قلمرورفاه

پرونده اصلی

«معاش»درمج

نـــمـــایـــنـــدگـــانکـــارگـــریازدشـــواریهـ
مذاکرات مزدی در پایان هر سال چالشهای موجود در زمینه آمارهای رسمی ،تعیین نرخ تورم
و سبد معیشت کارگران را پیش روی شرکای اجتماعی قرار میدهد و این امر تعیین مزد عادالنه
را به کاری دشوار تبدیل کرده است .در گزارش پیش رو با بیان پیچیدگیهای تعیین معیارهای
دستمزد ،نمایندگان کارگری از مشکالت خود در مذاکرات مزدی میگویند.

چگونه است که
بهرغم ضابطهمند
بودن روال تعیین
دستمزد و با وجود
اینکه در ظاهر
هیچ ایرادی به
الزامات قانون
کار در رابطه با
دستمزد وارد
نیست ،کارگران
هیچگاه از نتایج
کار آنگونه که باید
راضی نیستند؟
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معاش و مزد ،همواره از مهمترین مطالبات تاریخی کارگران جهان بوده
است .کارگران در جهان صنعتی ،دههها برای دریافت مزد عادالنه و یا
آنگونهکهسازمانجهانیکارناممینهد،مزدشایسته()DecentWage
مبارزه کردهاند و حاصل این مبارزات ،به رسمیت شناخته شدن حق
چانهزنی یا همان ( )Negotiationدر روند تعیین دستمزدهاست .در
ایراننیزقانونکارمصوبسال،1369حقچانهزنیسهجانبهرادرقالب
نهادی تحت عنوان «شورای عالی کار» به رسمیت میشناسد که یکی
فساالن هایننهاد،تعیین«حداقلدستمزدکارگران»
ازمهمترینوظای 
بر اساس دو مولفه تعریف شده در قانون کار است :تورم رسمی و سبد
حداقلیمعاشبراییکخانوارمتوسط.
اما چگونه اســت که بهرغم ضابطهمند بودن روال تعیین دستمزد و
با وجود اینکه در ظاهر هیچ ایرادی به الزامــات قانون کار در رابطه با
دستمزد وارد نیســت ،کارگران هیچگاه از نتایج کار آنگونه که باید
راضی نیســتند؟ حتی نمایندگان کارگری که به نیابــت از بیش از
 11میلیون کارگر کشور در جلسات مزدی شورای عالی کار شرکت
میکنند،مذاکراترا«سلسلهایازدعواهایبیپایان»کههرگزبهنتیجه
قابل قبول نمیرسد توصیف میکنند .به عبارت دقیقتر دشواریهای
اصلی مذاکرات مزدی ازکجانشات میگیرد؟
مذاکرات مزدی سال 98با افزایش 36.5درصدی حداقل دستمزد در
حالی به پایان رسید که اگر افزایش مولفهها و اضافات مزدی مانند حق
بن،حقاوالد،حقسنواتوحقمسکنرادرنظربگیریم،میزانافزایش
دریافتی کارگران بسته به شرایط زیستی و اشتغال آنها – تعداد فرزند،
سابقه کار و نحوه اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاه -بین 42تا
 46.5درصد خواهد بود .شورای عالی کار در حالی در آخرین ساعات
مانده به تعطیالت نوروز ،افزایش  36.5درصدی حداقل دســتمزد را
تصویب کرد که بر اساس اطالعات مرکز آمار ،تورم رسمی در ماههای
منتهی به اسفند  ،97بیش از  30درصد اعالم شــده بود .با این همه
،کارگران ونمایندگان آنها ازنتایج مذاکرات ،رضایت چندانیندارند.
نادرمرادی،ازاعضایشورایاسالمیکارآتشنشانانوعضوهیاتمدیره
کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران نتایج مذاکرات مزدی سال
ت-باخت» توصیف میکند و به «قلمرو رفاه»
 98را «برد در شرایط باخ 
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میگوید« :در شرایطی که پس از افزایش حداقل سه برابری قیمت ارز،
اقالم ضروری خانوارهای کارگری بین  100تا  150درصد گران شده،
کارگران چگونه میتوانند به افزایش 36.5درصدی دستمزد ،دلخوش
باشند؟چگونهمیتوانندنسبتبهافزایشناچیز،ابرازرضایتکنند؟»
برای روشن شدن بیشتر اوضاع ،بهتر است نگاهی به آخرین اطالعات
آماری مرکز آمار ایران بیندازیم .مرکز آمار ایران در جدولی ،وضعیت
تغییرات قیمت 23قلم خوراکی خانوارها در اسفند سال 97نسبت به
اسفند سال  96را منتشر کرده است .در این لیست ،کمترین افزایش
قیمت مربوط به لوبیا چیتی اســت با  11درصد و بیشترین افزایش،
برای پیاز است با  522درصد .بر اساس این جدول ،گوجهفرنگی ۱۸۴
درصد ،سیب ۱۴۲درصد ،گوشت گوسفندی ۱۳۴درصد ،گوشت گاو
 ۱۲۲درصد ،خرما ۱۰۰درصد ،گوشت مرغ ۸۵درصد و برنج ۴۵درصد
رشدداشتهاست.متوسطافزایشقیمتاین 23کاالکهبیشتریناقالم
مصرفیخانوارهایکارگریراتشکیلمیدهد،حدود 100درصداست
اما با این حال ،تورم رسمی اعالم شده توسط مرکز آمار برای بهمن ماه
سال 97نسبت به مدت مشابه سال قبل 42.3،درصد اعالم شده است.
مرادیایناختالفراناشیازفرافکنیآمارینهادهایرسمیبخصوص
مرکز آمار میداند و میگوید« :در تعیین نرخ کلی تورم ،قیمت کاالها و
خدماتیرادرنظرمیگیرندکهتاثیرچندانیدرزندگیروزمرهکارگران
ندارد در حالی که بهتر است به جای آن ،اقالم خوراکی را مدنظر قرار
دهند؛ چراکه امروزه دستمزد کارگران بیشتر صرف همین خوراکیها
میشودو قیمتاینهادرزندگیکارگران موثرتراست».
این فعال کارگری تاکید میکند« :به دلیل همین تفاوت اســت که
کارگران نمیتوانند چندان از افزایش مزد 36.5درصدی رضایت داشته
باشند».اظهاراتمرادیرامرتضیافقهاقتصادداننیزتاییدمیکند.این
استاد دانشگاه در رابطه با «ابهامات تورمی» میگوید« :تورم کلی بسته
به این است که چه مولفههایی را با چه ضرایبی در نظر بگیریم .هر کدام
از این اقالم باید در وزن تاثیرگذاریاش ضرب شود .این وزن تاثیرگذاری
را نهادهای رسمی مثل مرکز آمار متناسب با میزان تاثیرگذاری کاال در
زندگیمردمتعیینمیکنندکهگاهیاینضرایببازندگیروزمرهمردم
بخصوص فرودستان همخوانی ندارد .البته افزایش قیمت دستههای

