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مسئلۀ افزایش حقوق سالیانۀ کارگران تحلیلی بر
نقد نظرات کارشناسان و نظریھ پردازان مدافع بورژوازی و نئولیبرالیسم پیرامون مسئلۀ افزایش حقوق)(

 مسعود امیدی
مزد حداقل کھ شد اعالم سرانجام کار، عالی شورای در سال ھر ماه اسفند در متعارف ھای  قوسو کش از پس 
از  ماھانھحقوق ترتیب بدین و یافتھ افزایش لایر  ١،٣٩٣،٢۵٠بھ افزایش درصد  ۵٧.۴ بالایر  ٨٨۵،١۶۵از روزانھ 

و مسکن حق عنوان بھ تومان ھزار  ۴۵٠اعالم بھ توجھ با و یافت افزایش لایر  ۴١،٧٩٧،۵٠٠بھ لایر  ٩۵٠،٢۶،۵۵۴
پایھ  اباوالد، بدون و سابقھ بدون حداقل بگیر کارگر یک  دریافتیمجموع کارگری ، بن برای تومان ھزار  ٨۵٠
بھ درصد  ٣٨نسبت بھ نیز مزدی سطوح سایر  .رسیدتومان  ۵،۶٧٩،۵٠٠ بھتومان  ۴،١٧٩،٧۵٠ ۀانیماه حقوق
لایر ماھانھ افزایش یافت.  ۵،١۵۵،۶۶٠ اضافۀ
کردند. معرفی گستری  عدالتراستای در اقدامی را آن حکومتی مسئوالن دستمزد، افزایش این اعالم با ھمراه 

در حاضر کارگری نمایندگان و کردند ابراز آینده سال در بیکاری افزایش برای را خود دغدغۀ کارفرمایی نمایندگان 
این اعالم از پس سال ھر مانند  دانستند.موفقی نسبتاً دستاورد را آن قبل، ھای  سالبا مقایسھ نیزدر کار عالی شوری 

بھ کارگری فعاالن و جنبش سطح در و عمومی فضای در نیز آن پیرامون فراوانی ھای  بحثو ھا  گیری موضعرقم، 
برخی مرور ضمن کھ است آن نوشتھ این ھدف دادند. قرار توجھ مورد را موضوع متفاوت، زوایای از کھ افتاد راه 

از این مواضع و تحلیل ھا، از منظر طبقاتی (منافع طبقۀ کارگر) برخی از آن ھا را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دھد. 
 قانون کار بھ مثابۀ یک دستاورد مبارزاتی۴١مادۀ 
ترین  مھماز یکی بھ سال ھر پایان در کارگری حقوق حداقل اعالم بھ اقدام کھ است ذکر بھ الزم چیز ھر از پیش 

تشخیص مجمع  ١٣۶٩سال مصوب کار قانون  ۴١مادۀ در کھ گردد  میبر ایران کارگر طبقۀ مبارزاتی دستاوردھای 
مصلخت نظام بھ صورت زیر آمده است: 

یا و کشور مختلف نقاط  برایرا کارگران مزد حداقل میزان است، موظف سالھ ھمھ کار عالی شورای  – 41ماده «
طرف از کھ تورمی درصد بھ توجھ با کارگران مزد -حداقل ١ :نمایدتعیین  ذیل  معیارھایبھ توجھ با مختلف صنایع 

.ایران اعالم می شود بانک مرکزی جمھوری اسالمی
قرار توجھ مورد  راشده محول کار ویژگی ھای و کارگران روحی و جسمی مشخصات کھ آن بدون مزد -حداقل ٢

تأمین را می شود اعالم رسمی مراجع توسط آن  متوسطتعداد کھ خانواده، یک زندگی  تا باشد اندازه ای بھ باید  ،دھد
.نماید

مزد حداقل از کمتر کارگری ھیچ  بھقانونی شده تعیین ساعات در کار انجام ازای در کھ موظفند کارفرمایان  – تبصره 
جدید مزد حداقل و شده پرداخت مزد مابھ التفاوت تأدیھ  ضامنتخلف صورت در  و  ننمایندپرداخت جدید شده تعیین 

».می باشد
:شود شود، حداقل حقوق قانونی بر اساس چند فاکتور تعیین می آنگونھ کھ از متن این مادۀ قانونی استنباط می

باید سالیانھ حقوق حداقل رقم کھ است نشده تصریح اینجا (در مرکزی بانک سوی از شده اعالم تورم رسمی نرخ -
این اینجا در نرخ این بھ اشاره از ھدف کھ است بدیھی اما باشد. آن از نسبتی یا رسمی تورم نرخ برابر دقیقاً 

است کھ از این نسبت باید برای محاسبۀ حداقل حقوق استفاده شود.) 
 ١٣٩۵سال سرشماری اساس بر (متوسط بعد با خانوادۀ یک زندگی بتواند باید سال ھر در شده  تعیینرقم این -

تأمین کند.   را) نفر برای بعد خانوار٣.٣برابر 
کارفرمایان و بوده کار قانونی ساعات برای دستمزد حداقل کند  میتأکید کھ است قانون این تبصره در مھم نکتۀ -

حداقل مبلغ این از کمتر نباید کارگری ھیچ بھ و پرداخت کنند کارگران تمام بھ را حداقل این کھ کرده موظف را 
سال در حساب، این «با است شده اعالم نیز کار عالی شورای سوی از ارتباط ھمین در . شودپرداخت حقوق 

» . ھزار تومان دریافتی نخواھد داشت۶٧٩آینده ھیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از پنج میلیون و 
نرخ برابر باید کھ نیست برداشت قابل مفھوم این وجھ ھیچ بھ قانونی مادۀ این  ٢و  ١بند محتوی گرفتن نظر در با 

طی معیشت سبد ھزینۀ مفھوم دلیل ھمین بھ کرد. اعالم را جدید سال حقوق و اضافھ قبل سال حقوق پایۀ بھ تورم 
این اساس بر کھ معنی بدین گرفت. شکل حقوق سالیانۀ حقوق افزایش پیرامون کار عالی شورای در مذاکره سال ھای 

پوشاک، خوراک، مسکن، ھزینھ ھای شامل نفر  ٣.٣بعد با کارگری خانوادۀ یک زندگی ھزینھ ھای آنالیز و مفھوم 
و  (آموزش) فرھنگی، اینترنت)و (تلفن ارتباطات سالمت، و درمان و بھداشت ذھاب) ، و (ایاب نقل و حمل انرژی،  

اینکھ و ھا  ھزینھاین آنالیز بھ ورود قصد نوشتھ این شود. تعیین باید ...) کنسرت،تئاتر، سینما، کتاب، (سفر،  تفریحی
آن ھای  ھزینھبینانھ  واقعاندازه چھ تا و دھد  میقرار نظر مد خود آنالیز در را ھا  آناز کدامیک کار عالی شورای 

کفایت و اعتبار و بوده ھا  چالش ترین جدیاز یکی تواند  میخود موضوع این چھ اگر ندارد. کند،  میمحاسبھ را 
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برمبنای کھ حالی در کھ است اساس ھمین بر بکشد. چالش بھ را خانوار معیشت سبد ھزینۀ عنوان  بھشده اعالم ارقام 
با برابر کار عالی شورای سوی از نفر  ٣.٣بعد با خانوار یک معیشت سبد ھزینۀ  ١۴٠٠سال ماه دی تورم 

 میلیون تومان برآورد می کنند. ١٢ تا ١١شود، اقتصاد دانان مستقل آن را   تومان تعیین می٨،٩٧٩،٨٢١
ضرب را آن و بگیرند را پایانی ماه در سال یک تورم درصد کھ نیست این بر قرار قانون، اساس بر اینکھ بعد نکتۀ 
معیشت سبد ھزینۀ باید حقوق میزان بلکھ کنند، تعیین را آن ھا جدید سال حقوق و بکنند کارگران پایۀ حقوق در 

یک برای حقوق عنوان  بھشده اعالم رقم بین اختالف دھد. پوشش تورم نرخ بھ توجھ با را متوسط بعد با خانوار 
برای شده اعالم رقم با  ،١۴٠١سال برای تومان  ۶،۴٣٣،١١٨با برابر کھ مربوطھ جدول در نفر  ٣.٣بعد با خانواده 
معنای است. تومان  ٢،۵۶۴،٧٠٣با برابر  شورا،ھمین سوی از تومان  ٨،٩٧٩،٨٢١یعنی خانوار معیشت سبد ھزینۀ 

خانوارھای شورا، ھمین محاسبات طبق و کار عالی شورای سوی از شده اعالم حقوق اساس بر کھ است آن سخن این 
مواجھ تومان  ٢،۵۶٠،٠٠٠با برابر کمبودی با ماه ھر در خود معیشتی ھای  ھزینھتأمین برای کارگری متوسط 
میلیون  ٩حدود رقم بر مبنی کار عالی شورای محاسبات سو یک از کھ است آن بر مشروط البتھ این بود. خواھند 
صفر را رو پیش سال برای تورم نیز دیگر سوی از و کنیم فرض درست را معیشت سبد  ھزینۀتأمین برای تومان 
تورم بینی  پیشنھ است بوده  ١۴٠٠سال در افتاده اتفاق تورم پوشش برای شده اعالم افزایش کھ (چرا کنیم. فرض 

توان  میآن، در تومانی  ۴٢٠٠ارز حذف جھت گذاری سیاست و بودجھ ساختار بھ توجھ با البتھ کھ  ١۴٠١سال 
 باشد.) ١۴٠٠تواند کمتر از سال  بینی کرد کھ در بھترین حالت نمی پیش
معیشت سبد ھزینۀ حداقل یا فقر خط برای تومان میلیون  ١٢رقم یعنی مورد این در مستقل اقتصاددانان برآورد اگر اما 

بود. خواھد ماه در تومان  ۵،۵٧٠،٠٠٠با برابر کارگری متوسط خانوار درآمدی کمبود این دھیم، قرار مبنا را خانوار 
رقم برابر  ٢.۵حداقل بیکاری، واقعی رقم اسالمی شورای مجلس پژوھش ھای مرکز اعالم اساس بر کھ آنجا از 

نرخ از کمتر بسیار نیز را تورم رسمی نرخ می توان اساس ھمین بر ، 1استمنظور این برای شده اعالم رسمی 
باورپذیرتر و واقعی تر مراتب بھ مستقل اقتصاددانان سوی از شده اعالم ارقام صورت این در و دانست آن واقعی 

خواھد بود. 
بھ مصرفی خدمات و کاالھا بھای شاخص اساس بر آن طی کرد جستجو فرآیندی در باید را تفاوت این اساسی علت 

اجتناب ناپذیر تورم نرخ محاسبۀ برای پردازش این سو یک از می شود. اقدام اسفند پایان در سالیانھ تورم محاسبۀ 
کھ بیانجامد نتایجی بھ می تواند نشود، انجام روشمندی و علمی  شیوۀبھ پردازش این چنانچھ دیگر سوی از و است 

اساساً کارگری خانوارھای اساس ھمین بر کند.  میاشاره آن بھ بیکاری نرخ مورد در مجلس پژوھش ھای مرکز 
بین مقایسھ یک دانند.  میکنند،  میاحساس خود واقعی زندگی در آنچھ از تر  پایینبسیار را اعالمی تورم ھای  نرخ

نرخ تورم و شاخص بھای کاالھا و خدمات مصرفی، دلیل این احساس را بیشتر روشن می کند. 
نرخ تورم و شاخص بھای کاالھا و خدمات مصرفی

سطح اندازه گیری برای وسیلھ ای و تغییرات سنجش معیار عنوان بھ  (CPI) مصرفیخدمات و کاالھا بھای شاخص 
پول خرید قدرت تغییر سنجش معیارھای بھترین از یکی خانوارھا، مصرف مورد خدمات و کاالھا قیمت  عمومی 

ماه دوازده در  CPI شاخصمتوسط تغییر درصد محاسبۀ از ماه ھر بھ منتھی تورم نرخ رود.  میشمار بھ کشور داخل 
بھ باشد، اسفندماه نظر مورد ماه چنانچھ است بدیھی می آید. دست بھ قبل مشابھ دورۀ بھ نسبت نظر مورد ماه بھ منتھی 

.آن نرخ تورم سال مورد نظر می گویند
ھزار  20و شھری خانوار ھزار  19بھ می شود، محاسبھ ماھیانھ بھ صورت کھ » خانوارھزینھ درآمد « طرحدر 

طبقھ بندی یک براساس آمار این می شود. پرسش کاال، قلم ھزار مصرف میزان و می شود مراجعھ روستایی خانوار 
برق، آب، مسکن، کفش، و پوشاک دخانیات، آشامیدنی ھا، و خوراکی ھا شامل گروه  12کھ است  2استانداردمصرفی 

آموزش، فرھنگ، و تفریح ارتباطات، حمل ونقل، درمان، و بھداشت خانگی، لوازم و مبلمان سوخت ھا، سایر و گاز 
را خدماتی و کاالھا تمام قلم ھزار این درواقع گیرد.  برمیدر را متفرقھ خدمات و کاالھا و رستوران و ھتل 

.گیرد کھ در طول یک سال توسط تمام خانوارھا مصرف شده است دربرمی
پرسش مورد روستایی و شھری خانوار ھزار  39مجموع از خانوار، ھزینۀ  طرحدر کھ کاالیی قلم ھزار میان از 

سبد محتوی بھ عنوان و شده  گزینشدارند، را بیشتری سھم کھ خدمات و کاال قلم  475درمجموع می گیرد، قرار 
جملھ از آن در کھ می شود انجام فرآیندی طی محاسبھ این قرارمی گیرد. استفاده مورد تورم  محاسبۀو معیشت اصلی 

اقداماتی زیر انجام می شود: 
ھای کاالھا و مصرفی خانوارھا  تعیین گروه-

1 https://www.mehrnews.com/news/5076951/
2 Classification of individual consumption by purpose (COICOP)
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تعیین سھم ھر گروه از کاالھا و خدمات در ھزینۀ سبد مصرفی خانوار -
شناسایی کاالھای منتخب و نمونھ در ھر گروه برای منظور نمودن در گروه بھ عنوان کاالھا و خدمات پرمصرف -
المللی  بندی بین تعیین سھم ھر کاال در سبد ھزینۀ ماھانۀ خانوار بر اساس یک طبقھ-
استخراج قیمت کاالھا و خدمات منتخب از بازار -
ھای کاالھا و خدمات منتخب و مورد بررسی طی یک بازۀ زمانی یک سالھ و ماه بھ ماه  بررسی تغییرات قیمت-
بررسی تغییر ترکیب محتویات کاالھا و خدمات سبد ھزینۀ خانوارھا -
بررسی تغییرات درآمدی (ھر دو حالت افزایشی و کاھشی) بر تغییرات ترکیب کاالھا و خدمات مصرفی خانوارھا -
 ھا (شاخص ھزینۀ زندگی) بر سبد و میزان مصرف خانوارھا بررسی تأثیر تغییرات قیمت-

مصرفی خدمات و کاالھا بھای شاخص بھ مربوط ھای  دادهاز تورم نرخ استخراج کھ شود  میمشاھده اساس، این بر 
کھ آنجا از و شود  میطی ھا  آنقالب در فرآیند این کھ شود  میبوروکراتیکی سازوکارھای و رویھ ھا با درگیر عمالً 
ارادۀ نوعی بھ ھستند، برخوردار اھمیت از ھا  حکومتتر  عاممفھوم در و ھا  دولتبرای اقتصادی ھای  شاخصاین 
ھا را تحت تأثیر قرار دھد.  ھا و پردازش آن ھا می تواند این ساختارھا، جمع آوری داده آن

اعتماد قابل چندان دموکراتیک، نھادھای فاقد و توسعھ  کمکشورھای در ویژه  بھملی آمارھای این گونھ کھ است چنین 
مورد در را کار عالی شورای مانند دولت بھ منتسب نھادھای و مستقل اقتصادی کارشناسان بین اختالف دلیل نیستند. 
در را آن کار عالی شورای و تومان میلیون  ١٢تا  ١١بین را آن مستقل اقتصاددانان کھ خانوار معیشت سبد ھزینۀ 
کنند، باید در ھمین فرآیند محاسبۀ نرخ تورم جستجو کرد.   میلیون تومان اعالم می٩حدود 

زیر نمودار در شد، مطرح مصرفی خدمات و کاالھا بھای شاخص و تورم نرخ بین تفاوت مورد در آنچھ بھ توجھ با 
مقایسھ مورد را ماھیانھ دستمزد و مصرفی خدمات و کاالھا بھای شاخص دو این ایران اقتصاد در دھھ چھار برای کھ 

بر کارگران حقوق سالیانۀ افزایش بھ موظف قانون اساس بر دولت ھا چھ اگر کھ می شود مشخص است، داده قرار 
محقق را ھدفی چنین گاه  ھیچعمل در آن نتیجۀ اند،  بودهخانوار معیشت سبد ھزینۀ تامین جھت تورم نرخ اساس 
و داشتھ صعودی رشد نرخ دستمزد شاخص باالی در ھمواره مصرفی خدمات و کاالھا بھای شاخص و است نکرده 

نیز افزایش یافتھ است.  نسبت بھ آن واگرا بوده و این فاصلھ دائماً
معیشت سبد ھزینۀ بتواند کھ است نبوده ای  اندازهبھ گاه  ھیچدستمزد و حقوق سالیانۀ ھای  افزایشاساس ھمین بر 

سال دستمزد مورد در این شک  بیکند. حفظ را مزدبگیران خرید قدرت و دھد پوشش واقعی صورت بھ را خانوار 
ایست  افسارگسیختھآزاد بازار در ھا  آنخرید قدرت حفظ است، مھم کارگران برای آنچھ کند.  میصدق نیز  ١۴٠١

افزایش برای آن ھا مبارزۀ و می یابد افزایش آن ھا ھای  حقوقاز تندتر شیبی با و پرشتاب تر و سریع تر ھمواره کھ 
بھ کھ آن ھاست خرید قدرت حفظ بھ معطوف بلکھ نیست، آن ھا ماھیانۀ ھای  دریافتیقدرمطلق سر بر دستمزد 

3صورت دائم در حال افول بوده است.

3https://karkhane.org/1806/
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افزایش حقوق چھ بخشی از طبقۀ کارگر را پوشش می دھد؟
مرکز گزارش اساس بر دارند! قرار کار قانون پوشش تحت عمل در ایران کارگر طبقۀ از بخشی چھ دید باید حال 
 ۵٢١و میلیون  ١۴سازمان این اصلی شدگان  بیمھتعداد ١٣٩٩سال پایان در کار، وزارت راھبردی اطالعات و آمار 

 بھتاریخ این در اجتماعی تأمین سازمان مشمولین تعداد تبعی، شدگان  بیمھاحتساب با کھ است بوده نفر  ٨۴٣و ھزار 
را کشور جمعیت  از نیمی بھ نزدیک رقم این کھ شود  میمشاھده  4می رسد. نفر ٣٨۶و ھزار  ٣١٧و میلیون  ۴٣

کشور جمعیت  از نیمی پوشش با سازمان این کھ است این است مطرح اینجا در کھ نکتھ ای مھم ترین می شود. شامل 
صاحبان این مشارکت برای سیستمی  و دموکراتیک نظارت و سازوکار ھیچ گونھ فاقد ھستند، آن اصلی صاحبان کھ 

می شود. اداره  کلپتوکراتیکو الیگارشیک بوروکراتیک، آشکارا رویکردھایی با و بوده خود مدیریتی نظام در اصلی 
از زدایی  مقرراتاجرای راستای در  ١٣٧۵سال از کار موقت قراردادھای  رواجو آغاز از پس دیگر سوی از 

بین صندوق و جھانی بانک چون بین المللی مالی نھادھای سوی از شده توصیھ نئولیبرالی دستورکارھای مجموعھ 
غیر غالباً (کھ  5ھستندکار بھ مشغول موقت قرارداد با کشور کارگران از درصد  ٩۵از بیش اینک پول، المللی 

 درصد کل کارگران بیمھ شده، حداقل بگیر و ھمۀ آن ھا نیز قراردادی ھستند. ٧٠ مکتوبند). بیش از
 ٩٣٩و  میلیون١٣ایران،  اقتصاد در شاغل ھزار ٢۶٣و  میلیون ٢٣از  گذشتھ سال «در رسمی،ھای  گزارش براساس

 در نیز نفر ھزار ٣٣٢و   غیررسمی بخش در نفر ھزار ٩٩٢و  میلیون ٨و  رسمی  بخش در شاغالن از نفر ھزار
 در شاغل ھزار ٢۶٣و  میلیون ٢٣از  ١٣٩٩سال در ایران، آمار مرکز گزارش طبق. داشتھ اند اشتغال خانوار بخش

 غیررسمی شاغل نیز نفر ھزار ۴٩۶و  میلیون١٣و  رسمی  شاغل نفر ھزار ٧۶٧و  میلیون٩ایران،  اقتصاد
 باید چیست، اعداد دستھ دو این معنی. ھستند غیررسمی  ایران شاغالن از درصد ۵٨ حدود بھ عبارتی،». بوده اند 

 دارد، ثبت شده فعالیت کھ بیمھ ای شرکت در مثال باشد شاغل رسمی اقتصاد بخش در فردی است ممکن بگوییم
 خودش فرد است غیررسمی ممکن بخش در وضعیت، این برعکس یا نمی کند بیمھ را شاغل این اما دارد، حسابداری
.دارد را... و ازکارافتادگی و بازنشستگی مزایای کھ بیمھ ای بپردازد، بیمھ خویش فرمایی بھ صورت

 نفر ھزار ۶٧۶و  میلیون ٩دارد،  شاغل ھزار٩٣٩و  میلیون١٣رسمی کھ  بخش ھمان در آمار، مرکز گزارش براساس
 ٩٩٢و  میلیون ٨از غیررسمی   بخش در ھمچنین. دارندغیررسمی   اشتغال نفر ھزار ٢۶٣و  میلیون ۴و رسمی  

 برای بنابراین. دارندغیررسمی   اشتغال نفر ھزار ٩٠٣و  میلیون ٨و رسمی   نفر ۴۵٠و  ھزار ٨٨شاغل،  ھزار
 است، مجوز دارای ثبت شده، فعالیت( اقتصادرسمی   بخش در بگوییم باید شود، تفکیک یکدیگر از مبحث دو اینکھ

 دارد وجودغیررسمی   شاغل نفر ھزار ٢۶٣و  میلیون ۴حدود  ،)دارد حسابداری و نیست قاچاق نیست، غیرقانونی

4 https://www.isna.ir/news/1400081007318/
5 https://www.isna.ir/news/1400072820196/
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 نیست، قانونی ندارد، مجوز نیست، ثبت شده( اقتصادغیررسمی   بخش در و ھستند شغلی مزایای سایر و بیمھ فاقد کھ
 حقوق حداقل مزایای سایر و بازنشستگی و بیمھ ھمچون مزایایی دارای شاغالن یک درصد تنھا...) و ندارد حسابداری

6.»ھستند

و بیمھ پوشش تحت کشور کارگران از نفر ھا  میلیونکھ دھند می  نشان روشنی بھ آمارھا این با طوالنی قول نقل این 
قانوناً و رسماً نیز شاغل نفر  ١٠زیر ھای  کارگاهدر شاغل کارگران از توجھی  قابلبخش و ندارند قرار حقوق حداقل 

این با نیست، معافیت موارد جزء قانون این  ۴١مادۀ اگرچھ کھ اند  شدهخارج کار قانون مفاد از بسیاری شمول از 
رد کارگران بیمۀ لیست نھ ھا  کارگاهاین از بسیاری در کھ ھستند آن از حاکی فراوان میدانی و گسترده شواھد  وجود
و ساختار اھداف، ھا،  برنامھبھ توجھ با نیز کار وزارت و شود می  پرداخت ھا  آنبھ حقوق حداقل نھ و شود می  

 عمالًکشور کار نیروی از توجھی قابل بخش این بنابر نیست. آن ھا بر کنترل و نظارت اعمال بھ قادر  خود،تشکیالت 
آن علت بود. نخواھند نیز شده اعالم حقوق حداقل دریافت مشمول اولی طریق بھ و ندارند قرار کار قانون پوشش تحت 
دھھ ھای طی کارگر طبقۀ مبارزاتی دستاوردھای بھ تھاجم و نئولیبرالی زدایی  مقرراتاجرای بھ و است روشن نیز 

 گذشتھ در کشور برمی  گردد.
بررسی ادعاھای تکراری مدافعان نئولیبرالیسم در ارتباط با افزایش حقوق سالیانھ کارگران 

باعث می تواند حقوق افزایش کھ می کنند ادعا سال ھر پایان در کھ نئولیبرالی اقتصاد مدافعان ادعاھای بررسی برای 
قانون  ۴١مادۀ برابر حقوق افزایش جلوی منظر این از تا می کنند تالش و شود آتی سال در تورم و بیکاری افزایش 

و بیکاری نرخ تغییرات با ھمراه حقوق افزایش نرخ تغییرات از توصیفی و آماری سادۀ بررسی یک بگیرند، را کار 
کھ گرفت صورت اخیر سال  ٢۵زمانی بازۀ در ایران آمار مرکز ویژه بھ رسمی  مراکز آمارھای اساس بر تورم 

: نمودار آن در زیر ارائھ می شود

مراکز سوی از کھ است نرخی برابر  ٢.۵بیکاری واقعی نرخ اینکھ بر مبنی را مجلس ھای  پژوھشمرکز نظر اگر 
گونھ  آنکشور، رسمی  مراکز سوی از شده اعالم رسمی  آمارھای اساس بر و بگیریم نادیده می شود، اعالم رسمی  

آبی چین نقطھ توسط کھ بوده ھمراه نزولی شیب اندکی با بازه این در بیکاری روند می شود، مشاھده نمودار در کھ 
بازۀ در است، شده داده نشان سبز چین نقطھ توسط کھ نیز حقوق افزایش روند خط دیگر سوی از است. شده داده نشان 

بیکاری نرخ روند نزولی اندک شیب اساس بر مجموع در است. بوده ھمراه نزولی شیب اندکی با بررسی مورد زمانی 
ھمین در اما نداشتھ اند. محسوسی تغییر کھ کرد فرض ثابت  تقریباًرا روندھا این می توان سالیانھ، حقوق افزایش و 

قابل (شیب) زاویھ ضریب با و آشکارا بررسی مورد زمانی بازۀ در تورم روند خط کھ می شود مشاھده نمودار 
 توجھی صعودی بوده و نسبت بھ خط روند افزایش حداقل حقوق آشکارا واگراست.

طبقۀ حداقلی حقوق افزایش روند حقیقت می گیرد، صورت آمارھا این کردن بزک برای کھ ھایی  تالشھمۀ رغم  علی
در آقایان خود محاسبات اساس بر خانوار معیشت سبد ھای  ھزینھپوشش برای الزم کفایت از ھیچگاه کھ کارگر 

تا گرفتھ سازندگی از مختلف ھای  دولتادعاھای ھمۀ رغم  علیو است، نبوده برخوردار نیز کار عالی شورای 
قدرت توجھ قابل و مداوم کاھش واقعی روند کنونی، گستر  عدالتاصطالح بھ و امید تدبیر و مھرورز و اصالحات 

معیشت و فقر خط زیر بھ مردبگیران از تری  وسیعھای  بخشپیش از بیش راندن و کارگر طبقۀ معیشت و خرید 
حداقلی را می توان در این نمودار مشاھده کرد. 

ضوابط از خارج و غیررسمی  بخش در  اساساًکارگر طبقۀ از توجھی قابل بخش کھ حقیقت این گرفتن نظر در با 
در دستمزد حداقل جملھ از قانونی موازین وجھ ھیچ بھ و می کنند کار وزارتخانھ این کنترل و نظارت و کار قانون 
ماھیانۀ حقوق حداقل بین فاصلۀ کھ است آن از وخیم تر بسیار معیشتی آن ھا وضعیت شود، نمی  رعایت ھا  آنمورد 

 اعالم شده و حداقل ھزینۀ سبد معیشت خانوار آن را نشان می دھد.

6 https://www.irna.ir/news/84681725/



6

نرخ و است، آن از شده استخراج تورم نرخ از باالتر عمالً مصرفی خدمات و کاالھا بھای شاخص اینکھ بھ توجھ با 
ابعاد می توان باشد، شده اعالم رسمی  ھای  نرخاز بیشتر بسیار می تواند بیکاری نرخ مانند ھم اعالمی  تورم 

فرسایش معیشت و قدرت خرید طبقۀ کارگر را بیشتر دریافت. 
ادعا کار قانون  ۴١مادۀ برابر حقوق حداقل افزایش مخالف و  نئولیبرالیسمطرفدار اقتصادی کارشناسان کھ آنجا از 

ضریب ھا،  دادهھمین با ارتباط در می گردد، آتی سال در تورم و بیکاری افزایش باعث حقوق افزایش کھ می کنند 
تا  ١٣٧۵سال از یعنی بررسی مورد زمانی بازۀ در بعد، سال تورم با سالیانھ حقوق حداقل افزایش بین ھمبستگی 

و حقوق افزایش بین اوالً کھ است آن بیانگر کھ است - ٠.١٢٧٠٩ بابرابر رقم این کھ است جالب شد. محاسبھ  ١۴٠٠
افزایش با تنھا نھ بررسی مورد زمانی بازۀ در حقوق افزایش اینکھ یعنی دارد وجود منفی ھمبستگی تورم افزایش 

در و نیست محسوس نیز ھمبستگی این نسبت البتھ و است بوده ھمزمان تورم کاھش با بلکھ است، نبوده ھمراه تورم 
 درصد است کھ ادعای اینگونھ کارشناسان را آشکارا رد می کند. ١٣حدود 

ارتباط این در می گردد. بعد سال ھای در بیکاری افزایش باعث حقوق حداقل افزایش کھ است این آن ھا دیگر ادعای 
 بررسیمورد زمانی بازۀ در بعد ھای  سالدر بیکاری نرخ  وحقوق حداقل افزایش نرخ بین ھمبستگی ضریب نیز 

نرخ بین مثبتی ھمبستگی ھیچ و است منفی نیز شاخص این  اوالًمی دھد نشان کھ شد محاسبھ  -٠.٠٣۶۴۶با برابر 
از نشان - ٪۴حدود برابر شاخص این ثانیاً و ندارد وجود بررسی مورد بازۀ در بیکاری نرخ و حقوق حداقل افزایش 
بھ را مدعیان از دستھ این ادعای بازھم کھ است بیکاری نرخ تغییرات با حقوق حداقل نرخ افزایش بین منفی رابطۀ 

صورت اساسی رد کرده و بھ چالش می کشد. 
- ٠.۵٢١٧۶با برابر بررسی مورد زمانی بازۀ در تورم و بیکاری ھای  نرخبین ھمبستگی ضریب اینکھ دیگر نکتۀ و 

افزایش با تنھا  نھ تورمافزایش روند آن طبق کھ می دھد بازتاب را کشور اقتصادی کالن سیمای از زوایایی کھ است 
است. بوده ھمراه بیکاری کاھش با  ۵/٠از بیش توجھ قابل نسبتاً ھمبستگی ضریب با بلکھ است نبوده ھمراه بیکاری 

است)، کشور رسمی  مراکز از ھا  دادهاین حال ھر (بھ خیر یا بدانیم منطقی و واقعی چقدر را روند این اینکھ از فارغ 
مخالفان و نئولیبرالی رویکرد مدافعان سوی از شده  مطرحبی اساس و تکراری ھای  کلیشھھا،  بررسیاین مجموعۀ 
عالی شورای محاسبھ اساس بر کارگری متعارف خانوادۀ یک معیشت سبد ھزینۀ پوشش برای حقوق حداقل افزایش 

. اعتبار کرده و رد می کند شدت بی کار را بھ
شناسی  روشبا کھ پژوھشی بررسی چندین یافتھ ھای با توصیفی آماری ھای  بررسیاین یافتھ ھای اینکھ مھم نکتۀ 

 اند، کامالً سازگار ھستند. علمی  و تحلیلی نیز اینگونھ ادعاھا را مورد بررسی قرارداده  و آن ھا را رد کرده

مسئلۀ افزایش حقوق  ھای نظری و رویکردھای مطرح در مورد نگاھی بھ چارچوب
نقد و ارزیابی مورد مختلف زوایای از سالھ ھر کارگران سالیانۀ حقوق افزایش با ارتباط در کار عالی شورای تصمیم 

سھ مثلث اصطالح بھ اضالع عنوان بھ دولت و کارفرمایان و کارگران کھ است بدیھی می گیرد. قرار بررسی و 
و علمی  منظر از می توان متفاوت، نگاه ھای این ورای اما داشتھ باشند، موضوع بھ متفاوتی ھای  نگاهگرایی،  جانبھ

و بررسی مورد را موضوع نیز انسانی منابع مدیریت دانش مشخص صورت بھ و مدیریت دانش زاویۀ از 
وتحلیل قرار داد.  تجزیھ

و محصوالت تولید از ناشی افزودۀ ارزش مالک را خود اساساً تولید امکانات و ابزارھا مالکان عنوان بھ  کارفرمایان
بیشتری سھم می توانند ،  حقوقافزایش برابر در مقاومت با کھ دارند قرار اجتماعی جایگاه یک در و می دانند خدمات 

از ارزش افزودۀ ناشی از فرآیند تولید را بھ عنوان انباشت تصاحب کنند. 
آن برجستۀ فرازھای از مورد دو زن روز نیز و کارگر روز کھ جھان در ھم و ایران در ھم کارگری جنبش تاریخ 

محیط حفاظتی و ایمنی و شرایط بھبود کار، ساعات کاھش دستمزد، و حقوق افزایش کھ ھستند حقیقت این گواه ھستند، 
جوامع در مزدبگیران و کارگر طبقۀ طبقاتی و صنفی مبارزات نتیجۀ اساساً داری،  سرمایھجامعۀ در ... و کار 

ایران معلمان و کارگران مبارزات در اخیر ھای  سالطی می توان را آن روشن خیلی نمونۀ است. بوده مختلف 
. مشاھده کرد

افزایش شدۀ اعالم میزان کھ می دھند ھشدار و می کنند اعالم ارتباط این در سال ھر رویۀ طبق کارفرمایان نمایندگان 
اشتغال کاھش باعث بلکھ خصوصی بخش سوی از اشتغال ایجاد و گذاری  سرمایھانگیزۀ کاھش باعث تنھا نھ حقوق 

کارفرمایان ھای  استداللترین  اساسیاز این می شود. کار  و کسبواحدھای از انسانی نیروی تعدیل یعنی موجود 
. برای مقاومت در برابر افزایش حقوق است کھ در ادامھ مورد بررسی قرار می گیرد

تعھدات بار زیر از اجتماعی، خدمات سازی  کاالییو  نئولیبرالیھای  برنامھاجرای با سو یک از  حاکمیتو دولت 
با و می کند خالی شانھ  رایگاندرمان و بھداشت و آموزش مسکن، اشتغال، خدمات ارائۀ در خود قانونی و اجتماعی 
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شدت  بھکارگری خانوارھای معیشت سبد ھزینھ ھای بر نئولیبرالی، برنامھ ھای چارچوب در ھا  یارانھحذف 
قانون شمول از کارگران از عظیمی  ھای  بخشکردن  خارجو نئولیبرالی زدایی  مقرراتبا دیگر سوی از می افزاید، 

سرکوب و کارگری مستقل ھای  تشکلایجاد از ممانعت  غیررسمی ،بخش در اشتغال بھ  آن ھاھدایت و کار 
چارچوب در کارفرمایان و دار سرمایھ طبقۀ با کارگر طبقۀ طبقاتی و صنفی تعامل از مانع کارگری، اعتراضات 

نئولیبرالی ھای  سیاستمجموعھ پیامدھای می شود. صنعتی روابط قالب در داری  سرمایھجوامع رایج سازوکارھای 
شدت  بھرا کارگر طبقۀ طبقاتی و اجتماعی انسجام سپاری،  برونو سازی  خصوصیبا بلکھ ماند،  نمیمحدود این بھ 

بازداشت نیز را کارگری فعاالن ھم زمان  وتضعیف شدت  بھنیز را طبقاتی نبرد در طبقھ این موضع و کرده تخریب 
و بازرگانی ھای  سیاستو تجارت آزادسازی با ھمچنین نئولیبرالی برنامھ ھای اجرای با حاکمیت می کند. زندانی و 

ملی اقتصاد و تولید و صنعت ،  بودجھنامناسب تخصیص و وارداتی مصرفی کاالھای انواع رویۀ  بیورود تجاری، 
ای  سابقھ بیابعاد بھ را طبقاتی فاصلۀ و کشانده فقر خط زیر بھ را جمعیت از عظیمی  بخش و کرده تخریب را 

 سالیانھ،حقوق افزایش با تا است امیدوار آنگاه و برمی انگیزد را کارگری گستردۀ اعتراضات پیامدھا، این می رساند. 
در بگیرد. خود بھ مدیریتی و گستری  عدالتژست نیز قبلی دولت ھای برابر در و دھد سروسامان را چیز ھمھ 

انداز چشم اتفاقاً و است آگاه کارگری اعتراضات برآمد و مطالبات عمق و دامنھ از عمالً دیگر سوی از حالی کھ 
عالم حقوق افزایش با بتواند شاید کھ می کند تصور و می کند بینی  پیشدرستی بھ نیز را آتی سال در آن گسترش 

 شده، ھمھ چیز را تحت کنترل خود درآورد.
افزایش کھ باورند این بر توسعھ گرایی، و اقتصادی رشد  برتأکید با نیز اقتصادی حوزۀ در کارشناس عنوان با برخی 

(تورم) ھا  قیمتعمومی  رشد زمینۀ تولیدی، ھای  بنگاهخدمات و کاالھا شده  تمامبھای افزایش با سو یک از دستمزد 
می کند. ھدایت ھایشان  بنگاهانسانی نیروی (کاھش) تعدیل سوی بھ را کارفرمایان دیگر سوی از و می کند ایجاد را 
موضوع این می کنند. معرفی اقتصادی توسعۀ نتیجھ در و رشد مانع اساساً را دستمزد افزایش منظر این از ھا  آن

نیز گاه  ھیچکھ کار عالی شورای سوی از سالیانھ حقوق افزایش میزان اعالم از پس سال ھر و نیست امسال بھ محدود 
از نوع این از اعتراضاتی شاھد است، نبوده خانوارھا معیشتی سبد ھزینھ ھای افزایش میزان جبران بھ قادر عمل در 

بھ توجھ با ھستیم. کارشناسی و علمی  موضع یک از ظاھراً و اقتصادی کارشناس عنوان تحت مختلف افراد سوی 
 کار قانون 41 مادۀ از دفاع «درعنوان با ای  مقالھدر پیش دوسال نگارنده ھا،  سالطی آن تکرار و موضوع اھمیت 

 7نئولیبرالیسم» بھ ادعاھای یکی از مدعیان در این مورد بھ صورت مشروح پاسخ داده است. تھاجم برابر در
در تورم و دستمزد بین مفھومی  ارتباط اینکھ نخست می گیرد. قرار بررسی مورد زوایھ دو از ادعا این نیز اینجا در 

اینکھ دوم و می گیرد. صورت آن بر مروری اینجا در کھ است مطرح فیلیپس نظریۀ چارچوب در اقتصادی نظریات 
چند پژوھش معتبر علمی  در ایران در ارتباط با ھمین موضوع در اینجا مرور می شود.  خالصۀ

: منحنی فیلیپس مورد نخست و ادعا در بارۀ
فیلیپس منحنی کنند، می  استنادآن بھ دستمزد افزایش با مخالفت برای ایرانی ھای  نئولیبرالکھ ھایی  دستاویزاز یکی 
ھمبستگی  ،منحنیاین اساس بر دھد. می  توضیحکالن اقتصاد در را بیکاری نرخ و تورم نرخ بین  ۀرابطکھ است 

استفاده  باتوانند می  گذاران سیاستکھ است آن گزاره این معنای دارد. وجود تورم و بیکاری   ھاینرخبین معکوسی 
را بیکاری نرخ  کاھشاز میزانی یعنی کنند. ایجاد تبادل نوعی بیکاری و تورم نرخ بین پولی و مالی سیاست ھای از 

 افزایش میزانی از نرخ تورم بپذیرند. یا برای کاھش نرخ تورم، میزانی از افزایش بیکاری را بپذیرند. ھمراه با
 :یادآور شدمواردی را اما ھمینجا باید  
بودن ناموفق ایرانی، ولیبرال ھای نئاتفاقا کھ است کامل رقابت بازار و آزاد اقتصاد یک بر مبتنی مدل این  -١

اقتصاد در قوی غارتی و رانتی و بوروکراتیک سرمایھ داری بخش وجود دلیل بھ را ایران در نئولیبرالی دستورکار 
دھند.  می نسبت )اقتصاد آزاد و بازار رقابت کامل(فضا   نبودن آن وکشور

نرخ ھای مورد در نھ است، درصد  5حدود در و پایین تورم و بیکاری نرخ ھای پیش فرض بر مبتنی مدل این  -٢
کشش تقاضا، قیمتی کشش چون اقتصادی متغیرھای از بسیاری بر کھ ما  ۀجامعدرصدی  40-50می  تورو بیکاری 

 برجارا پیچیده ای تأثیرات کنندگان)  (عرضھتولید کنندگان و مصرف کنندگان اقتصادی رفتارھای عرضھ، قیمتی 
ھا در نظر گرفتھ نشده است.   جایی برای تحلیل آن منحنی فیلیپسگذارد کھ در مدل می
ای  معادلھبیانگر و انگارانھ، ساده عمالً منحنی این کھ دارند اعتقاد جھان سطح در اقتصاددانان از بسیاری -٣

بیکاری و تورم تغییرات بر تأثیرگذار متعدد متغیرھای  شپویدرست بازتاب بھ قادر کھ است خطی و متغیره  تک
شده مطرح آن  ۀاولی ۀسادمدل ھای  کاستیجبران برای فیلیپس منحنی از متعددی ھای  مدلنیز دلیل ھمین بھ و نیست. 
است. 

7 https://www.akhbar-rooz.com/26619/1399/02/01/
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 حکممی  علروش شناسی بھ پایبندی رو این از است. بازار در تقاضا و عرضھ تغییرات بر مبتنی مدل این منطق -۴
و مداخلھ گر ھای متغیرعنوان بھ ھا  آنوزن و سھم و شده شناسایی  ،تقاضاو عرضھ بر ثر ؤمعوامل کھ کند می 

نرخ کھ اندیشید پرسش این بھ می  علرویکردی در باید گیرد. قرار بررسی مورد نسبی صورت بھ  تأثیرگذار
بوده عوامل کدام از ثر أمتعمل در ما کشور شرایط در کار و کسب رونق و اقتصادی ھای  فعالیتو گذاری  سرمایھ

بھ بررسی یک در مجلس اقتصادی ھای  پژوھشمرکز است؟ بوده چقدر ھا  آناز یک ھر سھم گذشتھ ھای  سالی طو 
:این پرسش پاسخ داده است

 کسب و کار محیط پایش« عنوان باکشور کار و کسب فضای بارۀ در پژوھشی گزارش یک  ١٣٩۵سال ماه آبان در 
اسالمی   شورای مجلس اقتصادی مطالعات دفتر– اقتصادی پژوھش ھای معاونت سوی از  »١٣٩۵ بھار در ایران

 محیط ملی مؤلفھ ھای از کشور سراسر اقتصادی تشکل ٢۶۴ از شده جمع آوری اطالعات اساس برکھ شد منتشر 
انجمن ھای شامل و بوده کارفرمایی اساساً گزارش در شرکت کننده تشکل  ٢۶۴. بودشده انجام ایران  در کسب و کار

پیمانکاران، انجمن ھای بازرگانی، اتاق ھای معدن، و صنعت خانھ ھای کارفرمایی، اتحادیھ ھای کارفرمایی، صنفی 
8.بوده اند… اتحادیھ ھای دولتی، اتاق ھای اصناف و کانون ھای صنفی کارفرمایی و

بھ عنوان بانکھا» از تسھیالت «دریافت ھمچنان قبل، فصل ھای مانند نیز  ١٣٩۵بھار در گزارش این اساس بر 
تولید مالی تأمین در سرمایھ بازار «ضعف آن از پس است. شده ارزیابی ایران کسب وکار محیط مؤلفۀ نامساعدترین 

بنگاه ھا ادارۀ مانع دومین بھ عنوان گذشتھ فصل پنج ھمانند نیز غیررسمی» بازار از سرمایھ تأمین باالی نرخ و 
محیط نامساعد مؤلفۀ سومین بھ عنوان  »حکومتیدستگاه ھای در اقتصادی مفاسد «وجود است. شده ارزیابی 

بھ عنوان پیمانکاران» بھ خود بدھی بھ موقع پرداخت بھ دولتی مؤسسات و شرکت ھا «بی تعھدی و کسب وکار، 
.چھارمین مؤلفۀ نامساعد محیط کسب وکار از نظر تشکل ھای اقتصادی مطرح شده اند

نیروی جابجایی و تعدیل در کار قانون محدودیت «عنوان تحت گزینھ ای گزارش این در کھ است جالب دیگر سوی از 
دستمزد افزایش پیرامون «بازدارنده» بعنوان شاخصي ھیچ و است گرفتھ قرار  ١٢رتبھ در شاخص  ٢1بین در  »کار

توجھ با است. گرفتھ قرار گزینھ  ١٠بین از  ٩رتبۀ در گزینھ ھمین نیز پژوھش ویژۀ سؤال بھ پاسخ در و ندارد. وجود 
برای بتوان شاید است، پژوھش پرسشنامھ کل بھ نسبت تری  شفافمنطق دارای پژوھش ویژۀ پرسش اینکھ بھ 

دیگر مورد در و گزینھ  ٢١بین از  ١٢رتبۀ مورد یک در صورت ھر در شد. قائل نیز بیشتری اعتبار آن یافتھ ھای 
نشان  کھ است شده داده» کار نیروی جابجایی و تعدیل در کار قانون محدودیت« بھ گزینھ ١٠ از 9 رتبھویژه) (پرسش 
نرخ آن تبع بھ و کسب وکار  فضای بھبود اولویت ھای و مھم عوامل جزء وجھ ھیچ بھ مورد این می دھد

تمام بھای افزایش و تورم نیز کارفرمایان خود اعتراف بھ کھ می شود مشاھده ترتیب بدین . نبوده اند بیکاری(اشتغال)
 .نقش مھمی  در کاھش فعالیت ھای اقتصادی نداشتھ است شده کاال در نتیجۀ افزایش دستمزد،

ھست این بر قرار ھست، فیلیپس مدل فرض  پیشکھ آزاد اقتصاد و کامل رقابت بازار یک در کھ است این نھ مگر - ۵
تعیین برای کارگران و کارفرما بین تعامل در تأثیرگذار و قوی بازیگر یک عنوان بھ ھم کارگری ھای  اتحادیھکھ 

کجاست؟ ما  ۀجامعدر نئولیبرالیسم مدافعان تحلیلی و نظری چارچوب در عامل این جای کنند؟  ایفا نقش دستمزد سطح 
رقابت بازار و آزاد اقتصاد  مدل«تحلیلی منطق ، بازیگراین بازیگری از ممانعت آن ھا نظر  ازکھ است چگونھ 

! کند؟می  کامل» مدافعان آن را با اختالل مواجھ ن
این در تأثیرگذار متغیر و اجتماعی بازیگر یک عنوان بھ تا کرد آزاد را کارگری ھای  اتحادیھفعالیت باید  اًمنطق
بھ قادر حد چھ تا فیلیپس منحنی اساساً و کند می  حرکتسو کدام بھ فیلیپس منحنی کھ دید آنگاه و شوند وارد تعامل 

  بین دستمزد و تورم در ایران خواھد بود!ۀتحلیل و تبیین رابط
بیکاری نرخ و تورم نرخ متغیر بین ھمبستگی میزان و ارتباط چگونگی از توصیفی مدل یک اساساً فیلیپس مدل - ۶

این در زیادی تأثیرگذار متغیرھای کھ چرا ندارد، را متغیر دو بین علی  ۀرابطیک ادعای ھیچ گاه مدل این است. 
زیاد و کم با اینکھ تصور موثرند. قیمت ھا بر ھم و دستمزدھا بر ھم زیادی متغیرھای یعنی کنند. می  عملرابطھ 
تی حعالوه بھ کند. نمی  تأییدرا آن تجربھ نھ و علم نھ و ساده اندیشانھ  اًاساسکرد، تنظیم را دیگری بتوان یکی کردن 

 ۀشد متمابھای در دستمزد سھم دید باید اری، کبیو دستمزد افزایش از ناشی تورم بین علی  ۀرابطوجود صورت در 
تمام بھای افزایش از میزان این متغیر، دو بین علی  ۀرابط ۀنشدتایید فرض با حتی و  است چقدرکشور در محصوالت 

 شده تا چھ اندازه ممکن است بر نرخ بیکاری تأثیرگذار باشد. بھ این موضوع در ادامھ پرداختھ خواھد شد.
ممانعت (بخوانید کار بازار تعادل  ۀالزمرا بیکاری از درصدی کھ نئولیبرال اقتصاد خالف بر کھ است آن موضوع - ٧

 ۀحوزدر اساسی قانون چارچوب در  اًاساساشتغال ایجاد برای اقدام و ریزی برنامھ داند، می  دستمزد)افزایش از 
از چیز ھمھ  ۀکنند تنظیمعنوان بھ بازار نامرئی دست بھ کھ ولیبرالی ئن ھای آموزهخالف بر و است دولت مسئولیت 

ژوزف نیست. چنین کھ دارند تأکید امر این بر  یبسیارھای  پژوھشدارد، اعتقاد  ...و  اشتغالو تورم نرخ جملھ 

8 https://rc.majlis.ir/fa/report/show/996589
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کشورھای در بھ ویژه خود حال بھ رھاشده بازارھای «گوید می  صراحتبا زمینھ این در اقتصاد نوبل  ۀبرند استیگلیتز
کند، نمي ایجاد رشد نئولیبرالیسم  ندارد.وجود آنکھ برای است نامرئي نامرئي، دست ھستند. ناکارآمد توسعھ حال در 

 9.»بلکھ نابرابری ایجاد مي کند
شرایط در آن ھا بھ کمک برای کھ مواقعی (بجز دولت  ۀمداخلگونھ ھر کھ  ھا نئولیبرالبرخالف بنابراین  

 قرارسرزنش مورد  »دستوریاقتصاد «عنوان تحت را اقتصاد ھدایت برای شود) می  عملوارد  اقتصادیبحران ھای 
و اقتصاد  ۀحوزدر ثیرگذاری أتو ھدایت بھ تجویزی و ھدفمند شده، برنامھ ریزی رویکرد با باید دولت ھا دھند، می 
محدود صرفاً نباید نیز   ھادولت نقشاین و د. ونشوارد مؤثر تقاضای ایجاد نیز و اشتغال ایجاد راستای در جملھ از 
خدمات  ۀارائو اجتماعی بازتوزیع  ھای حوزه دربھ ویژه باید و تواند می  بلکھباشد پولی و مالی ھای  سیاستبھ 

 مانع از کاھش قدرت خرید کارگران شود. خدمات اجتماعی، بیکاری و ۀ بیم،آموزش، بھداشت و درمان رایگان
در  سیستماین اصالحی خود و خودکنترلی و داری  سرمایھنظام مزیت بھ کھ آنگاه داری  سرمایھسیستم طرفداران - ٨

 ،اوھای  نظریھاساس بر کھ کنند استناد کینز مینارد جان بھ مایلند خیلی کنند، می  اشاره سوسیالیستیسیستم برابر 
می  توررکود کنترل بھ نوبت وقتی چرا نیست معلوم اما  و...شد مدیریت  1930 ۀدهبحران و گرفت شکل رفاه دولت 
اساس بر و  استبوده اقتصادی دانشمندان بین در ھم کینزی مینارد جان کھ رود می  یادشان ،رسدمی  کشوربر حاکم 

؟!او باید دولت ھا اقدام بھ افزایش تقاضای مؤثر کارگران و توده ھای مردم زحمتکش کنند ھای توصیھ
 انگارانھ سادهحد از بیش را آن چون کنند نمی  استفادهآن  ۀسادشکل بھ فیلیپس منحنی از دیگر  ،اقتصادداناناغلب - ٩

خرید، قدرت و ی عواقدستمزد  اسمی،دستمزد تورمی، انتظارات متغیرھای امروزی بررسی ھای در دانند. می 
ھیچ بھ اساساً شود. می  اضافھمدل این بھ و...  کارگریھای  اتحادیھزنی  چانھقدرت  تقاضا،کشش و عرضھ کشش 

حتماٌ باید و پرداخت. اقتصادی ھای  پدیدهتحلیل بھ فیلیپس منحنی  ۀسادمدل مانند خطی  ۀسادھای  مدلبا توان نمی  وجھ
تنھا  نھسیستمی، پویایی بر مبتنی و جامع مدل یک در داد. قرار بررسی مورد می  سیستپویایی مدل یک در را ھا  آن

مورد یکدیگر با آن ھا متقابل ارتباط در  بایدو توان می  ھمرا اجتماعی و سیاسی متغیرھای بلکھ اقتصادی متغیرھای 
تحلیل قرار داد. تجزبھ و 

ندارند قرار دیگری حمایتی قانون ھیچ  نھ و کارقانون پوشش تحت  نھ، آنکار نیری از نفر میلیون ھا کھ ای  جامعھدر 
در شود، نمی  رعایت ھا آنمورد در حقوق حداقل با ارتباط در کار عالی شورای مصوبات ھیچ گاه نتیجھ در و 

بدون ماه شش حاضرم من گوید می  وکند می  مراجعھشرکت یک بھ دانشگاه التحصیل فارغ مھندس کھ جامعھ ای 
منحنی از کردن صحبت و...، کنید استخدام مرا آن از بعد و دھم انجام نظافت مانند کاری ھر اینجا و... بیمھ و حقوق 

 سخنی انتزاعی و غیر واقعی است. اً بین تورم و بیکاری اساسۀبرای تحلیل رابطفیلیپس ساده و ساده انگارانھ 
 وبررسی کنند، می  اشارهفیلیپس منحنی بھ خود ادعای تأیید برای و دانند می  تورم زارا دستمزد افزایش کھ مدعیانی 
انگاری  سادهھم فریدمن میلتون خود کند. می  ردرا ساده مدل این آمریکا در فقط پژوھش چند د نببینو د نکنجستجو 

برھم و می  سیستپویایی مدل یک در تنھا را اجتماعی و اقتصادی ھای  پدیدهاست. داده قرار نقد مورد را نظریھ این 
اشتغال و برد می  باالرا تورم  ،دستمزدافزایش اینکھ مانند  ھایینظراظھار  داد.قرار تحلیل مورد توان می  ثیرگذارأت
آن بھ اقتصادی کارشناس عنوان بھ بتوان امروز کھ است می  غیرعلو ابتدایی و نما  نخبسیار و...، آورد می  پایینرا 

 تداعیرا اطالع کم افراد چشم در پاشیدن خاک نوعی جز چیزی ھا نظراظھار گونھ این رو، این از . کرداستناد 
کند.نمی 

منحني فیلیپس فرو مي پاشد
با کھ پژوھش این گزارش   چکیدۀدر می کنیم. مرور را کشورمان در حوزه این در آکادمیک پژوھش یک اینجا در 

راھنمایی با  »ایرانکشور برای بیستم] قرن  30[دھۀ بزرگ بحران از بعد فیلیپس منحنی فروپاشی آزمون «عنوان 
 میترا و زادهنجف امیرحسین دانشگاه این دکتری مقطع دانشجویان و مفید دانشگاه اقتصاد دانشیار الھی ناصر دکتر 
:است آمده شده، انجام ١٣٩۵ سال در علیا

این بھ پاسخ در لیکن است. قرارگرفتھ انتقاد مورد نظری زمینھ ھای در جدی صورت بھ اولیھ فیلیپس منحنی  … «
 نئوکینزیفیلیپس منحنی بھ می توان بین این از کھ است یافتھ گسترش فیلیپس منحنی از متنوعی شکل ھای انتقادات 

(NKPC)10  است. فروریختھ بزرگ رکود طی در فیلیپس منحنی ارتباط کھ داده اند نشان متعددی مطالعات نمود. اشاره
تورم در متناظری سقوط آنکھ بدون کرده سقوط شدت بھ حقیقی فعالیت آن طی کھ مشاھده ایست بحث این اساس و پایھ 

را فرضیھ این  NKPC بھ کارگیریبا و استفاده  11(DSGE) پویاعمومی  تعادل رویکرد از پژوھش این در شود. مشاھده 

65 نشر گل آذین، ص ،در برابر نئولیبرالیسم و جھانی سازی، ١٣٩۶، امیدی، م 9
10 The New-Keynesian Phillips Curve (NKPC)
11 Dynamic Stochastic General Equilibrium modeling (DSGE)
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در شدیدی کاھش کھ می شود مشاھده آمده دست بھ نتایج براساس می دھیم. قرار آزمون مورد ایران اقتصاد برای 
».تولید وجود دارد بدون آنکھ بتوان سقوط بزرگی را در تورم مشاھده نمود

فیلیپس منحنی فروپاشی آمده، دست بھ نتایح اساس بر « :استآمده صراحت بھ نیز پژوھش گزارش نتیجۀ در و  
12.»برای اقتصاد ایران مورد تایید قرار می گیرد

کھ است این می شود، مطرح ھا  برخیسوی از دستمزد افزایش با ارتباط در کارشناسی حوزۀ در کھ دیگری  بحث
کھ است آن سخن این معنی شود. اشتغال کاھش بھ منجر می تواند باشد، باال آن نرخ اگر ویژه بھ دستمزد افزایش 

دستمزد شرایط، آن در اگر کھ ھستند اقتصاد در انباشت و سود و افزوده ارزش از نرخی جستحوی در کارفرمایان 
 ٢،۵۶۴،٧٠٣شده، اعالم درصد با حتی و کند تأمین را کارگری متعارف خانوادۀ یک معیشت سبد ھزینۀ نتواند کارگر 
ترجیح آناً و ندارد اھمیتی آن ھا برای باشد، کار عالی شورای سوی از شده اعالم فقر خط حداقل از کمتر ھم تومان 

 می دھند در برابر کاھش نرخ سود خود، اقدام بھ تعدیل نیروی انسانی و حتی تعطیل واحدھای کسب و کار خود کنند!
بیکاری است ممکن حقوق افزایش از میزان جھ دھد نشان کھ است نشده انجام پژوھشی ھیچ کارشناسان نظر اساس بر 
فاقد مورد این در بحث اساس، این بر می شود. شروع کجا از دستمزد بھ اشتغال حساسیت این و ندھد کاھش را 

ھای علمی  و عینی قابل استناد و بھ صورتی انتزاعی است کھ از نظر علمی  غیر قابل پذیرش است.  فکت
تیم یک توسط کھ » بیکاريو دستمزد حداقل بین سویۀ دو رابطۀ «بررسي عنوان با دیگری پژوھش خالصۀ در 

انجام اھواز چمران شھید دانشگاه در  15نژادقربان مجتبی و  14کفیلیوحید ، 13آرمنعزیز سید شامل نفره سھ  پژوھشی
 منتشر گردید، آمده است: ١٣٩٣شد و گزارش آن در سال 

در کھ ھست پایین مھارت با کارگران مخصوصا کارگران رفاه سطح بھبود ھاي  روشاز یکي دستمزد حداقل تعیین «
نرخ ھمچنین کند. مي  ایجاددولت و کارگران کارفرمایان، بین را زیادي ھاي  چالشسالھ ھر سیاست این نیز ما کشور 

این از ھدف رو این از است. دستمزد حداقل ثیر أتتحت اقتصاد، متغیرھاي ترین  مھماز یکي عنوان بھ بیکاري 
شده ارائھ رھیافت از استفاده با راستا این در است. بوده بیکاري و دستمزد حداقل بین  ۀدوسوي ۀرابطبررسي مطالعھ، 

نرخ و حقیقي دستمزد حداقل بین  ۀرابط 16(ARDL) گستردهھاي  وقفھبا خودتوضیح روش و تودو-یاماموتو توسط 
رابطھ این سو، دو ھر در کھ دھد مي  نشاننتایج گرفت. قرار بررسي مورد  1350-1390ھاي  سالطي بیکاري 
و نیست تاثیرگذار کار نیروي اشتغال و تقاضا میزان بر دستمزد حداقل سطح تعیین عبارتي بھ باشد. نمي  برقرار
نرخ کار، نیروي دستمزد حداقل سطح تعیین در و کند نمي  تبعیتبیکاري نرخ از حقیقي دستمزد حداقل سطح رفتار 

دستمزد حداقل بین  (ھمبستگی) جمعي ھمرابطھ بررسي ھمچنین  گیرد.نمي  قرارنظر مد جامعھ بر حاکم بیکاري 
را ھمدیگر بلندمدت در و نیست برقرار متغیر دو این بین جمعي  ھم ۀرابطداد، نشان نیز ھا  قیمتشاخص و ماھیانھ 

17».کنند نمي بھ خوبي دنبال

قیمت شاخص از استفاده با تورم نرخ است.  ١٣۵٠-١٣٩٠زمانی دورۀ برای و ساالنھ صورت بھ تحقیق «داده ھای 
نیز دستمزد حداقل و بیکاری است.نرخ گرفتھ قرار محاسبھ مورد مرکزی بانک از مستخرج مصرفی خدمات و کاالھا 

 18بھ ترتیب از بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی گردآوری شده است.» 
:19چھل سالھ نشان می دھد نمودار زیر تصویری از تغییرات تورم و حداقل دستمزد را در یک دورۀ زمانی

ھمانطور 
کھ 

مشاھده 
می شود، 

در بجز 
مقطع دو 

12 https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1354259/
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شھید چمران اھواز 13
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شھید چمران اھواز  14
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شھید چمران اھواز 15

16 Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
تا  ٢٢١از صفحھ ی  ، ١٢، شماره ی ٣ ، دوره ی 1393زمستان  مطالعات اقتصادي كاربردي ایران (مطالعات اقتصادي كاربردي)، 17

 .٢٣۶صفحھ  ی 
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=246266

٢٢٨ھمان منبع ، ص  18
٢٣٠ھمان منبع ، ص  19
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بررسی، مورد بازۀ طول در است، ھمراه دستمزد حداقل توجھ قابل افزایش با کھ  ١٣٧٠و  ١٣۵٨سال ھای در 
تغییرات دو منحنی تورم و حداقل دستمزد تقریباً بھ موازات ھم بوده است. 

می دھد، نشان بررسی مورد دورۀ ھمان در را بیکاری نرخ تغییرات کھ زیر نمودار اساس بر کھ است حالی در این 
:20این منحنی آشکارا مسیری کامالً نوسانی را طی کرده است کھ نشان از تأثیر سایر عوامل بر آن دارد

مقایسۀ 
منحنی 

تغییرات 
بیکاری 

و 

نشان پژوھش، زمانی  بازۀدر تورم و دستمزد حداقل  ھماھنگتقریباً منحنی ھای برابر در آن توجھ قابل نوسان ھای 
و دستمزد حداقل نرخ تغییرات و بیکاری نرخ بین توجھی قابل ھمبستگی نمی توان بصری نظر از کھ است آن دھندۀ 

تورم را از آن نتیجھ گرفت. این موضوع در خالصۀ پژوھش بھ صورت روشن گزارش شده است. 
باید فقط را اقتصاد علم گویی کھ اند  کردهجوسازی چنان گذشتھ دھۀ چند طی کھ نئولیبرالیسم مدافعان کھ است جالب 

چنین در می دانند، غیرعلمی  را اقتصاد حوزۀ در متفاوتی نظر ھر و جست نئولیبرالی کارھای دستور و ھا  آموزهدر 
نشان عالقھ ای ھا  آنبھ و نمی کنند توجھی پژوھشی دستاوردھای بھ وجھ ھیچ بھ خود ادعاھای تأیید برای مواردی 

! نداده و کاری ندارند
مسئلۀ حقوق و دستنمزد از منظر دانش مدیریت 

و است انسانی منابع مدیریت سیستم زیرسیستم ھای از یکی دستمزد و حقوق مدیریت مسئلۀ ، 21مدیریتدانش منظر از 
نظریات مختلفی ھم در این مورد در ادبیات مدیریت وجود دارد کھ از این میان می توان بھ موارد زیر اشاره کرد: 

زندگی ھای  ھزینھو کار عامالن بھ پرداختی دستمزد و حقوق میزان بین نظریھ این اساس بر : زندگیھزینۀ نظریۀ 
ماھیانھ مثالً زمانی دورۀ یک در  خودمتعارف زندگی برای معمول طور  بھخانوار یا فرد یک کھ مبالغی یعنی (

چنان باید نیز دستمزد و حقوق میزان تورم، افزایش بھ توجھ با بنابراین . داردوجود نزدیکی رابطۀ می کنند) مصرف 
کند کھ از عھدۀ پوشش این ھزینھ ھا برآید.  تغییر

ارزش بنابراین می شود. تعیین و محاسبھ تقاضا و عرضھ قوانین اساس بر دستمزد و حقوق  :تقاضاو عرضھ نظریۀ 
بیشتر بازار در کار نیروی عرضۀ ھرگاه ھاست.  قیمتعمومی  تحلیل  و تجزیھتابع اقتصادی، لحاظ از کارگران کار 
نظریھ این . بالعکسو می یابد کاھش کار نیروی فراوانی علت بھ دستمزد و حقوق میزان بماند، ثابت آن بھ نیاز و شود 

دستمزد و حقوق میزان اساس بر پرداخت نظام یک ایجاد آن نتیجۀ و می نگرد خدمات و کاال عنوان  بھکار نیروی بھ 
پیامد تکنولوژیک، بیکاری یا رکود دوران مانند بیکاری افزایش شرایط در رو این از  .استکار بازار در متداول 

. طبیعی آن کاھش شدید سطح دستمزدھا خواھد بود

٢٣٠ھمان منبع ، ص  20
الزم بھ تأکید است کھ این گونھ نظریات در دانش مدیریت، اساساً برای مدیریت سازمان ھای کسب و کار در چارچوب مناسبات  21

براي نظریات دانش  سرمایھ داری  ارانھ شده اند. ھدف از اشاره بھ این نظریات در اینجا این است کھ نشان داده شود کھ مدافعان نئولیبرالیسم،
 مدیریت در این مورد نیز اھمیت چندانی قائل نیستند.
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مبنای بر را دستمزد و حقوق نظریھ این اساس بر زیرا سندیکاھاست توجھ مورد نظریھ این  :پرداختقدرت نظریۀ  
سود حاشیۀ بھ نیز و شده تمام بھای بھ دستمزد ھزینۀ سھم رویکرد این در  .می پردازندھا  سازمانپرداخت قدرت 

مورد توجھ قرار دارد. 
و اتحادیھ ھا سندیکاھا، توسط دستمزد و حقوق میزان نظریھ این اساس بر  :کنفدراسیونو اتحادیھ سندیکا، قدرت 

از و می پردازند حساس مواقع در آن تقلیل و بازار بھ کار نیروی عرضھ کنترل بھ آنھا می شود. تعیین کنفدراسیونھا 
.وادار می کنند بیشتر دستمزد و حقوق پرداخت بھ را کارفرمایان طریق اعتصابھا

افزایش بازدھی و کارایی افزایش نسبت بھ کارکنان دستمزد و حقوق میزان نظریھ این اساس بر  :وری بھرهنظریھ 
میزان مورد در و بوده سازمان ھا بھره وری متغیر از تابعی نظریھ، این در دستمزد و حقوق کھ است طبیعی  .می یابد

 آن نیز ھمواره چالش ھایی بین کارگران و کارفرمایان وجود داشتھ باشد.
و قوانین تصویب با ھا  دولتمعموال دولتی، مدیریت کنترل تحت اقتصادی نظامھای در  :دولتیمقررات و قوانین 

ھدایت ھا  دولتھا  نظاماین در زیرا می کنند تعیین کارکنان برای را عادالنھ دستمزد و حقوق میزان مقررات 
.ھای اقتصادی را بر عھده دارند فعالیت
بیشتر دستمزد و حقوق سیستم عوامل، از ای  مجموعھتأثیر تحت کار و کسب مختلف ھای  سازماندر است ممکن 
شرایط از متأثر مذکور نظریات مجموعھ از برآیندی مجموع در اما باشد، شده معرفی ھای  نظریھاز برخی از متأثر 

نمی توان تخصصی منظر از رو این از می گذارند. تأثیر سازمان ھا در ھا  پرداختسطح و شرایط بر سازمان، ھر 
باید ناگزیر بھ بلکھ کرد، اتکا حقوق حداقل میزان تجویز برای ... و تقاضا و عرضھ یا زندگی، ھزینۀ نظریۀ بر صرفاً 

گرفتن نظر در با و سیستمی  رویکرد یک در دیگر سیاسی و اجتماعی فاکتورھای برخی اضافۀ بھ را ھا  آنمجموعۀ 
ھای حقوق و دستمزد قرار داد.  پویش آن، مبنای تجزیھ و تحلیل و تدوین سیستم ھا و سیاست

بھ است. بررسی قابل نیز اقتصادی رشد و کالن اقتصاد متغیرھای منظر از دستمزد و حقوق موضوع دیگر سوی از 
مؤثر تقاضای افزایش و تقاضا تحریک عملي، اقتصاد در تورمی  رکود شرایط از خروج راه کھ آنجا از صورت ھر 
اقتصاد مدافعان گرفت. خواھد صورت مردم خرید قدرت افزایش طریق از عمال تقاضا افزایش این است، اقتصاد در 

کینزی اقتصادی ھای  سیاستترین  محوریو ترین  کلیدیاز مؤثر تقاضای مفھوم کھ می دانند خوب داری  سرمایھ
مدافعان اعتراض نیز منظر این از شد. استفاده رویکرد این از  ١٩٣٠دھۀ بزرگ بحران مدیریت برای کھ است 

ھای کارگران، فاقد توجیھ نظری است.  نئولیبرالیسم بھ افزایش حقوق
 از منظر تخصصصی سیستم حقوق و دستمزد مناسب ھای یک برخی از ویژگی

برخوردار زیر ھای  ویژگیاز کھ شود طراحی ای  گونھبھ باید تخصصی منظر از دستمزد و حقوق نظام کلی بھ طور 
:باشد

نیازھای و ایمنی و مسکن پوشاک، خوراک، بھ کارکنان اولیھ نیازھای بتواند و باشد کافی معاش امرار برای -
. اساسی را برآورده سازد

. در نیروی کار ایجاد انگیزه کند-
(یعنی بتواند بھ ایجاد بھره وری بیانجامد.). اقتصادی و موثر باشد-
رقابتی توانایی بر کھ نباشد باال آنقدر آن سطح (یعنی . کندرقابت دیگر ھای  سازمانبا کند قادر را سازمان -

 سازمان با رقبا تأثیر منفی بگذارد.)
یعنی روش مند و ضابطھ مند باشد. . منطقی باشد و کارکنان منطقی بودن آن را بپذیرند-
یعنی اختالفات در آن مبتنی بر استدالل ھا و تحلیل ھای منطقی و قابل قبول باشد. . منصفانھ و عادالنھ باشد-

در ھم کند، کفایت کارکنان معیشتی نیازھای تأمین برای ھم دستمزد و حقوق سیستم کھ می شود چطور راستی بھ 
نرخ کھ کند ایجاد سودی حاشیۀ چنان و کند دیگر ھای  سازمانبا رقابت بھ قادر را سازمان ھم کند، انگیزه ایجاد ھا  آن

گذاری را افزایش دھد و .... ؟ سرمایھ
در اساسی مسئلۀ جستجوکرد. دولت و اجتماعی طبقات سیاسی نیز و اجتماعی قوای توازن و تعامل در باید را پاسخ 
نرخ ولی می کند رشد درصد  ١٧٠برابر  ۵٨سال در دستمزد افزایش نرخ چرا پرسید خود از باید است. نکتھ ھمین 

قرار کار عالی شورای مصوبۀ با امروز اگر اما می ماند؟ باقی  ۵٩سال درصد  ١٠ھمان حد در  ۵٩ سالدر بیکاری 
شود، پرداخت خانوار معیشت سبد ھزینۀ زیر تومان میلیون نیم و دو با برابر مزدی حداقل ایران کارگران بھ باشد 
اقتصادی متغیر دو این بین مثبت و مستقیم ھمبستگی وجود عدم کھ مورد این در پژوھشی ھای  یافتھخالف بر ای  عده

 را نشان می دھد، ندای وا اشتغال برمی  آورند؟!
آزادسازی زدایی،  مقررات سپاری،برون سازی،  خصوصی،  نئولیبرالیاقتصادی گیری  جھتدر نباید را آن دلیل آیا 
منابع تخصیص نوع و اقتصاد سازی مالی و سازی  تجاریکاالھا، انواع واردات روی بر ملی اقتصاد دروپیکر  بی

 ایجادجملھ از حاکمیت اجتماعی و قانونی تعھدات کھ کرد جستجو کشور اقتصاد بر نئولیبرالی پارادایم حاکمیت و ملی 
اشتغال ھیچ جایگاھی در آن ندارد؟

ھای  گذاری سیاستو ھا  ریزی برنامھاز ای  مجموعھمحصول و انسانی توسعۀ مھم ھای  شاخصاز یکی اشتغال 
کردن محدود و اقتصاد  »نامرئیدست «بھ آن واگذاشتن است. جامعھ یک در ملی سطح در اجتماعی و اقتصادی کالن 
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و قانون وسیلۀ بھ شده مشخص مقادیر از کمتر بسیار ھم (آن حقوق حداقل افزایش بھ ارتباط این در حاکمیت وظیفۀ 
و اجتماعی مسئولیت از حاکمیت فرار معنای بھ است)، قانونی حداقلی الزام یک کھ  خانوارمعیشت سبد ھزینۀ زیر 

و شواھد کھ شود توجھ حقیقت این بھ کھ می شود بیشتر آنگاه موضوع این اھمیت است. جامعھ برابر در خود قانونی 
ادعاھای و آموزه ھا نادرستی بر کشور، سطح در ھم و جھانی سطح در ھم زیادی بسیار پژوھشی یافتھ ھای 
تأکید مردم وسیع توده ھای منافع با ھمسو اقتصادی و اجتماعی توسعھ و رشد موفق الگوی یک ارائۀ در نئولیبرالی 

 دارند.
سھم دستمزد در بھای تمام شدۀ کاالھا و خدمات در ایران 

تا  ٧حد در و اندک بسیار را ایران در خدمات و کاالھا شدۀ تمام بھای در دستمزد سھم کارگران نمایندگان کھ حالی در 
این کھ است طبیعی البتھ می کنند. معرفی درصد  ۵٠تا  ۴٠حدود در را آن کارفرمایان نمایندگان می دانند، درصد  ٨

فن آوری بر متکی اندازه چھ تا ھا  آندر وری  بھرهاینکھ بھ بستھ مختلف کارھای  و کسبو صنایع در نسبت 
یا و بازرگانی و مالی منابع و انبار موجودی ساختۀ  نیمھمحصوالت و اولیھ مواد قالب در سرمایھ یا (تکنولوژی)، 

(فن آوری) تکنولوژی کارھای  و کسبنسبت بھ توجھ با اما باشد. متفاوت می تواند باشد، انسانی نیروی کار بر متکی 
از میانگینی اساساً کشور، سازمان ھای و تولید در محور انسانی) (نیروی کار یا و محور مالی) (منابع سرمایھ محور، 

این نسبت محاسبھ می شود. 
بر می گوید: کار عالی شورای در کارگران نمایندۀ چمنی «مثال عنوان بھ است، بوده بحث محل ھمواره نسبت این 

 میزان بیشترین اگر حتی و است درصد ۶ تا ۵بین شده  تمامقیمت در دستمزد تأثیرگذاری میانگین بررسی ھا، اساس 
 نیز دیروز شرایط، این در. داشت نخواھد کاال شدۀ  تمام قیمت بر خاصی تأثیر بگیریم، نظر در ھم را درصد 7 یعنی آن

را ) 96(عملکرد  97سال بیشتر و کارکن نفر  10فعال صنعتی ھای  کارگاهآمار خالصۀ گزارش  ایران، آمار مرکز
درصد  8حدود ، 96سال ھای  دادهاساس بر تولید ھای  ھزینھاز دستمزد و حقوق سھم می دھد نشان کھ کرد منتشر 
 698حدود  96سال در بیشتر و کارکن نفر  10دارای فعال صنعتی ھای  کارگاهتولید ارزش گزارش این طبق است. 

)٢۶/١٢/١۴٠٠( 22». ھزار میلیارد تومان بوده است58ھزار میلیارد تومان و ارزش جبران خدمات (دستمزد) حدود 
در ایران»  موردی صنعت-مطالعۀ بخش در خدمات و كاالھا قیمت بر دستمزد حداقل «تأثیرعنوان با کھ پژوھشی در 

 در فصلنامۀ پژوھش ھا و سیاست ھای اقتصادی منتشر شد، آمده است: ١٣٩۴سال 
 مذكور، تخمین از آمده دستبھ نتایج  دستمزدھا، حداقل در شمسی ١٣٨٠ سال در درصدي ٢۴ افزایش بھ توجھ با«

 ۶١/٠تا  ٢١/٠افزایش  متوسططور  بھ كھ است كنوني شیوۀ بھ ھا قیمت بر دستمزد حداقل تعیین مثبت اثر نشانگر
 آمده دستبھ  نتایج طبقبنابراین . مي دھدنشان  مختلف ھاي فرضیھ در صنعت بخش ھاي قیمت در را درصدي

23».مالحظھ نمي باشد قابل قیمتھا بر دستمزد حداقل اثر كھ مشخص مي شود

در خدمات و کاالھا شدۀ تمام قیمت بر دستمزد افزایش تأثیر پژوھش، این یافتھ ھای اساس بر کھ می شود مالحظھ 
معنی است. بوده درصد) یک زیر مجموع در (یعنی درصد صدم  ۶١تا درصد صدم  ٢١از صنعت مختلف بخش ھای 

صنعتی خدمات و محصوالت شدۀ تمام بھای افزایش بھ تنھا دستمزد، درصدی  ٢۴افزایش کھ است آن یافتھ این روشن 
 در حدود نیم درصد منجر شده است.

:چند نکتھ در این ارتباط باید مورد توجھ قرار گیرد
بر متکی یا و بر)  (سرمایھمالی منابع بر متکی (کاربر)، کار نیروی  برمتکی صنایع از یک ھر در کارگر اینکھ - ١

کار نیروی نسبت این بنابراین داشت. نخواھد او معیشتی ھای  ھزینھدر تفاوتی کند، کار محور) (تکنولوژی فن آوری 
برای  دستمزدحداقل از کارگران برخورداری نافی باشد، کھ چقدر ھر صنایع این در محصوالت شدۀ تمام بھای بھ 

معیشت کھ در واقع ھزینۀ بازتولید نیروی کار است، نخواھد بود. 
و مدیران کالن ھای  پاداشو ھا  حقوقواقع در می شود، محاسبھ کار نیروی ھزینۀ عنوان تحت آنچھ از بخشی - ٢

شود، خارج نسانی نیروی ھای  ھزینھاز ارقام این اگر و ندارد کار نیروی بھ ربطی ھیچ کھ ھاست  شرکتدر مالکان 
 تر و در واقع کمتر خواھد بود. این نسبت بسیار واقعی

و ایمنی ھزینھ ھای و پاداش و عیدی و بیمھ و (حقوق کار نیروی ھزینۀ نسبت واقع در باشد، کھ چھ ھر نسبت این - ٣
بھای (نھ  شدهساختھ کاالی شدۀ تمام بھای بھ انسانی) نیروی با مرتبط ھزینھ ھای ھمۀ کلی طور بھ و ... و رفاھی 
بھ کھ سودی حاشیۀ با بلکھ نمی شوند فروختھ بھا این با محصوالت این کھ می دانیم است. محصوالت آن) فروش 

سرفصل با صنعتی، حسابداری شدۀ تعریف ھای  سرفصلطبق بنابراین می رسند. فروش بھ می شود، اضافھ ھا  آن
و فروش ھای  ھزینھکھ ھستیم مواجھ  فروشدرآمد با نیز آن از پس و  رفتھفروش کاالی شدۀ تمام بھای نام بھ دیگری 

بھتر منطقاً شود، محاسبھ چیزی بھ کار نیروی ھزینۀ نسبت باشد قرار اگر می شود. شامل نیز را کارفرمایان سود 

22 http://khorasannews.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=691984
23 https://qjerp.ir/article-1-321-fa.pdf
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کار نیروی زحمت حاصل از بخشی چھ کھ شود مشخص تا شود محاسبھ سود بھ نسبت و فروش درآمد بھ نسبت است 
بھ دلیل عدم مالکیت بر ابزار تولید بھ عنوان ارزش افزوده و سود در اختیار کارفرمایان قرار می گیرد. 

بھ انسانی نیروی ھای  ھزینھاز نسبت کدام کھ ندارد وجود مورد این در استانداردی و الزام یا قرارداد و تعریف - ۴
وجود تعریفی چنین قانونی مراجع در نھ و علمی  منابع در نھ باشد. حقوق از میزان چھ مستلزم باید  شده،تمام بھای 

مرجع ھر یا و مقررات و قوانین در یا کار دستھ جمعی قراردادھای در توافقی چنین کھ مادامی  این رو، از ندارد. 
حقوق تعیین برای اقناعی قدرت گونھ ھر فاقد نسبت این بھ استناد  ندارد،وجود ارتباط این در دیگری قبول مورد 

کارگران (بھ ویژه زیر خط فقر تعیین شده توسط شورای عالی کار) خواھد بود. 
است) حقوق شامل عمده صورت بھ (کھ انسانی نیروی ھزینھ ھای بودن باال صورت در است حاضر دولت مگر - ۵

را آن و نظر تجدید سازمان ھا و شرکت ھا از خود دریافتی عملکرد بر مالیات درصد یا نسبت در شده، تمام بھای بھ 
بھ پرداخت صورت در کھ خود فقر خط زیر حقوق حداقل از کارگران کھ می شود مطرح انتظار این کھ کند، تعدیل 

 درصد از ھزینھ سبد معیشت خانوار را پوشش می دھد، کوتاه بیایند؟!٧۵کارگر، تنھا 
مقایسۀ سطح حقوق و دستمزد در ایران با سایر کشورھا در جھان 

دستمزد و حقوق سطح مقایسۀ با ارتباط در متعددی نمودارھای و جداول بھ می توان مجازی فضای در جستجو با 
ایران کارگران حقوق پایین بسیار رتبۀ آن ھا ھمۀ در نوعی بھ کھ یافت دست جھان کشورھای سایر با ایران کارگران 

اجتماعی خدمات کاالیی سازی کنار در وقتی رتبھ این دائمی  افت است. مشاھده قابل کشورھا از بسیاری با مقایسھ در 
وضعیت از فالکت بارتری بسیار تصویر می گیرد، قرار ... و مسکن بحران درمان، و بھداشت آموزش، جملھ از 

با زیر نمودار می دھد. دست بھ است، شده ارائھ نمودارھا این در آنچھ بھ نسبت ایران زحمتکشان و کارگران زندگی 
توجھ با کھ گفت می توان اطمینان با و گذاشتھ نمایش بھ خوبی بھ را تصویر این است، پیش سال چند بھ مربوط اینکھ 

ایران، کارگران دستمزد و حقوق وضعیت و و تورم نرخ افزایشی روند و کشور اقتصادی شاخص ھای وضعیت بھ 
24:امروز این رتبھ باید بھ مراتب بدتر نیز شده باشد

24 https://www.bazarearya.ir/fa/news/209135/
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یمن مانند کشوری  بھنزدیک ماه در دالر  ١٠٠حدود با  ١٣٩٧سال در ایران در حقوق حداقل کھ شود می  مالحظھ
فقر نماد بھ عنوان کھ  است چادکشور حد در و  )است بوده عربستانتھاجم و جنگ درگیر دھھ یک بھ نزدیک کھ (

کشور  ۵٠بین در  دستمزدو حقوق میزان  ینپایین ترموارد این می شود، مشاھده کھ گونھ ھمان . می شودشناختھ 
استدالل ھایی ھمین با ایران کارگر  ۀطبقفقیرسازی دھھ ھا محصول شرایط این   است.جھان سطح در بررسی مورد 
بھ اجراگذاشتھ ھم حاکمیت سوی از و شده دفاع آن از و ترویج کشور این در  نئولیبرالیسممدافعان سوی از کھ است 
بھ یران ادر معیشت ھای  ھزینھسطح کھ است  پاییناینقدر حالی در ایران در ھا  حقوقسطح کھ است جالب است. شده 
مدیریت سازمان در سمینار یک در پیش سال چند است. فرانسھ در لوریان یا آلمان در دویسبورگ حد در مثال وان عن

تورنتو در محلھ ای با را تھران در  ونک ۀ محلدر ی گزندھزینھ کھ گردید ارائھ پژوھشی گزارش یک صنعتی 
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ونک  ۀمحلدر زندگی  ۀھزینموارد ی خبردر اینکھ بجز بودند برابر  ھا ھزینھاین  ًتقریباو بود کرده مقایسھ کانادا 
  مورد بررسی در تورنتو بود!ۀتھران اندکی باالتر از محل

 تولید ۀشدتمام  ۀھزینباالبردن با دستمزد افزایش اینکھ ادعای و فیلیپس منحنی بھ متوسل شدن چون استدالل ھایی 
 شد گذاشتھ اجرا بھ و ترویج کشور این در دھھ چندین …و شود بیکاری افزایش و کارگران اخراج بھ منجر تواند می 

ما  ھای »تصادداناق«بھ اصطالح این  کھ بیافتد باید دیگری اتفاق چھ. افتاد ھم اتفاقات این ۀھم کھ بینیممی  و
و معیشت آن، قانونی دستاوردھای و کارگر  ۀطبقحقوق بھ تھاجم با کھ را نئولیبرالی برنامھ ھای فاجعھ باربودن 

کھ زمانھ ای در درک کنند؟! است، کشانده  -فقرنماد عنوان بھ –چاد چون کشوري در زندگي سطح بھ را آن ھا زندگی 
چھ کنند، می  اعترافنئولیبرالی دستورکار ناموفق بودن بھ بین المللی مالی نھادھای نظریھ پردازان و گران  پژوھش
طبل کھ جھانی در و بستھ نئولیبرالیسم ویرانگری بر را خود چشمان کھ دارد  میوارا   ھا»اقتصاددان« این چیزی

رسوایی آن از بام افتاده است، ھنوز ھم سرسختانھ از این رویکرد اقتصادی ورشکستھ دفاع کنند؟
طبقۀ کارگر و چالش دیرینۀ حقوق و دستمزد در کشور 

چارچوب در  اساساًرا آن افزایش برای مبارزه و دستمزد و حقوق مسئلۀ خود عینی شرایط اقتضای بھ کارگر طبقۀ 
در ) مزدبگیرانآن مارکسیستی و درست مفھوم در و (کارگران منظر این از می بیند. طبقاتی و اجتماعی  مبارزۀ
چھ خود کار محیط شرایط بھبود برای کھ است طبیعی بنابراین می گیرند. قرار استثمار مورد ھا  شرکتو ھا  سازمان

قالب در کارفرمایان با مبارزه بھ اقدام ... و مرخصی ایمنی، شرایط کار، محیط شرایط و ساعات چھ دستمزد، نظر از 
نیم و قرن یک در نیز ما جامعۀ تاریخ و گذشتھ قرن دو در داری  سرمایھجوامع تاریخ کنند. طبقاتی و صنفی مبارزات 

و بوده پرھزینھ بسیار کارگران برای نیز ھا  آناز برخی کھ است کرده ثبت را مبارزات این از فراوانی شواھد گذشتھ 
و سرمایھ داران مدافع سرکوب دستگاه سوی از ھا  آنمجازات و شدن زندانی شدن، کشتھ شدن، مجروح با 

کارفرمایان ھمراه بوده است. 
در کھ کالسیک اقتصاد تعریف خالف بر بقاست. برای مبارزه واقع در دستمزد، افزایش برای کارگر طبقۀ مبارزۀ 

آن از بخش یک کھ می کند فرض و کرده تقسیم بخش دو بھ را داری  سرمایھجوامع در افراد درآمد خود فرضیات 
دستمزد افزایش با کارگران درآمد می شود، وارد گذاری  سرمایھچرخۀ بھ و شده انداز  پسآن دیگر بخش و مصرف 

فقر خط زیر در ھمچنان آن ھا و می دھد را آن ھا حداقلی معیشت ھزینۀ از درصد  ٧۵کفاف تنھا نیز  ١۴٠١سال 
اساساً کارگران، سوی از کالسیک اقتصاد در شده فرض گذاری  سرمایھو انداز  پسمفھوم رو، این از  .بودخواھند 

نیروی بازتولید و بقا برای مبارزه واقع در دستمزد افزایش برای مبارزه کارگران برای  بنابراین،است. اعتبار فاقد 
کارشان بوده و ناگزیر از آن ھستند. 

برنامھ ھای سازی  پیادهدھھ چند  نتیجۀدر کھ شود توجھ واقعیت این بھ کھ می شود بیشتر آنگاه موضوع اھمیت 
کارگر طبقۀ اجتماعی انسجام تخریب و زدایی  صنعتو ملی اقتصاد تخریب بھ عمل در کھ  کشوردر نئولیبرالی 

رغم  علیایم.  بودهکشور در باال بسیار بیکاری و تورم نرخ ھای شاھد تحریم ھا)، آن کنار در و ( استانجامیده 
افزایش منحنی تورم، نرخ اساس بر کارگران حقوق سالیانۀ ترمیم ضرورت بر مبنی کار قانون  ۴١مادۀ تصریح 
بیشتر دائماً آن واگرایی و شکاف و بوده مصرفی خدمات و کاالھا قیمت شاخص منحنی زیر در ھمواره سالیانھ حقوق 

شده است. 
و شرایط از متأثر کھ است بوده برخوردار دستاوردھایی از ایران کارگر طبقۀ مدت طوالنی مبارزات صورت ھر بھ 

این از برخی  ١٣۵٧سال انقالب از پس اساسی قانون در انقالب، از پس اول دھۀ سیاسی و اجتماعی قوای توازن 
 ازکارافتادگی، پیری، بیکاری، بازنشستگی، نظر از اجتماعی «تأمیناز ھمگان برخورداری چون دستاوردھا 

(اصل پزشکی» ھای  مراقیتو  درمانیو بھداشتی خدمات  بھ نیاز سوانح، حوادث، ماندگی، راه در سرپرستی، بی
 امکانات و شرایط تأمین)، ٣١اصل (نیاز  با متناسب مسکن داشتن)، ٣٠(اصل رایگان آموزش از برخورداری )، ٢٩
برابر در  حاکمیتو دولت وظیفۀ عنوان بھ و وارد )، ۴٣(اصل ... و  کامل اشتغال بھ رسیدن منظور بھ ھمھ برای کار

زندگی  کھاي  اندازهبھ کارگران مزد حداقل تضمین ویژه  بھکار، قانون قالب در نیز آن از بخشی و شد تعریف ملت 
بھ اجتماعی)، تأمین و کار قانون  ۴١ماده ( کندمین أت سالیانھتورم نرخ بھ توجھ با را متوسط تعداد  با خانوادهیک 

عنوان دستاورد مبارزاتی و حقوق قانونی و مسلم طبقۀ کارگر ثبت و اجرای این موارد بھ الزام قانونی تبدیل شد. 
کارگر، طبقۀ قانونی دستاوردھای این تنھا  نھکھ است آن گواه کارگر طبقۀ وضعیت و ما جامعۀ امروز سیمای لیکن 

چھ ھر تھدید معرض در مداوم صورت بھ  گذشتھ،ھای  دھھدر حاکمیت نئولیبرالی رویکرد با بلکھ اند،  نشدهاجرایی 
کنار در قانونی خواستۀ یک عنوان بھ ایران کارگران برای دستمزد و حقوق مسئلۀ بنابراین است. گرفتھ قرار بیشتر 
سازوکارھای تا بود آن بر گذشتھ ھای  دھھطی ای  ارادهاگر کھ کرد تصور می توان است. مطرح ھا  خواستھسایر 

زمینھ این در و کرده آن ھا اجرای بھ اقدام و فراھم اساسی قانون  ۴٣و  ٣٠و  ٢٩مفاد اجرای برای را الزم اجرایی 
این از کارگری جنبش برای کار قانون  ۴١مادۀ موضوع بسا چھ می شد، برخوردار ای  مشاھدهقابل دستاوردھای از 

میزان از حساسیت برخوردار نمی شد. و البتھ اگر ھم می شد، بازھم موجھ بود و نمی شد بھ آن خرده گرفت. 
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نکرد، اقدام شد)، اشاره آن ھا از برخی بھ (کھ  خودقانونی وظایف انجام  بھحاکمیت تنھا نھ کھ است این اساسی مسئلۀ 
دستاوردھای حذف و زدایی  مقرراتو سو یک از اجتماعی خدمات و درمان و بھداشت آموزش، سازی  کاالییبا بلکھ 

ھا  آناجتماعی و معیشتی و صنفی اعتراضات سرکوب و صنفی ھای  تشکلایجاد از ممانعت و کارگر طبقۀ مبارزاتی 
از سوی دیگر، خود را در برابر طبقۀ کارگر قرار داد. 

و طبقاتی مبارزۀ منشور از بلکھ نمی شود تعریف خالء در کارگر طبقۀ منافع اجتماعی، منظر از کھ است این مسئلھ 
در  اساساًطبقھ این منافع است، بزرگ کارفرمای یک ھم دولت ما جامعۀ در کھ آنجا از و می گذرد طبقات سایر منافع 
کلی طور بھ و دولت ھا این بلکھ گزیند، برمی  را جھت این کھ نیست کارگر طبقۀ این . می گیردقرار آن با چالش 

طبقھ این کارگر، طبقۀ برابر در خود سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جھت گیری ھای با کھ ھستند حاکمیتی نھادھای 
 را بھ این چالش و مبارزه ھدایت می کنند.

از بعد دھھ چھار کارگر طبقۀ وقتی نمی رساند، انجام بھ کارگر طبقۀ برابر در را خود قانونی وظایف دولت وقتی 
اساسی قانون مفاد برابر اجتماعی تأمین و مسکن و درمان و بھداشت و رایگان آموزش ارائۀ بھ تعھدی تنھا نھ انقالب 

سازی  مالیو اجتماعی خدمات سازی  کاالییشاھد بلکھ نمی کند، مشاھده را حاکمیتی نھادھای و دولت سوی از 
مطالبات تحقق کھ است طبیعی  است،حاکمیتی نھادھای سوی از کارگری آمیز  مسالمتاعتراضات سرکوب و اقتصاد 

ھای مستقل خود و افزایش و تعمیق اعتراضات خود جستجو کند.  خود را در تشکل
دیگر سوی از و می شوند آگاه بودجھ ھای  خرجیخاصھ باالی بسیار مبالغ و موارد  ازسو یک از وقتی کارگران  

امکانات از زحمتکشان فرزندان محرومیت می بینند، را خود ھای  محرومیتمداوم افزایش و فقر خط زیر زندگی 
ھای  حقوقاز وقتی می بینند، را کار کودکان  فزایندۀو فراوان شمار می بینند، را کشور محروم مناطق در آموزشی 
و ھا  اختالسارقام و اعداد از وقتی می شوند، باخبر حاکمیت ساختار  مجموعۀدر مسئوالن و مدیران نجومی  

آگاه  می شود،انجام حکومتی منسوبین سوی از اساساً کھ آن  ھا موارد از بسیاری ماندن پیگرد بدون و ھا  رانت
شکل اجتماعی عدالت بھ دستیابی برای را خود متحد و گسترده و مستقل صف باید کھ یابند درمی  ....، و می شوند 

دھند. 
حقوق افزایش نقش شده، تمام بھای بھ دستمزد ھزینۀ نسبت گرفتن نظر در ضرورت چون مواردی بھ کارگران پاسخ 

قرار کھ نیستیم جایگاھی در ما می گویند ھا  آناست. روشن ... و بیکاری افزایش و اشتغال کاھش و تورم ایجاد در 
... و صنعتی توسعۀ و رشد جھت کوچک صنایع از حمایت تورم، افزایش از ممانعت اشتغال، ایجاد پاسخگوی باشد 

اجتماعی، و اقتصادی ھای  گذاری سیاستمنابع، تخیصص ریزی،  برنامھگیری،  تصمیمقدرت از کھ ھرگاه ما باشیم. 
می توان چگونھ کھ داد خواھیم نشان شدیم، برخوردار کشور سیاسی ساختار در ... و قوانین اجرای بر نظارت 

خط از باالتر و کارگری خانوارھای متعارف و آبرومندانھ معیشت سبد ھزینۀ تأمین برای و قانون برابر را ھا  حقوق
راستای در کھ داد تخصیص را ملی منابع باید چگونھ  نشود؛اشتغال کاھش و تورم ایجاد باعث کھ داد افزایش فقر 

چگونھ کند، فراھم را مردم بھ اساسی قانون در شده تصریح اجتماعی خدمات ارائۀ امکان حاکمیت، اجتماعی وظایف 
صورت اقتصادی رشد ھم کھ گذاشت اجرا بھ را کنترل و نظارت و ریزی  برنامھباید اثربخشی سازوکارھای چھ با و 

با می توان چگونھ کھ داد خواھیم نشان نشود. منجر جینی ضریب و طبقاتی فاصلۀ افزایش بھ رشد این ھم و گیرد 
و ریخت ھا،  خرجی خاصھکنترل طریق از و اقتصاد در اجتماعی گیری  جھتآغاز و نئولیبرالی گیری  جھتتوقف 

و رشد و اجتماعی عدالت گسترش جھت در اجتماعی بازتولید نیز و اجتماعی بازتوزیع بھ و...، رانت ھا پاش ھا، 
میان در حاکمیت اجتماعی پایگاه و مشروعیت فروپاشی روند توقف نتیجھ در و واقعی اجتماعی و اقتصادی توسعۀ 

کارگران و مردم اقدام کرد!

 سطح حقوق و دستمزد، محصولی از توازن قوا در مبارزۀ اجتماعی و طبقاتی است.
درآمد توزیع و کارگری جنبش بین کھ می دھد نشان روشنی بھ » متوسططبقھ افسانھ «کتاب از زیر نمودار بھ نگاھی 

توزیع کھ است مھم نکتھ این بھ توجھ دارد. وجود رابطھ ای چھ  می شود،شامل نیز را دستمزد و حقوق مقولۀ کھ 
بھ دولت سوی از اجتماعی خدمات ارائۀ و بازتوزیع بلکھ نمی شود گیری اندازه دستمزد و حقوق شاخص با تنھا درآمد 
و سیاست گذاری ھا برنامھ ریزی ھا، بر حاکم نئولیبرالی جھت گیری با متأسفانھ کھ دارد مھمی  نقش آن در نیز مردم 

 25تصمیم گیری ھای اقتصادی و اجتماعی در کشور ما طی دھھ ھای گذشتھ، این شاخص بھ شدت نزولی بوده است.

١٧۴، افسانھ  طبقھ متوسط، نشرگل آذین، صفحھ ي ١٣٩٨امیدی، م،  25
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منفی ھمبستگی میزان بیشترین کھ بیاموزد ایرلند اتحادیھ ای جنبش شدۀ جمع بندی تجربھ این از باید ایران کارگر طبقۀ 
(تعداد اتحادیھ ای عضویت میزان و درآمد از باالیی ھا یک درصد سھم بین قرن یک بھ نزدیک طی در را -) ١(

معیشت شرایط بھبود برای کھ بیاموزد باید ما کارگر طبقۀ یعنی می دھد. نشان  )کارگریاتحادیھ ھای عضو کارگران 
تجربھ جھان ھمھ جای در کارگرش برادران کھ برود را راھی ھمان باید سرمایھ داری جامعۀ در خود زندگی و 

از  می تواندھم ایران کارگر طبقۀ نیست. اتحادیھ ای تشکل تقویت و طبقاتی آگاھی افزایش جز راھی این و کرده اند 
خواستھ ھای پذیرش و عقب نشینی بھ وادار را حاکمیتی نھادھای و کارفرمایان خود، اجتماعی قدرت اعمال طریق 
 »صنعتیروابط «قالب در کھ است کار روابط حوزۀ در تحوالت دیالکتیکی منطق این کند. خود  »قانونی«و برحق 

(Industrial Relationship)  حقوقی مقبولیت صنعتی، کشورھای در کارگران گستردۀ مبارزات بھ دنبال و گذشتھ قرن در
جنبش کردن  متھممنظر، این از می شود. تدریس نیز ایران) دانشگاه ھای جملھ (از دانشگاه ھا در و یافتھ اجتماعی و 

متھم فرد طبقاتی جھت گیری و جایگاه از نشان اینکھ ضمن ضدامنیتی، اقدامات بھ کارگران اعتراضی و مطالباتی 
شکل گیری برای مناسب شرایط وجود عدم و دلیل ھمین بھ  .می شودمحسوب نیز کم اطالعی نشانۀ دارد، کننده 

معیشت و کار و نان برای مبارزه تلفیق ضرورت با ناگزیر بھ کارگر طبقۀ کارگران، اتحادیھ ای و صنفی تشکل ھای 
و رھایی از زیر خط فقر با مبارزه برای آزادی ھای اجتماعی مواجھ است.
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