ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﭼﻪ در ﺟﻬﺎن و ﭼﻪ در اﯾﺮان ﺛﺒﺎت و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﮐﺎر و ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﻦﺘ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
در اﯾﺮان ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻢ زﯾﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﴎﮐﻮب ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دوﻟﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل آﺳﻮده ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ را
ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﯿﺸﺘﺸﺎن را
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از دوﻟﺖ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ .از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری و واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در
دورهی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪی دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮای از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی زﯾﺮ ۱۰
ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﺧﯿﺰ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪاش را در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
وزارت ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۷۶ﺳﻬﻢ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۳٫۲درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮی ۱۴
ﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﻬﻢ دﺳﺘﻤﺰد از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪ  ۷٫۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﻬﱰ ﺗﻘﺮﯾﻦﺒ ﻧﺼﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﻢ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ،دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻢ در ﮐﻢ ﺷﺪن ﺳﻬﻢ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰا دارد .ﺑﺮﺧﻼف
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اردوﮔﺎه اﻋﺘﺪال ،در اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﴪﯾﻊ
ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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دروﻏﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰد
ﯾﮑﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻠﻤﻮس در دورهی اﻋﺘﺪال اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﺸﱰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺮای ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺧﱪی ﺟﻠﻮه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻦ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪ درﺻﺪی دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ داده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ و راهﮐﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ از  ۲۰۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه ﺑﻪ  ۴۰۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه را ﺑﺮای
ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ١ .اﻣﺎ وزﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ دوﻟﺖ اﻋﺘﺪال اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺑﻪ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ارﺳﺎل ﻧﮑﺮد و ﻋﻤﻠﻦ
ﴎاﴎ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﺴﺘﻪی ﻣﺰدی ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎز ﺑﻮد و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺰد درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﻘﺪر اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰد ﺳﺎل  ۱۳۹۵دوﺑﺎره ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان را  ۴۰۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﺑﺮ ﻫ�ن
ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و رﺑﯿﻌﯽِ وزﯾﺮ ﮐﺎر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﻮل ﴍف
داده ﺑﻮد ،اﻣﺎ دوﺑﺎره از ارﺳﺎل آن ﺑﻪ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮدداری ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻋﱰاض و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺪاوم
"�ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن" ﮐﺎرﮔﺮی در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ،۱۳۹۵و ﺗﻨﻬﺎ  ۴ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ.
اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ و در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۹۵
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺣ�ﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی آﺳﯿﺐ ﺟﺪی دﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف را ﻃﻮری در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ در دورهای ﻟﺰوم ﺣ�ﯾﺖ دوﻟﺖ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﯾﺰ ﻓﺘﺎح ،رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪی اﻣﺪاد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق  ۸۱۲ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ۱۱ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن دوﻟﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﺟﻨﺎح ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ،از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺰد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺒﺪ ﺧﻮدداری
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای �ﻮﻧﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺳﻪ ﺟﻨﺎح دوﻟﺖ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮان در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﺮ
 -١ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ

ﴎ ﻫﺰﯾﻨﻪی  ۲۴۸۹۰۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻣﺰد ۹۳۰۰۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد.
ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻫﻢ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ �ﯽرﺳﻨﺪ .ﺑﺮای �ﻮﻧﻪ در زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۹۳ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی  ۴ﻧﻔﺮی را  ۲۷۰۰۰۰۰ﺑﺮآورد ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۹۴اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ  ۳۲۰۰۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺒﻮر ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ از ﺧﻂ ﻓﻘﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺮخ ﻣﺰدی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﻮم و ﯾﺎ ﮐﻤﱰ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده ،ﺳﻔﺮهﻫﺎی آﻧﺎن را ﮐﻮﭼﮑﱰ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دوﻟﺖ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ را ﻋﻤﻠﻦ ﺑﺎ ﺻﻮریﺳﺎزی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از �ﻮﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺎﺟﺮای ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ و ﻣﺴﻠﻪی دﯾﮕﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ دادن دﺳﺘﻤﺰد در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ اوﻻد .ﺣﻖ اوﻻد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺮد ﯾﺎ ﻣﺘﺎﻫﻞِ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺮزﻧﺪ از ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ آن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ دو
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮیای ﮐﻪ از دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﺸﱰ دارﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دو ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺣﻖ
اوﻻد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺧﻮارﺑﺎر ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﯾﺎل ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﮐﻨﱰل ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ و
ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ در ﺑﻮق ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺪه ،در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﺪن ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﺰد ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ
ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻢ دوﻟﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺟﻌﻞ و دروغ درﺻﺪد ﻧﺸﺎن دادن
ﮐﻢ ﺷﺪن ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ از ﮐﺎﻻﻫﺎی »ﴐوری« در
اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺘﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی �ﺎﯾﻨﺪهی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ  ۴۰ﺗﺎ  ۴۵ﻗﻠﻢ آن در
ﺳﺒﺪ ﻣﴫﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۱و  ۹۲آن ﻟﯿﺴﺖ را ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده
و ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﴫﻓﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎی ،ﺷﻠﻮار و ﮐﺒﺎب ﮐﻮﺑﯿﺪه را از آن ﺣﺬف ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی آن
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﻼس اﯾﺮوﺑﯿﮏ و ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﯿﺶ و ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﻼس ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺧﻮشﺑﻮﮐﻨﻨﺪهی دﻫﺎن را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده
٢
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد و آﻣﺎر اﮔﺮﭼﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯽ و ﺑﯽﻗﺎﻧﻮن اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻮد اﻣﺎ از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﻋﺘﺪال
ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد و ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺣﺪت ﺑﯿﺸﱰی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪ ،ﻣﺎزاد اﯾﻦ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ را در رﻓﺘﺎر
ﺷﻮاﻟﯿﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻫﺸﺘﮕﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .از ﺗﻐﯿﯿﺮات واﻗﻌﻦ ﻣﻠﻤﻮس ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
رﻓﺘﺎر ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻫﺸﺘﮕﯽ و »ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ« ﻣﺠﺎزی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻮریﺳﺎزی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر و اداﻣﻪی ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ از ﺳﻮی
دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺸﻮق و ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺰار اﯾﻦ ﺟﻌﻞ و ﺗﻘﻠﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -٢ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ۶۵درﺻﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ

ارزانﺳﺎزی ﮐﺎرﮔﺮان و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﮑﺴﯽ ﺑﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ
ژاﻧﻮﯾﻪی ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﴍﮐﺖ ﺗﻮﺗﺎل در ﻣﻮرد ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﺳﮑﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﻔﺖ و ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﮔﺎزی ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﻪی ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﴍاﯾﻄﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
ﺟﺪای از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﭙﺎه و دوﻟﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﻪی ﺟﻨﺎحﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎ از وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪارن ﺧﻮد را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد و دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺧﻮب اﯾﻦ را
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ :ارزانﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر.
ارزانﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﮐﻪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻗﺪم ﻫﻢ از آن ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ �ﯽﮐﻨﺪ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی دوﻟﺖ راه ﻧﺠﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ورﺷﮑﺴﺘﻪی اﯾﺮان .از ﻃﺮﻓﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺳﻮد را از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﯽﺑﺮد ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ و
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺰد را ﺑﻪ دوش �ﯽﮐﺸﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎ
ارزانﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و از ﺧﻮان ﻧﻌﻤﺖ ﮐﺎرﮔﺮ
ارزان و ﺑﯽﺷ�ر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان ارزانﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ  ۴۴ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺰی ﮐﻤﱰ از ۱٫۵
دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎداش دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽآﯾﻨﺪ .دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﻬﯿﺎ
ﮐﺮدن ﴍاﯾﻂ ﺑﺮای ورود ﴎﻣﺎﯾﻪی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ آن ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
ﯾﻘﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪن دوﻟﺘﺶ آن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻻﯾﺤﻪای ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻤﻪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ "دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮﴐوریای ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ" را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه �ﯽﺷﻮد اﻣﺎ
ﺑﻨﮕﻼدش ﭘﯿﺶ از اﯾﺮان آن را ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ.

