قلمر ورفاه

پرونده اصلی

اگر بپذیریم بحرانهای اقتصادی سالهای اخیر ایران
بیش از هرشکل دیگر ،در قالب تورم بوده است ،آنگاه
شکل مواجهه دولت در تعیین حداقل دستمزد و شیب
افزایشی ساالنه آن اهمیت دوچندان مییابد.
بر سر معیارهای حداقل دســتمزد همواره در ایران
مناقشهای در بین سیاستگذاران دولتی ،نیروهای کار
و تولید و کارفرمایان در جریان بوده است.
در یک تقسیمبندی کلی و براساس قانون کار فعلی،
دو معیار اصلی مورد اختالف در خصوص تعیین حداقل
دستمزد وجود دارد.
نخستین معیار افزایش حداقل دستمزد براساس درصد
افزایش سالیانه تورم است .معیار دوم اما کمی جامعتر و
اجتماعیتر است .این معیار ،سبد معیشت خانوار است
که بر مبنای میانگین نیازهــای یک خانوار چهارنفره
تعیین شده است .در سالیان گذشته نیروهای کار بیش
از هرچیز بر توجه به معیار دوم یعنی ســبد معیشت
خانوار تاکید کردهاند؛ در حالی که کارفرمایان تاکید
اصلی خود را بر محاســبه نرخ تورم سالیانه به عنوان
معیار تغییرات حداقل دستمزد کارگران قرار دادهاند.
باید توجه داشت که حتی با معیار محاسبه نرخ تورم

هم ،در بســیاری از سالیان گذشــته و بهخصوص در
دولتهای دهه  ۸۰شمســی ،ضریب افزایش حداقل
دستمزد بسیار کمتر از رشــد نرخ تورم بوده است .به
رغم این مقدمات هنوز این مباحثه ادامه دارد و تعیین
تکلیف قطعی نشده است ،به طوری که هرسال با نزدیک
شدن به نیمه دوم سال و بخصوص فصل زمستان این
اختالف نظرها به اشکال مختلف بیرون میریزد و در
جامعه مدنی بروز مییابد.
در پرونده «سیاست دستمزدی» ســعی کردهایم با
نگاهی به آمار و ارقام موجود و رسمی ،نوری بتابانیم
بر روندهای حاکم بر سیاستگذاری دستمزد نیروهای
کار در ســالیان اخیر .همچنین نگاهــی کردهایم به
اقتصاد سیاسی حداقل دستمزد در ایران تحت عنوان
دستمزدهای فقیرانه کارگران.
در نهایت ســعی کردهایم معیار ســومی برای تعین
حداقل دســتمزد ارائه دهیم که برگرفته از تجارب
جهانی است .این معیار ســوم همان موضوع درآمد
پایه اســت که عالوه بر نیازهای اولیه ،سایر مایحتاج
و نیازهای نیروهای کار و خانوادههای کارگران را نیز
تحت پوشش قرار میدهد.

