
۱۱www.sharghdaily.com ایده

یکم بهمن ماه شورای  عالی کار جلسه تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده را  برگزار می کند

آغاز دومینوی دستمزدها
روزهای پایانی ســال به رســم همیشگی در اقتصاد 
ایران، حداقل دســتمزد کارگران برای ســال بعد تعیین 
می شود. همواره نیز این دستمزد با اما و اگرهای فراوان 
و گله گزاری هــای زیاد بخش هــای کارگری همراه بوده 
اســت. البته نمی تــوان این مســئله را نادیده گرفت که 
گروه های کارگری مطابق با شــرایط اقتصادی کشــور و 
شتاب تورم که همواره گره سختی بر پیکر اقتصاد کشور 
بوده است، به سطوح تعیین شده برای حداقل دستمزده 
انتقاد کرده اند. دیروز نیز اعالم شد یکم بهمن ماه شورای 
عالی کار جلسه تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده 
را برگــزار می کنــد. نماینــده کارگران در شــورای عالی 
کار گفــت: در این نشســت درخصوص تشــکیل کمیته 
دســتمزد ۱۴۰۲ و تعیین مأموریت های آن تصمیم گیری 

خواهیم کرد.
هــادی ابوی بــا اشــاره بــه ارســال دعوت نامه ها 
برای حضور در نشســت شــورای عالی کار اظهار کرد: 
دعوت نامه ها از ســوی وزارت کار ارســال شده و تاریخ 
برگزاری نشســت شــورا  شــنبه یکم بهمن ماه اســت. 
محورهای دســتور کار این نشســت نیز ارائه نتایج طرح 
پژوهشــی آثــار و پیامدهای تعیین حداقل دســتمزد بر 
اســاس مناطــق و صنایع، اصــالح یکی از مــواد آیین 
دادرســی کار و تصمیم گیــری دربــاره تشــکیل کمیته 
دســتمزد شــورای عالی کار و تعیین مأموریت های آن 
اســت. وی به ایســنا گفت: با توجه به تأکیدی که وزیر 
کار در نشســت قبلی بر موکول شــدن موضوع فعالیت 
کمیته دســتمزد به جلســه  آینده داشــتند و در حاشیه 
جلســه هیئت دولت نیــز اعالم کردند در جلســه آتی 
شــورا با تشــکیل کمیســیونی تخصصی درباره تعیین 
دســتمزد اتخاذ تصمیم خواهد شد، معتقدم مقصود از 
بیان کمیسیون تخصصی همان کمیته دستمزد شورای 
عالی کار اســت که با هدف مشخص شــدن هزینه های 
ســبد معیشــت خانوارهای کارگری تشــکیل شــده و 
بنابراین در نشست شنبه درباره آغاز فعالیت کمیته مزد 

تصمیم گیری خواهیم کرد.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار درباره گزارش 
پژوهشــی مذکور و احتمال تعییــن مزد منطقه ای برای 
سال آینده گفت: با توجه به آنکه در جلسه قبل نظرات 
و دیدگاه های خــود را درخصوص ایــن گزارش مطرح 
کردیم، در نشســت آتی به بحث تشکیل کمیته دستمزد 
خواهیم پرداخت و تأکید ما این است که کمیته کار خود 
را شــروع کند تا بعــدا درباره گزارش و مــواردی از این 

دست بحث و بررسی کنیم.
ابوی با بیان اینکه شرایط برای تعیین مزد منطقه ای 
در کشور فراهم نیست، ادامه داد: اگر قرار باشد دستمزد 
پایین تــری تعییــن کنیم و کارگــر حاضر به کار نباشــد، 
امنیت شغلی نیروی کار به خطر می افتد. در حال حاضر 
زیرساخت ها برای اجرای منطقه ای شدن دستمزد وجود 
نــدارد و معتقدیم که در صورت چنیــن تصمیمی باید 
به فکر مهاجرت ها از یک شــهر به شــهر دیگر باشیم؛ 
زیــرا چنین تصمیمی معادالت بــازار را به هم می زند و 
عرضــه و تقاضا را دچار مشــکل می کند. وی گفت: اگر 
بخواهیم در یک منطقه مزد بیشتری پرداخت کنیم، باید 
این مسئله را هم در نظر بگیریم که شاید هزینه ها در آن 
منطقه بیشتر باشــد. ولی متأسفانه چنین فرهنگ کاری 
وجود ندارد و غالب افراد به امید دریافتی بیشــتر، شهر 
و کاشــانه خود را ترک می کنند و به شهر دیگر می روند 
و معضالت اجتماعی و خانوادگی بسیاری پیش می آید. 
بنابرایــن تعییــن مزد منطقــه ای در شــرایط حاضر به 

مصلحت نیست.
با این حســاب از روز نخســت بهمن مــاه دومینوی 
تعیین حداقل دســتمزدها آغاز می شود. نرخی که هم 
از موجــود اقتصادی نشــئت می گیرد و هــم می تواند 
تبعاتــی را برای افــت و خیزهای اقتصادی کشــور به 
همراه آورد؛ مخصوصا حاال که تورم شــرایط معیشتی 
کارگران را با گره هایی به مراتب بیشتر همراه کرده است. 
البته این تنها بخشــی از ماجرای نسبت اقتصاد ایران با 
حداقل دســتمزدها محسوب می شود. همیشه این گونه 
بوده اســت که اگر حداقل دســتمزدها شیب صعودی 
زیــادی را تجربه می کردند، تولید کننــدگان در پرداخت 
حقوق کارگران با مشــکل مواجه می شدند و اگر شیب 
حقوق کارگران شرایط مساعدی را نمی دید، کارگران در 
مقابله با تورم آسیب های بیشتری را محتمل می شدند. 
امروز اما بیــش از هر وقت دیگری این فقدان تناســب 
در اقتصاد ایران به چشــم می خورد. به عبارتی کشش 
تورم وضعیتی را به وجود آورده اســت که هر دو گروه 
کارفرما و کارگر با نگرانی از سطح حداقل دستمزد برای 
سال آینده سخن می گویند. پیش از این برخی نمایندگان 
مجلس از افزایش ۲۰ درصدی حداقل دســتمزدها خبر 
داده بودند که این موضــوع با انتقاد نمایندگان کارگری 
همراه شــد؛ چون شــورای عالی کار تنها مرجع تعیین 
حداقل دستمزد مطرح می شــود. بر همین اساس باید 
گفت شورای عالی کار بدون پذیرش هر نرخ یا افزایشی 
کــه تا به حال اعالم شــده اســت، تازه از روز نخســت 
بهمن میز تأیید حداقل دســتمزد را تشکیل می دهد. در 
این رابطه ایلنا به عنوان تنها مرجع رســمی- رسانه ای 
کارگــران بــه نقل از یک عضــو کارگری شــورای  عالی 
کار می نویســد: «کارگران قیــم نمی خواهند، نمایندگان 
مجلــس عــدد و رقــم ندهند؛ اول «محاســبه ســبد 
معیشــت» باید صورت بگیرد، بعد مذاکرات مزدی کار 
خود را انجام دهد. این نکته ای است که نمی توان به آن 
توجه نکرد. سبد معیشت در اقتصاد ایران مدت هاست 
رویکــردی متفاوت از ادعاهای مســئوالن در مورد تورم 

دارد. تریبون ها و رسانه های دولتی هرازگاهی از کاهش 
تورم ســخن می گوینــد اما این کاهش خود را در ســبد 
معیشــتی نه تنها نشــان نمی دهد، بلکه حداقل بگیران 
همچنان برای گذران زندگی با ازدیاد مشکالت معیشتی 

دست به گریبان هستند.
معمای سبد معیشتی

عضــو کارگری شــورای  عالــی کار می گویــد: گروه 
کارگری قبل از محاســبه ســبد وارد مذاکره جدی برای 
دســتمزد ۱۴۰۲ نمی شــود؛ تأکید ما بر این است که باید 

سبد محاسبه شود.
همان طور که اشــاره شد در روزهای اخیر، نمایندگان 
مجلس عدد و رقم برای افزایش دستمزد ۱۴۰۲ پیشنهاد 
داده اند یا به عبارتی اعالم کرده اند؛ این در  حالی اســت 
که هنوز جلسات رسمی شــورای  عالی کار برای تعیین 
دستمزد ســال آینده برگزار نشــده و تنها مرجع قانونی 
تعییــن دســتمزد کارگران شــاغل و بازنشســته همین 
شــورای ســه جانبه اســت. دو روز پیش از ایــن، ولی 
اســماعیلی (عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس) از 
۲۰ درصــد افزایــش مزد ســال بعــد ســخن گفت و 
رســانه ها و کانال هــای فضای مجازی به ســرعت این 
اعداد نادرســت و غیرمرتبط را تیتر کردند؛ به راستی چرا 
نماینــدگان مجلس در این زمینــه ورود می کنند آن هم 
ورود دردسرساز؛ جلســات مزدی شورای  عالی کار چه 

زمانی آغاز به کار می کند؟
علــی خدایی (عضو کارگری شــورای  عالــی کار) با 
بیان اینکه «کارگران قیم نمی خواهند» از لزوم محاسبه 
سبد معیشت در شــورای  عالی کار و تعیین دستمزد بر 
اســاس آن می گوید و معتقد است: نمایندگان مجلس 
اگر می خواهند کاری کنند و به معیشــت کارگران یاری 
رســانند، دولت را ملزم کنند بــه بندهای یک و دو ماده 
۴۱ قانون کار پایبند باشــد و زمینه اجرائی شــدن آنها را 
فراهم کند. او می گوید: قرار است نشست شورای  عالی 
کار شــنبه (اول بهمن) برگزار شود. دعوت نامه های این 
نشست به دســت نمایندگان کارگری رســیده و یکی از 
اصلی ترین موضوعات این نشست، دستمزد ۱۴۰۲ است. 
کمیته دســتمزد ذیل شــورای  عالی کار نیز آغاز به کار 

خواهد کرد.
خدایی با تأکید بر اینکه «افراد غیرمرتبط و غیرمسئول 
لطف کنند و عدد و رقم برای دســتمزد ندهند»، اضافه 
می کند: برای گــروه کارگری مانند هر ســال، اولویت با 
سبد معیشت است؛ بایستی اول سبد معیشت محاسبه 
و نرخ گــذاری شــود و پــس از آن وارد مذاکرات جدی 
دستمزد می شویم. بنابراین ما نمایندگان کارگری بر طبق 
روال هر ســال، اســیر اعداد و ارقام نسنجیده و نامرتبط 

نمایندگان مجلس و دولت و دیگران نخواهیم شد.
ایــن نماینده کارگــری تأکید می کند: مــالک ما برای 
تعیین دســتمزد بندهــای یک و دو مــاده ۴۱ قانون کار 
اســت و از قضا روی بند دو یعنی ســبد معیشت بیشتر 
تأکید داریم؛ پس تا سبد محاسبه نشود، مذاکرات مزدی 
آغاز نخواهد شــد. بنابراین از نمایندگان مجلس و همه 
آنهایــی که خــود را خودخوانــده نماینــدگان کارگران 
می دانند! درخواســت داریم اگر واقعا صادق هســتند، 
دولت را به اجرای بندهای ماده ۴۱ و افزایش دســتمزد 

مطابق هزینه های زندگی ملزم کنند.
نماینده کارگران در شــورای  عالی کار اضافه می کند: 
ما اجازه دخالت کردن و عدد و رقم دادن را به هیچ فرد 
یا گروهی نمی دهیم؛ چه نماینده مجلس باشــد و چه 
یک مقام دولت فرقی ندارد. تعیین مزد قابل پیش بینی 
نیست و مشــخص نیســت کی به پایان می رسد. بعید 
می دانــم در هفتــه آینده به نتیجه برســیم؛ چون هنوز 
محاسبات سبد معیشت آغاز نشده است. بنابراین زمان 

تعیین مزد سال بعد اصال مشخص نیست.
خدایی با بیان اینکه «به نظر می رسد امسال یک عده 
در دولت و در تشــکل های کارفرمایی می خواهند سبد 
معیشــت و محاسبه آن را به حاشــیه ببرند»، می گوید: 
عده ای می خواهند ســبد محاسبه نشــود، دلیل آن هم 

مشخص اســت؛ چون به دلیل سیاســت های نادرست 
دولت و آزادسازی های پیاپی، امروز فاصله فاحشی بین 
هزینه های زندگی و دســتمزد وجود دارد، می خواهند از 
محاسبات سبد معیشــت و الزامات بند دو ماده ۴۱ فرار 
کنند و افزایش دســتمزد ۱۴۰۲ را به انحراف بکشــانند؛ 
امــا اینجا با جدیت اعالم می کنم، گــروه کارگری قبل از 
محاســبه ســبد وارد مذاکره جدی برای دستمزد ۱۴۰۲ 
نمی شــود؛ تأکید ما بر این اســت که باید سبد محاسبه 
شود. او در پایان اضافه می کند: در این میان، نمایندگان 
مجلس بهتر اســت به تکلیف نظارتی خود عمل کنند 
و از دولــت بخواهند با افزایش دســتمزد ۱۴۰۲ برابر با 
افزایش هزینه های زندگی موافقــت کند؛ به این طریق 
می توانند به نفع کارگران عمل کنند وگرنه کارگران قیم 

و وکیل و وصی نمی خواهند.
بازنشستگان و شورای عالی کار

حسن صادقی نیز می گوید: تأکید ما در مورد دستمزد 
حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از طریق معیار 
قراردادن نرخ ســبد معیشــتی اســت که در مذاکرات 

سه جانبه به دست آمده است.
دولــت در الیحــه بودجــه ۱۴۰۲ مــزد کارکنــان و 
بازنشســتگان بخش خود را تنها ۲۰ درصد اضافه کرد. 
چنین افزایشــی اگرچه ربطی به کارگران و بازنشستگان 
ســازمان تأمین اجتماعــی ندارد و دســتمزد آنها طبق 
قانون کار در شــورای  عالی کار تعیین خواهد شــد، اما 
بــه هر حال نشــان از مقاومت برای افزایش دســتمزد 
مطابق با نرخ تورم و ســبد معیشت دارد. این در حالی 
اســت که نرخ تورم رســمی باالی ۴۰ درصد اعالم شده 
و همچنین پیش بینی می شــود به دلیل سیاســت های 
اقتصادی در حذف ارز ترجیحی و نشــاندن ارزی نیمایی 
۲۸ هــزار تومانی جــای آن، قیمت کاالها و مشــخصا 
قیمت کاالهای اساسی رشدی چندبرابری داشته باشد. 
از این رو فعاالن کارگری معتقدند دستمزد کارگران و به 
تبع آن دستمزد بازنشستگان باید به گونه ای تعیین شود 

که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
پیش کســوتان  اتحادیه  (رئیــس  حســن صادقــی 
جامعــه کارگری) درخصوص افزایــش حقوق کارگران 
و بازنشســتگان اضافه می کنــد: حقوق کارگــران باید 
در شــورای  عالــی کار و با توجه به مــاده ۴۱ قانون کار 
مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. موضوع 
افزایش حقوق بازنشستگان نیز تحت تأثیر همین تعیین 
دســتمزد مصوب شورای  عالی کار است. وی ادامه داد: 
حــدود دومیلیــون و ۳۰۰ هزار نفر از مســتمری بگیران 
کف بگیر و زیر کف بگیر هســتند کــه از این تعداد بالغ بر 
یک میلیــون و ۳۵ هزار نفر با ۱۰ تــا ۲۰ روز حقوق، کمتر 
از کف و حدود یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر نیز با ســابقه 
۲۰ تا ۳۰ و بعضا ۳۵ ســال کار کف حقوق را می گیرند. 
باقی بازنشســتگان نیز متوسط  بگیر و سقف بگیر هستند. 
حقوق بازنشستگان باید مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین 

اجتماعی تعیین شود.
صادقی با اشــاره به اهمیت مصوبه مزدی شــورای 
 عالــی کار بــرای بازنشســتگان گفت: جلســات مزدی 
شــورای  عالی کار از این جهت که بعدا در تعیین حقوق 
بازنشســتگان مبنا قرار می گیرد، مهم اســت. البته باید 
بگویم ما سال هاســت چیــزی به نــام افزایش حقوق 
نداریم؛ در واقع آنچه هرساله در شورای  عالی کار اتفاق 
می افتد، افزایش حقوق نیســت، بلکه تالش برای حفظ 
قدرت خرید کارگران است. رئیس اتحادیه پیش کسوتان 
جامعه کارگری بیان کرد: آنچه تا امروز در شورای  عالی 
کار مصوب شــده نتوانسته قدرت خرید کارگران را حفظ 
کند. بنابراین چانه زنی در شورای  عالی کار باید حول این 
موضوع انجام شــود. دســتمزد باید بتواند قدرت خرید 
سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را برگرداند درحالی که به دلیل افزایش 
نرخ تــورم، روز به روز اوضاع بدتر شــده اســت. امروز 
کارگران و بازنشستگان حتی قدرت خرید سال های قبل 

خود را هم ندارند.
صادقی گفت: ما البته بــه هوش و قدرت چانه زنی 

نمایندگان کارگری در شــورای  عالی کار واقف هســتیم؛ 
آنهــا می دانند برای حفظ این قدرت خرید باید چانه زنی 
بر سر دســتمزد را روی نرخ سبد معیشت متمرکز کنند. 
ســبدی باید مبنای مزد قرار بگیــرد که همه مؤلفه های 
اساســی زندگی یک خانواده ۳.۳ نفری را تعریف کرده 
و در مذاکرات ســه جانبه دولت، نماینــدگان کارگری و 

کارفرمایی مورد توافق قرار بگیرد.
رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری با اشاره 
به افزایش دستمزد ۲۰درصدی کارمندان و بازنشستگان 
دولت در بودجه تأکید کرد: اگر کسی در تعیین دستمزد 
بدون محاســبه نرخ سبد معیشت ســراغ درصد برود ، 
نشــان می دهد نه اقتصاد می داند و نه از شاخص های 

تورم باخبر است.
صادقی گفت: افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان 
و بازنشستگان در بودجه هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد، 
ضمن اینکه بودجه ۱۴۰۲ نــرخ تورم را افزایش خواهد 
داد. خودشان پیش بینی کرده اند در بودجه امسال تورم 
۴۷درصدی پنهان اســت که ما می گوییــم تورم پنهان 
این بودجه بیش از اینهاســت و حتی به ۵۷ درصد هم 
می رسد. به عالوه باید توجه داشــته باشیم که در اجرا 

شاخصه های تورم بیش از اینها رشد خواهد داشت.
رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری به فریز 
مزدی کارگران در طول ســال ها اشاره کرد و گفت: نرخ 
تورم هرســاله به دلیل سیاســت های نادرســت دولت 
افزایــش پیدا می کنــد اما دســتمزدها فریز می شــود. 
صادقی با مقایســه دســتمزد کارگران در ایران و ترکیه 
گفت: در ترکیه نیز نرخ تورم در ســال چند بار باال رفت 
اما دولت سیاست درستی پیش گرفت و سه بار دستمزد 
را افزایش داد تا قدرت خرید مردم حفظ شود و جامعه 
دچار رکــود تورمی نشــود؛ چراکه وقتی قــدرت خرید 
مردم کاهش پیدا کند دیگر مصرف کننده ای برای کاالی 
داخلی وجود نخواهد داشت و همین اوضاع را به ضرر 

تولید می کند.
رئیــس اتحادیه پیش کســوتان جامعــه کارگری در 
ادامه به مالیات تورمی اشــاره کرد و گفت: عامل اصلی 
افزایــش نرخ تــورم در ایران، دولت ها هســتند و اتفاقا 
همان ها بیشــترین بهره را از تورم خودساخته می برند؛ 
چراکــه از ایــن طریق از جیــب حقوق بگیران و اقشــار 
ضعیــف جامعه مالیات تورمــی می گیرند. آنچه دولت 
در مورد بســتن مالیات بر دارایی می گوید، چندان قابل 
اعتنا نیست؛ اصل مالیات با تورم از جیب اقشار ضعیف 
جامعه گرفته می شــود نه ثروتمندان. وی به وضعیت 
بد معیشت کارگران و بازنشســتگان اشاره کرد و گفت: 
کارگران و بازنشســتگان قادر بــه تأمین حداقل نیازهای 
اساســی خود نیســتند. کارگری که قبال ۱۰ ســاله خانه 
می خریــد، حاال با توجه به  عدم تناســب بین دســتمزد 
و نرخ تورم، ۱۲۰ ســال هم اگــر کار کند نمی تواند خانه 
بخرد. صادقی در پایان گفت: تأکید ما در مورد دستمزد 
حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از طریق معیار 
قراردادن نرخ ســبد معیشــتی اســت که در مذاکرات 
سه جانبه به دست آمده است. ما صراحتا اعالم می کنیم 
که مدافع مواضع نمایندگان کارگری شورای  عالی کار در 
بحث دستمزد هستیم و برای حفظ قدرت خرید کارگران 

و بازنشستگان تمام قد پای آنها می ایستیم.
به هر حال هرچه هست به نظر می رسد امسال هم 
برای کارگران، هم برای کارفرمایان و هم برای دولتی ها 
تعیین حداقل دستمزد تا حد زیادی سخت باشد. شرایط 
اقتصادی کشور به گونه ای است که هر گونه اشتباهی در 
محاسبه حداقل حقوق می تواند برای کل اقتصاد کشور 
پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. این نکته ای 
اســت که مسئوالن دولتی باید بیشتر به آن توجه داشته 
باشــند؛ چون تجربه ثابت کرده اســت برخی مسئوالن 
اجرائــی نگاهی تبلیغاتی-سیاســی بــه تعیین حداقل 
دســتمزدها دارند. فعال باید منتظر بود تا به  زودی یکی 
از پر بحث ترین مؤلفه هــای اقتصادی ایران در ماه آینده 

تعیین تکلیف شود.

پنجشنبه
۲۹ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۷۶

یادداشت

همه گیری ویروس مهاجرت

ای کاش، آدمی   وطنش را
مثل بنفشه ها

در جعبه های خاک
یک روز می توانست

همراه خویشتن
ببرد هر کجا که خواست

(محمدرضا شفیعی کدکنی)
صدای بلندگوی ســالن فرودگاه برای آخرین بار از مســافران می خواســت هرچه سریع تر برای 
تحویل بار و دریافت کارت پرواز مراجعه کنند و او، درحالی که اشــک در گوشــه چشمانش جمع 
شــده بود، احســاس می کرد وزنه های سنگین ســربی به پایش بســته اند و قدرت ندارد پایش را 
بلنــد کنــد و قدمی  به جلو بردارد. تمام صحنه های زندگی اش، از کودکی و مدرســه و دانشــگاه 
و بی کاری و ســرخوردگی، از بی توجهی مســئوالن به تحصیالت و تخصصی که به دســت آورده 
بود، همچون دور تند یک فیلم، از مقابل چشــمانش گذشــت. با وجودی که هســت و نیســت و 
هویــت و تربیــت خود را بارآمده در این کشــور می دانســت ولــی دیگر تاب و تحمــل بی کاری، 
بی آینده بودن و ناامیدی برای داشــتن یک زندگی معمولی را نداشــت. اشــک هایش را پاک کرد. 
چمدانش را از زمین برداشــت و بلیت و پاســپورتش را مقابل مأمور فرودگاه گذاشــت. حرف از 
«ســفرکردن» که پیش می آید ذهن انســان به چند روز و چند هفته و اگر برای تحصیل کردن باشد 
در نهایت، به چند ســال محدود می شــود. ولی وقتی صحبت از هجرت و مهاجرت می شــود، به 
معنی آن اســت که فــرد قصد ترک و جالی وطــن دارد. می خواهد از وطنش بــرود. می خواهد 
بار ســختی ها و نامالیماتی را که در ســرزمین مادری دیده اســت، بگذارد و بــا کوله ای از خاطره 
و چمدانی که به قول ســهراب ســپهری، «به اندازه وســعت تنهایی» او جا دارد، بار سفر بربندد 
و بــه امید زندگی و روزگاری بهتر راهی دیار دیگری شــود؛ دیار دیگــری که او را ارج می نهد، قدر 
می شناسد، جا و مکان و کار مناسب می دهد و او را بر روی چشم می گذارد ولی حیف که آن دیار، 

وطنش نیست.
نگاهی به گذشته

بررســی تاریخی جابه جایی انسان ها، نشان می دهد انسان های اولیه نیز برای به دست آوردن شکار 
و غــذا و جای بهتر و زندگی مناســب تر کوچ می کردند و در ســرزمینی بهتر و مطابق با میلشــان 
اقامت می کردند. شاید بتوان گفت زرتشتیان ایرانی تبار، اولین گروه ایرانیان هستند که در سده دوم 
هجری و پس از ســلطه اعراب بر ایران، به هندوســتان مهاجرت کردند و با وجود گذشت بیش از 
هزارو ۲۰۰ سال، هنوز بسیاری از سنت های ایرانی خود را حفظ کرده اند. تا حدود دهه ۵۰ شمسی، 
ایرانیانی که بار ســفر می بستند، بیشــتر دانشــجویانی بودند که برای تحصیل به کشورهای دیگر 
می رفتند. ولی از آن پس و به خصوص از دهه ۶۰ به بعد تاکنون، جمعیت کشور شاهد موج بزرگ 
یا ســیل مهاجرت از ایران به کشــورهای دیگر بوده است؛ کشــورهایی که در دهه های اخیر، تنوع 
و تعدد زیادی داشــته است و حتی ایرانیان مهاجر را در کشــورهای دورافتاده جهان نیز می توان 

سراغ گرفت.
موج جدید مهاجرت

 آمــار مهاجــران ایرانی به دلیل عدم بررســی الزم و نبود اطالعات کافی در ســازمان های مرتبط، 
به شــدت متفاوت است. در بررسی های انجام شــده، این آمار تا هفت میلیون نفر ذکر می شود که 
احتمال می رود با توجه به تداوم و شــدت گرفتن موج مهاجــرت ایرانیان، این آمار از تعداد هفت 
میلیون نفر نیز فراتر رفته باشــد؛ چراکه بنا بر آمار رســمی ، فقط تعداد ایرانیان ساکن آمریکا، بالغ 
بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برآورد شــده است. اگر مبنای محاسبه را همان هفت میلیون نفر در 
نظر بگیریم و بار مالی هزینه تحصیل و رشــد یک ایرانی در دوران دبســتان، دبیرســتان و دانشگاه 
را رقــم ۱۲۰ هزار دالر بدانیم، حاصلضرب این دو عــدد، رقمی  نجومی  خواهد بود که بی تردید، با 
تنگ نظری ها و سوءمدیریت ها، عالوه بر دورشدن اعضای بسیاری از خانواده های ایرانی از یکدیگر، 
این رقم هنگفت از کیســه ملت ایران خارج شــده اســت. رصدخانه مهاجرت ایران در سال ۱۴۰۰ 
از دوبرابرشــدن مهاجرت ایرانیان در ۳۰ ســال گذشته خبر داده بود و در سالنامه مهاجرت امسال 
خود نیز مهاجرت را رو به رشــدترین پدیده اجتماعی در دو ســال اخیر عنوان کرده اســت. بررسی 
رصدخانــه مهاجرت ایران، حاکی از آن اســت اگر تا چند ســال پیش، مشــکالت اقتصادی (و در 
دهه های پیش، مشکالت سیاسی) دلیل اصلی مهاجرت ایرانی ها بوده است ولی از دو سال پیش، 
مشــکالت اقتصادی جای خود را به «ناامیدی از اصالح امور و اعتراض به شیوه حکمرانی» داده 
اســت. شــاید به همین دلیل باشــد که این تعداد بسیار زیاد از ایرانیان، شــال و کاله می کنند و به 
امید دســتیابی به رفاه و امنیت بیشــتر، کیفیت زندگی بهتر، دوری از تبعیض حرفه ای و اجتماعی 
و جنســیتی، زندگی در جامعه ای قانون مدار، دریافت حقوق متناسب با هزینه های زندگی و تأمین 
آینده فرزندان خود، راهی ســرزمین های دور و ناشناخته می شوند تا روشنی چراغ امید به آینده ای 

بهتر در وجودشان پرنورتر شود.
فرار مغزها یا فرار همگانی

 در چند دهه اخیر، کارشناســان و دلسوزان بسیاری نسبت به خطرات و اثرات منفی «فرار مغزها» 
یا رفتن و برنگشــتن نیروهای متخصص از کشور، به دلیل بی توجهی ها و عدم برنامه ریزی مناسب 
برای اســتفاده از توان آنان در بخش های مختلف کشــور هشــدار دادند ولی گوش شنوایی برای 
شــنیدن این هشــدارها پیدا نشد و این روند، با اضافه شدن مشــکالتی که از حیث محدودیت های 
فردی و اجتماعی در ســال های اخیر اضافه تر شــد، دست به دســت هم دادند تا جایی که در هر 
خانــه و هر جمعی، صحبت از رفتن اســت؛ رفتن جوانان که برای دســتیابی بــه آینده ای بهتر و 
روشــن تر، خود را برحق و مجبور به رفتن می بینند. مهاجرت که روزگاری بیشتر شامل فرار مغزها 
بود، در این روزها و ســال ها، تبدیل به پدیده ای شــده اســت که حتی بســیاری، بدون تحصیالت 
دانشــگاهی، راهــی راه دور و دراز مهاجرت به ســرزمین های ناشــناخته می شــوند؛ به عبارتی، 
این شــرایط بیشــتر به یک «فرار همگانی» شــباهت پیدا کرده اســت! از هر کدام که بپرسید فقط 
می خواهد برود؛ چه به شــکل مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری یا مهاجرت از طریق پناهندگی. 
افزایش آمار پناه جویان و پناهندگان ایرانی در ســال های اخیر، درخواســت بــاالی ویزای کاری و 
اســتارت آپی و تحصیلی و کاهش چشمگیر درصد تمایل بازگشت مهاجران ایرانی به کشور، نشانه 
و هشــداری است که اگر مسئوالن مربوطه به موقع چاره اندیشــی نکنند و نخواهند با تغییر شیوه 
حکمرانــی و تأمین کامل حقــوق و آزادی های فردی و اجتماعی و بهبود رفاه و معیشــت مردم، 
تغییری را در ســطح جامعه به وجود بیاورند، دور از انتظــار نخواهد بود که این «فرار همگانی»، 

تبدیل به یک سیل شود.
کسب چارک اول

 بــه هر حال، تــداوم این روند در چنــد دهه اخیر و افزایــش تمایل به مهاجرت در این ســال ها، 
موجب کاهش احســاس همبســتگی ملی در کشور شــده اســت و روز به روز، بر آمار ناامیدان و 
دلسردشــدگان نسبت به تغییر و بهبود شرایط افزوده می شــود. به همین دلیل، شاهد آن هستیم 
کــه بر اســاس آمارهای ســالنامه مهاجرتی ایران، رتبه کشــور ما در پذیرش و ارســال مهاجر به 
جهــان، در ســال ۲۰۲۰ در چــارک اول قــرار می گیرد. با توجــه به خســارت های هنگفت مادی 
و معنــوی افزایش مهاجــران ایرانی و نشــانه هایی از قبیــل کاهش ۱۶۰ هزار نفــری داوطلبان 
آزمون کارشناســی ارشــد در ســال جاری، جای تعجب اســت که دولتمردان و مسئوالن کشور، 
به جای شــناخت درســت مســئله و تغییر روش های حکمرانــی و اتخاذ تدابیر تشــویقی برای 
جوانان، دســت به اقداماتی می زنند که از پیش، سرنوشــت آن مشــخص است. در همین ارتباط، 
متأســفانه تصور می شــود افزایش چندیــن برابری هزینه آزادســازی مــدارک تحصیلی یا توقف 
برگــزاری آزمون «آیلتس» (آزمونی به عنوان شــرط ضروری برای کســب پذیــرش تحصیلی در 
دانشــگاه کشــورهای دیگر) در ایران، می تواند مانع از مهاجرت جوانان تحصیل کرده شــود. باید 
گفت یکی از دالیل ترغیب بیشــتر به مهاجرت، انجام همین روش هاســت که موجب شــده سن 
مهاجرت کاهش یابد و بســیاری از والدین، فرزندان خود را از ســنین پایین تر به کشــورهای دیگر 
بفرســتند و خود نیز به دنبال آنان راهی شــوند. به هر حال، با ایــن تصمیم گیری های بی توجه به 
دالیل و ریشــه های بروز بحران، فقط به این نتیجه می رســید که مســئوالن عزیز همچنان سرنا را 

از سر گشادش می نوازند!

منوچهر محمد شمیرانی
گروه کارگری قبل از محاسبه سبد معیشت وارد مذاکره جدی برای دستمزد ۱۴۰۲ نمی شود؛ تأکید ما بر این است که باید سبد محاسبه شود
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