مرتبط بوده و 
سیاست های تنظیمی ما متناسب با شرایط و درآمدهایمان 
نبوده است اما در این مسیر تشدید سیاست های تنظیمی  
می تواند کمک بســیار بزرگی به بهبــود فضای اقتصادی 

کشور داشته باشد.
وی تصریــح کرد: تشــدید سیاســت های تنظیمی در 
بلندمدت به بهبود سطح معیشتی کارگران خواهد انجامید، 
اما الزم به ذکر است که متاسفانه بودجه سال ۹۴ فاقد این 
رویکرد بوده و کامال به ســمت مردم منبسط و فقط برای 

دولت منقبض است.
دبیرکل خانه کارگر در پایان و در تشریح رویکردهای 
انبســاطی بودجه سال ۹۴ گفت: یکی از مهمترین عوامل 
انبســاطی بودجه سال جاری، نظام بسته دستمزد است و 
دولت به جای صرفه جویی در هزینه های خود، از دستمزد 

مزدبگیران و حقوق بگیران مایه گذاشته است.

علیرضا محجوب:
دولت نباید از جیب مزدبگیران 
صرفه جویی کند
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ســقوطمعیشتکارگرانبهعنوانبخشیازنیروی
فعالبازارکارکشــورتاچهاندازهمتاثرازنابرابری

عرضهوتقاضادربازارکاراست؟
همه مکاتب اقتصــادی پذیرفته اند که تناســب میان 
عرضــه و تقاضا در تنظیم بــازار کار نقش مهمی دارد و 
عرضه انبوه یک کاال در برابر تقاضای محدود، به سقوط 
بهای آن کاال در نزد خریداران منجر می شــود. براساس 
مکتب نئوکالسیک ها، با افزایش شــمار نیروی کار، در 
برابــر فرصت های محدود شــغلی، قیمت نیــروی کار 
کاهــش پیدا می کند. از دیدگاه کینــزی نیز که رویکردی 
انتقادی نسبت به مکتب کالسیک دارد، عرضه و تقاضا 
در بــازار کار می تواند روی توان چانه زنی کارگران تاثیر 
بگذارد این یعنی که در بازار کار، کارگران و کارفرمایان 
از توان چانه زنی یکسانی برخوردار نیستند و با افزایش 
جویندگان کار یا در دوره های رکود و کاهش فرصت های 

شغلی، توان چانه زنی کارگران کاهش پیدا می کند.

یعنیمعتقدیددلیلسقوطمعیشتیکارگرانکاهش
تــوانچانهزنیآنانوتابعرابطــهنامتوازنعرضهو

تقاضادربازارکاراست؟
قیمت نیروی انســانی و به طور مشــخص مبلغ مزد، 
نتیجه چانه زنی عرضه کننده با متقاضی در بازار کار است 
بنابراین مادامی که آهنگ رشــد عرضه و تقاضا به یک 
اندازه تند و کند نشــود کارگران به عنوان عرضه کنندگان 
نیــروی کار برای افزایش مزد قدرت چانه زنی نخواهند 
داشت. خیلی ساده وقتی برای یک فرصت شغلی ممکن 
اســت تا ۵۰۰نفر هم متقاضی وجود داشــته باشد آنگاه 
طبیعی است که قدرت چانه زنی این کارگران بسیار پایین 
بیاید و در نهایت دستمزدی که برای این شغل پرداخت 
می شــود مبلغی نزدیک به حداقل هــای قانونی یا حتی 

کمتر از آن باشد.
بنابرایــنباتوجهبهوضعیتفعلیعرضهوتقاضا
دربازارکارایران،فعالنمیتوانچشماندازروشنو

امیدوارکنندهایبرایافزایشقدرتمعیشتکارگران
داشت؟

اشــتغال از طریــق توســعه ظرفیت هــای موجود یا 
از طریــق ایجــاد ظرفیت هــای جدید ایجاد می شــود. 
بنابراین قطعا شــرایط کنونی بازار کار ایران برای طرف 
عرضه کننــده یعنی نیروی کار و به ویــژه کارگران اصال 
مساعد نیست. آمارهایی که مرکز آمار ایران برای کارگاه 
هــای صنعتی بــا بیش از ۱۰ نفر کارکن منتشــر می کند، 
نشان می دهد که در سراسر کشور در فاصله سال های ۸۷ 
تا ۹۱ از تعداد واحدهای صنعتی متوسط که در آنها ۱۰ 
تا ۴۹ نفر کار می کردند حدود ســه هزار واحد کم شده 
است. این وضعیت در خصوص کارگاه های کوچکی که 
شــمار کارگران آنها بین یک تا ۹ نفر بوده است حداقل 
تا سه برابر ارزیابی می شود و در مورد کارگاه های بزرگ 
هم آمار موجود نشــان می دهد کــه در همین بازه زمانی 
بیــش از ۳۰۰ واحد صنعتی بزرگ که زمانی بیش از ۵۰ 

جدال ارتش بیکاران با مزد کارگران
دلیلسقوطمعیشتکارگرانشماربیشازظرفیتآنهاستیااقتصادبیمار؟مطابقآخریناطالعاتیکهازسویمرکزآمارایرانمنتشرشدتاپاییزسال
گذشتهشمارجمعیتفعالدربازارکارکشورنزدیکبه25میلیوننفربودهوبهاستنادآمارسازمانتامیناجتماعیدستکمحدودهشتمیلیوننفراز
جمعیتفعالکشورراکارگرانبیمهشدهاینسازمانتشکیلمیدهند.دکتر»زهراکریمیموغاری«،اقتصاددانوعضوهیأتعلمیدانشگاهمازندراندر
گفتوگویپیشروازاینکهچگونهدرکناراجرایسیاستهایتعدیلساختاری،ازعرضهباالینیرویکاربرایپاییننگهداشتنمزدکارگراناستفاده

شدهاست،سخنمیگوید.
گفت وگو: پانید فاضلیان
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کارگر در آنها مشغول به کار بودند اکنون تعطیل شده اند. 
در واقع اکنون توان اشتغالزایی در ایران به صفر نزدیک 

شده است.
دراینبینسیاستهایتعدیلاقتصادیکهازپایان
جنــگتاکنوندرایرانبهاجرادرآمده،چهتاثیریبر

تشدیدسقوطمعیشتکارگرانداشتهاست؟
نابرابــری عرضه و تقاضا در بازار کار یکی از دالیل 
سقوط معیشتی مزدبگیران و به ویژه کارگران است. اما 
طرف دیگر ایــن ماجرا تالش هایی اســت که همواره 
صاحبان ســرمایه و به طور مشــخص کارفرمایان برای 
ارزان نگهداشــن بهای نیروی انســانی داشــته اند. این 
میل به پایین نگهداشــتن قیمت نیروی انسانی، به طور 
بســیار جدی در همه کشورهای دنیا از سال های ۱۹۸۰ 
به بعد، تحت عنوان »سیاســت های تعدیل اقتصادی« 
اجرا و از اواخر دهه ۱۳۶۰ در ایران نیز پذیرفته شــده 
اســت. تا به امروز همه دولت ها اجرای این سیاست ها 
را پذیرفته اند که در نتیجه آن تالش شــده تا با کاســتن 
از هزینه تولید، سرمایه گذاران به سرمایه گذاری تشویق 
شوند. در نتیجه اعمال این دسته از سیاست ها، از نقش 
نظارتــی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر رعایت 
قانــون کار )پرداخت حداقل مزد قانونی، بیمه کارگران، 
پرداخت اضافه کاری و...( کاســته می شود. این سیاست 
هم بر معیشــت و هم امنیت شغلی کارگران تاثیر منفی 
داشته است. امروزه بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی 
به دلیل اســتفاده از تکنولوژی و شیوه مدیریتی قدیمی، 
تقاضایی برای نیــروی کار متخصص ندارند، به همین 
دلیل برای افراد تحصیل کرده فرصت شــغلی مناســب 
وجود ندارد و بســیاری از دارنــدگان مدارک تحصیلی 
کارشناســی ارشــد حاضرند در ازای برخــورداری از 
یک فرصت شــغلی نســبتا پایدار، حداقل مزد قانونی 
را بپذیرند که برای نیروی کار غیرماهر تعیین می شــود. 
بدین ترتیب وضعیت معیشــتی بخش اعظم نیروی کار 
تحصیل کرده ایران نیز نامناســب اســت که به تاخیر در 
ازدواج یا عدم گرایش به داشتن فرزند منجر شده است.
بهطورمشخصمنظورشماازاجرایسیاستهای
تعدیلساختاریدربازارکار،معافیتهایکارگاههای
کوچکومناطقآزادازشمولمقرراتقوانینکارو

تامیناجتماعیاست؟
سال هاست که از ســخت گیری های وزارت کار کم 
شــده اســت. کارگاه های ۵ نفره و ۱۰ نفره از شــمول 
بخشــی از قوانین کار معاف شــده اند، در حالی که در 
این کارگاه ها بیشــترین کارگران مشــغول به کار بوده و 
هســتند. عالوه بر ایــن امروز مبنای اجــرای مقررات 
حمایتــی کار و تامین اجتماعی طــوری تغییر کرده که 
تا کارگری نسبت به رعایت نشدن حقوق قانونی خود 
ازجمله دریافــت مزد قانونی یا برخورداری از مزایای 
بیمه اجباری معترض نشــود مراجــع نظارتی خود را 
چندان ملــزم به پیگیری اجرای قانــون کار نمی دانند. 
شــرایط نامســاعد در بازار کار باعث شده تا نهادهای 
صنفــی کارگری نیز در دفــاع از حقوق قانونی موکالن 
خود به شــدت ضعیف عمل کننــد. مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی هم در جلب اعتماد ســرمایه ، درســت حکم 
گلخانه هایی را داشــته اند کــه در آن تاثیر همه عوامل 
فراری دهنده سرمایه ازجمله قانون کار به حداقل ترین 

میزان ممکن برسد.

دولــت در راســتای اجــرای سیاســت های تعدیل 
ساختاری با کاهش هزینه نیروی کار قصد دارد صاحبان 
ســرمایه را به سرمایه گذاری تشویق کند. در این شرایط 
حتــی اگر در مقاطعی مانند ســال های نیمه اول دهه ۸۰ 
رشــد اقتصادی کشور در حد مطلوبی هم بوده باشد باز 
هم تالش می شود تا هزینه نیروی انسانی پایین نگهداشته 
شــود. به عبارت دیگر در بحث موازنــه میان عرضه و 
تقاضا در بازار کار و تقویت قدرت چانه زنی کارگران و 
بــه ویژه معاش آنها باید گفــت با اغماضی که دولت در 
این ســال ها در رابطه با اجــرای کامل مقررات حمایتی 
کار و تامیــن اجتماعی به خرج داده در عمل مزد واقعی 
کارگران افزایشــی نداشته و حتی سیر نزولی آن سرعت 

گرفته اســت. به طور مشــخص آمارها نشان می دهد از 
زمانــی که انعقاد قراردادهای موقت کار در مشــاغلی با 
ماهیت دائم فراگیر شده از شمار شکایت های ثبت شده 
در ادارات کار نیز کاسته شده است. ساده انگارانه است 
کــه بگوییم کارگــران از موقعیت شــغلی خود رضایت 
دارند و با شــرایط کاری هیچ مشکلی ندارند، برعکس 
اکنون شــمار کارگرانی که زیر حداقل مزد می گیرند و از 
مزایای بیمه محروم شده اند بیشتر است اما کمتر کارگری 
پیدا می شــود که حاضر شود بدون ترس از اخراج علیه 

کارفرمای خود اقدام قانونی کند.
یعنیاقتصادبیمارکشــورهموارهعاملبازدارنده
افزایــشمزدکارگرانبــوده،درحالیکهقراربودبا
اجرایسیاســتهایتعدیلاقتصادیازیکســوبر
شــمارفرصتهایشــغلیموجودافزودهشودواز
ســویمقابلازشمارارتشبیکارانیکههمیشهمانع

باالرفتنقدرتچانهزنیکارگرانشدهاندکمشود.
همانطور که گفتم امروز به دلیل کاهش نقش نظارتی 
دولت، بســیاری از کارفرمایان خــود را ملزم به اجرای 
کامــل مقــررات کار و تامین اجتماعــی نمی دانند. این 

مطلــب را بازرســان کار و تامین اجتماعــی به خوبی 
واقف هســتند و می دانند حتی ممکن اســت در همین 
فروشــگاه های مدرن و لوکس، اجرای مقررات الزامی، 
جنبه ظاهری و نمادین داشــته باشــند و به بسیاری از 
کارکنان شــاغل در ایــن واحدها حداقل مــزد قانونی 
پرداخــت نشــود و کارگران از پوشــش بیمــه محروم 
باشند. معیشت کارگران در ایران مدت هاست که به یک 
موضوع متناقض تبدیل شــده اســت. از یک سو قانون 
اساسی دولت را مکلف کرده تا حق دسترسی به زندگی 
مبتنی بر کرامت انســانی را برای همه مردم فراهم کند 
اما در عمل با افزایش هزینه های زندگی، درآمد واقعی 
بخش اعظم کارگران کم شــده، درحالی که کارگران در 
مشکالت مربوط به کاهش رشد اقتصادی یا بروز رکود 
تورمی کوچکترین نقشــی نداشته اند. با این حال تورم 
رکــودی اجازه افزایش دســتمزدها را نمی دهد و برای 
همین اســت که حداقل مزد ۷۱۲هــزار تومانی به هیچ 
وجه پاســخگوی هزینه های ماهیانــه حتی یک نفر هم 
نیست، چه برســد به یک خانوار کارگری. به قول دکتر 
نیلــی، کارفرمایان ایران به نیــروی کار ارزان معتادند و 
همیشه در مواجهه با بحران ها از تعدیل نیروی انسانی 
یــا به تعویق انداختن پرداخت مــزد کارگران به عنوان 
اولیــن راه نجات نگاه می کنند ولی ایــن حربه ها غالبا 
به حل مشــکل بنگاه منجر نمی شــود. به عنوان نمونه 
کارخانه های بحران زده بســیاری وجــود دارند که ابتدا 
پرداخت دســتمزد کارگران آنها برای مدت های نســبتا 
طوالنــی به تاخیر می افتاد )یعنی هزینه نیروی کار برای 
آنها صفر می شود( ولی با وجود این در نهایت کارگران 

تعدیل و کل کارخانه تعطیل می شود.
سیاستهایتعدیلســاختاریبااینهدفاجرا
شدتابادورشــدندولتازفعالیتهایاقتصادی،
همرونقاقتصادیایجادوهمبرشــمارفرصتهای
شــغلیافزودهشــودامادرعملمیبینیمکهنهتنها
ایناهدافبرآوردهنشــدبلکهمقایســهبودجههای
سنواتیدولتبیانگرپروارترشدنبدنهدولتاست.
آیــامیتوانگفتکهخوددولتبهعنوانکارفرمایی
بــزرگازرابطهنامتوازنعرضهوتقاضادربازارکار
برایپاییننگهداشــتنقیمتنیرویانسانیاستفاده

میکند؟
بحــث کوچک ســازی بدنه اجرایی دولــت از همان 
سال های نخستین اجرای سیاست های تعدیل ساختاری 
مطرح بود. به موجب قانون برنامه اول توســعه قرار بود 
بدنــه اجرایی دولت تا میــزان ۲۰درصد کاهش یابد اما 
امروز می بینیم کــه دولت هنوز بزرگترین پرداخت کننده 
مــزد اســت. از کارمنــدان گرفتــه تــا کارگرانــی که به 
صورت موقت در شــرکت های دولتــی و نیمه دولتی یا 
حتی پروژه های عمرانــی کار می کنند همه بیانگر نقش 
کارفرمایی دولت هســتند. در این بین با تاثیر مســتقیم 
افزایش حداقل مزد بر درآمد کارگران متخصص و حتی 
ســایر مزدبگیران مواجه هســتیم، بنابراین طبیعی است 
کــه در چانه زنی بر ســر چگونگی افزایــش مزد، دولت 
گرایشــی به افزایش شدید مزد نداشته باشد. البته دولت 
بــرای پیروزی در رقابت های سیاســی بــه جلب توجه 
افــکار عمومی هم نیــاز دارد و نمی تواند تاثیر افزایش 

قدرت خرید مردم بر جلب آرا را نادیده بگیرد.
ازنظرجمعیتشناســیاالنچندســالیاستکه

عالوه بر این امروز مبنای اجرای مقررات حمایتی 
کار و تامین اجتماعی طوری تغییر کرده که تا 
کارگری نسبت به رعایت نشدن حقوق قانونی 
خود ازجمله دریافت مزد قانونی یا برخورداری 
از مزایای بیمه اجباری معترض نشود مراجع 
نظارتی خود را چندان ملزم به پیگیری اجرای 

قانون کار نمی دانند
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جامعهایرانواردپنجرهجمعیتیشــده،یعنینزدیک
به70درصدجمعیتایرانراجمعیتفعالتشــکیل
میدهنــد.آیادرموقعیتکنونــیعرضهوتقاضادر
بازارکاردســتکمتازمانیکــهاینپنجرهجمعیتی
گشودهباشدمعیشتکارگراننمیتواندرونقیبگیرد؟
در پنجره جمعیتی ایران متولدین دهه ۶۰ فراگیر ترین 
گروه ســنی هستند. واقعیت این است که گروه سنی یاد 
شــده فرصت زیادی تا مسن شــدن و ازکارافتاده شدن 
ندارد بنابراین اعضای این گروه هرچه دیرتر وارد بازار 
کار شــوند شــانس کمتری برای یافتن فرصت شــغلی 
خواهند داشت. صرف نظر از اینکه نداشتن آتیه شغلی و 
رفاهی شــانس افراد را برای تشکیل دادن خانواده کم و 
خطر ابتال به ناهنجاری های اجتماعی را زیاد می کند اگر 
رابطه کنونی عرضه و تقاضای بازار کار متعدل نشود به 
غیر از معیشت کارگران، معضالت اجتماعی نیز تشدید 

خواهد شد.
درسالهایاخیردرکنارهویتمزدبگیریکارگری
وکارمندیدربازاررســمیهویتهایجدیدیمثل
مشــاغلخانگی،کسبوکارهایکوچک،دورکاری
و...دربازارایجادشــدهاست.تاثیراینهویتهابر
تنظیمرابطهعرضهوتقاضابربازارکارکشورچگونه

بودهاست؟
شــکل گیری این گونه مشاغل با اجرای سیاست های 
تعدیل ســاختاری نمی تواند بی ارتباط باشــد. صاحبان 
سرمایه داری در عین حال که از اهرم های تعدیل نیروی 
انســانی بــرای کاســتن هزینه های خود اقــدام می کنند 
باالخره به کار نیروی انســانی نیازمند دارند برای همین 
بخشــی از چرخه تولید خود را برون سپاری می کنند تا 
مجبور به پرداخت هزینه هایی مثل حق بیمه، حق اوالد، 
حق مســکن، حق غذا و ســرویس رفت و آمد  و حتی 
حداقل مزد و... نشوند و در مقابل از ظرفیت این مشاغل 
که روابط کار آنها بر مبنایی غیر از رابطه کارگر و کارفرما 
در کارگاه تعریف شــده اســتفاده می کنند. یادمان باشد 
این مشــاغل در مقابل کار کارگرانــی که از حداقل های 
قانوی برخودار است، مشاغلی ناامن با درآمدهای پایین 
به حســاب می آیند و اصال نمی توانند مقابل بنگاه های 

کوچک و بزرگ رسمی رقیبی جدی محسوب شوند.
ازگذشــتهخیلیاززنانازطریــقانجامکارهای
اجرتیماننــدخیاطیوقالیبافیدراقتصادخانواده
خودســهمموثریداشــتند.حتیدرموردمرداننیز
کمنیســتندافرادیکهبرایتامینمخــارجخانواده
دستفروشــیودورهگــردیمیکننــد.دولتباچه
انگیزهایســعیداردتابهاینمشاغلهویترسمی

بدهد؟
اکثــر دولت ها در مواجهه با بحران اشــتغال ســعی 
می کننــد تا به نوعی بــا واقعیت کنار بیاینــد و به جای 
برخورد خصمانه با مشاغل غیررسمی، رفتاری دوستانه 
با این گونه شغل ها داشته باشند. وقتی صاحبان سرمایه 
رغبــت چندانی به ایجــاد بنگاه های بزرگ و متوســط 
ندارنــد و عرضــه و تقاضا در بــازار کار به دلیل وجود 
کارگران اضافی برهم ریخته، دولت ناچار است فعالیت 
این مشــاغل غیررسمی و بعضا آســیب پذیر را در بازار 
کار را بپذیرد. همه جویندگان کار امکان استخدام شدن 
در موسســات بزرگ و متوســط دولتی و خصوصی را 
ندارنــد. در عین حال دولت نمی تواند تبعات نارضایتی 

فزاینده جماعت بیکار را بپذیرد. بنابراین حداقل ســعی 
می کند تا با پذیرش این مشاغل در کنار مشاغل کارگری 
و کارمندی رسمی نوعی تعادل در عرضه و تقاضای باز 

ار کار به وجود آورد.
تاثیراینسیاســتبرعرضهوتقاضادربازارکار

چطورخواهدبود؟
این اقدام البته بسته به ظرفیت های جامعه برای مدت 
معینی پاسخگو است، درست مانند اسفنجی که رطوبت 
را تا زمانی که از آب اشــباع نشده باشد به خود جذب 
می کند، اشــتغال غیررسمی نیز بیکاران را جلب می کند. 
به طور کلی تجربه جهانی نشــان داده که در جوامعی که 
با بحران های اقتصــادی مواجهند، دولت ها برای ایجاد 

تعادل در بازار کار سعی کرده اند تا به جای اصرار مستمر 
بر ایجاد اشتغال مولد و پایدار، مشاغل غیررسمی را هم 
به عنوان واقعیتی در بازار کار بپذیرند. در عمل دولت ها 
ســعی دارند با توجه به ضرورت حفظ چنین مشــاغلی 

از طریق پرداخت تسهیالت، کمک هایی هم ارائه کنند.
نابرابریعرضهوتقاضادربازارکارتاچهاندازه
باعثشــدهتاصاحبانمشاغلبرایپاییننگهداشته
شدنبهاینیرویانسانی،ازنیرویکارزناناستفاده

کنند؟
این تنها زنان شــاغل و جویای کار نیستند که از آنها 
برای پایین نگهداشتن نرخ مزد استفاده می شود. حضور 
ســالخوردگان، کودکان و حتی اتبــاع بیگانه نیز در بازار 
کار می تواند به کاهش مزد منجر شود زیرا باعث افزایش 
عرضه در بازار کار می شوند. اما زنان ۵۰درصد جمعیت 
کشــور را تشکیل می دهند و چشم پوشی از حضور آنها 
در بازار کار عمال منطقی نیست. اعتراض به حضور زنان 
در بازار کار و متهم کردن آنها به شکســتن نرخ دستمزد 
مانند اقدامات هنجارشــکنانه ای است که زمانی توسط 
کارگران انگلیسی نسبت به استفاده از دستگاه های مدرن 

نساجی صورت می گرفت. خوب آن زمان مزد کارگران 
بســیار پایین بود اما کارگران دستگاه های نساجی را به 
عنوان مقصر معدوم می کردند اما بعدا مشــخص شد که 
با تغییر ساختار اقتصادی، همان کارگران معترض برای 
کار کردن با آن دســتگاه ها دیگر مشــکلی نداشتند زیرا 
فرصت های شغلی بسیاری ایجاد شد و نرخ مزد افزایش 

یافت.
درمورداستفادهازکودکانوسالخودگاندربازار
کار،آیــامیتوانگفتکهمناســباتاقتصادیباعث

حضورایندوگروهدربازارکارشدهاست؟
در بحث اشتغال افراد سالخورده و بازنشسته می توان 
دو دلیل آورد. نخســت آنکه برخــی از این افراد دارای 
تجربه  و تخصصی هســتند که ســازمان به آن نیاز دارد 
اما علت دوم این است که این افراد به دلیل پایین بودن 
مســتمری بازنشســتگی ناچارند تا به حضــور خود در 
بــازار کار ادامه دهند و در مقابــل کارفرمایان از آنها به 
عنوان نیروی ارزان قیمت اســتفاده می کنند. اما در مورد 
اشتغال کودکان دلیل اصلی را تنها باید در مشکالت مالی 
خانواده های آنها جست وجو کرد و درعین حال پذیرفت 
که اگر مشکل مالی نبود، کودکان کار باید مانند همساالن 
خود به مدرسه می رفتند. مقررات کار و تامین اجتماعی 
در مــورد اشــتغال ســالخوردگان و بــه ویژه کــودکان، 
رویکردهای ســخت گیرانه ای دارد که در نتیجه اجرای 
سیاست های تعدیل ســاختاری از سوی مجریان دولتی 
چندان جدی گرفته نمی شود. البته در بحث کار کودکان 
اگــر همه اقدامات بازدارنــده دولت تنها بر بیرون کردن 
کودکان از بازار کار متمرکز شود چه تضمینی وجود دارد 
که این کودکان دچار آسیب های اجتماعی خطرناک تری 

نشوند.
ماده41قانــونکارصراحتداردکهحداقلمزد
بایدطوریباشــدکهحتییککارگرســادهبتواند
درازایانجامهشــتســاعتکاردرروزازعهده
مخــارجزندگیخانوادهخودبرآیــد.چرادرعمل
سالهاستکهکارگرانمتخصصبرایتامینمعاش
خودناچــاربهاضافهکاریهســتندوتــازههزینه
بسیاریازخانوادههابایدازطریقکارکردنبیشتراز

یکنفرتامینشود؟
چطور می توان با ۷۱۲هزار تومان هزینه یک خانواده 
ســه تا چهار نفری را تامین کــرد. در حقیقت این ماده 
قانونی زمانی اجراشــدنی اســت که هم رشد اقتصادی 
وجــود داشــته باشــد و هم دولت بــه عنــوان ناظر بر 
مناســابات بــازار کار به طــور منطقی رابطــه عرضه و 
تقاضا را متعادل کند. اما وقتی این رابطه متعادل نباشــد 
کارگران قدرت چانه زنی خود را از دســت خواهند داد 
و نتیجه این می شود که هرگز نمی توان براساس حداقل 
مزد قانونی یک خانواده را اداره کرد. به طور مشــخص 
چه در زمان هایی که مانند ســال های نخســتین دهه ۸۰ 
کشــور شاهد رشــد ۶ درصدی اقتصادی بوده و چه در 
زمان هایی مانند چند ســال اخیر که روند رشــد منفی یا 
بســیار پایین بوده، معیشت کارگران با هزینه زندگی یک 
خانوار معمولی کارگری شــکاف قابل توجهی داشــته 
اســت. تحول در عملکــرد اقتصادی همــراه با نظارت 
دولت  و تشــکل های کارگــری و کارفرمایی بر اجرای 
قانون کار می تواند به بهبود وضعیت معاش خانوارهای 

کارگری منجر شود.

 چه در زمان هایی که مانند سال های نخستین
 دهه 80 کشور شاهد رشد 6 درصدی اقتصادی 

بوده و چه در زمان هایی مانند چند سال اخیر که 
 روند رشد منفی یا بسیار پایین بوده، 

معیشت کارگران با هزینه زندگی یک خانوار 
 معمولی کارگری شکاف قابل توجهی 

داشته است
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چرا تعظیم می کنند؟
ارزیابیشــماازنقشتشکلهایرســمیکارگریدر
سقوطمعیشــتیکارگرانکهحداقلدر20سالگذشتهبه
وقوعپوستهاست،چیست؟نمایندگانرسمیکارگریدر
ایندودههچهقصوریداشتهاندکهمعیشتکارگرانسال

بهسالبدترشدهوآنهاهرسالفقیرترشدهاند؟
رونــد فزاینــده بینواســازی کارگــران در ایــران تمامًا به 
تشکل های رسمی کارگری برنمی گردد. عوامل بینواساز را باید 
در کلیت نظام اقتصادی جســت وجو کنیم که بحث مجزایی 
اســت اما آنچه که مسئولیت مستقیمش بر دوش تشکل های 
رســمی کارگری قرار دارد ناتوانی تمام عیار آنها در برخورد 
با موج تهاجم علیه معیشت خانواده های کارگری است که در 
عمل به خصوص در ســال های پس از جنگ هشت ساله به 
طور سیستماتیک به وقوع پیوسته است. کارنامه تشکل های 
رســمی کارگری در زمینه مقاومت در برابر این موج تهاجم 

کامال مردود است.
در واقع تشــکل های رســمی کارگری واجد ویژگی هایی 
هستند که این ویژگی ها هم توضیح دهنده ادعاهای گزافه گویانه 
آنها مثال در بزنگاه های تعیین حداقل دســتمزد اســت و هم 
توضیح دهنــده عقب نشــینی های بهت آورشــان و از این رو 
هم پیمانــی و هم سویی شــان بــا موج تهاجم علیه معیشــت 
خانواده های کارگری است. به گمان من، اگر از منظر حقوقی 
نگاه کنیم، بیش از هر چیز پنج ویژگی تشــکل های رســمی 

کارگری است که عملکرد ضعیفشان را شکل می دهد.
اول اینکه در قانون کار و سایر قوانین و مقررات پایین دستی، 
تشکل های رســمی کارگری در بهترین حالت فقط کارگران 
شاغل را پوشش می دهند. به عبارت دیگر، تشکل یابی بخش 
قابل توجهی از کارگران یعنی کارگران بیکار، به هیچ وجه در 
چارچوب حقوقی تعریف نشده است. گویی کارگران بیکار 
نمی توانند نماینده ای داشته باشند. این یکی از وجوه شمول 

ناقص کارکرد نمایندگی تشکل های رسمی کارگری است.

دومین مورد این اســت که در مجموعه کارگران شــاغل، 
تشکل های رســمی کارگری تا یک مقطعی به لحاظ حقوقی 
نمی توانســتند و از مقطعی که موانع حقوقی برطرف شــده، 
بــاز هم از لحــاظ عملــی نمی توانند کارگران شــرکت های 
بزرگ دولتی را نمایندگی کنند. تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل 
شــوراهای اســالمی کار مقرر کرده اســت که زمان تشکیل 
شــورا ها در شــرکت های بزرگ دولتی، ازجمله شرکت های 
تابع وزارت نفت، شرکت ملی فوالد، شرکت ملی صنایع مس 
ایران و غیره، به تشــخیص شــورای عالی کار باشد. شورای 
عالی کار تا ســال ۷۷ هرگز به تشکیل شوراهای اسالمی کار 
در شرکت های بزرگ دولتی اجازه نمی داد. این مانع حقوقی با 
مصوبه صد و نود و ششمین جلسه شورای عالی کار برداشته 
شــد، یعنی تشکیل شــوراهای اســالمی کار در شرکت های 
بــزرگ دولتی نیز مجاز شــناخته شــد اما وقتی به ســال ۷۷ 
نــگاه می کنیم می بینیم در بخش های بزرگ دولتی مانند نفت، 
مخابرات، خودروســازی، مس، آب، برق و غیره، پیشــاپیش 
پروژه موقتی سازی نیروی کار با موفقیت هرچه تمام تر اجرا 
شــده بود و بخش قابل توجهی از کارکنان شرکت های بزرگ 
دولتی به نیروهای واجد قراردادهای موقت تبدیل شده بودند. 
اهمیت این موضوع در این است که می بینیم در اولین ماده از 
آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسالمی کار مصوب سال 
۶۴، مقرر شــده که فقط واحدهایی از حق تشکیل شوراهای 
اســالمی کار برخوردارند که بیش از ۳۵ کارگر شــاغل دائم 
داشته باشند. تاکیدم روی دائمی بودن شاغالن است. سومین 
تبصره از اولین ماده همین آیین نامه عبارت »شاغل دائم« را 
به افــرادی اطالق می کند که در یکی از مشــاغل دائم واحد 
مربوطه مشغول فعالیت باشند. پس سال ۷۷ اصال سالی است 
که شورای عالی کار به لحاظ سمبلیک تشخیص می دهد دیگر 
ضرورتی ندارد که شــرکت های بزرگ دولتی فاقد شوراهای 
اســالمی کار باشند. چرا؟ چون دقیقا در همین سال است که 

به خاطر پروژه موقتی سازی قراردادهای نیروی کار نیروهای 
مشــغول در ایــن واحد ها، عمدتا از حالت نیــروی کار دائم 
خارج شده بودند و عمدتا قرارداد موقتی داشتند و اصال حاال 
دیگر نمی توانستند مشــمول برخورداری از شورای اسالمی 
کار باشــند. یعنی در ســال ۷۷ دیگر در عمل شرایط تشکیل 
شوراهای اسالمی کار در شرکت های بزرگ دولتی به دلیل کم 
بودن نیروی دائمی فراهم نبود. از سال ۷۷ به بعد تا امروز در 
جاهایی هم که به لحاظ حقوقی نیروی کار دائمی کافی وجود 
داشته و شورا ها امکان تاسیس داشته اند، انواع و اقسام موانع 
عملی از ســوی مدیران پیش پای کارگران گذاشته می شده و 
کارگران شــرکت های بزرگ دولتی در عمل ناتوان از تشکیل 
شورای اسالمی کار بوده اند. بنابراین ویژگی دوم شمول ناقص 
کارکرد نمایندگی تشکل های رسمی کارگری این است که این 
تشــکل ها قبل تر ها به لحاظ حقوقی نمی توانستند و امروز به 
لحاظ عملی نمی توانند نیروهای کارگری شرکت های بزرگ 

دولتی را دربربگیرند و نمایندگی کنند.
سومین ویژگی تشکل های رســمی کارگری این است که 
نیروهای کار در کارگاه های کوچک را نیز نمی توانند نمایندگی 
کننــد. می دانیم که بخش قابل توجهی از کارگران شــاغل در 
کارگاه های کوچک زیر ۱۰ نفر شــاغل هستند. برای توضیح 
ایــن ماجرا اجازه دهید دوباره به تبصره مــاده ۱۵ قانون کار 
اشــاره کنم که می گوید فقط کارگاه هایی که بیش از ۳۵ کارگر 
شاغل دائم داشته باشند می توانند شورای اسالمی کار تشکیل 
دهند. بنابراین تشــکیل شوراهای اسالمی کار در کارگاه های 
کوچک طبق تبصره این ماده قانونی منتفی اســت. همچنین 
طبق دومیــن مــاده از آیین نامه »چگونگی تشــکیل، حدود 
وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی 
و کانون هــای مربوطه« که مصوب ســال ۷۱ اســت کمترین 
نصــاب الزم برای تشــکیل انجمن صنفی در ســطح کارگاه 
۱۰ نفر اســت. بنابراین کارگاه های زیر ۱۰ نفر انجمن صنفی 

»محمدمالجو«،اقتصاددانوتحلیلگرمسائلکارگریدر
گفتوگوییتفصیلیبهمناسبتفرارسیدنروزکارگر،به
تحلیلنقشتشکلهایرسمیکارگریدرسقوطمعیشت

کارگرانطیدودههگذشتهپرداخت.
مالجودراینگفتوگو،بابرشــمردنپنچویژگیبرای
تشــکلهایرســمیکارگریکهبهگفتهاووجوهناقص
کارکردنمایندگیاینتشکلهارانشانمیدهند،گفت:»این
ویژگیهاهمتوضیحدهندهادعاهایگزافهگویانهآنهامثالدر
بزنگاههایتعیینحداقلدستمزداستوهمتوضیحدهنده
عقبنشــینیهایبهتآورشــانوازاینروهمپیمانیو
همسوییشــانباموجتهاجمعلیهمعیشــتخانوادههای

کارگریاست«.
ایناقتصاددانوتحلیلگرمسائلکارگریدربخشدیگری
ازصحبتهایــشمیگوید:»مهمترینعنصراســتراتژی
تشکلهایرسمیکارگریایناســتکهازظرفیتهای
بالفعلقدرتجمعیکارگراناستفادهنکنند«وسپسنتیجه
میگیرد:»یکیازعللناتواناییتشکلهایرسمیکارگری

دردفاعازمنافعکارگراندقیقاهمینقضیهاست«.
باهماینگفتوگورامیخوانیم.

 مرتضی مدنی
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کارگری نیز نمی توانند تشکیل دهند. از طرفی ما با مجموعه ای 
از قوانین روبه رو هستیم که بنا بر شرحی که در ادامه خواهم 
داد، امــکان برخورداری کارگاه های زیر ۱۰ نفر از نمایندگان 
منفرد کارگری را نیز منتفی کرده اســت. برای این ماجرا باید 
به آیین نامــه مصوب هیأت دولت در ســال ۸۱ بازگردیم که 
کارگاه های زیر ۱۰ نفر را از شمول ۳۶ ماده قانون کار طی یک 
دوره آزمایشی سه ســاله خارج کرد. این مصوبه در سال ۸۴ 
برای سه سال دیگر به صورت آزمایشی تمدید شد اما پیش 
از آنکه سال ۸۷ فرا برسد و مهلت دوره آزمایشی این مصوبه 
به پایان برسد، رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری در سال ۸۶ یکی از تبصره های آیین نامه ۱۹۱ قانون کار 
را که در هیأت دولت تصویب شــده بود و دال بر آزمایشــی 
بودن خروج کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شــمول قانون کار بود، 
حذف کرد. بدین ترتیب کارگاه های زیر ۱۰ نفر برای همیشه از 
شمول ماده ۳۶ قانون کار خارج شدند. خروج این کارگاه ها از 
شمول ماده ۳۶ قانون کار در کنار باال بودن نرخ بیکاری در دهه 
گذشته دست به دست هم دادند و به لحاظ عرفی کارگاه های 
زیر ۱۰ نفر را گویی کامال از شمول قانون کار خارج کرده اند. 
در نظر داشته باشیم که فصل ششم قانون کار می گوید کارگران 
می توانند یا شــورای اسالمی کار یا انجمن صنفی کارگری یا 
نماینده منفرد کارگری داشته باشند. تاسیس شورای اسالمی 
کار و انجمن صنفی کارگــری در کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر 
را که دیدیم منتفی است. برخورداری کارگاه های زیر ۱۰ نفر 
از نماینــده منفرد کارگری نیز با این ترکیب از قوانین که االن 
توضیح دادم منتفی شدند. پس سومین خصیصه شمول ناقص 
کارکرد نمایندگی تشکل های رسمی کارگری نیز این است که 

کارگران کارگاه های کوچک را نیز نمایندگی نمی کنند.
تا اینجا از سه ویژگی سخن گفتم که شمول ناقص کارکرد 
نمایندگی تشــکل های رسمی را نشــان می داد، یعنی باعث 
می شود تشکل های رســمی نه نماینده کارگران بیکار باشند، 
نــه نماینده کارگران شــرکت های بزرگ دولتــی و نه نماینده 
کارگران واحدهای اقتصادی کوچک. حاال می خواهم بگویم 
که شــوراهای اســالمی کار یا انجمن ها صنفــی کارگری یا 
نماینده های منفرد کارگری، حتی در واحدهایی نیز که از یکی 
از این سه شــکل تشکل رســمی برخوردارند، بنابر شرایط 
حقوقــی دیگر، هم بــه کارفرمایان وابســتگی دارند و هم به 
دولــت. این دو ویژگی که االن توضیــح خواهم داد در واقع 
ویژگی های چهارم و پنجم تشکل های رسمی کارگری است 

که باعث غیرمستقل بودنشان می شود.
اجازه بدهید از وابستگی شــان به کارفرما ها شــروع کنم. 
قانون تشــکیل شــوراهای اســالمی کار اصوال این شورا را 
مرکــب از نمایندگان کارگــران و کارکنان کــه با رای مجمع 
عمومی و کارفرمایان انتخاب می شــوند، تعریف کرده است. 
یعنــی کارفرمایان این حق را دارند که بگویند چه کســی در 
شورای اسالمی کار نامزد بشود و چه کسی نشود. انجمن های 
صنفی کارگری نیز بــه همین قیاس اند. یکی از تحقیقاتی که 
سال ۷۷ در موسسه کار و تامین اجتماعی انجام شد نتیجه ای 
گرفــت که آن نتیجــه کماکان تا امروز نیز صادق اســت. این 
تحقیق نتیجه گرفت هیچ یک از تشکل های مذکور در قانون 
کار را نمی شــود یک تشکل خالص کارگری دانست چرا که 
در تمام آنها امکان حضور فرد یا افرادی که منتخب کارگران 
نیســتند وجود دارد و این نکته با تعریفی که باید از سازمان 

کارگری به عمل بیاوریم مغایر است.
ویژگــی پنجــم این اســت که این تشــکل ها نــه فقط به 
کارفرمایــان که به دولت هم وابســته اند. تبصره ماده ۲ قانون 
تشکیل شوراهای اسالمی کار می گوید تشخیص صالحیت 
کاندیداهای عضویت در شــورای اسالمی کار برعهده هیأتی 

است مرکب از نماینده وزارت کار، نماینده وزارتخانه مربوطه 
و البته نمایندگان منتخب مجمع کارکنان. همچنین طبق سومین 
ماده از این قانون، انتخابات شــوراهای اسالمی کار باید زیر 
نظر وزارت کار و با اعمال نظر این وزارتخانه برگزار شــود. 
همین قضیه در مــورد انجمن های صنفی کارگری نیز صادق 
است. ماده ۱۹ آیین نامه »چگونگی تشکیل، حدود وظایف و 
اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های 
مربوطه« می گوید نظارت بر انتخابات و فعالیت انجمن های 
صنفی کارگری برعهده وزارت کار است. در مورد نمایندگان 
کارگری نیز این وابستگی به دولت صادق است. پنجمین ماده 
دســتورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران مصوب 
ســال ۷۱ می گوید تطبیق شــرایط کاندیداهای نمایندگی هر 
واحد برعهده هیأتی نظارتی ازجمله شامل نماینده اداره کار 
محل اســت. بنابراین مالحظه می کنید کــه هر فعال کارگری 
در چارچوب تشــکل های رسمی کارگری باید از نگاه دولت 

واجد صالحیت تشخیص داده شود.
بنابراین فقدان شمول کارکرد نمایندگی تشکل های رسمی 

کارگری و وابستگی شــان بــه کارفرمایــان و دولت در عمل 
خصلتی متناقض به آنها می دهد. این تشکل ها در عین حال که 
نمی توانند کارگران را نمایندگی کنند ادعای نمایندگی کارگران 
را دارند. از طرفی پشــتوانه کارگری هــم ندارند و به همین 
دلیــل در مراکز تصمیم گیری در حدی هم که قانونا می توانند 
تاثیرگذار باشند، موثر نیستند. دقیقا همین عملکرد ضعیفشان 
در تعقیب منافع کارگران است که باز مسبب تضعیف پشتوانه 
کارگریشان می شود. همین پشــتوانه ضعیف کارگری دوباره 
عملکرد پیشاپیش ضعیفشان را ضعیف تر می کند. اجازه دهید 
به یکی از تحقیقاتی اشاره می کنم که نتایجش نه تنها کماکان 
صادق اســت که تشــدید نیز شده اســت. این تحقیق میزان 
مشارکت کارگران در انتخابات شوراهای اسالمی کار را مورد 
مطالعه قرار داده اســت که سرجمع این مشارکت را در میان 
کارگران ضعیف ارزیابی کرده اســت. براســاس این تحقیق، 
۷۰درصد کارگران هرگز در انتخابات شــوراهای اسالمی کار 
شــرکت نکرده اند، حدود ۱۲درصد فقط یک بار در انتخابات 
شــورا ها شــرکت کرده اند و حدود ۸درصد بیش از ۲ بار در 
انتخابات شرکت کرده اند و حداکثر تعداد مشارکت کارگران 
در انتخابات شورا ها فقط ۵ بار بوده، نه بیشتر. این تحقیق به 
خودی خود فقدان پشتیبانی کارگران و ضعف پایگاه کارگری 
شــوراهای اسالمی کار و تشکل های مشابه را نشان می دهد. 
ببینید، قواعدی که برای نقش آفرینی تشکل های رسمی مقرر 
شده به گونه  ای است که آنان را در تله تضعیف فزاینده به دام 

انداخته است.
ایــن تشــکل های بــدون پشــتوانه کارگــری در مراکــز 
تصمیم گیری همواره مقهور طرف مقابل می شوند که یا دولت 
اســت که خود کارفرمای بزرگ است یا بخش خصوصی یا 
بخش شبه دولتی. تشکل های رسمی کارگری برای آنکه پایگاه 
خودشــان را تقویت کنند، در بزنگاه هایی که هر ســاله پدید 
می آید ازجمله مثال در خصوص تعیین حداقل دســتمزد، به 
عبث ادعاهایی را وسط می گذارند و از مطالباتی دفاع می کنند 
که با تواناییشــان در لحظه عمل هیچ نسبتی ندارد. اتفاقی که 
در عمل می افتد این اســت که پنج ویژگی مورد بحث باعث 
می شوند تشکل های رسمی کارگری عمال با موج تهاجم علیه 
معیشت کارگران که در گذر همه سالیان پس از جنگ برقرار 

بوده است به طور سیستماتیک هم سو و هم پیمان شوند.
درمذاکراتمزدی۹4اینموضوعبهشــدتمشــهود
بــود.دعاویاولیهنمایندگانکارگریبهســطحباالییاز
انتظاراتدامنمیزدوآنهابهطورمرتببرافزایشبیش
از۳0درصدیحداقلدستمزدتاکیدمیکردندامادرنهایت

بهافزایش17درصدیتندادند.کدامعاملباعثمیشود
ایننمایندگانبهجایترکجلســهوعدمامضایمصوبه
مزدیبهنصفمبلغیکهپیشتررویایستادگیبرآنتاکید

کردهبودند،تنبدهند؟
جدا از پنج ویژگی حقوقی که پیشــتر برشمردم و ساختار 
حقوقی تشــکل های رســمی کارگــری را شــکل می دهند، 
استراتژی این تشکل ها نیز در ناتوانی شان بسیار تعیین کننده 
است. مهم ترین عنصر استراتژی تشکل های رسمی کارگری 
این اســت که از ظرفیت های بالفعل قدرت جمعی کارگران 
اســتفاده نکنند. به عبارت دیگر، وقتی ما نتیجه کامال خالف 
عقل ســلیم تعیین حداقل دســتمزد را می بینیم، یعنی وقتی 
می بینیم شکاف میان حداقل دستمزد و خط فقر رسمی سال 
به ســال بیشــتر می شــود، تک تک خانواده های کارگری این 
را با پوســت و گوشت و اســتخوان در تجربه زیسته زندگی 
روزمره شــان لمس می کننــد. این به لحاظ ذهنــی نیرویی را 
در آنها متبلور می کند. شــوراهای اسالمی کار به عنوان یکی 
از اصلی ترین تشــکل های رسمی سراســری کارگری منطقا 
می تواننــد از این پتانســیل به صور مختلف اســتفاده کنند و 
نیروهای تحت نمایندگی خودشان را بسیج کنند و به نیرویی 
واقعی تبدیل کنند. منتهی مدیریت کالن تشــکل های رسمی 
کارگری هرگز به طور جدی حاضر به انجام چنین مانورهایی 

در جهت تحقق منافع کارگران نشده اند.
اینجاست که دوباره ویژگی های حقوقی ای که قبال برشمردم 
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اهمیت عینی می یابند. یعنی می بینیم که روابط حقوقی چگونه 
روابط حقیقی را می ســازند. برای فهم این قضیه باید ببینیم 
که اســتراتژی در پیش گرفته شده از سوی سران تشکل های 
رسمی کارگری چه نســبتی با شرایط حضور و ارتقاشان در 
درون تشــکل های رســمی کارگری برقــرار می کند. اعضای 
شوراهای اسالمی کار و انجمن های صنفی و نمایندگان منفرد 
کارگری، هر ســه، به شرطی می توانند اصال در این تشکل ها 
حضور داشــته باشــند و به مقامات عالی دست پیدا کنند که 
هم به تایید دولت رســیده باشند و هم به تایید انواع و اقسام 
کارفرمایان. اگر قرار باشــد اینها به ســمت استراتژی تمهید 
و اســتفاده از ظرفیت هــای عینی و جمعی کارگــران بروند، 
پشتیبانی دولت و کارفرمایان را از دست می دهند و به عبارت 
دیگر تایید صالحیت نمی شــوند. به عبارتی، ضرورت تایید 
صالحیت بازیگران ســطوح گوناگون تشــکل های رسمی و 
به خصوص ســران تشکل های رسمی کارگری توسط دولت 
و کارفرمایان، تعیین کننده نوع اســتراتژی ای است که آنها در 

دستور کار قرار می دهند.
همیــن رابطــه حقوقی تشــکل های رســمی بــا دولت 
و کارفرما هــا تعیین کننــده استراتژیشــان در عدم اســتفاده 
از ظرفیت هــای بالفعــل و بالقــوه نیروی عینــی و جمعی 
کارگران اســت و همین استراتژی نیز مولفه کلیدی دیگری 
از اســتراتژی کالن  تشــکل های رســمی کارگری در نحوه 
نمایندگی شان را تعیین می کند. اشاره ام به گرایش همیشگی 
تشــکل های رســمی در بازی در زمین قانون است. بخش 
اعظم سیاست های دولت در زمینه مناسبات کارگر و کارفرما 
که اسباب بینواسازی کارگران را پدید آورده و مایه نارضایی 
تشکل های رسمی کارگری نیز هست اصوال در بستر قانونی 
شکل گرفته اند. من این بحث را در جاهای متعدد دیگری نیز 
شرح داده ام. مبنای قانونی سیاست موقتی سازی قراردادهای 
کارگران که باعث ربودن امنیت شغلیشان شده، در قانون کار 
کشــور قرار دارد. خروج کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شــمول 
قانون کار که باعث نابرخورداری بخش عظیمی از کارگران 
از حمایت نهاد غیربازاری قانون کار شده، مبتنی بر مصوبات 
هیأت دولت در ادوار مختلف و نیز صدور رای وحدت رویه 
خاصی توسط دیوان عدالت اداری است. ظهور شرکت های 
پیمانکاری تامین نیروی انسانی که باعث قطع رابطه حقوقی 
مســتقیم بخش هایی از نیروهای کار با کارفرمایانشان شده 
به هیچ وجه غیرقانونی نیســت. اســتراتژی دولت های پس 
از جنگ در تعدیل نیروی انســانی و فرستادنشــان به بازار 
کار آزاد که مسبب نابرخورداری بخش هایی از نیروهای کار 
از چتر حمایتی اشــتغال دولتی شده مبتنی بر بخش عظیمی 
از برنامه های توسعه پنج ساله و قوانین پایین دستی شان بوده 
است. هیچ یک از این سیاست گذاری ها که باعث بینواسازی 
کارگران شــده غیرقانونی نبوده اند. مشکالت کارگران اصال 
ریشــه در خــود همین قوانین دارند. تشــکل های رســمی 
کارگــری برای مقابلــه با این سیاســت های قانونی همواره 
کوشــیده اند از خود ظرفیت های قانونی استفاده کنند. یکی 
از علل ناتوانایی تشــکل های رســمی کارگــری در دفاع از 
منافع کارگران دقیقا به همین قضیه برمی گردد. تاکتیک بازی 
در زمیــن قانون برای تغییر روابط نامناســب قانونی به نوبه 
خودش محصول فقدان اراده تشکل های رسمی در استفاده 
از ظرفیت های بالقوه و بالفعل عینی کارگران اســت و خود 
همیــن ویژگی نیز محصول نوع رابطه حقوقی تشــکل های 

رسمی با دولت و کارفرمایان است.
حــاال بــرای ما قابل فهم اســت کــه چــرا صرف نظر از 
هیاهو هایی که نمایندگان رســمی کارگری مثــال در ماه های 
پایانــی ســال در خصوص تعیین مــزد در دســتور کار قرار 

می دهند، نتیجه تکراری همیشــه عبارت بوده است از تعظیم 
در برابر هر خواسته ای که دو طرف مقابل در این به اصطالح 
سه جانبه گرایی، یعنی دولت و کارفرماهای بخش خصوصی، 
روی میــز قرار می دهنــد. به عبارتی، صحنــه تعیین حداقل 
دســتمزد در شــورای عالی کار به گونه ای است که کارگران 
از این صحنه واقعا غایب اند و غیبتشــان از رهگذر حضور 

افرادی به نام آنها مخفی می شود.
بایــد توجه کنیم که قضیه فقط به تعیین حداقل دســتمزد 
رسمی منحصر نمی شود. تمام مولفه های تعیین کننده شرایط 

کاری و زیســتی کارگران به همیــن قیاس تحت تهاجم قرار 
گرفته است. مثال اگر قرار باشد به برخی از مولفه های شرایط 
کاری کارگران اشاره کنم می توانم از ایمنی محل کار بگویم. 
در چند ســال اخیر ایمنی محل کار به شــدت کم شده و به 
همین دلیل نیز آمار مرگ و میر در ســوانح شــغلی به شدت 
افزایش یافته اســت، آن هم دقیقا در شــرایطی که در همین 
سال ها به علت رکود مستمر اقتصادی، اصاًل میزان فعالیت های 
اقتصادی نیز کاهش یافته است. چرا چنین شده است؟ چون 
کارفرمایان در سال های گذشته برای ایجاد شرایط کاری ایمن 
هزینه کمتری را صرف کرده اند و بنابراین ایمنی محل کار نیز 
به شدت افت کرده است. استانداردهای بهداشت محل کار، 
امنیت شغلی، شرایط اسکان نیروی کار متحرک و غیره نیز به 
همین قیاس شدیدا سقوط کرده اند اما در عوض مثال شدت 

کار افزایش پیدا کرده است.
وقتی از تشــکل های رســمی کارگــری صحبت می کنیم 
نباید بالفاصله فقط ناتوانیشان در خصوص رشد الزم برای 
دســتمزد ها را به یاد بیاوریم. تک تــک این مولفه ها اهمیت 
دارنــد. اینها فقط درباره شــرایط کاری کارگران اســت. از 
ســوی دیگر، شرایط زیســتی کارگران نیز در این سال ها به 
شدت افول کرده است. مثال شاخص حداقل دستمزد نشان 
می دهد که کارگران چگونه ســال به ســال دریافتی کمتری 
داشــته اند. همین ها وقتــی از کارخانه بیــرون می آیند و به 
ســمت خانه می روند، در فاصله بیــن خانه و کارخانه برای 
درمان، بهداشت، آموزش، حمل و نقل، تربیت بدنی و غیره 
پرداخت هایی دارند که این پرداخت ها سال به سال افزایش 
پیدا کرده، چه به دلیل عقب نشینی دولت از وظایفی که قانون 
اساسی در زمینه آموزش عمومی و آموزش عالی و سالمت 

و درمان و بهداشــت و مســکن و غیره برعهده اش گذاشته، 
چه به دلیل فشل بودن نظام تولید در کلیت اقتصاد ایران که 
باعث افزایش شکاف بین عرضه و تقاضای کل اقتصاد کالن 
و از ایــن رو ایجاد تورم و افزایــش پرداختی های کارگران 
شــده است. شــکاف مزمن و ســاختاری بین دریافتی های 
همواره رو به کاهش و پرداختی های همواره رو به افزایش 
گرچه کامال محصول عملکرد تشــکل های رسمی کارگری 
نیســت اما ناتوانی این تشکل ها برای مقابله با این شکاف 
فزاینده در حقیقت نماد اصلی شکســت تشکل های رسمی 

کارگری است.
نمیخواهمبهآرمانشــهراشارهکنمامابرایآنکهدر
بحبوحهمذاکراتمــزدی،کارگرانبهصحنهبازیطرفین

اضافهشوند،چهکاربایدکرد؟
فقط و فقط یک راه حل وجود دارد که بازگویی آن ســاده 
و اجرای آن بســیار دشــوار است. اشــاره ام به تشکل یابی 
مستقل کارگران است، مستقل از دولت و کارفرماهای بخش 
خصوصی و بخش شبه دولتی. در عین حال این راه حل باید 
در حوزه پراکسیس و عمل اتفاق بیافتد. اگرچه نظریه پردازی 
نیــز اهمیت دارد اما نظریه پــردازی هنگامی می تواند فربه و 
موثر باشد که در بطن پراکســیس به وقوع بپیوندد. شناخت 
منافع مشترک بین کارگران گام اول در این راه است. شناخت 
تمایز منافع کارگران از ســایر طبقات نیز گام دوم است. این 
دو گام مســتلزم مواجهه مورد به مورد با افســانه هایی است 
که منافع کارگران را هم ســو با منافع کســانی نشان می دهد 
که صرف نظر از اینکه خصوصی اند یا دولتی یا شــبه دولتی، 
نقش کارفرما را بازی می کنند. باید از حجم انبوه افسانه های 
رســانه ها و فضاهای آکادمیک در خصوص هم سویی منافع 
کارگــران و کارفرمایان افســانه زدایی کرد. این افســانه ها بر 
الیاف نرم مغز ها نوشــته اند که منافــع کارگران فقط هنگامی 
محقق می شــود که منافع کارفرمایان محقق شــده باشد. این 
افسانه ها بسیار پرشمارند و درباره تشدید خصوصی سازی ها 
و کاهش یارانه های دولتی و اســتمرار کوچک سازی دولت 
و تقویت آزادســازی تجــارت خارجــی و کارایی مالکیت 
خصوصی عوامل تولید و غیره مستمرا بازگو می شوند. تمامی 
این موارد در افکارعمومی طوری معرفی می شوند که گویی 
به نفع کارگران نیز هســتند در حالی کــه تک تک این موارد 
در تنزل قدرت سیاسی و توان اقتصادی و منزلت اجتماعی 
کارگــران نقش دارند. برمال کردن این افســانه ها و تشــریح 

تاریخ تجربیشان به لحاظ نظری و عملی بسیار مهم است.
آیاقابلتصوراستکهکارگرانبهجایبرخوردقهریبا
تشکلهایرسمیکارگری،استراتژیپاالیشاینتشکلها

راازپایینبهباالدردستورکارقراردهند؟
برای پاســخ به این پرســش ابتدا باید ببینیــم آیا حضور 
مستقالنه کارگران در تشکل های غیرمستقل تاکنون نتایج مثبتی 
در برداشــته است؟ آیا توانســته به تغییرات بنیادین در نحوه 
تاسیس، شــکل گیری، یارگیری و عملکرد انواع تشکل های 
رســمی کارگری بیانجامد؟ پاسخ به این پرسش ها چه بسا در 
ســطوح خرد و نه سطوح کالن، از تجربه فردی به فرد دیگر 
متفاوت باشد. در سطوح خرد، ما هنوز فاقد تحقیق و تحلیلی 
هستیم که بتواند این جمع بندی را انجام دهد اما درباره سطوح 
کالن تشکل های رسمی کارگری می توانیم بر مبنای مشاهدات 
و نتایجی که تا االن داشــته ایم فرضیاتی را پیش بکشیم. اگر 
مفروض بگیریم که تشــکل های رســمی کارگری در دفاع از 
منافع کارگران با شکســت مواجه شــده اند، پــس می توانیم 
بگوییم دســت کم بدین شــکل که برخی از کارگران مستقل 
تاکنون خواسته اند در نهادهای غیرمستقل عمل کنند در سطح 

کالن به هیچ وجه جواب نداده است.

این تشکل ها نه فقط به 
کارفرمایان که به دولت هم 

وابسته اند. تبصره ماده 
۲ قانون تشکیل شوراهای 

اسالمی کار می گوید تشخیص 
صالحیت کاندیداهای عضویت 
در شورای اسالمی کار برعهده 
هیأتی است مرکب از نماینده 

وزارت کار، نماینده وزارتخانه 
مربوطه و البته نمایندگان 

منتخب مجمع کارکنان
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برخیمعتقدنــدآنچهکهماامروزتحتعنواننمایش
اشرافیگریدرجامعهایرانیمیبینیمپدیدهجدیدیاست
کههیچشباهتیباسبکزندگیثروتمندانسنتیندارد.فهم
دالیلبهوجودآمدنوپیامدهایجامعهشناختیاینپدیده
درجامعهایرانیباســطوحدرآمدیمتفاوتوشــکاف

طبقاتیگستردهچگونهامکانپذیراست؟
بــه نظر مــن قبــل از اینکه بــه پیامدهای ایــن نمایش 
اشــرافی گری بپردازیم، بهتر اســت تحلیلی جامعه شناختی 
از چگونگی شــکل گیری این پدیده ارائــه دهیم تا به طور 
مختصر با خصوصیات آن  آشــنا شویم. فهم جامعه شناختی 
این موضوع دو پرسش جدی پیش می گذارد. اول پرسش از 
چگونگی ممکن شدن این اختالف فاحش طبقاتی که خود را 

در این دست نمایش ها متجلی می کند. به تعبیر دیگر، پرسش 
از اینکه در دل کدام نظام اقتصادی و در متن کدام شــرایط 
سیاســی-اجتماعی بروز چنین پدیده ای ممکن شده است. 
واقعیت این اســت که ما امروز در ایران، با طبقه نوظهوری 
روبه رو هستیم که تورستن وبلن، جامعه شناس و اقتصاددان 
کالسیک، آن  را طبقه تن آسا می نامید، طبقه ای که از یک طرف 
به واســطه فعالیت هایش در بازارهای پرسود مالی نیازی به 
کارکردن ندارد و از این حیث غیرمولد است و از طرف دیگر 
مایل است این فراغت از کار را از طریق نوعی مصرف گرایی 
متظاهرانه به نمایش بگذارد. البته وبلن این بحث را از درون 
سنت نهادگرایی در اقتصاد که خود یکی از پیش قراول  آن بود 
و در نقــد جامعه مصرف گرای آمریکای اواخر قرن نوزدهم 
طــرح کرد اما صورت بندی انتقادی او بیش از هر زمانی در 
شرایط حاضر و ازجمله در قبال جامعه ای چون جامعه ایران 

کاربرد دارد.
طبقه تن آســا، چنان که گفتیم، شــامل گروهی از اقشــار 
اجتماعی فارغ البال اســت که بی آنکه الزم باشد کار کنند و 
زحمت بکشند می توانند با یک جور دست ودل بازی افراطی 
مصــرف می کنند. در واقع طبقه ای که بدون درگیرشــدن در 
فرایندهای مــالل آور تولید درگیر فرایند مصرف می شــود. 
به زعم وبلن، مصرف این طبقه، عمدتًا به شــکل »مصرف 
متظاهرانه« نمــود پیدا می کند. با اینکــه – چنانکه گفتم – 
وبلن این خصوصیات را در تعریف مشخصه های طبقه ای 
به کار برد که در آمریــکای اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم ظهور کرده بود، اما ویژگی های این طبقه غیرمولد، به 
ویژه شیفتگی اش به خودنمایی از مجرای مصرف نمایشی، 
بعد هــا و تا امروز برای تمام گروه هایی که به این ســبک و 
سیاق زندگی می کنند قابل استناد است. تا جایی  که به طبقه 
تن آسا مربوط می شــود با طبقه ای روبه رو هستیم که درگیر 
سرمایه   داری مالی است و در فرایندهای اقتصادی و مناسبات 
بازار، بیشــتر نقش های دالالنه و واسطه گرانه بازی می کند و 

با نمایش آنچه دارد در واقع دســت به نوعی هویت ســازی 
مختص به خود می زند که شــعارش احتمااًل چیزی اســت 
شــبیه به اینکه »مصــرف می کنم پس هســتم«. نکته دیگر 
اینکــه نمایش متظاهرانه این طبقــه در مصرف دلبخواهانه 
چیــزی کمتر از نمایش قدرت نیســت. درواقع به واســطه 
قدرت مصرف کردن افراطی و اسرافکارانه، قسمی موقعیت 

فراداستانه دسترس ناپذیر شکل می گیرد.
آیااینطبقهنشانهشناسیخاصیهمبرایخوددارد؟

بلــه، تقریبًا هر آنچه تا اینجا گفتیــم گویای همین قضیه 
اســت. ادعای وبلن این بــود که رو ی آوردن طبقه تن  آســا 
به مصرف گرایی خودنمایانه در واقع تالشــی اســت برای 
فاصله گذاری با دیگر اقشــار و طبقات و تقالیی است برای 
مرزبندی با آنها از طریق ایجاد تمایز. این نوع مصرف گرایی 
به دنبال تثبیت خطی تمایزگذار میان ما و آنهاست. از مجرای 
همین فاصله گیری و متمایزســازی و مرزگذاری اســت که 
هویت طرفیــن – چه در نگاه خود و چه در نگاه دیگری – 

ساخته می شود.
ازتمایزصحبتکردید.اینخطکشیومرزگذاریمیان
منودیگری،دربیناینطبقهباچههدفیدنبالمیشودیا

بهعبارتبهترچهگروهیرامخاطبقرارمیدهد؟
در قاموس کســی چون بوردیو، تمایز طبقاتی زمانی معنا 
پیدا می کند که میان طبقات مختلف از حیث تفاوت در نوع 
و سبک مصرف شــان فاصله بیافتد و هر طبقه ای در نهایت 
بکوشــد هویت خــود را از مجرای فاصله گــذاری با دیگر 
طبقات بســازد. به نظرم عالوه بر مواضع وبلن درباره طبقه 
تن آســا و مصرف تظاهری، مفهوم پردازی بوردیو از مسأله 
تمایــز نیز به کار تحلیل جامعه شــناختی موضوع مدنظر ما 
می آید. با بودریو به روشــنی می توان چگونگی ساخته شدن 
هویت به واســطه تمایزگذاری از مجرای تفاوت در سبک 

مصرف را توضیح داد.
طبــق تعریف بوردیویی، جایگاه طبقاتــی افراد را صرفًا 

آسیب شناسی پدیده نمایش ثروت در گفت و گو با حسام سالمت

مصرف می کنم، پس هستم
»مافقطجوانانیهستیمکهکاریبرایسرگرمیمانانجام
میدهیــم.برایجوانانیکهبهصفحههایلوکسعالقهمندند.
حاالاماداســتانعوضشدهوماتماشاچیانگستردهایپیدا
کردهایم«.اینهابخشیازگفتههاییکیازگردانندگانصفحه
بچهپولدارهایتهراناست.همانصفحهپرهیجانیکهپخش
گســتردهتصاویرشدرتابستانســالگذشته،تبدیلبهبحث
داغکاربرانشــبکههایاجتماعیشد.آنچهقراراستتوسط
بینندگاندیدهشود،ماشینهایلوکسوخانههاوپاتوقهای
گرانقیمتیاستکهتوسطجماعتیکهحداقلدرظاهرنشان
میدهنددراوجلذتهســتند،بهنمایشگذاشتهشدهاست.
اماسوالاینجاستکهچهکسانیمخاطبایننمایشثروت
هستند.آیااینپدیدهفقطمختصجامعهایرانیاستیایک
پدیدهفراگیرجهانیاستکهشکلگیرییکطبقهنوظهوررا
نویدمیدهد؟پیامدهایایننمایشگریدرجامعهایکهبیش
از70درصدکارگرانآنباحداقلدستمزدزیرخطفقرزندگی

میکنندچیست.
توماسپیکتیاخیرًادرکتاب»سرمایهدرقرنبیستویکم«
نشاندادهاستدستکمازاواسطدهه1۹70بهبعد،ثروتبه
گونهفزایندهاینابرابرتوزیعشدهودرنتیجهشکافبینطبقات
بهســرعتروبهگسترشاست.پاســخبهپرسشپیامدهای
بهنمایشگذاشتنعلنیثروتهایهنگفت»یکدرصدیها«
ازآنجهــتاهمیتداردکهبفهمیــمدرکشوقوسنمایش
متظاهرانهثروتچهکســانیهویتشانراتثبیتمیکنندودر
مقابل،چهکســانیازبازیحذفمیشــوند.اگرچهازمنظر
اقتصادیمیتوانموضوعایندســتنمایشهایمتظاهرانه
اشرافیگرایانهرادرپیوندباخاستگاهاینوضعیتدرجامعه
جهانیتحلیلکرداماازمنظرجامعهشناختی،وضعیتایران
بهگونهایدرپیوندباشــناختفــرازوفرودهایاقتصادی-

اجتماعیسیوچندسالاخیراست.
حسامســالمت،دانشآموختهجامعهشناسیاقتصادیدر
گفتوگویپیشروضمنواکاویاینفرازوفرودهایسیاسی
واقتصادی،بهنشانهشناسینمادهاینمایشاشرافیگریدر
بینطبقهایکهاوآنهارانوظهورونوکیسهمیخواندمیپردازد.
اومعتقداســت،آنچهدرایرانامروزازنمایشتجملگرایی
میبینیمریشهدرچرخشهایسیاسیواجتماعیسهدههاخیر
دارد.بهعقیدهاینپژوهشگراجتماعی،سیاستهایمبتنیبر
خصوصیســازیبیرویهضمنبالوپردادنبهظهورچنین
پدیدهایباعثعمیقترشدنشــکافطبقاتیوسرخوردگی

مفرطدربینگروههایحداقلبگیرشدهاست.
 لیال رزاقی
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موقعیــت آنها در نظام تولید یا صاحــب ابزار تولید بودن یا 
نبودن تعییــن نمی کند بلکه این جایــگاه، محصول ترکیب 
پیچیــده ای از انواع ســرمایه های هر فرد اســت. ســبک و 
سیاق مصرف هر فرد هم تابعی است از سرمایه فرهنگی و 
اقتصادی و نمادین او، یعنی همان جایگاه طبقاتی اش. به باور 
بوردیو، در شــکل گیری هویت اجتماعی افراد سبک متمایز 
مصرف هر فرد نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. به تعبیر دیگر، 
تمایز در مصرف، خود هویت ساز است. بوردیو دقیقًا سعی 
داشت بر اهمیت مصرف در جامعه ای چون جامعه فرانسه 
در ساخته شــدن هویت های طبقاتی دست بگذارد و از این 
طریق فهم کالســیک مارکسیستی از مفهوم طبقه و کاًل نظام 
قشــربندی اجتماعی را که صرفًا بر جایگاه هر فرد در نظام 

تولید تأکید داشت بازسازی کند.
بــادرنظرگرفتنایــنرویکردهاینظــریماجرای
بچهپولدارهایتهرانیونمایشثروتآنهمبهشــکل

افراطیاشراچگونهتحلیلمیکنید؟
ماجــرای صفحه بچه پولدارهای تهران را که به یک باره 
در شــبکه های اجتماعی نمود علنی و رسانه ای گسترده ای 
پیــدا کرد با همیــن مفاهیمی که از وبلــن و بوردیو توضیح 
دادم به راحتی می توان تحلیــل کرد. اگرچه هنوز مطالعات 
تجربــی و میدانی در این خصوص صورت نگرفته که اینها 
از حیث خانوادگی به کدام نوع از ســرمایه داری تعلق دارند 
اما کم وبیش می توان مطمئن بود که در ایران طبقات تن آسایی 
شــکل گرفته که در ســال های اخیر با رونق گرفتن بازارهای 
مالــی – از بانک ها و مؤسســه های مالی و اعتباری گرفته تا 
بورس بازی و غیره – و بعضًا اســتفاده از رانت های سیاسی 
و امتیازخواری های گســترده در چشم برهم زدنی بار خود را 
بسته اند. پیداشدن سروکله این نوکیسه های اقتصادی تنها در 
پرتو وضعیت اقتصادی حاضر می توانسته است ممکن شود.

ارزش هــای حاکم بر ایــن طبقه – همان طور که اشــاره 
کردم – حول مذموم بودن کارکردن و فاصله گذاری بین خود 
و دیگرانــی که کار می کنند می چرخــد. نوعی خودنمایی و 
اصــرار به نمایش اینکه ما بدون اینکه لزومی به کار کردن و 
زحمت کشــیدن باشد – یعنی برخالف اکثر جامعه – خیلی 
ســرخوش و بی خیال از زندگی لذت می بریم. در این طبقه 
با فراغت بی حد و حصری طرفیم که هیچ حســاب و کتابی 
نــدارد. در واقــع کل زندگی آنها فراغت اســت. برای دیگر 
طبقات فراغت داشتن حاصل سازماندهی کار روزانه و ایام 
تعطیالت است ولی برای تن آسایان هر لحظه می تواند لحظه 
فراغت باشد. آنها اساسًا زحمتی متحمل نمی شوند که نیازمند 
زمانی برای اســتراحت و تجدیدقوا باشــد. بنابراین اصاًل 
تصادفی نیست که شما این طبقه را بیش از هر چیز در حال 

تفریحات و سرگرمی  و خوشگذرانی های افراطی می بینید.
این روزها در شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی 
انواع و اقسام کانال ها و صفحه ها و فن پیج هایی را می توانید 
پیــدا کنید کــه صرفًا مبلغ این شــکل فراغــت و بازی ها و 
سرگرمی های خاص آن هستند. یعنی سبک هایی از زندگی 
و تفریح ها و بازی هایی که فقط و فقط همین شکل فراغت 
و سرگرمی را ترویج می کنند. اینها اتفاقات جدیدی است که 
فقط به ایران هم اختصاص ندارد و اساسًا پدیده ای جهانی 
و مالزم با مناسبات سرمایه داری است. البته نقش رسانه های 

جدید را نباید دست کم گرفت.
یعنیرســانههمبههرحالنقشخودشرادرفراگیر
شدناینپدیدهنوظهوربازیمیکندوبههرحالبهکمک

اینطبقهمیآید؟
دقیقــًا. با الهام از آنچــه آدورنو صنعت فرهنگ می نامید، 
یعنی همین رســانه های فراگیر توده ای، می توان ادعا کرد که 
اساسًا مصرف متظاهرانه را امروزه صنایع فرهنگی دارند به 
گستردگی تبلیغ می کنند. در واقع چنانکه اشاره کردید رسانه ها 
به معنای عام کلمه می توانند تا حدود زیادی روی فراگیرشدن 
الگوهای متظاهرانه و اســراف کارانه مصرف اثرگذار باشند. 
به همین دلیل اســت که شاهدیم برخالف دوره های قبل که 

میل به مصــرف متظاهرانه از خالل یک نمایش عمومی در 
شــهر مثل مهمانی های خاص و امثالهم خودش را نشــان 
می داد امروزه، این شکل نمایشی از مصرف از طریق صنعت 
فرهنگ و منطق تصویر و انفجار رسانه های تصویری خودش 
را نشان می دهد. رسانه هایی که به گونه ای هماهنگ از طریق 
تبلیغات هــا و ســریال ها و برنامه هایی کــه پخش می کنند 
دست اندرکار القای ســبک خاصی از زندگی متظاهرانه اند. 
جدا از این، صنعت فرهنگ و رســانه های توده ای مبتنی بر 
اصل نمایش عمل می کنند. به تعبیر گی دوبور، ما سال هاست 
که در »عصر نمایش« زندگی می کنیم. جدا از این، اشتیاق به 
خودنمایی تا حدی محصول هژمونیک شدن گفتمان منطبق بر 
موفقیت شخصی هم هست که خود این ریشه در حاکم شدن 
ارزش های فردســتایانه  دارد که داســتانش مفصل اســت و 

امیدوارم فرصت باشد که به آن برگردیم.
سبکزندگیالیتسیاسی)نخبگانسیاسی(چقدردر
اینترویجمصرفمتظاهرانهموثربودهاست.بهعبارت
بهتراینســبکزندگیتاچهحدباسطوحباالیقدرت

درارتباطاست؟
واقعیت این اســت که وقتی با سیر تاریخی ماجرا طرف 
می شــویم به روشنی شاهدیم که ارتباط تنگاتنگی با فعل و 
انفعاالت سیاسی در سی و چند سال اخیر دارد. ما از سال ۶۸ 
به بعد به مرور با تسلط گفتمان جدیدی مواجه می شویم که 
چیزی نیست جز اهمیت دادن به انباشت سرمایه، قدرت گیری 
سرمایه داران بخش خصوصی یا اصطالحًا همان کارآفراینان 
و ضرورت کار ارزان. این در حالی ست که در سال های اولیه 
انقالب، گفتمان حمایت از مســتضعفان و پابرهنگان حاکم 
بود. به واسطه این گفتمان انقالبی آشکارا چپ گرایانه که در 

واقع علیه تجمل گرایی مســلط دوره قبل از انقالب قد علم 
کرده بود، شاهد ترویج فرهنگ همبستگی و ایثار و فداکاری 
و غیره هستیم اما پس از آن به واسطه چرخش سیاسی که از 
ابتدای دوره سازندگی شروع شد جناح راست انقالب که در 
واقع   همان بازاریان سنتی و بورژوازی دولتی بودند قدرت را 
به دست گرفتند. این باعث شد، از یک طرف، ساحت رسمی 
نظام موجود مبلغ و مروج فرهنگ امساک و زهد و تقوا باشد 
و نهادهای دولتی و شبه دولتی ای شکل بگیرد )مثل کمیته امداد 
امام و بنیاد مستضعفان و اداره اوقاف و غیره( که دست کم در 
ظاهر در پی خارج کردن انباشت سرمایه از انحصار گروهی 
خاص و تقســیم ثروت میان مردم باشد و هم زمان، از طرف 
دیگر به واســطه سیاســت گذاری های کالن اقتصادی روند 
انباشت سرمایه با طرح هایی چون خصوصی سازی بی رویه  
و سرمایه داری مبتنی بر رانت قدرت بگیرد و ثروت به شکل 
فزاینده ای مجدداً به انحصار گروهی خاص درآید. این مسأله 
چند دلیل دارد. به واســطه انقالب شــاهد جابه جایی الیت 
سیاسی هستیم. یعنی همان طور که می دانید، آنها که تا دیروز 
انقالبی بودند ناگهان به واسطه دسترسی به قدرت، تبدیل به 

یک الیت اقتصادی تأثیرگذار می شوند.
آنوقتاینالیتاقتصادیدردورههایبعددرنحوه

توزیعثروتهمدخالتمیکند؟
البته اینکه الیت سیاســی بــا نفوذ در ســاختار دولت و 
برخــورداری از انــواع و اقســام امتیازات تبدیــل به الیت 
اقتصادی می شــوند بخشــی از منطق سیاست است و قابل 
تردید نیست. این افراد به خاطر بنیان های اقتصادی محکمی 
که پیدا می کنند حتی اگر از صحنه سیاســی هم خارج شوند 
باز هم ثبات اجتماعی و نفوذ سیاسی خود را حفظ می کنند و 
حذف نمی شوند. پیش از آنکه جلو برویم اجازه دهید باری 
دیگر یادآوری کنم که در سال های بعد از انقالب و در دوره 
جنــگ هنوز ایدئولوژی های مبتنی بر موفقیت فردی معنای 
خاصی ندارد و جامعه هنوز در التهاب همبســتگی جمعی 
اســت اما بعد از دوره جنگ و با شروع دوره سازندگی نرم 
نرمک شاهد تغییر نگرش ها و ارزش ها هستیم که خود ریشه 
در چرخش های سیاسی و اقتصادی در سطوح کالن سیستم 
دارد. همین جاســت که تعارض میان شــعارهای تبلیغاتی-
انقالبی همچون گفتمان حمایت از مستضعفین و کارگران و 
اینها و آنچه در عمل اتفاق می افتاد آشکار می شود. می خواهم 
بگویم از جایی به بعد به واسطه سیاست های کالن ساختاری 
خود سیستم به روشنی به سراغ اجرای فرآیندهایی می رود 
که پیامدی جز تورم سرمایه داران و انباشت بی مهار سرمایه و 
تضعیف صنفی و اقتصادی کارگران ندارد. تا جایی که به وجه 
دوم این ماجرا مربوط می شود از اوایل دهه هفتاد به این سو 
با سیاست های اقتصادی ای طرفیم که مصرانه و پیگیر در پی 
نیروی کار ارزان تر، موقتی تر و بی تشکل تر است، روندی که 

تا امروز بی وقفه ادامه دارد.
باایناوصافطبقهنوکیسهایکهازآنسخنگفتیماز
فرصتبهوجودآمدهایکهچرخشسیاسیواقتصادی
دهــه70دراختیارشقرارداداســتفادهکردتابهنوعی

خودشراتثبیتکند؟
بله. منطق خصوصی ســازی و منطق انباشت سرمایه به 
آن شــیوه ای که در ایران پیش رفت اگرچه پیامدهایش با 
تبلیغات ایدئولوژیک ترویج شده در تعارض بود اما به هر 
حال فرصت رشد این طبقه را ممکن کرد. به یک تعبیری 
بهشــت مالیاتی این طبقــه ای که از آنها ســخن می گویم 
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جامعه ای مثل جامعه ایران است. در اینجا نه خود را واجد 
مســئولیت اجتماعی می داند، نه قرار است مالیات کالنی 
پرداخت کند، پس با فراغ بال به فعالیت های تجاری ادامه 
می دهد. همان طور که پیشتر هم گفتم، خیلی از این طبقات 
نوکیسه محصول یک جور فساد ساختاری اقتصادی هستند 
که از طریق رانت سیاســی به آن دست یافته اند. به عقیده 
مــن اگر با یک مفهوم بتوان نحوه به وجودآمدن این طبقه 
را توضیــح داد آن مفهوم خصوصی ســازی و ماجراهای 
حول و حوش آن اســت. کافی است به بازنگری در اصل 
۴۴ قانون اساسی و تجدیدنظر در سیاست های کلی نظام 
و در نتیجه رواج خصوصی سازی های بی حساب و کتاب 
مبتنــی بر امتیازخواری های سیاســی نــگاه کنیم. اجرای 
سیاســت تعدیل ســاختاری که موجب می شود دولت از 
برخی وظایفش عقب نشینی کند بعد از دوره جنگ شروع 
می شــود و تا امروز هم ادامه دارد. یعنی در هیچ دوره ای 
متوقف نمی شود. حتی در سال ۷۶ که اصالح طلبان قدرت 
را به دست می گیرند و حرف از دموکراسی و جامعه مدنی 
و غیره زده می شود در آن وجه اقتصادی ماجرا خللی ایجاد 
نمی شود و حتی با شــدت بیشتری هم ادامه پیدا می کند. 
سیاستی که می دانیم پیامدش افزایش شکاف طبقاتی است. 
در دولت های نهم و دهم هم که با شکل افسارگسیخته ای 
از خصوصی ســازی های مسأله دار مواجه ایم که به شکلی 
بی مهار پیش رفت و خیلی از نزدیکان سیاســی دولت را 
منتفــع کرد. نکته ای که همین جا باید بدان اشــاره کنم آن 
است که این خصوصی سازی سویه های و سطوح مختلفی 
دارد و صرفــًا به وجه اقتصادی اش محدود نمی شــود. به 
عبــارت دیگر، ما با خصوصی ســازی همه وجوه زندگی 
مواجه هســتیم. خصوصی ســازی ارزش هــای اجتماعی 
که همان حاکم شــدن ارزش های مبتنی بــر موفقیت های 
شخصی و پیشرفت فردی و ارتقای شغلی و امثالهم است.
به نظرم می رسد پیداشدن طبقه تن آسا، تنها می تواند از دل 
چنین جامعه ای که درگیر فرایند خصوصی سازی شتابناک و 

فشار سیاست های تعدیل ساختاری است ممکن شود.
یعنیهدایتشدهاست؟

هدایت شده است اما نه به این معنا که مهندسی شده اند. 
از این جهت هدایت شــده اند که از دل سیاســت های کالن 
ســاختاری برآمده اند و به خودی خود شــکل نگرفته اند. در 
واقع محصول یک فرایند اجتماعی سیاســی هستند. طبقه 
تن آسا با اینکه ممکن است حضور رسمی در ساختار قدرت 
نداشــته باشــد اما به هرحال هویت و جایگاه خودش را به 
واسطه همســازی با سیاســت گذاری های کالن اقتصادی- 
سیاســی به دســت آورده اســت. بنابراین میان این طبقه و 
کلیت سیستم نوهی هماهنگی و تناسب درونی وجود دارد، 
اگرچه همانطور که گفتم ممکن است در پاره ای از موارد مثل 
همین شیوه خوشگذرانی ها و سبک زندگی مغایر با ساحت 
ایدئولوژیک حاکمیت و ارزش های رسمی و تبلیغاتی عمل 
کند اما بــه هرحال فرصت خودنمایــی را در خالل فراز و 

فرود های همین نظام سیاسی و اقتصادی یافته است.
راســتش اصاًل تصادفی نیست که در ســال ۹۱ و ۹۲ در 
فهرست کاالهای وارداتی ما بعد از برنج که در رده اول است 
واردات خودروهای لوکس در رده دوم قرار دارد. شنیدن این 
آمار آن هم در سال هایی که ما در اوج تحریم های بین المللی 
قــرار داریم و بعضًا برای واردات کاالهای ضروری ازجمله 
دارو با مشــکالت بانکی و اعتباری مواجه ایم واقعًا عجیب 

است. خود این مسأله جای تامل دارد که کشوری مانند ایران 
کــه باالی ۷۰درصد کارگــران اش حداقل مزد را می گیرند و 
زیر خط فقر زندگی می کنند، بزرگ ترین واردکننده پورشــه 
در خاورمیانه اســت. مثاًل در همین در ســال ۹۲ و در اوج 
تحریم ها ۱۰۰ دستگاه پورشه وارد ایران شد. خود این مسأله 
نیازمند برخورداری از امتیازات گمرکی است که جای بحث 
دارد و نشان می دهد عده ای از این خوان نعمت تا توانسته اند 

خورده اند و متورم شده اند.

سوالیکهپیشمیآیدایناستکهدرنهایتپیامدهای
اینتجملگراییمتظاهرانهچیستوبهعبارتبهترواکنش
گروههایاجتماعیوبهخصوصگروههایحداقلبگیردر

قبالایننمایشثروتچیست؟
از لحاظ اجتماعی القای یک سبک زندگی دسترس ناپذیر 
به ســایر طبقات اجتماعی است. اول از همه به دلیل سبک 
زندگی که این افراد دارند در واقع درصدند خودشــان را به 
عنوان نوعی الگو معرفی کنند و ضمن تثبیت موقعیت خود، 
سبک زندگی مورد نظرشان را به بقیه طبقات اجتماعی تحمیل 
کنند. این مسأله همانطور که شاهدیم به شبکه های اجتماعی 
مجازی محدود نمی شــود و در دنیای واقعی و رســانه های 

جمعی و تبلیغات هم شاهد این الگوسازی هستیم.
دوم بــه لحاظ آســیبی کــه از جهت اقتصــادی برای 
دهک های متوسط و فرودست جامعه ایجاد می کند. یکی 
از پیامدهای این رشد اشرافی گری مصرفگرایانه بی مهار، 
بحــران پس انــداز خانوار بــه خصوص در ســطح طبقه 
متوسط اســت. این مصرف هیچ انتهایی ندارد و مرتبًا با 
آمدن فالن گوشی جدید و فالن مدل جدید از بهمان کاال 
و غیره و غیره به سمت افراطی شدن پیش می رود. بحران 
پس انداز، خانوار طبقه متوســط را که مــدام تقال می کند 
به سطح مصرفی که پیوســته در قالب تصاویر و تبلیغات 
به خوردش داده می شــود برسد با مســأله ای به نام قسط 
درگیر می کند که شرایط زندگی را برایش سخت تر می کند. 
بنابراین این بحران پس انداز برای طبقاتی است که امکان 
پس انداز برایشــان وجود دارد امــا به دلیل مصرف گرایی 
فزاینده مدام مجبورند به شــکل اقســاطی خرید کنند. از 
آن طــرف، خیلــی از آن طبقات حداقل بگیری که شــما 

گفتید اساســًا امــکان پس انداز ندارند کــه حاال بخواهند 
از حیــث مالی بحرانــی را تجربه کنند. این طبقه عماًل در   
همان مرحلــه اول با یک بحران بزرگ روحی که ناشــی 
از جاماندن در این رقابت طبقاتی اســت مواجه می شود. 
این شکاف، پرناشدنی است. وقتی اعالم می شود که سبد 
معیشــت خانوار برای یــک خانوار ۴ نفره کارگری ســه 
میلیون و پانصد هزار تومان است و آن وقت همین خانوار 
چهار نفره امروز باید به حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی 
اکتفا کند تنها می تواند در بهترین حالت صرفًا شکمش را 
سیر نگه دارد. بنابراین این شکاف، شکاف ترسناکی است 
که امکان تقالکردن برای رســیدن بــه موقعیت بهتر را از 
قشر حداقل بگیر می گیرد. عمومًا تحلیل روان شناختی این 
مسأله روی طبقه کارگر نشان دهنده واکنش های هیستریکی 
هســت که هم در دنیای واقعــی و هم در همین صفحات 
مجازی شاهدش هســتیم. اگر روی اظهارنظرهایی که در 
همیــن صفحه بچه پولدارهای تهران، انجام شــد مطالعه 
تجربی صورت بگیرد آنوقت می توانیم به تحلیل درســتی 
از این واکنش های مثبت و منفی به موقعیت فرادســتی که 

طبقه تن آسا برای خود تعریف کرده است برسیم.
پیامدهایاینمقایسهبرایطبقاتفرودستترچیست؟
وقتی پای مقایســه وســط می آید، طبعًا نارضایتی هم به 
دنبالش است. اما مسأله ای که وجود دارد این است که برای 
بیان این نارضایتی چه مجاری و امکاناتی وجود دارد. طبقات 
حداقل بگیر چگونه می توانند این نارضایتی خود از شکاف 
فزاینده ای را که ناشی از نمایش اشرافی گری در جامعه است 
ابراز کند. این مســأله تنها زمانی ممکن است که اعتراضات 
و نارضایتی های آنها به صورت متشــکل از سوی نهادهای 
مســتقل ساماندهی شــود تا بتواند در ســاختار اقتصادی و 
اجتماعی آینده تغییراتی صورت دهد که ســهم این طبقات 
هم در آن دیده شود. متاسفانه در جامعه امروز ایران، به دلیل 
غیاب تشکل های مستقل کارگری و ضعف قدرت چانه زنی 
در بیــن گروه های کارگری ایــن اعتراضات اکثراً به صورت 
فردی و در قالب واکنش های هیستریک در سطح جامعه بروز 

و ظهور پیدا می کند.
نتیجهتداوماینروندچیســت؟آیاامیدیبرایتغییر

نگرشدرسیاستگذاریهایکالنوجوددارد؟
از حیث سیاســت کالن که هیچ تغییر نگرشــی به وجود 
نیامده یعنی سیاســت گذاری های مرتبط با خصوصی سازی 
ادامه دارد و سیاست های رفاهی هم برای طبقات فرودست 
به شــدت کمتر شــده اســت. بنابراین خبر بد این است که 
تداوم ایــن روند در ســطح سیاســت  گذاری های کالن، به 
گسترش شکاف فزاینده بین طبقات حداقل بگیر و نوکیسه گان 
فرادست خواهد انجامید و نتیجه این شکاف هم تراکمی از 
تبعیض ها و نارضایتی هایی است که اگر امکان های عینی و 
تشکیالتی برای سازماندهی جمعی اش وجود نداشته باشد 
صرفًا محدود به برون ریزی های روان شناختی و اعتراض های 
فردی می شــود، نظیر مورد یونس عســاکره، دســت فروش 
خرمشــهری که در برابر شــهرداری شــهرش خودش را به 
آتش کشید. می خواهم بگویم در صورت عدم سازمان یابی  
اجتماعی در نهایت هر چقدر هم که نارضایتی ها تشدید شود 
در نهایت راه به تغییــر عملی وضع موجود نمی برد. امیدی 
اگر باشد به جمعی شدن این نارضایتی ها و اعتراض هاست 
که ممکن نمی شــود مگر با قدرت گیری تشکل های مستقل 

کارگری.

اینکه الیت سیاسی با نفوذ در 
ساختار دولت و برخورداری از 

انواع و اقسام امتیازات تبدیل به 
الیت اقتصادی می شوند بخشی 
از منطق سیاست است و قابل 

تردید نیست. این افراد به خاطر 
بنیان های اقتصادی محکمی که 
پیدا می کنند حتی اگر از صحنه 
سیاسی هم خارج شوند باز هم 
ثبات اجتماعی و نفوذ سیاسی 

 خود را حفظ می کنند 
و حذف نمی شوند
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یک دهه سقوط رفاه
درباره »رفاه اجتماعي« تعاریف مختلفي ارائه شــده است، 
هر چند همه این تعاریف درباره موفقیت افراد و جامعه اســت 
ولي در گذر زمان تحوالتي در این تعریف به وجود آمده است. 
در دهــه ۷۰ میالدي تعریفي كه از این اصطالح مي شــد دایر بر 
مجموعه اي از قوانین، برنامه ها و خدمات ســازمان یافته اي بود 
كــه هدف آن تامیــن حداقل نیازهاي افراد یــك جامعه بود. در 
سال هاي اخیر از این اصطالح تعریف دقیق تري به عمل آمده كه 
بر مبناي آن به مجموعه شــرایطي گفته مي شود كه در آن مسائل 
اجتماعي حل و كنترل مي شود و بدین وسیله نیازهاي اولیه افراد 
نیز تامین مي شــود. بنابراین رفاه اجتماعي مي تواند در ســطوح 
مختلف افراد، خانواده ها، گروه ها و اجتماعات محلي و به طور 

كلي جامعه در نظر گرفته شود.
عدالت اجتماعي از اصطالحات بسیار پیچیده و بحث انگیز 
اســت که شــاید بیــش از هــر اصطــالح دیگري مــورد تاکید 
سیاســت مداران کشور قرار گرفته اســت. متون سیاست گذاري 
معمــوال در مقدمه به موضوع عدالت اجتماعي اشــاره مي کنند 
و بــر اهمیت آن تاکید مي ورزند. به طــور طبیعي انتظار مي رود 
وقتي اصطالحاتي تا این اندازه از اهمیت برخوردارند، به دقت 
و تفصیل کافي مورد شناســایي قــرار گرفته و به ویژه پیامدهاي 
سیاست گذاري آن به طور دقیق تبیین شود و نتایج سیاست ها نیز 
به وســیله شاخص هاي معین مورد ارزیابي قرارگیرد. عدالت به 
معناي توازن و تعادل یا به فرمایش حضرت علي)ع( قرار گرفتن 
صحیح هر چیز در جایگاه واقعي خود اســت و عقل انســان به 
طور مســتقل بر حســن و ضرورت آن تاکیــد دارد. بنابراین در 
طراحي و اجراي نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و سیاســي، اگر 
همــه امور در جاي خود قرار گیرد، نتیجــه آن نظام هایي پایدار 
و صحیــح خواهد بــود و برعكس آن، به عدم تــوازن و تعادل 
منجر شده و به بي ثباتي جوامع و نظام هاي اقتصادي- اجتماعي 

مي انجامد.
بنابر همین توصیه ها، بشــر در گردش كارهاي روزانه خود و 
حكومت ها در حیات سیاسي خود، بیش از هر مفهوم دیگري با 
عدالت و به ویژه عدالت اجتماعي روبه رو هستند زیرا موضوع 
اولیه عدالت، ســاختار بنیادین جامعه یا به طور دقیق تر شــیوه 
توزیع حقوق و تكالیف اساســي و تعیین تقسیم عواید حاصل 
از همــكاري اجتماعي از ســوي نهادهاي اجتماعي اســت. به 
عبــارت دیگر، این نهادها حقوق و تكالیف انســان ها را تعیین 
مي كنند و به چشــم انداز زندگي آنها تاثیــر مي گذارند. به همین 
دلیل است كه در همه برنامه هاي توسعه در كشور ما در هر دوره 
یكي از اهداف كلي و سیاست هاي اساسي كشور، تحقق عدالت 

اجتماعي است.
در اسناد باالدستي مانند سند چشم انداز و سیاست هاي كلي 
برنامه پنجم توســعه نیز بر تامین اجتماعــي، فرصت هاي برابر 
و توزیع مناســب درآمد و كاهش فاصلــه میان طبقات مختلف 
درآمدي تاكید شــده است اما سوال اساســي این است که رفاه 
چیســت و مولفه هــاي تعیین کننده آن کدامند؟ اگر مقرر باشــد 
جامعه اي در چشــم انداز مطلوب و در یک دوره زماني معین به 
این نقطه از رفاه برسد، مختصات این نقطه رفاهي کدام خواهند 
بــود؟ در این زمینه مطالعات گســترده اي در دنیا و ایران شــده 
است. اینکه استانداردها و مختصات فعلي رفاه و شاخص هاي 
اندازه گیــري آن تا چه اندازه معرف رفــاه واقعي جامعه ایراني 
هســتند خود بحث مســتقلي را مي طلبد که بایــد بدان پرداخته 
شود. با این حال در ادبیات مرسوم رفاه، معیارها و شاخص هاي 

تعریف شده اي وجود دارند که مي توان بدانها استناد کرد.
بــه طور کلي اســتانداردهاي فعلي اندازه گیــري رفاه جامعه 
ایرانــي عمدتــا متمرکز در حــوزه اقتصادي اســت. معیارهایي 

چون ضریب جیني، شــاخص رفاه اجتماعي، شــاخص تورم و 
اندازه گیري قدرت خرید و غیره، دربردارنده جنبه هاي اقتصادي 
رفاه و عدالت توزیعي هستند كه این گزارش بدان پرداخته است.

مروريگذاربربخشواقعياقتصاد
در ســال هاي اخیــر تولیــد به عنــوان حاصــل کنش های 
دولــت، بنگاه ها، خانوارهــا و بخش خارجــی در بازارهای 
اقتصادی، عملکرد مناسبی نداشته است. شاخص هاي رفاهي 
و اجتماعــي نیز از وضعیــت قابل قبولي برخوردار نیســت. 
ســوال اساسي كه مطرح مي شــود این است كه به رغم فوران 
درآمدهاي نفتي در دولت نهم و دهم، آیا شاخص هاي پیشرو 
و شــاخص هاي رفاهي در كشــور به معنــاي واقعي افزایش 
و ارتقا یافته اســت؟ آیا قدرت خرید اقشــار آســیب پذیر و 
متوسط جامعه بهبود یافته است؟ طي دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴ بالغ 
بــر ۸۴۱ میلیــارد دالر درآمــد ارزي عاید دولــت نهم و دهم 
شــده است، درآمدي كه در هیچ یك از دولت هاي قبل اتفاق 
نیافتاد و تكرار نیز نخواهد شــد اما مدیریت منابع و مصارف 
ارزي كشــور طي دوره فوق نــه تنها باعث تغییر محســوس 
در شــاخص هاي كلیدي اقتصاد نشده، بلكه باعث شده است 
تا رشــد اقتصــادي از ۶.۳درصد و رشــد ســرمایه گذاري از 
۴.۷درصد در ســال ۱۳۸۴ به ترتیب به ۶.۸-درصد و ۲۳.۸-

درصد در ســال ۱۳۹۱ تنزل یابد. تغافل دولت نهم و دهم از 
تولید و رشد پایدار باعث شده تا طي سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۹۱ 
پایین ترین رشد اقتصادي در كشورهاي حوزه سند چشم انداز 
مربوط به ایران باشــد و لذا براي جبران این عقب ماندگي در 
حوزه تولید در سال هاي باقیمانده از سند چشم انداز، حداقل 
ســاالنه و به طور مستمر باید رشــدي بیش از ۹درصد داشته 
باشــیم که با توجه به تهي شــدن منابع ارزي و شرایط تحریم 
و عدم ســرمایه گذاري هاي جدید و عدم بهبود فضاي كســب 
و كار، ایجاد این میزان از رشــد اقتصادي كاري بسیار سخت 
و دشــوار است. متاسفانه رده ایران در فضاي كسب و كار در 
میان ۱۸۳ كشــور جهان از رتبه ۱۰۸ در ســال ۱۳۸۴ به رتبه 
۱۴۵ در ســال ۱۳۹۱ تنزل یافت. در واقع فضاي كسب و كار 
در ایران سخت تر شده اســت. همچنین نرخ بیكاري جوانان 
از رقم ۲۰.۶ درصد در ســال ۱۳۸۴ بــه رقم ۲۴.۵ درصد در 

پایان سال ۱۳۹۱ افزایش یافت.
همچنین طي دوره دولت نهم و دهم، نقدینگي ۵ برابر، حجم 
مطالبات معوق )تسهیالت بي بازگشت بانك ها( ۱۶ برابر، بدهي 
بانك ها به بانك مركزي ۲۲.۷ برابر، ســطح عمومي قیمت ها در 
مناطق شــهري ۴.۲ برابر و در مناطق روســتایي ۵ برابر )اسفند 
۱۳۹۱ نسبت به اســفند ۱۳۸۳(، افزایش درصد خانوارهاي زیر 

جدول1-شاخصرفاهاجتماعيطيدوره1۳۹2-1۳84)براساساطالعاتبودجهخانوارمركزآمارایران(

درآمد سرانه سال
)هزارریال-به قیمت ثابت 1383(

)G( شاخص بهبود توزیع درآمدضریب جیني 
)G-1(

شاخص رفاه اجتماعي 
)هزارریال(

رشد شاخص رفاه اجتماعي 
 نسبت به سال قبل 

)درصد(

۱۳۸۴۲۱۷۲۳۰.۴۲۴۸۰.۵۷۵۲۱۲۴۹۵۱۱
۱۳۸۵۲۲۷۰۱۰.۴۳۵۶۰.۵۶۴۴۱۲۸۱۳۳
۱۳۸۶۲۵۰۰۳۰.۴۳۳۷۰.۵۶۶۳۱۴۱۵۹۱۱
۱۳۸۷۲۴۵۳۸۰.۴۱۲۲۰.۵۸۷۸۱۴۴۲۴۲
۱۳۸۸۲۳۲۲۶۰.۴۱۱۱۰.۵۸۸۹۱۳۶۷۸-۵
۱۳۸۹۲۵۱۶۹۰.۴۰۹۹۰.۵۹۰۱۱۴۸۵۲۹
۱۳۹۰۲۶۴۲۱۰.۳۷۰.۶۳۱۶۶۴۵۱۲
۱۳۹۱۲۱۶۱۳۰.۳۶۵۹۰.۶۳۴۱۱۳۷۰۵-۱۸
۱۳۹۲۲۰۷۶۱۰.۳۶۵۰.۶۳۵۱۳۱۸۴-۴

ماخذ:ضریبجینيمرکزآمارایران-درآمدسرانهبانكمركزيجمهورياسالميایران

جدول2-شاخصرفاهاجتماعيطيدوره1۳۹2-1۳84)براساساطالعاتبودجهخانواربانكمركزي(

 درآمد سرانه سال
)هزارريال-به قيمت ثابت 1383(

 ضريب جيني
)G( 

 شاخص بهبود توزيع درآمد
)G-1(

 شاخص رفاه اجتماعي
 )هزارريال(

 رشد شاخص رفاه اجتماعي 
نسبت به سال قبل 

)درصد(

1384217230.40230.59771298411
1385227010.40040.5996136125
1386250030.40450.5955148899
1387245380.38560.6144150761
1388232260.39380.606214080-7
1389251690.3810.6191558011
1390264210.3750.625165136
1391216130.38340.616613327-19
1392207610.39440.605612573-6

ماخذ:بانكمركزيجمهورياسالميایران

 حسن زيبايی
 پژوهشگر حوزه مطالعات اقتصادی و آينده پ   ژوهی
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خط فقر مطلق در مناطق شــهري از رقم ۱۹.۹ در سال ۱۳۸۴ به 
رقم ۳۳.۴درصد در پایان ســال ۱۳۹۱ و درصد خانوارهاي زیر 
خط فقر مطلق در مناطق روســتایي از رقم ۲۸.۷درصد در سال 
۱۳۸۴ به رقم ۴۰درصد در پایان سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.

بررسيشاخصرفاهاجتماعي
تابــع رفاه اجتماعي۱ توســط آمارتیاســن۲ در ســال ۱۹۷۴ 
تعریف شد که شامل دو جزء اساسي ضریب جیني )G( و درآمد 
ســرانه )µ( است. بدین ترتیب شاخص رفاه اجتماعي )W( به 

صورت زیر تعریف و محاسبه مي شود:
)G-۱( W= µ

شاخص هاي مورد نظر در جدول شماره۱ ارایه شده است:
همان گونــه که در جدول ۱ و ۲ مشــاهده مي شــود، به دلیل 
افزایــش درآمد ســرانه و بهبود کلــي تعادل توزیــع درآمد در 
ســال هاي ۱۳۸۶- ۱۳۸۴، شاخص رفاه اجتماعي روند افزایشي 
داشت به قسمي كه شاخص رفاه اجتماعي )مركز آمار ایران( از 
رقم ۱۲۴۹۵ هزار ریال در ســال ۱۳۸۴ به رقم ۱۴۱۵۹ در ســال 
۱۳۸۶ افزایــش یافته اســت اما در ســال ۱۳۸۸ به دلیل كاهش 
رشــد درآمد ملي شــاخص رفاه اجتماعي )مركز آمار ایران( به 
رقم ۱۳۶۸۷ هزار ریال و شاخص رفاه اجتماعي )بانك مركزي( 
بــه ۱۴۰۸۰ هزار ریــال كاهش یافت و باالخره در ســال ۱۳۸۹ 
و ۱۳۹۰ بــه دلیل افزایــش درآمد ملي و بهبــود توزیع درآمد و 
پرداخت یارانه هاي نقدي، شــاخص رفاه اجتماعي )مركز آمار 
ایران( به ترتیب ۹ و ۱۲ درصد و شاخص رفاه اجتماعي )بانك 
مركــزي( به ترتیــب ۱۱ و ۶ درصد افزایش یافت. اما در ســال 
۱۳۹۱، شرایط تحریم از یك سو و انفجار نقدینگي سرگردان از 
ســوي دیگر باعث ایجاد التهاب در بازار ارز و مســكن و سایر 
بازارها شد و در نهایت منجر به كاهش رشد اقتصادي و افزایش 
تورم و فشــار بر معیشت اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه شد 
كه كاهش ۱۸درصدي شــاخص رفاه )مركز آمار ایران( و كاهش 
۱۹درصدي شــاخص رفاه )بانك مركزي( در سال ۱۳۹۱ نتیجه 
تحوالت مذكور اســت. به دلیل آثار با وقفه بي انضباطي مالي و 
پولي، بخشــي از آثار سیاســت هاي نامناسب در سال ۱۳۹۲ نیز 

ادامه یافت.
در مجموع سطح شاخص رفاه در پایان سال ۱۳۹۲ براساس 
آمار مركز آمار ایران )به ازاي هر ایراني و ســاالنه ۱۳۱۸۴هزار 
ریال( كمتر از ســطح رفاه در ســال ۱۳۸۶ )به ازاي هر ایراني و 
ســاالنه ۱۴۱۵۹هزار ریال( و براســاس آمار بانك مركزي سطح 
شــاخص رفاه در ســال ۱۳۹۲ )بــه ازاي هر ایراني و ســاالنه 
۱۲۵۷۳هــزار ریال( نیز كمتر از ســطح رفاه در ســال ۱۳۸۴ )به 
ازاي هر ایراني و ســاالنه ۱۲۹۸۴هزار ریال( است یا به عبارتي 
ســطح شــاخص رفاه طي دهه اخیر نه تنها افزایش نیافته بلكه 

كاهش یافته است.
بررسيتورم

در برنامه ریزي هــاي کوتاه مدت و بلندمــدت در اقتصاد هر 
کشــور، نماگرهاي خاصي مورد نیاز اســت. یکــي از مهمترین 
نماگرهــا که روند تغییرات متغیرها را نســبت بــه مکان و زمان 
مي سنجد عدد شاخص است. از جمله  معمول ترین شاخص ها، 
شــاخص هاي قیمت هستند كه از اهداف محاسبه شاخص هاي 
قیمتــي، اندازه گیري تغییــرات هزینه زندگي مردم، تشــخیص 
فشــارهاي تورمــي و ضدتورمــي، تشــخیص شــرایط مبادله 

بخش هاي مختلف تولیدي و دنیاي خارج و... است.
شــاخص قیمت مصرف کننده یا شــاخص قیمــت مصرفي، 
میانگیني از قیمت هاي ســبد مشــخصي از کاالها و خدماتي را 
که یک مصرف کننده طي دوره زماني مشخصي مصرف مي کند، 
در نظــر گرفته و این میانگین را بــه صورت یک عدد که معادل 
شــاخص اســت، تعیین مي کند. منظور از تورم نیز رشد همین 
شــاخص قیمت کاالهــا و خدمات مصرف کننــده در یک دوره 

Social welfare Index  -1  1
Amartya sen -  2

زماني است. با مقایسه ارقام این شاخص در زمان هاي مختلف 
با هم، مي توان تورم را براي مدت دوره بین آن دو مقطع زماني، 
تعیین کرد. میانگین قیمت هاي ترکیبي از کاالهایي که مركز آمار 
ایران به عنوان »سبد مصرف کننده« گردآوري مي کند، در مناطق 
شــهري از خرداد ماه سال ۱۳۸۴ تا خردادماه ۱۳۹۲، حدود ۴.۴ 
برابر شــده اســت. به عبارت دیگر در مجمــوع و در کل دوره 
مورد اشاره، اقتصاد کشور در مناطق شهري تورمي ۳۴۰درصد را 
تجربه کرده و سطح عمومي قیمت ها طي نه سال در شهرها ۴.۴ 
برابر شده است. به تعبیر دیگر، طي دوره مورد نظر قدرت خرید 

خانوارهاي شهري حدود ۷۷درصد كاهش یافته است.
همچنیــن در مناطق روســتایي از خرداد ماه ســال ۱۳۸۴ تا 
خردادماه ۱۳۹۲، شــاخص قیمت مصرف كننده ۵.۳ برابر شــده 
است. به عبارت دیگر در کل دوره مورد اشاره، مناطق روستایي 
تورم ۴۳۰درصدی را تجربه کرده اســت، یعني ســطح عمومي 
قیمت ها طي نه ســال در مناطق روستایي ۵.۳ برابر شده است. 
بــه تعبیر دیگر، طــي دوره مورد نظر قــدرت خرید خانوارهاي 

روستایي حدود ۸۱درصد كاهش یافته است.
افزایش شــدید تورم، اثــر یارانه نقدي را نیــز خنثي کرد به 
قســمي كه ارزش یارانــه نقدي ۴۵۵۰۰ تومانــي دي ماه ۱۳۸۹ 
براي جامعه شهري )به قیمت هاي ثابت( در خردادماه ۱۳۹۲ در 
شهرها به ۲۳۸۰۰ تومان و در روستاها به ۲۲۳۰۰ تومان یعني به 

كمتر از نصف تنزل یافت.
بررسيقدرتخریددستمزدكارگران

متأســفانه طي چند ســال اخیر با توجه به شــرایط تورمي و 
سرریز نقدینگي سرگردان به سوي فعالیت هاي سفته بازي و بازار 

ارز و ســكه كه خود نتیجه و عملكرد عدم مدیریت مناســب در 
حوزه پولي و مالي بوده، موجب شــده اســت تــا قدرت خرید 
كارمندان، كارگران، اقشار متوسط و كم درآمد جامعه كاهش یابد. 
در واقع این كاهش قدرت خرید همان زیان رفاهي تورم اســت 

كه برآیند تصمیمات مدیریت اجرایي كشور است.
در جــدول ذیل با اســتفاده از شــاخص قیمت مصرف كننده 
وضعیت حداقل دســتمزد اســمي و قدرت خرید خانوارها در 

جامعه كارگري  طي دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ بررسي شده است.
طي سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نرخ رشد دستمزد واقعي منفي 
بوده و به طور متوسط ساالنه ۱۰درصد كاهش یافته است. یعني 
قدرت خرید حداقل دستمزد كارگري در این دوره به میزان قابل 
توجهــي كم شــده و نتیجه آن كاهش قدرت خریــد كارگران و  

تشدید مشكالت معیشتي آنها بوده است.
با نگاهي به آمار مربوط به دهه گذشــته، شكاف نرخ دستمزد 
اســمي و حقیقي بیشتر آشكار مي شود طوري كه نسبت حداقل 
دســتمزد واقعي به حداقل دستمزد اســمي از رقم ۲.۵ در سال 
۱۳۸۴ به عدد یك در ســال ۱۳۹۰ و باالخره ۰.۵۷در سال ۱۳۹۲ 
كاهش یافته اســت. یعني قدرت خرید حداقل دســتمزد واقعي 
نســبت به دستمزد اسمي در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ به 

میزان ۴۳درصد كاهش یافته است.
كنترلتورموتوقفكاهششدیدقدرتخریدمردم،گام

نخستارتقايرفاهدرجامعه
پس از انتخابات ریاســت جمهوري در خرداد ماه ۱۳۹۲، به 
دلیل كاهش انتظارات تورمي و بازگشت امید به جامعه و اعمال 
سیاست هاي مناسب و انضباط پولي و مالي، روند افزایشي تورم 

حداقلدستمزداسميوواقعي)ماهانه-هزارریال(

۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲

۱۲۶۶۱۵۰۰۱۸۳۰۲۱۹۶۲۶۳۵۳۰۳۰۳۳۰۳۳۸۹۷۴۸۷۱حداقل مزد اسمي
 حداقل مزد واقعي
۳۱۸۱۳۳۶۳۳۴۷۲۳۳۲۲۳۶۰۰۳۶۸۲۳۳۰۳۲۹۸۶۲۷۶۹)به قیمت ثابت 1390(

۱۰.۴۱۱.۹۱۸.۴۲۵.۴۱۰.۸۱۲.۴۲۱.۵۳۰.۵۳۴.۷نرخ تورم )%(
نرخ رشد دستمزد واقعي 
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ماخذ:حداقلمزداسميسازمانتامیناجتماعي-نرختورمبانكمركزيجمهورياسالميایران
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متوقف و طي شــهریور ماه ۱۳۹۲ تا اسفند ماه 
۱۳۹۳ روند كاهشي تورم ادامه داشته، به قسمي 
كه تــورم نقطه اي )براســاس آمــار مركز آمار 
ایران( از رقم بي ســابقه ۴۱.۲درصد در مناطق 
شــهري و ۴۷.۱درصد در مناطق روســتایي در 
خــرداد ماه ۱۳۹۲ به ترتیب بــه ۱۴.۲درصد و 
۱۳.۵درصد در اســفند ماه ۱۳۹۳ كاهش یافت 
و در نتیجه از كاهش بیشتر قدرت خرید اقشار 
آسیب پذیر و اقشــار متوسط جامعه جلوگیري 
شــده اســت. همچنین حداقل دستمزد واقعي 
باالخره پس از ســه ســال متوالي تنزل و رشد 
منفي، با رشــد ۸.۲درصدي از رقم ۲۷۶۹هزار 
ریال در سال ۱۳۹۲ به رقم ۲۹۹۷هزار ریال در 

سال ۱۳۹۳ بهبود یافته است.
به واســطه اهمیتي که دولــت یازدهم براي 
هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادي 
قائل اســت و رویکردهاي انضباط گرایانه این 
دولت، باید امید داشــت دستاوردهاي حاصل 
شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت 
شود. اتخاذ سیاست  هاي پولي، مالي، تجاري و 
اعتباري مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها 
مي تواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش 
این متغیر کلیدي اقتصاد کالن و بهبود شــرایط 

توزیع درآمد در کشور است.
مشكالتوچالشهايپیشرو

ناعادالنه بودن میزان بهره مندي اقشار آسیب 
پذیــر و محــروم جامعه از یارانه هــا تا قبل از 
اجراي قانون هدفمند كردن یارانه ها در مقایسه 

با اقشار مرفه 
توزیع منابــع حاصل از هدفمندي یارانه ها 
به آحاد جامعه به ویــژه گروه هاي پر درآمد و 
در نتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه اي به 

اقشار آسیب پذیر 
عــدم جامعیت در ارائه خدمات امور تامین 
اجتماعــي: بخش قابل مالحظه اي از جمعیت 
كشــور فقط در ســطحي محــدود از خدمات 
درماني برخوردار بــوده و از مزایایي همچون 
بیمــه بازنشســتگي، بیمــه تكمیلــي، بیمه از 

كارافتادگي، بیمه بیكاري، ... بي بهره اند.
در  کاري  مــوازي  و  همپوشــاني  وجــود 
سازمانهاي حمایتهاي در مرحله ارائه خدمات 

حمایتي و توانمندسازي
افزایش بیکاري بخصوص بیکاري جوانان 

و تحصیل کردگان 
عــدم همخوانــي سیاســت هاي پولــي و 
سیاســت هاي اقتصادي-اجتماعــي طــي دهه 

گذشته
عدم تعــادل در نظام مالي و بودجه كشــور 

وتشدید وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي
افزایــش تــورم پیاپي  و انتظــارات تورمي 
و كاهش قدرت خرید اقشــار آســیب پذیر و 

متوسط جامعه و كارگران 
نوســان در بازار دارائي ها و شــیوع ســفته 

بازي در بازارهاي غیر مولد 
فقدان یك نظام مالیاتي مناســب و كارآ در 

جهت بهبود توزیع درآمدها
توصیههايسیاستيكوتاهمدتومیان

مدت
 از مهم ترین موانع و مشــکالتي که در زمینه 

رفاه اجتماعي و توزیع عادالنه درآمد و توســعه 
عدالت اجتماعي مي توان بدان اشــاره کرد، عدم 
کارایي موثر نظام هاي حمایتي از اقشار کم درآمد 
جامعه بــه خصوص در فضاي هدفمندســازي 
یارانه ها و تحریم هاســت. همچنین فقدان یک 
نظــام کارامد مالیاتــي که هدف توزیــع عادالنه 
درآمدها را تحقق دهد از جمله مواردي است که 

توجه ویژه اي را مي طلبد.
همچنین از جمله اقداماتي که در زمینه بهبود 
عدالت اجتماعي و توزیــع عادالنه درآمدها و 
ارتقاي ســطح رفاه جامعه مي توان اتخاذ نمود 

عبارتند از:
کاهش ســهم طبقــات با درآمدهــاي باال و 
افزایش ســهم طبقات با درآمد پائین از یارانه 

هاي نقدي. 
جایگزینــي  روش پرداخــت كنوني یارانه 
نقدي با ابزارهاي سرمایه گذاري میان مدت و 
بلند مدت نظیر اوراق بهاداربورس، صندوقهاي 

سرمایه گذاري، اوراق استصنا،...
تأمیــن حداقــل معیشــت گروه هــاي کــم 
درآمد و اقشــار آســیب پذیر جامعــه، در واقع 
بهره مندي از بهداشت عمومي، برخورداري از 
آموزش وپروش عمومي، داشتن حداقل سرپناه 

قابل قبول و امنیت غذایي
كاهــش فقر قابلیتــي بویژه در روســتاها از 
طریــق ارتقــاي قابلیت هــاي پایــه )همچون 
ســواد، آموزش، ســالمتي( و برخــورداري از 
امكان مشاركت اقتصادي و اجتماعي )برابري 

فرصتها(
 توســعه كارآفریني و توانمندسازي فقرا و 

اقشار كم درآمد
گســترش حمایت هــاي اجتماعــي )تأمین 
اجتماعي، بیمه بیــکاري، برابري فرصت هاي 
شغلي براي مردان و زنان با رعایت مالحظات 

عدالت جنسیتي(
توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ التحصیالن 
و سایر افراد جویاي كار براي اشتغال و كسب 

درآمد
ایجــاد فرصت هــاي برابــر اجتماعي براي 
كســب آمــوزش و مهــارت و دسترســي بــه 

سرمایه هاي مالي از طریق بازارهاي مناسب
ایجــاد فرصتهاي شــغلي جدیــد، افزایش 

اشتغالزایي  و كاهش بیكاري
اصالح نظام دستمزدها

تــالش در جهت افزایــش و ترمیم قدرت 
خرید اقشــار آســیب پذیر و متوسط جامعه و 

كارگران
تدوین نظام جامع اطالعاتي یكپارچه درآمد 

خانوارها 
ایجاد نظام مالیاتي مناسب و كارا در جهت 

بهبود توزیع درآمدها
ایجــاد فضــاي اطمینــان و ثبــات بــراي 
خانوارهــا، بنگاه ها، تولید كنندگان و ســرمایه 

گذاران مولد در افق آینده
تنظیم مناسب سیاستهاي پولي، مالي و ارزي 
كشور در جهت كنترل تورم و حفظ ارزش پول 
ملي كشور با هدف جلوگیري از كاهش شدید 
قدرت خرید آحاد جامعه بویژه اقشــار آسیب 

پذیر و اقشار متوسط و كارگران


