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اشت و این د ترهای قبلتر از سالابعادی وسیع به لحاظ کمی 7936 دامنه اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال

بخشی از تر بوده است. هم گسترده 36هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی از سال 7931اعتراضات در سال 

سازی شدن از محل کار، عدم پرداخت حق بیمه و روند خصوصی معوقه، اخراج تراضات کارگران مربوط به حقوقاع

 توانرا می « دستمزدها»مسئله اما  شوندکه به شکل مطالبات انباشته شده مطرح می ها بوده استکارخانه

 دانست.ها تمام این سالهای کارگری در فصل مشترک اعتراض

د و ای سقوط کرسابقهنظیر بود و ارزش پول ملی به طرز بیبه لحاظ اقتصادی سالی کم 7931سال  ،در این میان 

به حدی  کنیماش را سپری مینرخ تورم نیز گسترشی چشمگیر داشت. وضعیت اقتصادی سالی که روزهای پایانی

بحث افزایش دوباره دستمزدها مطرح شد چرا که در فاصله چند ماه از آغاز  «در میانه سال»این بار وخیم بود که 

 عضایاگسترش یافت.  ملموسیسال تا پایان تابستان فاصله میان حداقل دستمزدها و سبد معیشت خانوار به طرز 

ردند مطرح ک کارگری شورای عالی کار در میانه امسال با تاکید بر این فاصله ضرورت افزایش دوباره دستمزدها را

 . که البته این بحث در آن مقطع به جایی نرسید

های زندگی در ابتدای تیرماه علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در روزهای میانی امسال هزینه

ود هزارتومان دانسته بود و گفته ب 356را طبق همان جدول مورد توافق کارفرمایان و دولت مبلغ سه میلیون و  31

. درصد از نیازهای یک خانوار را تامین کند 93هزارتومانی تنها قادر است  953درآمد یک میلیون و که 

درصد رسیده بود اما در میانه امسال  69های زندگی و دستمزد به رقم اقلشکاف بین حد 37به گفته او در سال 

های ینهن مقطع فاصله میان دستمزد و هزامروز و با گذشت چند ماه از آ  .7درصد رسیده است 66این شکاف به 

  است.تقلیل یافته  7937قدرت خرید دستمزدبگیران به وضعیتی بدتر از سال خانوار بیشتر هم شده و 

تاکید  ،استمربوط  31که به خط فقر شش ماه نخست سال  های مجلس شورای اسالمی در گزارشی،مرکز پژوهش

طبق «. 1نشان از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار دارد 7931برآورد خط فقر در تابستان »کرده که 

رشد داشته و این حاکی از آن است  36نسبت به تابستان  31ها خط فقر در تابستان این گزارش، در تمام خوشه

زارش اند. این گکه خانوارهای بیشتری در تابستان امسال در مقایسه با سال گذشته به زیر خط فقر سقوط کرده

برای یک خانوار چهار نفره دو میلیون و  7935الترین خط فقر ماهیانه را مربوط به تهران دانسته که در سال با

به رقم دو میلیون و هفتصد و بیست و هشت  7931هفتاد و شش هزار تومان محاسبه شده و این رقم در تابستان 

                                                           
 مه شرق. ، روزنا71/5/7931، «مزدهالزوم افزایش فوری دست».علی خدایی، 7

 

  2. »برآورد خط فقر 6ماهه نخست سال 7931«، مرکز پژوهشهای مجلس،دفتر مطالعات اقتصادی،گروه مطالعات اقتصادی کالن، 7931/3/73
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حدود سیصد  در 31نسبت به بهار  31ابستان کند که خط فقر تهران در تهزارتومان رسیده است. گزارش تاکید می

را مورد بررسی قرار  31ماه ابتدایی سال  6گزارش فوق هزارتومان برای یک خانوار چهار نفره افزایش داشته است. 

 تر هم شده است. داده و در شش ماه پایانی سال وضعیت وخیم

هانه را در سه سال اخیر داشته و شاخص کل طبق گزارش مرکز آمار ایران بهمن امسال بیشترین میزان گرانی ما

درصد باال رفته است و این  04بیش از  36قیمت کاالها و خدمات مصرفی در این ماه در مقایسه با بهمن سال 

مجموعه کاال و  برای خرید یک 39درصد بیشتر از بهمن  3.29خانوارهای کشور به طور میانگین یعنی 

درصد اعالم  1935، 7931ماهه منتهی به بهمن  71گزارش نرخ تورم را در  . ایناندهزینه کردهخدمات یکسان 

شد اند. رزایش قیمت را داشتهها بیشترین افها و آشامیدنیطبق این گزارش دخانیات و گروه خوراکی. 9کرده است

مشابه سال ها و همچنین افزایش قیمت کاالها و خدمات در بهمن امسال در مقایسه با مدت ماهانه شاخص قیمت

 توان در ادامه مشاهده کرد:گذشته را می

 

                                                           
 7/72/7931تاریخ انتشار  ،7931کننده در بهمن . گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرف9 
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 دانند اما حتیاز آمار رسمی می های غیررسمی اقتصاددانان و فعالین کارگری نرخ تورم و خط فقر را بیشگزارش

  شویم که:پرسش اساسی روبرو می دوبا کم دستبه همین آمارهای رسمی هم رجوع کنیم  فقطاگر 

 مسایل معیشتیو  بازتولید نیروی کار ی نظیرحداقل دستمزدهای موجود با موضوعات بر اساس -

 مزدبگیران چه خواهیم کرد؟

 کاهش شدید قدرت خرید مزدبگیران چه خواهیم کرد؟ابعاد اجتماعی و سیاسی با  -

حداقل  بحث درگیر مختلف هایگروه نظرات انعکاس واسطه به تا شده تالش مجمل تحلیلیِ گزارش این در

های شاخص ارایه شود. به این منظور با چهره 39تصویری از وضعیت افزایش دستمزدها در سال  دستمزدها،

اند ای درباره وضعیت مزدبگیران داشتههای درگیر این موضوع و نیز اقتصاددانانی که مطالعات گستردهگروه

در این میان تالش  ادامه آورده شده است. وگوها درهای این گفتترین بخشگفتگوهایی صورت گرفته که مهم

شد تا نظر وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم منعکس شود که متاسفانه معاونت روابط کار این وزاتخانه 

 حاضر به همکاری نشد.توسط معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه، های صورت گرفته رغم هماهنگیعلی



6 
 

6 
 

 سمت/ تخصص نکات کلیدی
ی اسام

شوندگانمصاحبه  
 ردیف

ها به برای جبران فاصله دستمزدها و هزینه

های گسترده ساختاری نیاز داریم که هم برنامه

مبتنی است بر ترمیم دستمزدها و هم مبتنی 

است بر رایگان شدن خدمات عمومی مثل 

 آموزش و بهداشت

 7 پرویز صداقت اقتصاددان

هم  هستند،مزد و معیشت دو مقوله جدا از هم 

باید مزدها واقعی باشند و هم خدمات عمومی 

 به صورت رایگان باشند.

 

فعال کارگری و 

 سندیکایی

 

 1 حسین اکبری

امکان افزایش نقدی دستمزدها وجود ندارد و 

باید ستاد بن احیا شود و کاالهای اساسی با 

نرخ ارز مرجع خریداری و در اختیار خانوارها 

 قرار گیرد

کارفرمایی عضو 

 شورای عالی کار

هااصغر آهنی  9 

سبد معیشت در شورای عالی کار سه میلیون و 

هفتصد وپنجاه و نه هزار و دویست و شصت تومان 

برآورد شده و وظیفه ما احیای قدرت خرید 

 مزدبگیران است

عضو کارگری شورای 

 عالی کار

 0 علی خدایی

افزایش دستمزد در ایران هیچ تاثیری بر 

 افزایش نرخ تورم نخواهد داشت

رئیس کمیته 

دستمزد کانون عالی 

 شوراهای اسالمی کار

 5 فرامرز توفیقی

درصد کارگران 15درصدی مزد 14با افزایش 

 زیر خط مطلق فقر خواهند بود

دانافریبرز رئیس اقتصاددان  6 

 

 افزایش دستمزدها و غیرکاالیی کردن خدمات عمومیضرورت  :زبده نظرات

دستمزدهای موجود  دستمزدها تردیدی درباره ناکافی بودن حداقل های درگیر بحثِیک از طرفامروز تقریبا هیچ

هم ای است که همچنان مبای به همراه خواهد داشت مسئلهد اما اینکه این عدم تردید در عمل چه نتیجهنندار

 است.

 تری هم تاکید دارد که البته تحققاما بر نکته کلیدیپرویز صداقت اگرچه بر روی افزایش دستمزدها تاکید دارد 

 رسد:آن دشوارتر از تحقق دستمزدهای واقعی به نظر می
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امروز چنان اختالفی بین دستمزدها و هزینه واقعی زندگی و سبد معیشت خانوار ایجاد شده که پوشاندن این »

ی ای ترمیم شود. اما براتمزدها به شکل گستردهساختاری دارد. حتما باید دس های گستردهفاصله نیاز به برنامه

اینکه اثرات تورمی نداشته باشد باید همزمان انجماد حقوق و مزد طبقات فرادست جامعه هم اعمال شود چراکه 

های ای است. اما مهم تر از ترمیم دستمزدها، کاری که جنبشفاصله بین حداکثر و حداقل مزد فاصله بیمارگونه

سال گذشته خانوارها مجبور  94نبالش باشند، غیرکاالیی کردن آن دسته از خدماتی است که در اجتماعی باید د

کنند. مثل هزینه مهدکودک و آموزش که امروز هزینه زیادی دارد. در سه شدند از طریق بازار آنها را تامین می

ا باید مجددا به شکل خدمات هو این چیز پولی شدههای خدمات بهداشتی و آموزشی همهدهه اخیر و در حوزه

مزدها و سبدهای معیشت خانوار همین ها قرار گیرد. تنها راه منطقی پوشاندن دستغیرکاالیی در دسترس خانواده

 «است که پیامدهای تورمی هم به همراه ندارد.راهکار 

ندارد  زایش دستمزدهاجانبه افاز فعاالن باسابقه کارگری و سندیکایی امید چندانی به مذاکرات سه حسین اکبری

 کند: و  البته به تبعات این موضوع هم اشاره می

وقت تصویب نشده و مزد واقعی قاعدتا باید بر اساس معیارهای قانون کار های گذشته مزد واقعی هیچدر سال»

باید حداقل دستمزد  کمقرار باشد بر اساس نرخ واقعی تورم دستمزدها را افزایش دهند دستاعمال شود. اگر 

 انددر شورای عالی کار بر اساس معیارهایی که هر سه طرف پذیرفتهشود. میزان فعلی چیزی حدود سه برابر 

اما پذیرش آن به معنای این نیست این برآورد را قبول دارند طرفین برآوردی از هزینه سبد خانوار صورت گرفته و 

هزینه سبد خانوار را پذیرفته بودند اما عمال در تعیین که مزد را هم بر اساس آن تعیین کنند. سال گذشته هم 

حداقل دستمزد باید بین دو شد اقل دستمزد آن را رعایت نکردند. اگر سال گذشته به این برآورد توجه میحد

ه همان برآوردهایی کبه متاسفانه اینها  اماشد. هشتصد هزار تومان تعیین میدو میلیون و میلیون و ششصد تا 

رسد که کنند. امروز به نظر نمیدهند هم عمل نمیبه عنوان پایه بحث افزایش دستمزدها انجام میخودشان 

شورای عالی کار افزایش دستمزد کارگران را بیشتر از آن چیزی که برای کارمندان دولت تصویب شده بخواهد 

واقعی نخواهد بود. چیز  مصوب کند. یعنی در واقع امسال هم همچنان مبلغی را تعیین خواهند کرد که مزد

در چند سال گذشته ضلع کارگری شورای عالی کار درباره  و آن اینکهعجیبی هم در حال اتفاق افتادن است 

جلسات شورای در وگوها هم کاهش یافته و کرد و امسال همان گفتوگو میافزایش دستمزدها شروع به گفت

مزد به فرض تصویب نکته دیگر این است که  ای کارگران ندارد.ملموسی بر افتد و نتیجهعالی کار هم اتفاقی نمی

نه وزارت کار نظارتی بر پرداخت دستمزدها دارد و نه پرداخت آن وجود ندارد.  برایهیچ ضمانت اجرایی واقعی 

 توانندکارفرماها می گیری وجود دارد که کارگران به آن رجوع کنند و در این شرایطسندیکاهای قدرتمند و همه

بخشی از همین دستمزدها را هم به کارگران پرداخت نکنند. درنتیجه حتی در بهترین حالت هم اگر مزد واقعی 

گاه به سمت واقعی کردن دستمزدها ها هم هیچگذاریتشود. ضمن اینکه اساسا سیاستصویب شود پرداخت نمی

ی کوچک هاکارگاه برخی که مزد توافقی را برایاند برای اینای به مجلس بردهبینیم که الیحهمیامروز . نبوده است

ای برای اینکه اش این است که هیچ ارادهرود معنییا روستاها و... ایجاد کنند. وقتی چنین چیزی به مجلس می
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برند مزد واقعی پرداخت شود وجود ندارد و علتش هم این است که نمایندگانی که این الیحه را به مجلس می

 .«ای در مجلس ندارندداری هستند و در ایران متاسفانه کارگران نمایندهنمایندگان سرمایه

ساس اند، بر اعلی خدایی با اشاره به مبلغی که به عنوان سبد معیشت خانوارها در شورای عالی کار در نظر گرفته

 دو محور کلی به ضرورت افزایش دستمزدها بر پایه رقم سبد معیشت تاکید دارد: 

شترک ما، کارفرماها و دولت که عمده این محاسبه هم بر اساس نظرات کارفرماها و دولت صورت طبق محاسبه م»

گرفته، رقم سبد معیشت سه میلیون و هفتصد وپنجاه و نه هزار و دویست و شصت تومان برآورد شده است. این 

های دهد که هزینهیعدد در بهمن ماه سال پیش دو میلیون و ششصد هزار تومان بوده و همین ارقام نشان م

زندگی در سالی که رو به اتمام است به ازای هر ماه حدود یک میلیون و هشتاد و نه هزار تومان افزایش داشته و 

داقل کنم حایم و فکر میدهد. امروز به پایان سال رسیدهبه عبارتی این میزان سقوط معیشت کارگران را نشان می

رفته کارگران است و لزوم این تکلیف به دو محور مربوط است. یکی تکلیف ما جبران قدرت خرید از دست 

معیشت کارگران است و مشکالتی که کارگران و جامعه با آن درگیر هستند و موضوع دوم رکود ناشی از ازبین 

د رود و چرخه آن کنرفتن قدرت خرید مردم است. به دلیل نبود قدرت خرید تولیدات تولیدکنندگان فروش نمی

ی های زندگو از طرف دیگر جامعه به دلیل تامین نبودن معیشتش آسیب دیده است. ما اگر بخواهیم حداقلشده 

را به طور کامل تامین کنیم باید حداقل دستمزدها را به سه میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار و دویست تومان 

واهیم رسد و صرفا قدرت خرید از دست افزایش بدهیم. اما با این مدلی که در حال حرکت هستیم به آنجا نخ

 «شود.رفته در سال گذشته جبران می

پذیرد اما برای پر کردن این فاصله موافق افزایش ها را میاگرچه فاصله میان دستمزدها و هزینهها اصغر آهنی

 کند:مستقیم دستمزدها نیست و راهی دیگر پیشنهاد می

در کنترل ارزی که برای کاالهای اساسی اختصاص پیدا کرد موفق نبودیم و حاال بهترین راهکار  31در سال »

با ارز مرجع کاال خریداری و در اختیار خانوارها قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد ما خواهیم توانست است که این 

طرف کنیم. امروز فاصله زیادی بین دستمزدها و مشکل کاالهای اساسی که مورد نیاز خوراک خانوارها است را بر

توان تنها با اتکا به افزایش دستمزدها این فاصله را پوشاند. افزایش زیاد های زندگی به وجود آمده و نمیهزینه

دستمزدها باعث ریزش کار و نابودی واحدهای کوچک و متوسطی که دچار سختی هستند خواهد شد. به نظر ما 

ها و دستمزدها این است که کاالهای اساسی با نرخ مرجع خریداری شود و قطعا میان هزینه راه جبران فاصله

وقتی که کاالها به این شکل بین خانوارها توزیع شود به مراتب بهتر از افزایش دستمزدها خواهد بود. ستاد بن 

 ش از نود درصد اشتغال ما مربوطپذیر نیست. بیاندازی کنیم چرا که افزایش نقدی اصال امکانگذشته را باید راه

اند. در این بحران راه این های زیادی دیدههای خرد و کوچک و متوسط است و همین االن آنها آسیببه بنگاه

است که دولت هم به عنوان شریک سوم وارد عرصه شود و کمک کند. بحث آموزش باید به صورت رایگان به 

شود، موضوع درمان با توجه به مبالغ باالیی که در این عرصه هزینه می خصوص برای اقشار کارگری انجام شود، در
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ای که در عرصه سالمت داریم باید با توجه به بودجهو اش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد دولت باید بدهی

های زینهپذیر مجانی کنند و قطعا وقتی آموزش و سالمت مجانی شود هبیمه را برای کارگران و اقشار آسیب

 «.کندمعیشت کاهش پیدا می

ه وظیفه دولت است که خدمات عمومی حسین اکبری معتقد است که اگرچ د،کنها مطرح میدر مقابل آنچه آهنی

را به صورت رایگان ارایه کند اما به همان میزان کارفرماها هم وظیفه دارند که دستمزد واقعی کارگران را بپردازند 

 الل کارفرماها مبنی بر رایگان کردن خدمات عمومی اگرچه درست است اما خلط مبحث است:و به اعتقاد او استد

دو موضوع هست که باید به آن توجه شود؛ یکی مزد است و دیگری معیشت. همه جوانب معیشت را با مزد »

 ده که باید رایگانرغم اینکه در قانون اساسی آمهای آموزش و بهداشت علیتوان تامین کرد. مثال امروز عرصهنمی

اند و این بخش از ماجرا وظیفه دولت است که آنها را به باشد رایگان نیستند. بهداشت و آموزش کاالیی شده

صورت رایگان عرضه کند. اما این به آن معنا نیست که در سوی دیگر کارفرماها مزد واقعی را به کارگران پرداخت 

م باید هم دولت و هم کارفرماها هر دو به وظایفشان عمل کنند. این نکنند. اگر هزینه سبد خانوار را پذیرفتی

درست که دولت وظایفی در قبال همه جامعه و از جمله کارگران دارد اما از طرف دیگر کارفرماها باید مزد واقعی 

دهد جام نمیکار را بدهند و این در قانون کار تصریح شده است. امروز کارفرماها روی بخشی از وظایفی که دولت ان

کنند در حالی که هم دولت و هم کارفرماها باید طبق قانون کنند و مزد واقعی را از سر خودشان باز میتاکید می

دهند تا مسئولیت را از سر خود ای است که کارفرماها انجام میبه وظایف خودشان عمل کنند. این خلط آگاهانه

تری خواهد بود و اعتراضات کارگری بیش از آنچه امروز دیده سخت باز کنند. با این وضعیت سال آینده قطعا سال

 «شود شکل خواهد گرفت.می

 داند:علی خدایی نیز بهترین راهکار را افزایش مستقیم دستمزدها می

ترین و بهترین راه این است که با افزایش مستقیم دستمزد  قدرت خرید جبران شود و ما نظر ما طبیعی از»

تواند آسیبی به اقتصاد ما بزند با توجه به این که معتقد نیستیم که باال رفتن نقدی قدرت خرید کارگران می

ت خرید ناشی از افزایش دستمزد نه افزایش قدراد نخواهد شد. نقدینگی جدیدی با این موضوع در جامعه ایج

تواند ما میکند حتزدند بلکه برعکس با رونقی که در بخش مولد اقتصادمان ایجاد میتنها آسیبی به اقتصاد ما نمی

ا مان حمایت صورت گیرد. بتاثیرات مثبتی داشته باشد. اما تمام اینها منوط به این است که از تولیدکنندگان

امسال در اقتصاد ما افتاد، ممکن است برخی از تولیدکنندگان داخلی ما دچار مشکل شده  توجه به اتفاقاتی که

 اند. چون عمال افزایشی که در نرخ مواد اولیهباشند. ما معتقد نیستیم که تمام تولیدکنندگان ما دچار مشکل شده

یر  و تا این جامعه دستمزدبگکنندگان منتقل شد و نهایوارداتی تولیدکنندگان ایجاد شد به قیمت نهایی مصرف

 به صورت خاصممکن است کنند. به اعتقاد ما در این شرایط بگیر ما هستند که این وضعیت را تحمل میحقوق

طور ها در مقایسه با کاالهای دیگر نتوانسته باشند آنبرخی از واحدهای تولیدی ما به خاطر رقابتی بودن قیمت

هایی که مصرف عام دارد وجود ندارد. تولیداتی که عا این در مورد حوزهکه باید افزایش قیمت بدهند و قط
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ی اند. راهکارهای دیگررقم زده نظارتیرسد افزایش قیمت را بدون هیچ کننده نهایی میمصرفشان به دست مصرف

آن را با کمک  از ایم، از جمله اینکه این ارقامی که قرار است به دستمزدها افزوده شود مقداریهم پیشنهاد کرده

 طدولت بتوانیم به ستاد بن اختصاص دهیم و با استفاده از ارز دولتی کاالهای اساسی را تهیه کنیم و توس

باید به تصمیم بینابینی برسیم که هم معیشت کارگران تامین شود و هم رکودی های کارگری توزیع کنیم. تعاونی

 «ین برود.از بشده تحمیل تدبیر به اقتصاد جامعه که با سوء

 گوید:قانون کار تاکید دارد و می 07فرامرز توفیقی بر اجرای ماده 

کند. به این خاطر که قانون کار و به ثمر نشستن حقیقی آن کمک زیادی به کارگران می 07اجرایی شدن ماده »

کار صراحتا اعالم  قانون 94شود. ماده سالیان سال است که این ماده به فراموشی سپرده شده یا به غلط اجرا می

اش باید به صورت نقدی باشد. ضمن اینکه هیچ ارتباط کند دریافتیکند که در قبال کاری که کارگر ارایه میمی

های اقتصادی معناداری بین افزایش دستمزدها و افزایش ترخ تورم در کشور ما وجود ندارد. اگر بر اساس تئوری

کند که تورم نزدیک به صفر دارند نه در کشور کشورهایی صدق میبخواهیم بررسی کنیم این موضوع در مورد 

های تاثیرگذار در نرخ تروم وجود دارد که افزایش دستمزدها هیچ نقشی قدر مولفهکند و آنما که تورم بیداد می

نقطه درصد تورم نقطه به  00در آن ندارد. در سال گذشته مگر دستمزدها افزایش پیدا کرد؟ نه، اما مرکز آمار 

ماه سال گذشته تا امروز چه اتفاقی در حوزه دستمزدها افتاده است؟ ماه را اعالم کرده است. مگر از بهمنبهمن

 «اند.های دیگر موجب رشد تورم شدههیچ اتفاقی در حوزه دستمزدها نیافتاده و اتفاقات حوزه

 زیر خط فقر هستند معتقد است که: با اشاره به اینکه بخش غالب کارگران دانافریبرز ریس

 133میلیون تومان و  1353نفری به ترتیب ماهانه  935برای خانوار  7936و  7935های خط فقر مطلق در سال»

میلیون تومان رسید و سپس در همان سال به  9390این خط ابتدا به ماهانه  7931در سال میلیون تومان بود. 

رسد. بدین میلیون تومان می 530براساس نرخ تورم رسمی این رقم به  7939ال میلیون تومان بالغ شد. برای س 0

 7931درصد افزایش نسبت به سال  15تا  14ترتیب اگر حداقل دستمزد با همان نسبت و روال پیشین، یعنی با 

 «مانند.درصد از کارگران زیر خط مطلق فقر می 15تعیین شود، 
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 دهه سركوب دستمزدها سه :گیری و تحلیل نهایینتیجه

ن را آ ضرورت بازنگری در دستمزدها و واقعی کردناگرچه وضعیت بحرانی اقتصاد ایران در سالی که گذشت 

 گاه واقعی نبودندبیش از پیش نمایان ساخته است، اما واقعیت این است که در طول سه دهه اخیر دستمزدها هیچ

که  هاییتوان گفت که برنامهایم. به این اعتبار میرو بودهوبهر «سرکوب دستمزدها»و به تعبیری ما همواره با 

حل که خود بخش مهمی از اند نه راههای پس از جنگ برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران پیاده کردهدولت

ن مبتنی بر ای های پس از جنگ در ایران،بحران معیشتی کارگران بوده است. بخشی از استراتژی مشترک دولت

های تولید به بهبود شرایط کار و تولید کمک کنند و در این میان استراتژی ه که با پایین نگه داشتن هزینهبود

ها با حلی ساده مدنظر بوده است چرا که کارگران و مزدبگیران در همه این سالسرکوب دستمزدها به عنوان راه

و قدرتی برای اعمال فشار به کارفرمایان و دولت برای راند و از اینها و سندیکاهای واقعی روبرو بودهفقدان تشکل

های تولید به آیا با کاهش هزینهاند. حال این پرسش اساسی مطرح است که واقعی شدن دستمزدها نداشته

طور آند؟ انآفرینی میل کردهبه سمت امر تولید و اشتغالها واسطه پایین نگه داشتن دستمزدها، سرمایه

در چند دهه  دهد و بسیاری از اقتصاددانان نیز بر آن تاکید دارند،ارقام این سه دهه نشان می که شواهد و آمار و

گاه هدفی که از پایین نگه داشتن سطح رو هیچاخیر همواره سرمایه نامولد بر سرمایه مولد چیرگی داشته و از این

فریده است. مقایسه فاصله حداقل دستمزد های دیگری هم آدستمزدها مدنظر بوده نه تنها محقق نشده بلکه بحران

کند. از اند را نمایان میداری که مزدبگیران با آن روبرو بودهو خط فقر در طول سه دهه اخیر ابعاد بحران دامنه

سوی دیگر پایین نگه داشتن دستمزدها بحران دیگری هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده و آن فروش نرفتن کاالهای 

کند و برای توصیف این وضعیت استفاده می« بحران تحقق ارزش»ست. پرویز صداقت از اصطالح تولیدی بوده ا

 معتقد است که: 

وقتی که دستمزدهی واقعی پایین باشد همان تولیدات و واردات و خدمات ارایه شده در اقتصاد با مشکل و بحران ناشی از »

شوید. بحران یعنی به اصطالح با بحران تحقق ارزش مواجه میشود، فروش نرفتن کاالها و خدمات تولید شده مواجه می

 «0تحقق ارزش دقیقا در انجماد دستمزدها در سه دهه گذشته ریشه دارد.

 

 

                                                           
 .7936، سایت نقد اقتصاد سیاسی، دی «اقتصاد سیاسی نابرابری درآمدی در جمهوری اسالمی ایران». پرویز صداقت، 1 



12 
 

12 
 

 

 دستمزدها دگانه انجما چندهای بحران

ها در طول سه دهه اخیر، های اقتصادی دولتانجماد دستمزدها به عنوان فصل مشترک برنامه بر این اساس

 است: بحران عینی را خلق کرده چندهمزمان 

فاصله بسیار زیاد دستمزدهای دریافتی بخش بزرگی از جمعیت و سبد هزینه خانوار که منجر به فقر و  -

 شکاف عمیق طبقاتی شده است.

 بحران تقاضای موثر -

 بحران بازتولید اجتماعی به واسطه فاصله میان سطح معیشت و درآمدهای واقعی -

های توان آن را در اعتصابات و اعتراضنمایان شده است و می 94های دهه ها بیش از سالامروز ابعاد این بحران

ی هاهای دولترسد که سیاستدر مقابل به نظر میها به وضوح مشاهده کرد. کارگری و مطالبات مطرح شده در آن

تر شدن بحران مخلتلف در مواجه با مطالبه کارگران، برخوردهای امنیتی بوده است که در غالب موارد به عمیق

دشوارتر برای اقتصاد ایران و به طور  انجامیده است. بسیاری از اقتصاددانان و فعاالن کارگری سال آینده را سالی

ات کند که اعتراضبینی میوگوی همین گزارش پیشدانند از جمله حسین اکبری در گفتقه کارگر میخاص طب

رو ضرورت واقعی کردن سطح دستمزدها واقعیتی غیرقابل تری پیدا کنند. از اینابعاد وسیع 39کارگری در سال 

 های اجتماعی شود. تر شدن بحرانتواند مانع عمیقانکار است و می


