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گفتوگو
نماینده تشکلهای رسمی کارگری از تعیین مزد  ۱۴۰۰میگوید

رضا دادیم؛ گرچه رضایت نداریم

 رون�د تعیین دس�تمزد امس�ال زودتر از
س�الهای گذش�ته و بهویژه به نس�بت سال
گذش�ته به پایان رسید .شما بهعنوان یکی از
نمایندگان حاضر در جلس�ه ،ت�ا چه اندازه از
مزد تعیینشده رضایت دارید؟
رضایت و نارضایتی نسبی است و وقتی از رضایت
صحب��ت میکنیم موضوع رضای کامل داش��تن یا
توافق داشتن با یک روند نیست .به نسبت وضعیتی
که سال گذشته و در جلس��ات تعیین دستمزد به
وج��ود آم��د و به این منجر ش��د که م��ا حاضر به
امض��ای مصوبه نش��دیم ،امس��ال به واقع ش��رایط
دیگری وجود داش��ت .از تنشها و کش��مکشهای
س��ال گذش��ته خبری نبود و در نهایت هم میزان
افزایش مزدی که به تصویب رس��ید ،چون باالتر از
نرخ تورم اعالم شده بود ،ما به آن رضا دادیم .دقت
کنید که میگویم تیم کارگری به آن رضا داد و نه
اینکه از آن رضایت کامل داشته باشد.
ب��ه ای��ن ترتیب م��ا ه��م در جلس��ات وضعیت
رضایتبخشت��ری را داش��تیم هم بر عکس س��ال
گذش��ته توانستیم راضی ش��ویم که مصوبه را امضا
کنیم و تنشهایی مش��ابه س��ال گذش��ته نداشته
باش��یم .همانطور هم که گفتم افزایش مزد از این
ناحیه هم بیش��تر از نرخ تورم بود و به همین دلیل
هم ما به این مسئله راضی شدیم.
متاس��فانه برخی رس��انهها در روزهای گذش��ته
طوری صحبتهای تیم کارگری را منتشر کردهاند
که گویا ما از رقم بهدست آمده به شعف آمده و فکر
میکنیم کاری بسیار بزرگ کردهایم پس به همین
دلی��ل از آن رضایت کامل داریم .چنین نیس��ت و
همی��ن رقمی که ما به آن در نهایت رضایت دادیم
هن��وز نمیتوان��د حداقلهای زندگی در کش��ور را
تامین کند.
 با اینکه به س�بد معیش�تی مصوب کمیته
دس�تمزد ش�ورایعالی کار انتقادات فراوانی
میش�د اما در نهایت این سبد ماه گذشته به
تصویب رسید .دستمزد سال  ۱۴۰۰چه میزان
از هزینههای این سبد را میپردازد؟
س��بد به تصویب رس��یده  ۶میلیون و  ۸۹۵هزار
تومان محاسبه شد .همانطوری که شما هم گفتید
اعتراضات فراوانی به این رقم وجود داش��ت و حتی
تیم کارگ��ری هم چندان از آن رضایت نداش��تند
و س��بدی که آنها محاس��به کرده بودند به مراتب
بزرگتر از این س��بد بود .اما ب��رای اینکه باید کار
س��رعت میگرفت تا حداقل مزد به نتیجه برس��د
و بهدلیل حضور چند کارش��ناس مرکز آمار در این
مورد هم در نهایت توافق حاصل شد .بر این اساس،
ل نیازهای خود باید
یک خانوار برای تامی��ن حداق 
ح��دود  ۷میلیون تومان در کش��ور درآمد باش��ند.
منظ��ور از خانوار ه��م خانوادهای با ابع��اد  ۳.۳نفر
اس��ت که میانگین ابعاد خانوار خانوادههای ایرانی
در شرایط فعلی است.
از س��وی دیگر ،دس��تمزدی هم ک��ه در آخرین
جلس��ه ش��ورایعالی کار به تصویب رس��ید برای
ی��ک مزدبگیر متاه��ل با  ۱.۳فرزند ه��م ماهانه ۴
میلی��ون و  ۱۹۷ه��زار تومان حداق��ل دریافتی در
سال آینده خواهد بود .به این ترتیب ،همچنان یک
فاصله حدود  ۲میلی��ون و  ۷۰۰هزار تومانی میان
حداقل مزد و حداقل معیش��ت وج��ود دارد .با این
حال ،چون ش��رایط کشور و دش��واریهای موجود
را میش��ناختیم و از آن مهمتر میدانس��تیم که به
یکب��اره نمیتوان این ش��کاف را برط��رف کرد ،به
همین دلیل به این رقم تن دادیم.
به این ترتیب ،با وجود افزایش مزد فعلی و پیش

از اینکه س��ال آغاز ش��ود و  ۳تورمی آن بر هزینه
مزدبگیران بیفزاید ،باید بگویم که حداقل دریافتی
در س��ال  ۱۴۰۰فقط  ۶۲درصد یک سبد معیشتی
حداقلی را تامین میکند .این برای کسانی که مزد
پای��ه را فقط دریاف��ت میکنن��د ،کار را به مراتب
دش��وارتر هم میکند به نحوی که مزد پایه س��هم
ب��ه مرات��ب ناچیزت��ری را از کل س��بد هزینههای
خانوار میتواند بپردازد .به این ترتیب ،شرایط برای
بازنشستگان میتواند دشوارتر باشد.
 تفاوت این شاخص با مزد تعیینشده برای
 ۹۹چیست؟
ببینی��د س��ال گذش��ته دوس��تان حت��ی اجازه
ندادن��د مزد به اندازه نرخ ت��ورم افزایش پیدا کند.
در حال��ی که مراجع رس��می از ت��ورم بیش از ۴۱
درصدی ح��رف میزنند حداقل م��زد پایه در گام
نخس��ت  ۲۱درصد و سپس  ۲۶درصد افزایش پیدا
کرد .درنتیجه مزد در س��ال ج��اری حتی از تورم
س��ال گذش��ته هم تضعیفش��دهتر بود .همچنین
بای��د توجه داش��ت م��زد به تصویب رس��یده فقط
 ۵۶درصد هزینههای س��بد معیش��تی  ۴میلیون و
 ۹۴۰ه��زار تومانی را پوش��ش میداد .در حالی که
در س��وال پیش هم توضیح دادم مزد  ۱۴۰۰چند
گام به جلوتر برداش��ت و اکنون حدود  ۶۲درصد از
هزینهها را تامین میکند .بنابراین خود این مسئله
یکی از دالیل رضایت داش��تن ما نسبت به جلسات
امسال و نارضایتی شدید ما از جلسات سال گذشته
هم هست.
در هر حال وقتی ش��رایط مهیا و فراهم باشد ما
میتوانیم در جلس��ات تصمیمات بهتری بگیریم و
خوشبختانه فعال توانس��تیم قدرت خرید کارگران
را فعال روی کاغذ حفظ کنیم .میگویم روی کاغذ،
چون با توجه به ش��رایط ام��کان دارد در روزهای
آینده دوباره نرخ تورم به شکل فزایندهای باال برود
که چنین اتفاقی تمام دس��تاوردها را بر باد خواهد
داد و دوباره میتواند مزد را تضعیف کند.
اینجا الزم میدانم به یک نکته دیگر نیز اش��اره
کنم؛ همه میدانیم با مزد  ۴میلیون تومانی زندگی
در ایران دش��وار اس��ت و همه میدانی��م در چند
س��ال اخیر چقدر به اقتصاد ایران فشار آمده است.
این واقعیت س��بب میش��ود مثال به م��زد ناکافی
امس��ال رضایت دهیم .ما خود کارگر هس��تیم و از
وضعیت تولید کش��ور به خوبی باخبریم؛ میدانیم
بنگاهه��ای کوچک بهویژه در این یک س��اله و در
ش��رایط کرونایی چه شرایطی را داشتهاند و به چه
دش��واریهایی متوس��ل ش��دند تا امورات خود را
بگردانند .بنابراین ما واقعیات اقتصادی را میبینیم
و نگران شرایط هم هستیم .با توجه به این جوانب
اس��ت ک��ه فک��ر میکنم رق��م تعیین ش��ده برای
دستمزد مناسب اس��ت اما اکیدا ضروری است که
مسئوالن مربوط به بخش تولید و بهویژه بنگاههای
کوچک توجه ویژه داشته باشند.
 با این وصف نمایندگان تشکلهای رسمی
کارگری چه انتظاری دارند؟
همانطور که به مس��ئله بنگاههای کوچک اشاره
کردم ،انتظار داریم دول��ت حمایتهای ضروری و
مرسوم را از این بخش انجام دهد تا آنها نیز بتوانند
به روزهای پیش از کرونا باز گردند.
از دیگر س��و ،امیدوارم با تفاهمی که روز ش��نبه
به وجود آمد و س��بب ش��د حداقل دستمزد خیلی
زودتر از هر زمان دیگری به تصویب برسد ،بتوانیم
با دولت بیش��تر گفتوگو و مذاکره داشته باشیم تا
از این راه بتوانیم سیاس��تهای حمایتی را هم اجرا
کنیم .همانطوری ک��ه گفتم مزد فعلی فقط کفاف
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قطار تعیین حداقل مزد سال  ۱۴۰۰برعکس سالهای گذشته خیلی زود به
مقصد رس�ید .در آخرین دقایق روز شنبه در نهایت نمایندگان تشکلهای
رسمی کارگری ،تشکلهای کارفرمایی و دولت به توافق رسیدند تا حداقل
مزد س�ال  ۱۴۰۰با افزایش حدود  ۴۰درصدی نس�بت به سال  ۹۹به بیش از
۲میلیون و  ۶۵۰هزار تومان برساند .این در حالی است که دیگر مولفههای
م�زد نیز بهگون�های افزایش پیدا کردند ک�ه از ابتدای س�ال  ۱۴۰۰حداقل
دریافت�ی کارگران مجرد یا ب�دون فرزند به 4میلیون تومان برس�د .با این
حال ،تجربه س�الهای اخیر و ش�واهد فعلی اقتصاد نش�ان میدهد س�ال
آینده همچنان توفان تورمی میتواند اقتصاد کشور را درنوردد.
عل�ی خدایی از جمله نمایندگان کارگری ش�ورایعالی کار ،پس از پایان
جلس�ات مربوط به مزد به
گفت :م�ا به افزایش  ۴۰درصدی مزد رضا
دادیم اما از آن رضایت نداریم .رضایت نداریم ،چون واقعا با مزد  4میلیون
تومانی نمیتوان یک زندگی حداقلی را در ایران داشت .رضا دادیم چون با
توجه به شرایط امکان افزایش مزد بیشتری را تصور نمیکردیم .او با اشاره
به نقش تورم در زندگی و معیش�ت خانواره�ای طبقه کارگر و مزدبگیران،
تصری�ح کرد :م�ا از تورم نگرانیهای فراوانی داش�ته و انتظار داریم س�ال
آینده نهادهای مس�ئول کنترل مناسبی بر قیمتها داشته باشند .مشروح
این گفتوگو را در ادامه بخوانید.

متاسفانه برخی رسانهها در روزهای گذشته طوری صحبتهای تیم
کارگری را منتشر کردهاند که گویا ما از رقم بهدست آمده به شعف
آمد ه و فکر میکنیم کاری بسیار بزرگ کردهایم
 ۶۲هزینهه��ای خانوار را میده��د و این در حالی
اس��ت که همچنان خبرها از افزایش ش��تابان نرخ
تورم خبر میدهند .به این ترتیب ،ضرورت ایجاب
میکند دولت س��ال آینده ،جدا از اینکه در دست
ک��دام جناح خواهد بود ،باید به فکر سیاس��تهای
حمایتی از اقش��ار فرودست باشد .به بیان دیگر در
 ۳سال گذشته جمعیت زیادی از کشور به زیر خط
فقر سقوط کردهاند .اینها بخش مهمی از جمعیت
کشور را تشکیل میدهند و با توجه به تاکید قانون
اساس��ی و دیگر قوانین باالدستی ضروری است که
دولت در این مس��ئله مداخله کرده و امکان تامین
یک زندگی شایس��ته را برای آنها و خانوادههایشان
فراهم کند.
 بان�ک مرک�زی از افزای�ش  ۳۹درص�دی
نقدینگی در یک س�ال اخیر خبر میدهد .در
س�الهای گذش�ته هم همواره ش�ما در میانه
س�ال درخواس�ت ترمیم مزد را داشتید .برای
سال  ۱۴۰۰چقدر نگران نرخ تورم هستید؟
به واقع ،مانند تقریبا هم��ه خانوارهای کارگری،
از هی��چ چیزی به اندازه نرخ تورم نگران نیس��تیم
و ب��رای ما بهطوری کلی کنترل قیمتها به مراتب
مهمتر از میزان افزایش دس��تمزد است .یکی دیگر
از نماین��دگان کارگری هم در ای��ن مدت چند بار
تاکی��د کرده ک��ه اگر دولت ،ت��ورم را کنترل کند،
حاضریم مدتی دس��تمزدمان افزای��ش نیابد؛ یعنی
مس��ئله تورم تا این اندازه برای کارگران و معیشت
آنها دردسرساز است ،آنقدر که حاضریم از افزایش
مزد چشمپوشی کنیم ،به شرط اینکه ثبات قیمتی
کامل برقرار شود.
به همی��ن دلیل بای��د از تمام نهاده��ای ناظر و
مرتبط بخواهیم در س��ال آین��ده کنترل بازار را در
دست داشته باش��ند و اجازه جهشهای چشمگیر
قیمتی به کاالها و خدمات را ندهند .این یک ظلم
ب��زرگ به خانوارهای ایرانی اس��ت که هیچ کنترل
مناس��بی روی نرخ کاالهای مورد نی��از آنها وجود
ندارد و هر بار خرید از مغازه میتواند برای آنها یک
شگفتی بیافریند.
به این ترتیب ،مس��ئله اساس��ی ب��رای کارگران
کنترل نرخ تورم اس��ت اما ما اب��زاری برای کنترل
قیمت��ی در ب��ازار نداری��م و تنه��ا در تعیی��ن مزد
میتوانیم نقشی داش��ته باشیم .به هر حال مسئله
ت��ورم حتی از موضوع تعیین حداقل دس��تمزد نیز
ب��رای ما مهمتر و کلیدیتر اس��ت .ب��ه این ترتیب
م��ا ،یعنی نماین��دگان کارگری ،بهدنب��ال افزایش
دس��تمزدها نیس��تیم ،بلکه بهدنبال تقویت قدرت
خرید هس��تیم .اما شرایط  ۳سال اخیر سبب شده
تقوی��ت قدرت خرید هم تا ح��د زیادی کنار رود و
مسئله اصلی و تنها مسئله شود ،حفظ قدرت خرید
فعلی.ب��ا این حال ،اگر نرخ تورم دو رقمی باش��د و
بی��ش از  ۳۰درصد خیلی زود اثرات تقویت قدرت
خری��د از بین خواه��د رفت .هنگامیک��ه بازار رها
میشود ،گویا قیمتها هم رها میشوند و تا جایی
که بتوانند افزایش مییابند .این مش��کل ما و همه
خانوارهای کارگری است که تورم زمانه را برایمان
غیرقابل تحمل کرده است.
همین نرخ تورم باال س��بب شده در  ۳سال اخیر
ه��ر بار چند ماه پس از افزایش دس��تمزدها دوباره
درخواست جلسه برای ترمیم مزدها را بدهیم .این
مهم از س��ال  ۹۷به این سو ،هر سال تکرار شده و
من معتقدم اگر باز هم این اتفاق رخ دهد باید برای
ترمیم مزد حرفهایتر و بهتر از  ۳سال گذشته هم
عمل کنیم .ولو اینک��ه دولت در حال تغییر کردن
اس��ت و شاید از نظر سیاس��ی خیلی ثبات در سال

یادداشت

رکوردشکنی مزد
 ۱۴۰۰و چالش
همیشگی تورم

آینده نداشته باشیم.
به هر ح��ال ،امی��دوارم تعیین ک��م چالش مزد
 ۱۴۰۰تبدی��ل ب��ه نقطه عطفی ش��ده تا چالشها
میان س��ه طرف کارگری ،کارفرمایی و دولت کمتر
ش��ود و در ص��ورت امکان در کنترل تورم و س��ایر
مس��ائل هم بتواند برای طول سال تصمیمات الزم
را بگیرد.
 در جلس�ات س�ال گذش�ته چه گذش�ت
ک�ه ش�ما جلس�ات امس�ال را به نس�بت آن
رضایتبخش مینامید؟
واقعا ش��رایط عجیب و سختی برای سال گذشته
داش��تیم به نحوی که خود من ه��م گاهی تعجب
میک��ردم که ای��ن دیگر چه وضعی اس��ت .ببینید
همانطورک��ه گفت��م با وجود اینک��ه آخرین آمار از
تورم  ۳۴.۲درصدی در کشور خبر میدهد ،حداقل
دریافت��ی بیش از  ۴۰درص��د افزایش یافت .اما در
س��ال گذش��ته در حالی که نرخ ت��ورم  ۴۱درصد
بود مزد را در گام نخس��ت فقط  ۲۱درصد افزایش
دادند.
س��ال گذش��ته ،تمام تالش خود را پیرامون این
موضوع گذش��ته بودیم که ابتدا مزد پایه دستکم
به اندازه نرخ ت��ورم افزایش یابد .کاری که دولت و
کارفرمایان هرگ��ز حاضر به انجام آن نبودند .نباید
فرام��وش کنیم م��زد پایه مهمتری��ن مولفه تعیین
دستمزد اس��ت زیرا عیدی ،س��نوات ،اضافه کار و
حقوق بازنشستگان بر پایه میزان مزد پایه تعیین و
پرداخت میشود .دولت به هیچ وجه موافق افزایش
م��زد پایه ب��ه اندازه ت��ورم نبود .به همی��ن دلیل،
نخس��ت  ۲۱درصد و س��پس برای راض��ی کردن
نمایندگان کارگری به امضا مصوبه ،حاضر ش��دند
آن را  ۲۶درصد افزای��ش دهند .همچنین افزایش
سایر سطوح مزدی نیز در سال گذشته بسیار نازل
بود ،به نحوی که س��ایر سطوح حداکثر  ۱۵درصد
در س��ال گذش��ته افزایش پیدا کردند .با این حال،
امس��ال حداقل دس��تمزد اندکی هم بیش از تورم
افزایش پیدا کرد و  ۶۲درصد سبد معیشت را فعال
میتواند تامین کند که گامی جلوتر از سال گذشته
بهشمار میرود.
به قدری در جلس��ات مربوط ب��ه تعیین حداقل
مزد  ۹۹تن��ش و چالش وجود داش��ت که ما پس
از پای��ان آن تاکید کردیم که قطار مزد بهطور کلی
از ریل خارج ش��ده اس��ت .اما وقتی امسال حداقل
مزد به اندازه میزان تورم اعالم ش��ده افزایش پیدا
ک��رده ،حداقل میتوانیم بگویی��م تبصره یک ماده
 ۴۱قانون کار مورد توج��ه قرار گرفته و در تعیین
حداق��ل م��زد مفاد آن لحاظ ش��ده اس��ت .همین
تفاهم و نبودن چالش سبب شد در عمل مجموعه
حداقل دس��تمزد بیش از  ۴۱درصدی افزایش یابد
و کسانی که امس��ال  ۲میلیون و  ۶۰۰هزار تومان
حقوق میگرفتند در سال آینده میتوانند حدود ۴
میلیون تومان در ماه دریافتی داش��ته باشند .البته
ذکر این نکته هم ضروری اس��ت ک��ه افزایش مزد
حدود ۴۰درصدی تقریبا در ایران به جز سال پس
از انقالب بیسابقه هم بوده است.
 اگ�ر نرخ ت�ورم در س�ال آینده به ش�کل
فزاینده افزایشی شود ،باز هم جلسات ترمیم
مزد را درخواست میدهید؟
امیدوارم چنین نش��ود اما اگر ب��از هم نرخ تورم
روندی فزاینده به خود بگیرد ما همه سعی خود را
برای حفظ قدرت خرید کارگران انجام خواهیم داد.
با این حال از ش��ما خواه��ش میکنم اجازه دهید
خستگی جلسات اخیر از تن ما خارج شود و سپس
ما را به یاد جلسات احتمالی سال آینده بیندازید.

علی خدایی

انتظار
داریم دولت
حمایتهای
ضروری و
مرسوم را از
بنگاههای کوچک
انجام دهد تا آنها
نیز بتوانند به
روزهای پیش از
کرونا
باز گردند

امس��ال روند تعیین حداقل م��زد با وجود اینکه
میرفت به کشمکشهای متعدد دچار شود ،خیلی
زودتر از هر س��ال دیگر به پایان رس��ید .در آخرین
دقایق روز ش��نبه و در حالی که هنوز یک هفته تا
پایان س��ال باقی مانده بود ،نمایندگان تشکلهای
رسمی کارگری ،تشکلهای کارفرمایی و دولت در
نهای��ت توافق کردند تا حداقل م��زد پایه کارگران
کش��ور به می��زان  ۳۹درصد افزای��ش یابد .این در
حالی بود که در ابتدای جلسات ،دولت با پیشنهاد
افزایش  ۳۲درصدی و کارفرمایان با پیش��نهاد مزد
منطقهای و بعدتر با افزایش  ۲۵درصدی خود را به
جلسات رساندند .در مقابل نمایندگان تشکلهای
رسمی کارگری از همان آغاز تاکید داشتند که مزد
باید معادل یک میلیون و  ۹۵۵هزار تومان افزایش
یابد .این رقم معادل افزایش هزینههای معیش��تی
خانوار در یک س��ال گذش��ته بود و از نظر درصدی
هم معادل  ۱۰۲درصد بر میزان حداقل دس��تمزد
میافزود .با این حال ،مش��خص بود چون سالهای
گذش��ته ،دولت بهنوعی وسط ماجرا را گرفته است.
در نهای��ت ب��ه حداقل مزد پایه ح��دود  ۷۰۰هزار
تومان اضافه شود .همچنین با افزایش  ۵۰درصدی
حق مس��کن و حق بن خوارب��ار و دیگر مولفههای
م��زد ،در س��ال آینده حداقل دریافت��ی کارگران و
مزدبگیران ،در صورتی که فرزندی نداش��ته باشند،
اندکی کمتر از  ۴میلیون تومان خواهد بود.
گرچ��ه افزایش  ۳۹درصدی مزد ،تقریبا هیچگاه
در س��الهای گذش��ته تکرار نش��ده بود و تنها در
نخس��تین س��ال پس از انقالب افزایش مزد بیش
از ای��ن رقم بود ،هن��وز با معیش��ت فاصله بزرگی
دارد .هماکنون حداقل دستمزد اعالمشده از سوی
شورایعالی کار فقط میتواند  ۶۲درصد هزینههای
معیشتی خانوار را تامین کند .به این ترتیب ،بیش
از یکس��وم هزینههای خانوار منابعی برای تامین
ندارن��د .همچنی��ن بهتازگی بان��ک مرکزی اعالم
ک��رده نقدینگی در حدفاصل بهم��ن  ۹۹تا بهمن
 ۹۸بیش از  ۳۹درصد رش��د کرده اس��ت .این رشد
نقدینگ��ی عمدت��ا از ناحیه افزای��ش پایه پولی و با
س��هم باالی ش��به پولها خلق ش��ده است .دلیل
افزایش نقدینگی در  ۳س��ال گذش��ته حجم باالی
کس��ری بودج��ه دولتها بوده اس��ت .دولتها در
ایران هنگامیکه نمیتوانند هزینههای جاری خود
را تامین کنند ،منابع نفتی دس��ت درازی میکنند
ام��ا در ش��رایط پس از تحریمه��ای ایاالت متحده
چنین منابع گستردهای دیگر در دسترس دولتها
قرار ندارد .به همین دلیل دولت مجبور به استفاده
از راهکارهای دیگر ش��ده است .این راهکار چیزی
نیس��ت جز افزایش اس��تقراض از بانکها و بهویژه
بانک مرکزی .در ادبیات اقتصادی به پولی که از این
طریق و برای جبران کسری بودجه خلق میشود،
پول پرق��درت میگویند .به این ترتیب ،این حجم
از نقدینگی با پولی پرقدرت جبران شدند و این به
آن معناس��ت که در سال آینده نرخ تورم همچنان
میتوان��د ش��رایط بیثباتکنن��دهای را برای نرخ
کاالها و خدمات در سال بعد ایجاد کند.
دولت روحانی در آخرین فرصت خود برای جبران
قدرت خرید مزدبگیران دست به رکوردشکنی زد.
اما این رکوردش��کنی در کنار رکوردش��کنیهای
دیگ��ر در زمان این دولت بیاثر میش��ود .رکود ۳
س��ال ت��ورم بی��ش از  ۳۰درصد پ��ی در پی که در
ایرن دوران برای کش��ور بهوج��ود آمد ،همزمان با
رکود دو سال رشد منفی حدود  ۱۲درصد ،از جمله
رکوردهایی هس��تند که پیامده��ای آن قبل از هر
چیز دامن خانوارهای کارگری میگیرد.
ب��ه این ترتیب ،رکوردش��کنی افزای��ش مزد در
دولت روحانی ،زمانی که با انتظار تورمی برای سال
 ۱۴۰۰همزمان میش��ود ،میتواند تمام تاثیر خود
را از دس��ت دهد .گرچه افزایش حدود یک میلیون
و  ۴۰۰هزار تومانی در دریافتیها بیس��ابقه است
ام��ا نباید فراموش کرد همی��ن افزایش مزد با یک
ت��ورم کمتر از  ۲۰درصدی نیز کامال از بین خواهد
رف��ت .حال اگر برای س��ال آینده نرخ تورم آنطور
که صن��دوق بینالمللی پول برای ایران  ۴۱درصد
در نظر گرفته ،شود ،آنگاه تا پیش از آغاز تابستان
تمام دس��تاوردهای ش��ورایعالی کار دود میشود
و ب��ه هوا میرود.ش��اید کار برای دولت روحانی در
این مقطع به پایان برس��د اما جدال برای دستیابی
به مزدی شایس��ته و منصفانه و تالش برای تعمیق
عدالت اجتماعی پس از این هم ادامه خواهد داشت.
دولت آینده از هر جناحی که باش��د ،باید پاس��خ و
برنام��ه کافی برای تحقق عدالت اجتماعی داش��ته
باشد ،زیرا جامعه تنگدستتر از آن است که بتواند
با گفتار درمانی برای مدتی هم شکم خود را صابون
بزن��د .دول��ت بعدی قبل از هر چی��ز باید بتواند در
چالشهای مختلف تصمیمات س��ریع اما دقیق را
اتخاذ کند.

