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 یاكبر و یطاي مالجو، حضور با «شرق» یاقتصاد ميزگرد

یتوليدیهابنگاهحياتمانعفسادیهامكنده

 

 

 مزدهایدست تعیین در را خانوار معیشت سبد امسال بود قرار: زاده حبیب شکوفه

 و رفت پیش دیگر ای شیوه به ماجرا هم باز اما بگیرند، نظر در سال پایان در کارگران

 به ورود از قبل بود یافته وظیفه کار عالی شورای سوی از ای کمیته کهوجودی با حتی

 کدام هیچ کند، تعیین را معیشت سبد دقیق رقم حتما ،۱۳۹۴ سال مزددست تعیین بحث

 حتی و نگرفتند مزددست کمیته از خود مطالبه از سراغی اجتماعی ضلع سه شرکای از

 افتاد اتفاق حالی در همه این. نشدند فراخوانده جلسه این به نیز مزددست کمیته اعضای

 از را خود سایه هنوز اقتصادی نامساعد شرایط از ناشی مردم خرید قدرت کاهش که

 زده دامن کاری بی گسترش بر نیز رکود و برنداشته جامعه ضعیف قشر و کارگران زندگی

 پساتحریم، در کارگران شغلی امنیت و خانوار معیشت وضعیت بررسی برای. است

 طائی، حسن سیاسی، اقتصاد پژوهشگر و اقتصاددان مالجو، محمد حضور با میزگردی

 را کار وزارت اشتغال و کارآفرینی معاونت تر پیش که اقتصادی، امور در کار وزیر مشاور

 برگزار «شرق» روزنامه در کارگران، صنفی انجمن عضو اکبری، حسین و داشت برعهده

 شغلی امنیت و کارگران معیشت وضعیت بررسی به نشست این در بود بنا هرچند. شد

 ارتش» برای حل راه درباره نظرها اختالف راه، نیمه در اما شود، پرداخته پسابرجام در هاآن

 مالجو. داد قرار طائی مقابل در را اکبری و مالجو نوعی به که گرفت باال حدی تا ،«کاران بی

 پروژه با کاران، بی عظیم سیل وجود بهانه به توان نمی که بودند باور این بر اکبری و
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 و کارگران به... و بیمه حق بدون مزددست حداقل درصد ٧٥ پرداخت با انبوه اشتغال

 در اما انداخت، خطر به نیز را شاغالن اشتغال ها،آن مجانی فعالیت موارد برخی در حتی

 اشتغال یک با ما جامعه سیاسی و اقتصادی اجتماعی، مشکل کرد می تأکید طائی مقابل،

 داردوست یازدهم دولت کهاین تأیید با طائی. است حل قابل وشمایل شکل این با انبوه

 تغییر «کار دولت» به «رفاه دولت» از دولت های سیاست باید کرد تأکید نیست، اشتغال

 «کار دولت و رفاه دولت بحث» که جاییآن از.  کرد مقابله کاری بی بحران با بتوان تا یابد

 از آن بر نقد امکان و شد افزوده متن به کار وزیر مشاور سوی از میزگرد اتمام از پس

 در حاضر کارشناسان از یکی اکبری، حسین نداشت، وجود دیگر کارشناس دو سوی

 «کارگران شهروندی نقش و رفاه دولت باب در» عنوان با جداگانه یادداشتی در میزگرد،

 از پس مبحث این شدن افزوده علت به چنینهم. داد نشان واکنش طائی سخن این به

 ایم داشته حال تابه واقعی معنای به رفاه دولت آیا» که را پرسش این جای میزگرد، اتمام

 .گذاشت خالی میزگرد در «باشیم؟ کار دولت با آن گزینیجای فکر به اکنون که

 

 است؟ چگونه جامعه در كارگران معيشت وضعيت حاضر حال در

 وزین روزنامه از و هستم مزددست و حقوق و اشتغال مباحث به مندان عالقه و دوستان خدمت در که خوشحالم بسیار :طائی

 مفید گذاری سیاست و گیری تصمیم برای ها بحث این امیدوارم و کنم می تشکر میزگردی چنین برگزاری برای هم «شرق»

 اجتماعی نظر از. کنیم صحبت آنان معیشت وضعیت از سپس و خانوارها گیری شکل دالیل درباره ابتدا که است تر مناسب. باشد

 برخورداری. ٢ مصاحبت؛ و دلیهم داشتن، دوست به میل. ۱: است مطرح خانوارها گیری شکل برای عمده دلیل سه اقتصادی، و

 رفاه و آسایش باید قدر آن خانوار که است این جدی بحث. گرایی تخصص و کار تقسیم امکان. ۳ و اقتصادی مقیاس صرفه از

 و رفاه نام به دارد وجود هم چهارمی دلیل عمده، دلیل سه این کنار در یعنی برسند؛ دلیهم و مصاحبت به که باشد داشته

 خانواده یک گیری شکل اساس و اصل شود، مهیا خانوارها برای تربیش مندی رضایت و برخورداری و رفاه اگر. تربیش مطلوبیت

 سطحی چه در رفاه و فقر منظر از خانوارها این بدانیم باید. شود می مهیا نیز است بودن باهم مطلوبیتِ و مصاحبت و دلیهم که

 و برخورداری و رفاه مقابلِ در. بپردازیم آن به باید که است چیزی این دارند؟ مقبولی مندی رضایت و برخورداری آیا هستند؟

 را آنان وضعیت که مقبولی  و متعارف برخورداری از باید خانوارها. است مطرح کیست، فقیر و چیست فقر مسئله مندی، رضایت

. رسیم می خانوارها معیشتی سطح به مرحله این از بعد. باشند برخوردار جامعه سطح در کند، می مشخص دیگران با مقایسه در

 هم با مختلف، های دهک و روستا و شهر در خانوارها این  معیشتی وضعیت. داریم خانوار میلیون ٢٢ از بیش حاضر حال در

 خانوار تعداد این از. کارند بی هم بعضی و هستند غیررسمی بخش در خانوار های سرپرست از برخی البته است؛ متفاوت بسیار

 مقابل در توانند می اما است؛ درآمد کم گرچه هم چهارم دهک. کنند می زندگی دشواری شرایط در پایینی  دهک سه کشور،

 در است، خانوار میلیون دو شامل که اول دهک اما کنند؛ حفظ را خود نوعی به تورم، و خرید قدرت مسئله و اقتصادی تحوالت

 تأثیر تحت زیاد خیلی سوم دهک. هستند پذیر آسیب اقشار سوم دهک  و نسبی فقر دوم دهک. برد می سر به مطلق فقر

 ها گذاری سیاست این در اشتباهی ترین کوچک اگر. گیرد می قرار کشور سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، های سیاست

 هستند؛ جامعه خانوارهای درصد ۳٠ دهک، سه این. شود می مواجه مخاطره با جدی طور به سوم دهک وضعیت گیرد، صورت
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. است پذیر آسیب ترکم چهارم دهک. گیرند قرار نظر مورد خیلی ها گذاری سیاست در باید که خانوار میلیون هفت از بیش یعنی

 نیست، خوب خیلی هم متوسط های گروه وضع گرچه. هستند متوسط قشر های گروه زیر هشت، تا پنج درآمدی های دهک

. دارند فاصله  بسیار شود، می یاد آن از پیشرفته کشورهای در که اجتماعی-فرهنگی متوسط طبقه با متوسط های گروه چراکه

 خانوار یک های هزینه سطح متوسط ،۹۳ سال در آمار مرکز آمار آخرین طبق. است متفاوت شان وضعیت که ۱٠ و ۹ های دهک

 به توجه با هستند، کار قانون شمول در که کسانی ترِبیش تقریبا. است بوده تومان، میلیون دو ماهی یعنی میلیون، ٢۴ حدود

 در خانوارها  از زیادی تعداد اما کنند؛ می دریافت را عدد همین به نزدیک دارند، که کاری اضافه و کنند می دریافت که حقوقی

 هایی خانواده. رسد نمی تومان میلیون دو به درآمدشان و نیستند کار قانون شمول در و هستند شاغل غیررسمی های بخش

 کار بی خانوار، سرپرست ها خانواده سری یک در. نیستند شاغل هاآن از بعضی و دارند برعهده را آن سرپرستی زنان که هستند

 خانوار، میلیون ٢٢ از بخشی ما جامعه در بنابراین برند؛ می سر به سختی شرایط در هم هااین. ندارد دائمی شغل یعنی است؛

 دامنه که دارد وجود جدی خیلی صورت به هم احساسی فقر خانوارها برخی برای ما کشور در اما دارند؛ نسبی فقر  و مطلق فقر

 خودشان کرده، زیادی کمبود احساس برخوردارند، جامعه متعارف حداقل از که حال عین در یعنی احساسی فقر. دارد وسیعی

 به افراد همه ما جامعه در اما شود؛  می پذیرفته طبقاتی اختالف هند جامعه در کنید فرض. کنند می مقایسه دیگران با را

 احساسی فقر شود می باعث که دالیلی اما شود؛ می احساسی فقر مبنای کردن، مقایسه این که هستند حساس طبقاتی اختالفات

 مالی فساد جویی، رانت مزمن، ساختاری تورم درآمدی، های گروه بین درآمد نامتناسب توزیع: از است عبارت شود نمایان

 که هر بود توانا» گوییم می کهاین وجود با. کند می ایجاد مشکل خیلی که درآمد و ارزش منشأ عنوان به دانش نبود و گسترده

 فرهنگی تحول زندگی، های هزینه و تورم مزد،دست وری، بهره بین تناسب نبودِ. نیستند توانمند خیلی ما دانایان اما «بود دانا

 روحیه کننده تقویت و زدا مشارکت سیاسی اقتصاد ساخت فرزندان، به نسبت والدین اندازه از بیش پذیری مسئولیت های حوزه در

 تقویت را احساسی فقر جملگی شود، می تربیش روز هر که امکانات و انتظارات بین فزاینده شکاف و دولت از چیزخواهی همه

 و کمبودها تولیدکننده خودش جهانی اقتصاد نظام. دارد اهمیت خودش جای در هم مصرف الگوی های پویایی البته. کند می

 و برخورداری رفاه، و فقر واقع در. کنم می مقایسه شما با را خودم من دارید، بهتری وسیله تان منزل در شما وقتی. است فقر

 از سری یک حاصل فقر. نیست اجتماع طبیعی محصول فقر. است جامعه در قدرت روابط از ناشی زیادی مقدار به خرسندی،

 صدای که فراگیر رشد مفهوم اجتماعی، و اقتصادی رهبران دیدگاه در. هاست فرهنگ کردن فراموش و ها جویی رانت بندها، زدو

 دوره هر در که دارد حساسی و پیچیده مقوله فقر، بنابراین نیست؛ نظر مورد شود، دیده همگان وضعیت و شود شنیده همگان

 بمانند، فقیر هاآن اگر. باشد همه مسئله باید دیگران فقرِ. نیست طبیعی هم اصال و کرده می جلوه نوعی به بشری، تمدن از

 .ریزند می هم به را اجتماعی سامان و کرد خواهند تنگ اجتماعی های گروه و اقشار همه بر را عرصه

 چيست؟ كارگر خانوارهای وضعيت از شما تحليل

  معیوبی چرخه تله در مدت میان آینده در زیاد احتمال به  و اخیر دهه دو در ها خانواده از توجهی درخور بخش معتقدم :مالجو

 را ایران اقتصاد در معیوب چرخه این گیری شکل چرایی بگذارید. کند می بدتر را شان معیشتی وضعیت مستمرا که اند افتاده گیر

 که ایم بوده سازوکارهایی انواع شاهد مستمرا جنگ، از پس های سال در ایران در. دهم شرح سرمایه انباشت زنجیره منظر از

 نزد دارانه، غیرسرمایه هایی شیوه به تریبیش بسیار حد تا و دارانه سرمایه تولید طریق از حدی تا را اقتصادی منابع و ثروت

 این در دیگری جاهای در من و اند بوده متنوع بسیار سازوکارها این. است کرده می متراکم مردم اکثریت زیان به جامعه اقلیت

 طریق از. کنم می اشاره سازی خصوصی سیاست یعنی شان، ترین مهم به فقط جااین اما ام؛ گفته سخن وفور به زمینه

 به داشت، می تعلق همگان به باید تعریف طبق و بود دولت دست در که ثروتی از ریال تریلیون هزار حدود ها، سازی خصوصی
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 متراکم اقلیت دستان در اقتصادی منابع که است سرمایه انباشت شرط نخستین این. درآمد  جامعه اعضای از اقلیتی مالکیت

 زیست، محیط های ظرفیت از بسیاری بخش. دوم شرط به رسیم می. کنند ایفا را خصوصی بخش گذار سرمایه نقش هااین تا شود

 قالب در یا گرفته می تعلق خصوصی بخش به خصوصی مالکیت حقوق چارچوب در یا ،تولید عوامل ترین مهم از یکی عنوان به

 های فعالیت خدمت در رو ازاین و است گرفته می قرار دولتی شبه های بخش و دولت اختیار ید در دولتی های تصرف انواع

 و پذیرترسازی دسترس برای تالش. است آمده درمی عمومی یا خصوصی های بخش در جامعه اعضای از اقلیتی اقتصادی،

 پس های سال در که است بوده سرمایه انباشت شرط دومین درواقع اکثریت، زیان به و اقلیت نفع به ها ظرفیت این سازی ارزان

 های فعالیت فرایند در باید  نیز دیگری تولید عامل که است بوده این شرط سومین. است یافته تحقق موفقیت با جنگ از

 کار نیروی صاحبان البته تولید عامل این از منظورم. گرفت می قرار کارفرماها اقلیت اختیار در تر مطیع و تر ارزان هرچه اقتصادی

 فروش از ناگزیر شان معیشت تأمین برای که است کسانی شامل عمدتا قبلی، شرط دو تحقق موفقیت خاطر به دقیقا که است

 زنی چانه توان اند بوده درصدد هم با سوهم ها دولت تمام جنگ، از پس های سال در. هستند کارفرماها به خویش کار نیروی

 و دولتی و خصوصی کارفرماهای خدمت در شنوتر حرف و تر ارزان هرچه کار نیروی تا بیاورند پایین را کار نیروی صاحبان

 اجرای با جنگ از پس های سال در نیز سوم شرط این. شود افزوده کارفرماها اقلیت سود نرخ بر رو ازاین و گیرد قرار دولتی شبه

 که است کار قراردادهای سازی  موقتی سیاست، اولین. یافت تحقق کارفرما و کارگر مناسبات زمینه در دولتی سیاست پنج

 است انسانی نیروی تأمین و کاریپیمان های شرکت ظهور سیاست دومین. برد بین از را کارگران مطلق اکثریت شغلی امنیت

 نفع به و کارگران زیان به را کارفرمایان و کارگران از عظیمی های بخش بین مستقیم رابطه انسانی، نیروی دالل مقام در که

 برآوردها، برخی بر بنا که است کار قانون شمول از کوچک ی ها کارگاه شاغالن خروج سیاست، سومین. اند کرده قطع کارفرمایان

 قانون شمول از ویژه و آزاد مناطق در شاغل کار نیروی خروج سیاست، چهارمین. شوند می شاغل کار نیروی درصد ٥٠ شامل

 که است بوده آزاد کار بازار به شان کردن پرتاب و شغلی پایین های اشل در دولتی شاغالن تعدیل نیز سیاست پنجمین. است کار

 کاهش شدیدا را کار نیروی صاحبان فردی زنی چانه انتو هااین همه. شوند بهره بی دولتی اشتغال حمایتی چتر از شده باعث

 شان جمعی زنی چانه توان شدت به کارگران میان ها تشکل مقوله به دولت حقیقی و حقوقی نگرش نیز دیگر سوی از. است داده

 بزرگ یها شرکت شاغالن نیز و کاران بی که کارگری هویت نوع سه صرفا شناسی رسمیت به با هم آن است، داده کاهش را

 توان شدید کاهش. دولت به هم و دارند وابستگی کارفرمایان به هم وانگهی، و گیرند نمی بر در را کوچک های کارگاه و دولتی

 مزد،دست فقط نه یعنی است؛ انجامیده شان کاری و زیستی شرایط شدید افت به هم، کنار در کارگران، جمعی و فردی زنی چانه

 کاری و زیستی شرایط کننده تعیین های مؤلفه سایر و کار ضرباهنگ اسکان، شرایط شغلی، امنیت کار، محل ایمنی بلکه

 کار، نیروی صاحبان تا اند کرده اجرا جنگ از پس های دولت را ها سیاست این همه. است بوده وخامت به رو شدیدا کارگران،

 تریبیش سود به دولتی شبه و دولتی و خصوصی رمایانکارف متقابال و باشند داشته توزیع یا تولید فرایند از تریکم بری سهم

 کار نیروی صاحبان وضع تا کنند آفرینی اشتغال اصطالح، به و دهند بسط را ها گذاری سرمایه بتوانند گذر،ره این از و یابند دست

   .یابد بهبود مزد،دست و حقوق و شغل از برخورداری با نیز

 داشت؟ خواهد موفقيت آتی دهه دو يکی، در يا بوده موفق تاكنون پروژه اين آيا

 در تولید موانع. است بوده تولید موانع ترین اصلی رفع از ناتوان همواره دولت قدرت، موازنه خاص نوع علت به. خیر قطعا :مالجو

 جواز اخذ پیچیدگی گذاری، سرمایه مقررات نارسایی و پیچیدگی گذاری، سرمایه باالی ریسک. متعددند بسیار ایران اقتصاد

 نقش مالی، بازارهای نامناسب نقش مالی، بازارهای نیافتگی توسعه گذاری، قانون متعدد مراکز وجود تولیدی، های بنگاه تأسیس

 نامناسب قوانین بانکی، تسهیالت دریافت فرایند در فساد مالیاتی، نظام مشکالت مالی، منابع تجهیز در سرمایه بازار نامناسب
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 نوع این پرقدرت های نفع ذی روی فشار از ناتوان همواره دولت. آیند می شمار به تولید موانع ترین اصلی از...  و واردات و صادرات

 یعنی نیست؛ رو روبه ای نهادینه مقاومت هیچ با که گذارد می جایی روی را فشار همه عوض، در دولت،. است بوده تولید موانع از

 نفع به که کارگرانی تا شد خواهد باعث رویه این آیا. توزیع و تولید فرایندهای رد کار نیروی صاحبان بری سهم میزان روی

 منتفع درازمدت و مدت میان در مزددست و حقوق و اشتغال به یابیدست با بتوانند شوند، می متضرر مدت کوتاه در کارفرمایان

 خواهد و است بوده منفی همواره ایران اقتصاد در پرسش این به پاسخ قدرت، موازنه نوع به توجه با که است این حرفم شوند؟

: کنیم وجو جست ایران اقتصاد در سرمایه انباشت زنجیره گیری شکل های شرط سایر تحقق فقدان در باید را پاسخ چرا؟. بود

 اقتصادی های فعالیت کانال به دولتی شبه و دولتی های بخش و خصوصی بخش اقتصادی منابع از زیادی بسیار بخش اوال

 های فعالیت سمت به که اقتصادی منابع از دسته آن حتی ثانیا هستیم؛ تولید بحران دچار یعنی شود؛ می هدایت غیرمولد

 بحران دچار یعنی ندارند؛ کافی مؤثر تقاضای داخلی، تولید بر تجاری سرمایه غلبه اثر در شوند، می کانالیزه مولد اقتصادی

 هم و ایم بوده ضعیف المللی بین بازارهای به یابیدست در  غیرنفتی صادرات زمینه در هم هستیم؛ مؤثر تقاضای کمبود

 مولد سرمایه از بخش آن ثالثا است؛ بوده خارجی تولیدکنندگان از نیابت به تجاری سرمایه قبضه در عمدتا مان ملی بازارهای

 از صدا بی اما وقفه بی نیز معمولی مواقع در و توفنده حرکتی  با تاریخی های بزنگاه در رسد می نیز سودآوری به که داخلی

 چرخه توانم می حاال دادم، ارائه که چارچوبی این به توجه با. هستیم سرمایه فرار بحران دچار یعنی شود؛ می خارج ملی مرزهای

 توان اند کوشیده می جنگ از پس های دولت. کنم ترسیم اند، افتاده آن تله در کار نیروی صاحبان های خانواده که را معیوبی

 کاهش به رو توزیع و تولید فرایندهای از کار نیروی صاحبان بری سهم تا دهند کاهش را مزدبگیران جمعی و فردی زنی چانه

 های انگیزه خصوصا و یابد افزایش دولتی شبه و دولتی و خصوصی های بخش اقتصادی های فعالیت سودآوری متقابال و بگذارد

 محل و کار بازار در کارگران فردی زنی چانه توان کاهش این. شود تربیش زایی اشتغال و گذاری سرمایه برای خصوصی بخش

 است بوده شان کاری و زیستی شرایط افت عوامل ترین مهم شرایطی در مزدبگیرها، جمعی دسته زنی چانه توان کاهش نیز و کار

 بر برداری سرمایه فزونی و داخلی تولید بر تجاری سرمایه چیرگی و مولد بر نامولد اقتصادی های فعالیت غلبه علت به که

 عوض، در. دهد نمی رخ نیز شده داده وعده زایی اشتغال رو ازاین و یابد نمی افزایش نیز تولید ملی، مرزهای درون گذاری سرمایه

 رفع برای فردی های حل راه سوی به دارد وامی را مردمی طبقات های خانواده عمال ها مزدبگیر کاری و زیستی شرایط افت

 کار، بازار در زنان اقتصادی مشارکت افزایش فرودست، طبقات در کودکان کار افزایش. شوند نمونره شان معیشتی مشکالت

 های حل راه جملگی، خانوارها، مرد سرپرستان بودن شغلی چند پدیده گسترده رواج کار، بازار در بازنشستگان حضور استمرار

 متعاقبا و انجامد می کار بازار در کار عرضه افزایش به خودش سهم به که خانوارهاست معیشتی مشکالت حل برای فردی

 این و دهد می کاهش پیش از بیش است، مان بحث محل معیوب چرخه عزیمت نقطه که را کارگران جمعی و فردی زنی چانه توان

 کرده اسیر را کار نیروی صاحبان های  خانواده از زیادی بسیار بخش که است معیوبی  هچرخ این. دارد ادامه مستمرا چرخه،

 .است

 كنيد؟ می ارزيابی چگونه را كارگران معيشت كنونی شرايط شما

 کامال دهد،  می رخ پسابرجام شرایط در یعنی بعد، به این از چهآن با داده، رخ حال تابه چههرآن که است این واقعیت :اكبری

 فراهم داران سرمایه و ها بنگاه تربیش سودآوری برای زمینه و ارزان کار، نیروی تا بود شده سازی زمینه اگر یعنی است؛ متفاوت

 جدی خطر با بیاید، کار سر که هم دولتی هر. است شده تبدیل ها دولت برای دردسرساز چالشی به امر همین امروز شود،

 را آن توان نمی وعده و حرف با که شده عمیق جامعه در حدی به فقر که چرا بود؛ خواهد مواجه خودش با کار نیروی مقابله

 کتاب که سالی به گردد برمی درک این. کنند می درک را مسئله این یازدهم، دولت ویژه به هم، مرداندولت. کرد مدیریت
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 دولت که نگاهی اوال. دارد وجود کامال هراس این کتاب، آن در که است نوشته روحانی دکتر را «ایران در اقتصاد و ملی امنیت»

 جامعه امنیت بر تأثیری چه فالکت و فقر وضعیت دهد  می توضیح دلیل همین به. است محور امنیت دارد، ایران اقتصاد در

 آن، دنبال به. اجتماعی و بهداشتی غذایی، شغلی،: آید می  پیش شکل چهار به ناامنی شود می گفته کتاب این در. گذارد می

 تغییر کاری؛ بی گسترش نتیجه در. گذارد می کالن اقتصاد در نامطلوبی اثرات و شود می ایجاد جامعه در نابرابری گسترش

 را عمومی امنیت تهدید باالخره و جنایت و جرم روزافزون گسترش اقتصادی، توسعه در اختالل کارایی، کاهش و تقاضا ترکیب

 رسد می نظرشان به که مانع اولین. برداریم را موانع باید گوید می دولت وضعیت، این با. است دولت دیدگاه این. کند می ارزیابی

 درک را مشکل این مسئول های دستگاه کلیتِ من، اعتقاد به. شویم خارج برزخی شرایط از و شود عوض شرایط که است این

 حل شود، داده کاهش یا شود برداشته میان از خطری چنین شوند می باعث که موانعی باید بود  رسیده نتیجه این به و کرده

 بود برجام پذیرش آن، حاصل و شود

 افتد؟ می اتفاق طريق چه به دولت كردعمل اين

 تثبیت هدف با اولیه های قدم برداشتن برای منابع سری یک که است این افتد، می اتفاق مدت کوتاه در چهآن ظاهرا :اكبری

 کنیم، ایجاد اشتغال و کار کهاین برای. کنیم ایجاد اشتغال و کار بتوانیم آن براساس تا گیرد می قرار اختیار در موجود وضعیت

 کار به دعوت باید که هستند داری سرمایه های ایرانی افراد، این از بخشی که است طور این نگاه. هستیم گذاری سرمایه نیازمند

 دوم. بود خواهد مفید ما برای بیندازند، کار به کشور داخل را سرمایه این اگر و دارند اختیار در هنگفتی منابع چراکه شوند؛

 خارجی گذاران سرمایه خواهیم می گویند می کهاین با راههم. گیرد صورت خارجی گذاری سرمایه تا کنیم فراهم را زمینه کهاین

 دولت این. نیست مشخص هنوز شود، می محقق ها تصمیم این چقدر کهاین. بیاورند هم را تکنولوژی بگیرند، ایرانی شریک یک

 کسی برای که دارد نگه سطحی در و کند حفظ را مزددست حداقل میزان باید گذار سرمایه رضایت برای که است این نگاهش

 گذاری سرمایه ایران در که خارجی گذار سرمایه دولت، نظر به درواقع. باشد سودآور کند، گذاری سرمایه جااین در خواهد می که

 باید. است مناسب سود داشتنِ و سرمایه امنیت داشتنِ گذاری، سرمایه امکان داشتنِ خواهد، می که چیزی اولین کند، می

 را مزدهادست حداقل سنواتی افزایش نرخ شود، تضمین سود است قرار اگر. شود تضمین سود، این که کنیم فراهم شرایطی

 ادامه چهآن. بدهیم مزد کارایی و وری بهره به شود می گفته شود، گذشته مقابلش در آلترناتیوی کهاین برای کنیم، منتفی باید

 در ظاهرا دیگر اند، کرده احساس که خطراتی با مزدهادست سرکوب اما مزدهاست؛دست کاهش سیاست همان کند،  می پیدا

 ایجاد ممکن حداقل در را مندی رضایت بتوانند که کنند می فراهم سازوکارهایی بلکه کند؛ فقرآفرینی که بود نخواهد حدی

 مزددست نرخ. کنم می اصالح کردند، اشاره آن به طائی دکتر که را عددی. است بوده تاکنون که چیزی شبیه درست. کنند

 تومان میلیون دو مخارج متوسط که بگیریم نظر در را آمار مرکز آمار اگر یعنی مزایاست؛ کلیه با تومان، هزار ۹٠ و میلیون یک

 در البته است؛ تر پایین خیلی تومان هزار ٦٠٠ و میلیون دو مطلق فقر خط از اما است؛ تربیش کمی آن نصف از مبلغ این است،

 و کارگری خانوار درآمد تعیین برای آن قراردادن و است استیصال روی از...  و بودن  دوشغله یا کاری اضافه باشیم داشته نظر

   . نیست درست ندارند، مطلق فقر پس دارند، درآمد تومان میلیون دو کاری، اضافه وجود با کارگران که مطلب این استخراج

 برخورد مدارانه قانون که است آن جامعه در نگاه یک. کنم اشاره هم است موجود که دیگری های نگاه به دانم می الزم جااین

 به نگاه، این رویکرد استناد، این به و کنیم تعیین مزددست آن، براساس و بگیریم نظر در مُر گفته، قانون چهآن و کنیم

 چندین اصل این بندهای بین در مشخص، طور به اساسی، قانون ۴۳ اصل در. است کار قانون و اساسی قانون و ملی های ق میثا

 اساسی قانون اصل این... و برود باال اش توانمندی شود؛ فراهم کار نیروی رضایت و رفاه باید که دارد مستقیم اشاره بند،

 خانواده تشکیل برای الزم امکانات و وپرورش آموزش درمان، بهداشت، پوشاک، خوراک، مسکن، اساسی نیازهای تأمین گوید می
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 چنان کار ساعات و محتوا و شکل که صورتی به کشور اقتصادی برنامه تنظیم کامل؛ اشتغال به رسیدن منظور به همه برای

 در فعال شرکت و اجتماعی و سیاسی معنوی، خودسازی برای کافی توان و فرصت شغلی، تالش بر عالوه فرد، هر که باشد

 از جلوگیری و معین کاری به اجبار عدم و شغل انتخاب آزادی رعایت باشد؛ داشته ابتکار و مهارت افزایش و کشور رهبری

 دیگری موارد نیز و پیشرفت و توسعه برای احتیاج نسبت به ماهر افراد تربیت و فنون و علوم از استفاده دیگری؛ کار از کشی بهره

 و است محور امنیت هم نگاه یک. است ضروری گردد، برمی معنوی و اقتصادی لحاظ به کارگران توانمندسازی به غیرمستقیم که

 دست روی هایی هزینه و شود تأمین کارفرمایان و گذار سرمایه طرف سود که کند می فراهم شرطی به را مزددست حداقل

 طبق که است این واقعیت. شود می ایجاد هایی هزینه مزدها،دست این بابت از کنند می فکر چراکه نشود؛ گذاشته ها بنگاه

 شود می شامل را تولید های هزینه کل درصدِ ۱٢ تا ۱٠ بین میانگین کار نیروی های هزینه حالت، بدترین در برآوردها، آخرین

 شود احساس هرگاه که انجامد می جااین به نگاه این. کند کم گذار سرمایه از را زیادی سود بخواهد که نیست چیزی عمال که

 فراهم اقتدار این کند،  استفاده اش سیاسی اقتدار از باشد داشته اصرار خود مواضع بر کار، نیروی نمایندگان یعنی مقابل، نیروی

 کارفرما، و دولت دارد، وجود مزددست حداقل تعیین برای که قانونی نهادهای و کار عالی شورای در که است آن واقعیت. است

 اگر علنا یعنی دارند؛ حضور کارگر نماینده سه و کارفرما نماینده سه دولتی، نماینده چهار بینید می یعنی دارند؛ را باال دست

 در کهاین ضمن. دهد نمی را کار این اجازه سه بر هفت رأی باشد، کارگر سود به که شود مصوب چیزی زمینه این در بخواهد

 مذاکره میز سر که هایی تشکل نمایندگان است، قانون ششم بخش در که اشکاالتی همان دلیل به هم ساختار همین

 با اند کرده تالش گذشته سال دو در و هستند  ها تشکل این در که عناصری اگر و هستند دولت نفوذ تحت عمال نشینند، می

 کلیت نظر خالف نقشی توانند نمی گیرند، می کار به که قوی های استدالل  با حتی ندارند؛ را این توان دربیفتند، معمول روال

 که است پایینی بسیار نرخ هم باز شود،  می مصوب چهآن نتیجه، در. ندارند کافی رأی حق زیرا کنند، ایفا کار عالی شورای

 .بود نخواهد کند، ایجاد را رضایت و رفاه بتواند که نیازهایی گوی پاسخ

 متوجه و کردم تأمل بود اجتماعی تأمین سازمان در که اطالعاتی و ها داده در داشتم، ۱۳۹٠ سال در که ای مطالعه در :طائی

 و مزایا سایر. است تومان هزار ٦٠٠ تجربه، سال ۱٥ و سن سال ٥٠ حدود با کار، قانون مشمول فرد یک دریافتی متوسط شدم

 فردِ یک دریافتی متوسط تومان، میلیون یک حدود درآمدِ که ۹٠ سال در. است تومان هزار ۳٥٠ حدود سال آخر پاداش

 ۱۱ برای کنیم، می نگاه مجموعه و ها داده کل به وقتی بنابراین بود؛ نزدیک خانوار های هزینه متوسط به بود، کار قانون مشمول

 دست به جاری سال در دریافتی تومان میلیون دو حدود رقم هستند، کار قانون مشمول و شاغل که نفری میلیون ۱٢ الی

 درآمدی بحث یک: دارد دوگانه ماهیت یک مزد،دست باشد یادمان اما کند؛ نمی تأمین را خانوار رفاه میزان این هرچند آید؛ می

 محسوب اقتصادی های بنگاه صاحبان برای هزینه عنوانبه دیگر سوی از اما خانوارهاست؛ معیشت تأمین و انسانی منابع برای

 اگر. کند توجه زیادی های مؤلفه و عناصر به و باشد مند قاعده خیلی باید اقتصاد در مزددست افزایش هرگونه بنابراین شود؛ می

 که برویم سمت این به باید. کنیم استقبال آن از باید و نداریم مشکلی هیچ باشد، وری بهره و کارایی براساس مزددست افزایش

 مزدهادست در افزایش هرگونه با کار، بازار کارشناسِ عنوانبه. شود تعدیل شان حقوق است، کار نیروی تمام کارایی آنچه مطابق

 اما کنند؛ وگو گفت هم با گرایی جانبه سه چارچوب در بروند شاغالن نیست مشکلی. هستم موافق کار نیروی کاری درآمدهای و

 در باید را فرض یک است، کار نیروی به حقوق پرداخت های مالک از یکی که کنیم می صحبت کارایی و وری بهره درباره وقتی

 نهادهای و ها دستگاه اما کنند؛ پرداخت کارایی مزددست کار، نیروی به دارند تمایل کارفرمایان از بسیاری. باشیم داشته نظر

 تولید بنگاه در که ای افزوده ارزش دهد نمی اجازه که هایی، مؤلفه و ها سیاست و دارد وجود ما کشور در بسیاری کننده مداخله

 شده نهادینه فساد همان این و شود تقسیم سرمایه صاحبان و کار نیروی صاحبان بین منطقی و علمی  قاعده براساس شود، می
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 و کنند  می برداشت مکنده های پمپ مثل شود، می ایجاد تولیدی بنگاه داخل را چهآن که هستند زیادی عوامل. است جامعه در

 .ماند نمی باقی سرمایه و کار نیروی بین تقسیم برای بنگاه در چیزی

 بايد تدابيری چه هاآن برای. هستيم رو روبه نيز جامعه در كاران بی با ما اما شد، صحبت مزدهادست درباره جااين تا
 انديشيد؟

 و جوان نیروی عمدتا که است کاران بی معیشت و درآمد کسب وضعیت کرده، مشغول ها مدت را من ذهن چهآن :طائی

 بسیار کند؟ برخورد چگونه کاران بی با خواهد می ایران اقتصاد که دارد وجود جدی خیلی بحث یک. هستند آموخته دانش

 ٢،٧ رسمی آمارهای. کند فراهم شایسته کاری آنان برای و برآید کار بی تعداد این عهده از بتواند ایران اقتصاد است دشوار

 اعالم -نیست کار بی کند کار ساعت یک هفته در کسی اگر گوید می که - کاری بی مضیق تعریف براساس را کار بی میلیون

 نزدیکی و دور همسایگان کاران بی این. گیرد می نشانه را کار بی های گروه بدترین وضعیت تعریف، این هرصورت به. دارند می

 حساب دسته این جزء هم را فقیر شاغالن یا هستند کاری بی معرض در که کسانی و شوند اضافه باال جمعیت به اگر که دارند

 کار بازار وارد هنوز که هستند دانشگاه در هم زیادی تعداد. داریم کار بی رسمی، آمار تعداد برابر دو از بیش قطعا کنیم،

 شغل مقدار این درصد ٥٠ به نزدیک طول در باید و داشت شاغل میلیون ٢٢ حدود ،۹٠ دهه  ابتدای در کار بازار. اند نشده

 اگر. برسد نفر میلیون ۳٥ به معقول مشارکت نرخ با ۱۴٠٠ دهه پایانی های سال در کار نیروی عرضه به توجه با که کند ایجاد

 برای یعنی برسد؛ نفر میلیون ۳۳ به باید شاغل میلیون ٢٢ باشد، تحمل قابل کاران بی میلیونی سه آمار هم باز سال آن در

 بینی خوش با و نشده ایجاد شغلی هنوز گذشته سال چهار در که فرض این با. کرد ایجاد جدید شغل باید نفر میلیون ۱۱ حدود

 جمعیت شاغالن، جامعه کنار در ما یجد های بحث از یکی بنابراین هستیم؛ قبلی سطح همان در کار، نیروی تقاضای لحاظ به

 هم مزددست حداقل کاران، بی برای کوتاهی دوره برای پذیرم می کار بازار کارشناس عنوان به بنابراین هستند؛ کاران بی میلیونی

 آموخته نشدا هم عمدتا که ما کاران بی. باشد آزمایشی دوره دوره، این شده اگر حتی شوند، کار بازار وارد هاآن و نشود رعایت

 توانند می تر راحت نظرم به برسانند، ثبوت و ظهور به را خودشان های توانمندی و شوند کار بازار وارد ای دوره برای اگر هستند،

 کهاین به اذعان با -کاران بی جامعه برای  کوتاه دوره یک در اگر. کنند پیدا مناسب درآمدهای با پایدار های شغل خود برای

 این چون بگیریم؛ نظر در ترکم مزدیدست -کند نمی را شان زندگی تکاپوی حتما کنونی تومانی هزار ٧٠٠ مزددست حداقل

 حداقل رقم است، اشتغال آموزش که ای دوره برای است مقبول بنابرین است؛ کار آموزش یا کار فراگیری دوره اصوال دوره

 و توانمندسازی مرحله در هاآن واقع در نباشند؛ اجتماعی تأمین و کار قوانین شمول در کلی طور به و نکنند دریافت را مزددست

 .دارند قرار کار بازار به جدی ورود برای شرایط حائز و استانداردها به نیل برای پذیری اشتغال

 قطعا کار، بازار کالن بحث در ما شعار ترین اساسی که است این است مهم خیلی من برای که مواردی از یکی اتفاقا :اكبری

 انبوه این داشتن صِرفِ به که پذیرم نمی را این اما کاری؛ بی فراوانی و کثرت خاطر به بود؛ خواهد «خواهیم می کار ما» شعار

 با متأسفانه و نژاد احمدی آقای دوره در اتفاقا چهآن. کند ایجاد را استثمار و کشی بهره که کنیم فراهم را شرایطی کاران، بی

. کند مجانی کار که سمتی به کنیم هدایت را کار بی نیروی که است این دارد سازگاری زیادی حدود تا هم جدید دوره دیدگاه

 سال دو مدت برای گوید می که بود شاگردی-استاد کار دستورالعمل درآمد، نژاد احمدی آقای دوره در که دستورالعملی اولین

 پرداخت به مقید و بگیرند کار به شاگرد عنوان به نه؛ یا باشند آموخته  دانش کهاین از اعم را کاری نیروهای توانند می کارفرماها

 و مطرح دستورالعمل این دولت، این در متأسفانه. بود نخواهند هم اجتماعی تأمین و کار قانون مشمول و نباشند هم مزددست

 .برانگیخت را کار نیروهای اعتراض و شد رونمایی
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 .را کاران بی نه یختبرانگ را شاغالن اعتراض :طائی

 مجانی کار نیروی کند می پیدا را اختیار این کارفرما وقتی یعنی اندازد؛ می خطر به را شاغالن امنیت که دلیل این به :اكبری

 .کند می جذب مجانی کار نیروی آن، جای به و کند می در به کار از را گیرد می مزددست که کاری نیروی بگیرد،

 .شد می اتفاق این از مانع که داشت اجرائی های نامه آیین تصمیم آن :طائی

 قراردادی ما گفتند و کردند مراجعه کار ادارات به کارفرما عنوانبه ما دوستان میدانی طوربه اتفاقا. نیست ای ماده هیچ :اكبری

 این روی را پایلوت نام. ندهید نخواستید هم اگر بدهید، مزد خواستید اگر کنیم؛ می معرفی شما به را کار نیروهای و تنظیم

 در هم یازدهم دولت ششم برنامه اولیه نویس پیش در متأسفانه. شود می اجرا جاها برخی در حاضر حال در اما گذاشتند؛ طرح

 دو برای و شوند گرفته کار به مزد،دست حداقل مصوبِ نرخ از ترکم نرخی با توانند می آموختگان دانش که آمده ۳۳ تبصره

 بر مشروط دارند، سال ٢۹ از ترکم که نیروهایی و باشند نداشته هم را اجتماعی تأمین و کار قانون مشمولیت گونه هیچ سال،

 مطرح حل راه عنوانبه را تصمیم این کهاین. کنند کار پایه، حقوق حداقل درصد ٧٥ با باشند، نداشته بیمه سابقه کهاین

 من کهاین دوم کنند؛ کشی بهره تربیش که دهد می سرمایه دارندگان تمام دست به ای بهانه مسئله همین طرح اوال کنیم؛  می

 میلیون هشت طرف، این به ٦۳ سال از. کنیم پیدا را زا کاری بی عوامل باید کنیم، مبارزه کاری بی با است قرار اگر کنم می فکر

 و دومیلیون آمار همین - ۹٠ تا ٨٥ از -اخیر های سال در یعنی ایم؛ داده دست از آمار مرکز های داده مطابق را شغلی فرصت

 همین یعنی است؛ شده وارد کاال آن جای به و رفته که منابعی. ایم داده دست از واردات خاطر به را شغلی فرصت هزار ۴٠٠

 از بخشی واقع در. اند شده خارج تولید مدار از نیز هایی کارخانه و شوند تعطیل ما های کارخانه از بخشی شده موجب واردات

 وارد کاال و ندارد سود کار نیروهای داشتن نگه بینند، می وقتی ما کارفرمایان از خیلی. اند شده پرتاب بیرون به هم کار نیروهای

 .کنند می کشور وارد خودشان مارک با و دهند می سفارش چین به را شان کاالی شود، می

 کنار در. ببینید را شاغالن فقط نباید تان های تحلیل در شما گویم می که است این دارم کارگری های گروه با که بحثی :طائی

 های سیاست برای البته کرد؛ توجه نکته این به باید و هستند شما فرزندان که دارند وجود کاران بی از وسیعی حجم شاغالن،

 های سیاست نقد ما بحث امروز ولی ام؛ کرده  اشاره موضوع این به کفایت قدر به دیگر، مکتوبات و ها مصاحبه در زایی اشتغال

 در خارجی کار نیروی گزینیجای یعنی واردات که است مسلم. نیست نبوده، اشتغال داردوست بعضا که یازدهم دولت اقتصادی

 .ندارد بحث جای اصولی، طور به و داخلی کار بازار

 .کارگران نمایندگان نه کند، توجه نکته این به باید دولت :اكبری

 چارچوب در یعنی است؛ جانبه سه ما بحث ضمن، در. باشند داشته نظر در را نکته این باید نفعان ذی همه :طائی

 .کنیم می بحث کارفرما و کارگر دولت، گرایی جانبه سه

 را خودمان حرف باشد، کاری بی مشخص، موضوع اگر. است مشخص موضوع کنیم، می را گرایی جانبه سه بحث وقتی :اكبری

 و اقتصاددانان و شود می بیان مذاکره میز سر که هایی بهانه از یکی اتفاقا. است مزددست حداقل تعیین سر بر بحث اما زنیم؛ می

 .شود می کاری بی افزایش موجب مزدهادست افزایش که است موضوع همین کنند، می دنبال کارفرمایی و دولتی نمایندگان
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 شده اشاره آن به اكنون كه است چيزی آن از دارتر ريشه كارفرمايی و كارگری نمايندگان ميان در نظر اختالف اين
 چيست؟ نظر اختالف اين درباره شما نظر مالجو آقای. است

 تعارض ترین اصلی جنگ، از پس های سال تمام در غالب گفتارِ با سو هم طائی، آقای. است مهم بسیار نظر، اختالف این :مالجو

 در که نیست کار نیروی گویند می. کارگران خود میان یعنی دانند؛ می کار بی کارگران و شاغل کارگرانِ میان را کار بازار در

. است تضاد در کارگران از دیگری بخش برای دیگر خیری با کارگران از بخشی برای خیر یک بلکه دارد؛ قرار کارفرما با تعارض

 برای زایی، اشتغال با کند پیدا انگیزه تا کارفرما نفع به هم آن هستند، شاغالن بر فشار خواهان کاران، بی از دفاع در طائی، آقای

 نه را اصلی تضاد و است تئوریک شگردی این که دهند می تشخیص درستی به اکبری آقای. کند وپا دست شغلی نیز کاران بی

 دولتی شبه و دولتی و خصوصی کارفرمایان مجموعه و سویی از شاغالن و کاران بی مجموعه میان بلکه شاغالن، و کاران بی بین

 کلیت با تعارض در کار نیروی صاحبان منافع کلیت کنم، می تأیید را آن نیز من که نگاه این در. کنند می تعریف دیگر سوی از

 دو در ایران اقتصاد تجربه من دهید اجازه حاال. دولتی شبه یا دولتی یا باشند خصوصی کهاین از اعم دارد، قرار کارفرمایان منافع

 دو این از هرکدام بر بنا نزاع محل تحریر ببینیم تا کنم مرور داریم، رو پیش در که را اندازی چشم نیز و گذشته دهه

 ... تاس انجامیده نتایجی چه به و داشته سیاسی و اقتصادی و اجتماعی پیامدهای چه متعارض، گیری موضع

 شما. نیست درست من درباره هاآن از برخی حداقل نیست، واقعیت با مطابق که داشتید گزاره چند خود گفتار در شما :طائی

 از پس های دولت بر حاکم اقتصادی نگرش ام، داشته که هایی رانیسخن و ها نوشته براساس جانب این که هستید واقف خوبی به

 اقتصاد های سیاست اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در خود اخیر مسئولیت دوران در حتی کنم، نمی نمایندگی را جنگ

 کردم پیدا اطمینان که زمانی و کردم می دفاع خود دیدگاه از وجود تمام با و دانستم نمی کار بازار برای مناسب را دولت کالن

 هایی سیاست و نکات بسیار چه و ام نگفته من که فرمایید می مطالبی شما. سپردم دیگری به را مسئولیت باشم، مؤثر توانم نمی

 برای کاهنده فرایندی و آفرین مشکل دو هر که واردات مقوله و فساد موضوع. هستم موافق اکبری آقای و شما با که

 گرایی جانبه سه چارچوب در گویم می شاغالن درباره من. هستند بدیهیات زمره در اصوال هستند، شغل ایجاد و گذاری سرمایه

 کاری بی تدوام برای کننده تعیین عوامل از یکی مزددست که دارد وجود واقعی معنای به کار بی جماعت گفتم من. کنیم بحث

 و است مطرح نیز...  و کار بازار بر مؤثر کالن اقتصاد های سیاست کالن، سیاسی و اجتماعی مسائل سایر. است آنان اشتغال یا

 بحث وجه یک: دارد وجه دو کار بازار باشیم داشته نظر در باید. نباشد فرصتی ارانک بی این کارگیری به برای شود می موجب

 نه و است کاران بی این درباره من بحث. است مربوط کالن های سیاست به که تقاضاست بعدی بحث و است کار نیروی عرضه

 .شاغالن

 ای صحنه این. شویم آرایی صحنه نوع این اسیر نباید باشد یادمان گرایی، جانبه سه به دهید می حواله را شاغالن وقتی :مالجو

 بخش و دولت از مستقل باشند، کارگری مستقل های نماینده باید تعریف، طبق گرایی، جانبه سه پایه یک. مصنوعی است

 باشد؟ مستقل های تشکل واجد تواند نمی کار نیروی چرا. خصوصی

 رسمی مجامع در را آنان کارگران، طبقه واقعی نمایندگان و بگیرد صورت آزاد انتخاباتِ که نیستم این مخالف من :طائی

 .کنند نمایندگی خارجی و داخلی

 موافق البته من. اید گرفته مفروض غلط به را کارگری مستقل های تشکل وجود اما قبول،. نیستید مخالف فرمایید می: مالجو

 عبارت گرایی جانبه سه این پایه یک. ندارد خارجی واقعیت ایران در نیز گرایی جانبه سه همین حتی اما نیستم؛ گرایی جانبه سه
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 سومین. هستند سرمایه مظهر خودشان که اند خصوصی بخش کارفرمایان نیز دوم پایه. است سرمایه مدافع که دولت از است

 از نیز کار عالی شورای ترکیب. دارند وابستگی خصوصی بخش و دولت به که هستند کارگری رسمی های تشکل نیز اش پایه

 برای را شرایط کوشد می دولت. است ایران اقتصاد در گرایی جانبه سه اصطالح به بازتاب که است شده تشکیل رکن سه همین

 فشار کار نیروی بر هرچه کنونی ساختارهای چارچوب در اما کند؛ کمک نیز کارگران به زایی اشتغال با تا کند فراهم سرمایه

 اثر در هم آن شود، می نیز کورتر بلکه شود؛ نمی باز فقط نه تولید گره کند، پیدا کاهش نیز توزیع یا تولید از اش بری  سهم و بیاید

 نامولد های فعالیت غلبه مولد، سرمایه بر نامولد سرمایه غلبه ازجمله گردد؛ برمی جامعه صحنه در قدرت توازن نوع به که عواملی

 بر تجاری سرمایه غلبه و است اجتماعی عدالت تحقق و سرمایه انباشت تمهید به معطوف که ها فعالیت از دسته آن بر دولتی

 اما گذارد؛ می افزایش به رو دولتی شبه و دولتی و خصوصی کارفرمایان سهم. سرمایه فرار گسترده شیوع و داخلی تولید

 که جاستاین. ندارد توازن نوع این تغییر برای سیاسی پروژه نوع هیچ نیز یازدهم دولت حال، درعین. آید نمی پدید زایی اشتغال

 . .... بیاید صحنه به دیگر ای گونه به زایی اشتغال زمینه در باید دولت خود

 .است اشتباه خیلی بیاید وجود به شغل دولت بودجه از که تصور این :طائی

 .است بیهوده کند ایجاد شغل موجود، ساختارهای چارچوب در خصوصی بخش که نیز تصور این :مالجو

 برای  تجهیز و آماده خصوصی بخش اگر. است اشتباه خیلی روید،  می جلو و چینید می را ها  گزاره سری یک شما اینکه :طائی

 .داریم را دیگری بخش کدام نشود، شغل

 .است مختلف اجتماعی های پروژه سر بر حرف :مالجو

 .است یافته پایان عمومی بخش در اشتغال ایجاد اشتغال، و دولت گویید می که جااین :طائی

 ایجاد شغل باید دولت است، فلج خصوصی بخش که شرایطی در اند؟ گرفته تصمیم چنین گذاران سیاست چون چرا؟: مالجو

 .کند

 .است اقتصادی های فعالیت گرتسهیل و شغلی های فرصت ایجاد ساز زمینه دولت :طائی

 مورد که هستم گیری جهت نوع آن مخالف من. کنیم می صحبت اقتصادی نظام های گیری جهت از مختلف نوع دو از ما :مالجو

 .شماست دفاع

 صحیح ایران کارفرمایان جمعیت از شما تصویر بگویم خواستم می کردید، می صحبت کارفرمایان درباره شما کههنگامی: طائی

 ۹٥. ندارند هم را شاغالن درصد پنج کارگاهی بخش در هاآن همه بگویم باید دولتی، های بخش و نهادها گویید می شما. نیست

 باالی صنعتی واحد ٥٠٠ دوهزارو حدود طورکلی به. هستند شاغل نفر پنج زیر های کارگاه در یا خوداشتغال ما، شاغالن درصد

 عمدتا کنید،  می صحبت سرمایه صاحبان و بر سهم عنوان به هاآن از شما که کسانی عموم. داریم ایران در کارکن نفر صد

 از متفاوت چندان اجتماعی، و طبقاتی های گیری جهت لحاظ به هاآن وضعیت و هستند کوچک و خرد وکار کسب صاحبان

 .نیست کار نیروی
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 چه و دولتی چه باشند خصوصی چه اقلیت، دستان در اقتصادی منابع که است این دارم، تأکید آن بر چهآن :مالجو

 نظارت نیازمند سه هر دولتی، شبه و دولتی و خصوصی های بخش. رود نمی تولید سمت به چندان و شده متراکم دولتی، شبه

 دموکراتیک و اجتماعی کنترل گذرره از خصوصی بخش در هستیم، شغل دنبال به اگر اجتماعی، نظارت این. هستند اجتماعی

 اعمال دموکراتیزاسیون پروژه گذرره از باید اجتماعی نظارت نیز دولتی شبه های بخش نیز و دولت در. یابد تحقق باید سرمایه بر

 مهار برای است حل راه یگانه این معتقدم بلکه کنم؛ می دفاع فقط نه دولتی زایی اشتغال از که است چارچوبی چنین در. شود

 تغییر طریق از مگر کرد؛ مهار توان نمی را آوار این. برد خواهد را ما همه احتماال آتی دهه در و داریم اکنون که کاری بی سیل

 .نگاه

 ارائه با. کنیم پیدا کنیم، می یاد کاران بی ارتش عنوان به آن از که کاری بی مسئله برای گریزراهی توانیم می حتما :طائی

 طور به باید. شوند  می تبدیل کارآمدی و قابل نیروهای به هاآن است،  آموزی مهارت و تحصیالت ادامه در که کوتاهی های برنامه

 بر تصورم. است شدنی حل شود، ایجاد باید که انبوه اشتغال یک با ما جامعه سیاسی و اقتصادی اجتماعی، مشکل بگویم قاطع

 در را کاران بی اعظم قشر عنوان به آموختگان، دانش و دانشجویان کارآفرینی و پذیری اشتغال و توانمندسازی برنامه اگر است این

 کالن اقتصاد های سیاست و کاال قاچاق و رویه بی واردات کنترل جویی، رانت با مبارزه فساد، با مبارزه کالن های سیاست کنار

 معضل تواند می حتما شود، اتخاذ است، اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت مخصوص که هایی سیاست همراه به کار بازار در مؤثر

 .دهد تخفیف را ایران فرهنگی و سیاسی اجتماعی، مسئله حادترین عنوان به کاری بی

 .ام دیده چشم به خودم را عملی های نمونه چون است؛ بوده فسادانگیز که باشیم شرایطی نافی توانیم نمی ما :اكبری

 از بسیاری با اصولی طور به. اید گرفته اشتباه مرا شما اصال. دارد وجود فساد این گویم می هم من. نیستم شما مخالف من :طائی

 ما مشکل کردم؟ دفاع اجتماعی نهادهای و روابط ویرانگر و مهلک فساد از من آیا. هستم موافق مالجو آقای و شما فرمایشات

 اجتماعی نیروهای حقیقتا که است تولیدی های بنگاه در ایجادشده افزوده ارزش از تولید عوامل بری سهم تعیین سر بر بیشتر

 .گمارند همت عمیق تفکرات و مطالعه به زمینه این در باید

 کتابی در روحانی دکتر. درگذریم آسیب این از کهاین تا کنیم  می پیدا بهتری حل راه کنیم، یابی ریشه را ماجرا این اگر :اكبری

 اصل به خواهد می وقتی اما کند؛ می اشاره خصوصی های بانک بری سهم و فساد به و دارند قبول را هااین همه اند نوشته که

 واقعا کهاین. نیست شایسته حرف، این نظرم به. کرد قلمداد قضیه این مسئول شود نمی را کس هیچ گوید می بپردازد، ماجرا

 بررسی را خانوارها فرمایید می شما کهاین ضمن افتاد؟ اتفاقات این و گرفت صورت رویه بی واردات چرا فهمید شود نمی

 نقطه بگوییم باید ما کاری بی رفع برای و اجتماعی معضل این رفع برای. هستند شما و من های بچه کاران بی خب کنیم، می

 تولیدمحور ما اقتصاد که کنیم ایجاد را ساختارهایی باید است، گونه این که است تولید ما عزیمت نقطه اگر. کجاست ما عزیمت

 اگر. شود مصرف ساختارها آن ایجاد برای برنامه و نظارت تحت برود، مکنده فالن شکم در کهآن جای به ها بودجه و شود

 صورت مغزها فرار چرا. شد متصور هاآن برای بتوان ای آینده که کنید توجه ای  گونه به باید کنید، توجه کاران بی به خواهید می

 چهار گویید می شما که نیرویی. کنیم می کمک مغزها فرار به کند، کار مزددست درصد٧٥ با کار بی فرد بگوییم اگر گیرد؟ می

 .است شده تحصیلش هزینه کلی خوانده، درس سال

 .است تحصیل همان ادامه در هم کارورزی سال دو این :طائی
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 .شود کاربردی تحصیل که کرد می کمک ما دولت باید را سال دو این :اكبری

 .کنند بیگاری نیز دیگر سال دو جوانان که نیست نیازی و باشد داشته را نقش همین تواند می هم سربازی :مالجو

 عرضه انقباضی سیاست که است این راه یک گویند می که هست جدید مرداندولت نظر در حاضر حال در دیدگاه این :اكبری

 بعد. کنیم شروع را مهاجرفرستی و گذاشته کنار را مهاجرپذیری کهاین دوم کنیم، موالید کنترل کهاین اول. بگیریم پیش را

 اما گیرند؛ می نظر در عرضه برای هم انبساطی های سیاست انقباضی، های سیاست مقابلِ در. کنیم تر طوالنی را تحصیالت زمان

 بهترین. کنیم ایجاد تولید های زیرساخت گوید نمی کس هیچ. کنیم گذاری سرمایه برای مناسب را کار محیط که وضعیت این با

 رواج را گردشگری و بسازیم هتل که است این است، غنیمت هم شود انجام اگر که دکن ایجاد اشتغال خواهد می که جایی

 رود؟ نمی تولید سمت به دید چرا. دهیم

 .اید گرفته اشتباه دیگری اشخاص با را من شما که گویم می هم باز :طائی

 .کنم می سؤال شما از نظر صاحب یک عنوان به :اكبری

 فردِ یک جای را من و اید داشته زمینه پیش یک شما. ام کرده صحبت مولد بخش و تولید درباره گوناگونی جاهای من: طائی

 که جویان رانت و سوداگران کنارزدن و ایران اقتصاد در مولد بخش شدن گرفته جدی از  غیر. کنید می بحث و اید گذاشته فرضی

: دارد وجود سیاست دسته دو هم مولد بخش همان رایب اما نداریم؛ حلی راه دهند، می شکل ما اقتصاد در را نامولد های بخش

 این در کار نیروی سهم نیستم موافق اصال من. است عرضه طرف به معطوف و تقاضا طرف به معطوف که هایی سیاست

 .شود گرفته نادیده ها گردونه

 امام اشتغال نذر خیریه» نام با اصفهان در مؤسسه یک. زنم می مثالی هستید؛ کار این دارطرف شما گویم نمی هم من :اكبری

 تأمین پیمانکاران شدم متوجه کردم، رو و زیر را شان تشکیالت تمام و رفتم شان سایت به وقتی. است شده اندازی راه «حسین

 کار...  و معلوالن خانوار، سرپرست زنان دانشجویان، مجرمان، اند، کرده ترک که معتادانی برای گویند می. هستند انسانی نیروی

 و کند می جذب را هااین مؤسسه این. نیستند محتاجی و ناتوان های آدم خانوار، سرپرست زنان و دانشجویان. کنیم می ایجاد

 از تر پایین پرداخت ممنوعیت عدم تا کنند کمک که مجلس کارگری کمیسیون رسمی، های تشکل سران برای نویسد می نامه

 تا شود می فراهم ای زمینه شود، می آلود گل آب وقتی که است این من نگاه. کند پیدا رسمیت هاآن برای مزددست حداقل

 .کند کشی بهره خواست، که نحوی هر به هرکس

 از یکی  و گیرند می شکل صورت این به که هستند نهاد مردم های سازمان یا او جی ان این. نیست کشی بهره این اما :طائی

 که شده مطرح جمعی مالی تأمین نام به چیزی جهان سطح در امروزه. هستند خرد کارهای و کسب مالی تأمین برای ها زمینه

 .شود می انجام خیریه یا نذر طریق از که است مواردی همان هاآن از یکی که دارد هایی گزینه خودش درون

 یک که زمانی زیرا است؛ کشی بهره من اعتقاد به دقیقا. است کلمات ایدئولوژی بار از استفاده این. است نذر اسمش :اكبری

 که داریم ای  جامعه چنین وقتی. شود می عملیاتی ها کارگاه در که بینیم می نشده، مصوب هنوز و شود می مطرح فقط الیحه

 .ایستاد شود،  کشی بهره به منجر که حل راه هرگونه جلوی باید است، ناهنجار
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 .نیستید کاران بی شرایط متوجه شما. شاغالن منافع درنظرگرفتن و حمایت به است معطوف فقط شما ذهن متأسفانه :طائی

 به توانیم نمی که است زیاد قدر آن کاری بی فراوانی یعنی است؛ «خواهیم می کار ما» ما شعار. نیست طور این اصال خیر: اکبری

 .باشیم توجه بی هاآن

 نيست؟ دولت اولويت در اشتغال چرا. بازگرديم اشتغال موضوع به دوباره بگذاريد

 اقتصادی گذاری سیاست نوع و نظام باشد، دولت اولویت در اشتغال اگر ایران، اقتصادی و اجتماعی شرایط به توجه با :طائی

 دولت چارچوب در گیرد،  می صورت حاضر حال در که را کارهایی و اقدامات ها، سیاست از بسیاری. شد خواهد متفاوت بسیار

 خیلی تقریبا کار دولت های ویژگی. کار دولت نام به کنم می معرفی را دولتی و نظام مقابل، در و کنم می بندی دسته رفاه

 توجه مورد باید ششم برنامه تدوین در که ای مسئله ترین مهم بگویم باید. داریم سروکار آن با اکنون که است دولتی از متفاوت

 مردم با ای گونه به باید حتما. است (Workfare State) کار دولت به (Welfare State) رفاه دولت از رویکرد تغییر گیرد، قرار

 چنین البته و کنند پیدا دولتی چنین در شهروندی نقش ایفای برای را حداکثری آمادگی که داد جهت را آنان و گفت سخن

 دولت» رویکرد و گرایانه توزیع تدابیر اتخاذ طورکلی به. است سیاسی نظام مجموعه راهیهم و اجماع نیازمند رویکردی تحول

 ارائه و ها یارانه گسترده توزیع. است بوده نفتی درآمدهای بر ها دولت اندازه از بیش تکیه حاصل گذاران، سیاست میان در «رفاه

 شدید کاهش به توجه با که است رسیده آن وقت بنابراین است؛ رویکردی چنین تبعات از غیرهدفمند، سوبسیدهای انواع

 تغییرات شدن، جهانی از ناشی فشارهای مانند جهانی اقتصادِ ساختار گسترده تحوالت نیز و هوایی و آب تغییرات و نفت قیمت

 از کارآفرینانه اقتصاد گرفتن پیشی و تخصص  صرفه بر پذیری انعطاف و تنوع  صرفه غلبه بازار، در بالطبع و فناوری در شدید

 روز به روز را دولت توزیعی بار همگی که...  و جمعیت پیری به رو روند ها، خانواده ساختاری تغییرات شده، مدیریت اقتصاد

 توانمندساز کاردوست، دولت یعنی «کار دولت» به «رفاه دولت» دید زاویه از ما گذاران سیاست نگرش و نگاه دهند، می افزایش

 حمایت و اجماع مورد سیاسی نظام سطح در یدبا نخست ،«دیدمان تغییر» چنین البته و دهد جهت تغییر آفرین اشتغال و

 ایجاد متوسط، و کوچک های بنگاه در اشتغال گسترش طریق از کار جویندگان  مهارتِ و تجربه بهبود بر تأکید. گیرد قرار واقعی

 های آموزش گسترش چنینهم و کارآموزی و کارورزی داوطلبانه، کار عمومی، اشتغال ایجاد کوچک، و خرد کارهای و کسب

 کارآفرینان، ظهور برای مساعد محیط ایجاد طریق از کارآفرینی تشویق کنار در نوین، های فناوری بر متکی ای حرفه و فنی

 خالصه طور به. هستند رویکردی تغییر چنین الزامات ازجمله کارآفرین، بالقوه جوانان مشاوره و آموزش خدمات گسترش

 کارآفرینی و نوآوری پذیری، اشتغال توانمندسازی، آموزشی، خدمات افزایش و توزیع نظام از ای یارانه و مالی های حمایت کاهش

 سطح در اجماع از پس نیز ها سیاست این نهادی اقتضائات و الزامات است الزم البته گیرد؛ قرار ششم برنامه کار دستور در باید

 .گیرد قرار توجه مورد برنامه قانون در سیاسی، نظام

 پذيرد؟  نمی را نگاه اين دولت چرا. نيست موضوع اين پيرو است غالب كه نگاهی

 روی حداکثر و کوچک و خرد وکارهای کسب بر باید نگاه ما کشور وضعیت به توجه با. است قدرت مناسبات بحث :طائی

 نهادها. شود ایجاد شغلی و بگیرد شکل وکاری کسب آن در تا کند تغییر باید امورات از خیلی. باشد متوسط و کوچک های بنگاه

 برد؛ می جایی به راه باز شود، انباشت چیزی تولیدی های بنگاه در اگر. شود انباشت چیزی دهند  نمی اجازه مکنده های دستگاه و

 های بنگاه اکوسیستم درباره را بحثی اخیرا. ماند نمی باقی بنگاه حیات تداوم برای چیزی که هستند زیاد ها مکنده قدر آن اما

 .ام داده توضیح را موضوعات برخی حدی تا و کرده مطرح تولیدی
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 دارد؟ ها مکنده كاهش برای سياسی ای پروژه يازدهم دولت مشخصا نظرتان به

 .دارد که نداده نشان حال به تا حداقل :طائی

 .دارند گویند می حرف در اما :اكبری

 گفتار چارچوب در که فساد با مبارزه های سیاست مثال است؛ معضل خود از بخشی اصال یازدهم دولت های حل راه :مالجو

. است اقتصادی فساد اشاعه برای ها سازی زمینه از بخشی خودش شود، می دفاع آن از یازدهم دولت نیز و اقتصاددانان رسمی

 چارچوبی در. گذارند می دولت سازی کوچک روی را حل راه بینند می دولت نهاد در متجسم را آن که فساد کاهش برای آیند می

 روی حتی مکمل، سیاسی پروژه من گمان به. است دولت سازی کوچک پروژه معلول فساد، از بخشی کنم می تعریف من که

 .ندارد وجود هم کاغذ،

 برای که هایی هزینه در مشخص طور به فساد این دانیم نمی اما کنیم؛ می اشاره فساد و مکنده های بخش به درستی به :اكبری

 تومان هزار ۳٠٠ شود می مرجوع کاالیش خودرو ایران کارپیمان یک وقتی مثال برای دارد؛ را عمده سهم شود، می ایجاد کارفرما

 میلیون سه بعد، سال تومان، هزار ۳٠٠. گردد برمی خط به مرجوعی کاالی و شود می پرداخت است، خط در که کسی به

 این گویم می من. کنیم کم را مزددست اینکه نه بیاورد پایین را سربار هزینه که کرد مبارزه جاری فساد این با باید و شود می

 .است درصد ۳٠ تا گاهی گیرد می کارفرمایان از که ای بهره سرمایه، مالی بخش. شود درست باید ها نگاه

 .هستم مخالف مزدهادست کاهش یا فریزکردن با من کردید می دقت اگر :طائی

 با جااین ما که دیدیم. کرد استخراج را مهمی نکته توان می یافت جلوه جلسه این در که نظرهایی اختالف از حال، هر به :مالجو

 اقتصادی پروژه با اجتماعی نیروهای دلیناهم های نشانه از یکی بسا چه جلسه این در زبانی ناهم این. نداشتیم زبانی هم دیگریک

 با ارتباط در و است تغییر ایجاد از ناتوان فرادست سیاسی نیروهای با ارتباط در دولت اقتصادی پروژه. باشد یازدهم دولت

 سیاست نه و دارد اول ناتوانی رفع برای مکملی سیاسی پروژه نه. است دلیهم ایجاد از ناتوان نیز فرودست اجتماعی نیروهای

 .ندارد موفقیت شانس تصادیاق پروژه این معتقدم. دوم ناتوانی رفع برای مکملی اجتماعی

 چهآن که دارم اطمینان و خرسندم بسیار کردم شرکت میزگردی چنین در کهاین از و شد مطرح خوبی های بحث بسیار :طائی

 .است اجتماعی اقشار و نیروها همه تفکر برایند شود، می اجرا و گرفته تصمیم جامعه در

 

---------------------------- 

 كارگران شهروندی نقش و هرفا دولت باب در

 اکبری حسین

 سود به قوانین ندارند، را خود آزاد و مستقل های تشکل داشتن حق کارگران گیرد؟ می صورت چگونه شهروندی نقش ایفای

 تشکل حق درباره ۹٨ مقاوله و ٨٧ نامه مقاوله تشکل آزادی حق های نامه مقاوله هنوز ایران. نیست کارگران برای نقش این ایفای
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 رفاه دولت گاه هیچ ما کهآن ضمن. است بیهوده مسئله این از گفتن سخن بنابراین است، نپذیرفته را جمعی دسته مذاکره و

 های سیاست با برعکس، و اند نیاورده کارگران، ازجمله جامعه برای رفاه که اند بوده هایی دولت تاکنون ها دولت همه. ایم نداشته

 خواست با برابر الزاما تولید در کارگران نقش. اند زده دامن جامعه دستان تهی و کارگران میان در فقر به اقتصادی نادرست

 ایفای. است نشده داده هم رضایتمندی میزان ترین حداقل در گاه هیچ هاآن سهم ولی شده، ایفا کارفرمایی دولت و کارفرمایان

 .طرفه یک جاده یعنی است، حاکم کار نیروی بر کاالیی نگاه که شرایطی در کارگران شهروندی نقش

 

 قشراز برگرفته 


