انتظار دستمزد تعادلي

سطح تعادلي دستمزد در بازار کار تعيين
کننده وضعيت اشتغال در هر کشوري است.
يعني تمام کارگران که در دستمزد تعادلي
قرار بگيرند ،بهترين راندمان را ارائه ميدهند که
معناي آن باال رفتن کيفيت است.دولت تدبير و
اميد از ابتداي شروع به كار خود در اين موضوع
عزمي جدي دارد و تمام تالش خود را براي به وجود
آوردن چنين فضايي در بودجه  97به کار گرفته
است و همين آرامش نسبي براي کارگران با حقوق
پايين حاصل همت دولت است و حاال فعاالن بخش
خصوصي كه از ارکان مهم اجراي به وجود آوردن
دستمزد تعادلي براي وضعيت نامطلوب اقشار در
جوامع صنعتي،کشاورزي ،معادن و ديگر حوزهها
هستند ،ميتوانند راهگشاي عدالت اجتماعي
براي سرعت بخشيدن به دستمزد تعادلي باشند.
اما امروزه بعضي از سرمايه داران که در بخشهاي
مختلف نيروي کار دارند ،توجهي به اين مسأله
نميكنند و حتي در شرکتهاي وابسته به دولت هم
اين چنين كوتاهي به چشم مي خورند.
حاال از بعد شاخص قيمت که نگاه ميکنيم تغييرات
قيمت تمامي کاالها و خدمات بر کل اقتصاد کشور

اي عشق از يادم برو
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بتهوون

گفتم ديش��ب نخوابيدم و خيلي فک��ر کردم .نتيجه
افکارم را در يک رباعي نوشتهام ...فرمان را ول کرد و
دستهايش را به هم کوفت و گفت درود بر رباعي! بعد
صداي موزيک را بس��ت و وسط خيابان توقف کرد.
از سن خودم خجالت کشيدم .گفتم دوست دارم در
حرکت باش��يم و چهارپارهام را برايش بخوانم .گفت
چشم و راه افتاد .و من:
 ׳׳گفتم غم دل؟ گفت بگويش با من
گفتم که خوشي؟ گفت بجويش با من
گفتم ِ
گل عشق گر برويد در دل؟
خنديد که آن نيز ببويش با من!׳׳
بنازم به حافظهاش! با يکبار ش��نيدن حفظ شد
و آن را ب��ا لحن و صوت��ي دلانگيز دکلمه کرد .حاال
ديگر مطمئن بودم کهاگر به اوبگويمعاشقشهستم،
خواهد گفت جانا س��خن از زبان ما ميگويي .در آن
لحظه حتي يک درصد هم فکر نميکردم عش��قم را
قبول نکند .و دل به دريا زدم و گفتم آنقدر دوستش
دارم ک��ه نميتوانم بي او ب��ه مکزيک برگردم .جيغ
کشيد و گفت ׳׳واي خدا جون!׳׳ چند بار نفس عميق
کش��يد و گفت ׳׳من يه بار عاش��ق ش��دم .هشت ماه
طول کشيد .علت جدايي من و ياشار نه بيوفايي بود
نه خيانت .تصادف کرد و رفت .حاال به ش��ما عش��ق
دارم ولي جنسش با اون عشقي که تجربه کردم فرق
ميکنه .به شما يه جور کشش عجيب دارم ...يه جور
ديگهس.׳׳ گفتم ׳׳منم قبلًا يه بار عاش��ق شدم .بهش
نرس��يدم ولي خيلي راحت تونستم فراموشش کنم.

حاالدوبارهعاشقشدمامايقيندارمکهاگهازهمدور
بشيم ،هرگز نميتونم فراموشت کنم.׳׳ گونهاش گل
انداخت .ماشين را راه انداخت .تلفنش زنگ خورد.
دوباره توقف کرد .مادرش بود .تمام حرفهايي را که
من و اسمر به هم زده بوديم ،با هيجان براي خاله پري
تعريف کرد و پرس��يد نظرتون چيه؟ نميدانم خاله
چهگفتکهاس��مرماش��ينراراهانداختودورزدو
برگشتيم سمت خانه .پرسيدم چي شده؟ گفت ׳׳بايد
ميرفت��م جاي مهمي يادم رفته بود .ش��ما رو ميذارم
خونه و ميرم.׳׳ به دلم بد افتاد .تا خانه خاموش بودم.
او زيرلب ترانههاي دلدادگي ميخواند.
يک طرف دلم خوشحال بود يك طرفش نگران.
باچنينحاليواردخانهخالهش��دم.نگاهشس��ردو
جدي بود .اش��اره کرد که بنش��ين .نشستم .ساکم را
گذاش��ته بود کنار ميز .گفت ׳׳هرچي داشتي ،شستم
و اتو کردم .واس��ه امشب برات بليت گرفتم .ميتوني
تا ش��ب بموني اينجا چون اسمر تا فردا برنميگرده.׳׳
گفت��م ׳׳ق��راره قصه من و عاطفه تکرار بش��ه و منو با
نيرنگ از اس��مر دور کنين؟׳׳ گفت ׳׳تو به من دروغ
گفتي چون به اس��مر احس��اس داري .علت دروغت
اين��ه که خودت هم ميدوني نبايد با اس��مر وارد فاز
عش��ق بشي .اس��مر جاي دخترته!׳׳ و شروع کرد به
نصيحت کردن .فايده نداشت .گفتم نميتوانم بدون
اسمرزندگيکنم.گفت׳׳دلمميخواستعاقلبودي
و خودت کنار ميکشيدي تا علت اصلي مخالفتم رو
نگم ولي مجبورم کردي.׳׳
علت اصلي؟ منظورش چيست؟ چه نيرنگي در
آس��تينداردوچراميخواهدمراازخواس��تهامدور
کند .کاش يکي از آن قرصهاي صورتي رنگ اس��مر
پيش��م بود .نبض قلبم در چشمهايم ميتپيد .به خاله

گفتم ׳׳چه علتي؟׳׳ پنجههايش را مش��ت کرده بود.
رگهاي گردن و پيش��انياش ورم کرده بود .سخت و
طاقتفرسا گفت ׳׳اسمر دخترته!׳׳
دخت��رم��ن؟ايناحمقانهترينحرفيبودکهدر
عمرم ش��نيده بودم .من هرگ��ز ازدواج نکرده بودم
که دختري داش��ته باشم .قاهقاه خنديدم .و ديدم او
هقه��ق گريه ميکند .و حرفهايي زد :اس��مر دختر
همان کلفتي بود که مرا وادار کرده بودند در مس��تي
با او باش��م اما قسم به خدايي که دادگر است ،خودم
فقط هم��ان را به ياد دارم که برايتان تعريف کردم.
اس��مر دختر من بود؟ واي خدايا ش��کرت که حتي
دستم به دستش نخورد .داشتم نابود ميشدم .خاله
ميگفت ׳׳وقتي تو از ايران رفتي ،فهميديم اون کلفته
حامله ش��ده ،فرس��تاديمش يه ده ناشناس تا وضع
حم��ل کنه .منم براي مدتي طوالني رفته بودم اروپا.
وقتي داش��تم برميگشتم ،بيچاره کلفته سر زا رفت.
شوهرم يه خواب بد ديده بود .منم يادم اومد خواب
بدي ديده بودم که درباره انتقام الهي بود .ترسيديم و
رفتيم بچه رو آورديم و وانمود کرديم مال منه و اروپا
متولد شده .ما اسمر رو بزرگ کرديم تا بار گناهمون
کمتر بشه .اسمر از اين حرفا خبر نداره .اگه بفهمه ما
پدر و مادرش نيستيم و چه سرنوشتي داشته ،ضربه
ميخوره مخصوصًا که شاعره و دلنازک.׳׳
الزم نبود با اسمر خداحافظي کنم .خاله خودش
بلد بود چه قصهاي براي اس��مر تعريف کند.س��اکم
را دوش��م کشيدم و به فرودگاه رفتم .و من بايد تا ابد
فرار کنم .و ميدانم عمري دراز خواهم داشت و سالها
رنج خواهم کش��يد .بايد تا ابد از خودم و سرنوش��تم
فرار کنم .اين تاوان يك شب بدمستي ناخواسته بود
يا شوربختي مدام من ،نمي دانم؟!

آسايش وقتي طوالني و بيعلت باشد به تنبلي مبدل ميشود
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حالي است كه در کشور ما اين توازن و
تعادل خيلي هماهنگ نيست و از يک سو
سيدعلي موسوي قمي مخارج حقيقي با غيرحقيقي فاصله دارد و از
فشار ميآورد و توليد ناخالص ملي حقيقي به قيمت سوي ديگر پرداختهاي مالياتي و بيمهاي و غيره مانع
ثابتسالمشخص׳׳سالپايه׳׳ارزشگذاريميشود توليد است که کارشناسان محترم در سازمانهاي
که اقتصاددانان محترم در دولت بايد اين توازن را مربوط بايد دقت بيشتري در اين باره داشته باشند
بر اساس پژوهش و تحقيق در کشور پي بگيرند تا بر تا توليدکنندگان واقعي و غيرواقعي را تشخيص
پايه و اساس نتايج به دست آمده بتوانيم توليدات دهند تا هم حافظ درآمد دولت باشند و هم فشاري
با کيفيت و مرغوب مطابق استانداردهاي جهاني به توليدکنندگان واقعي وارد نشود .توليد کننده هم
داشته باشيم .اين در حالي است كه شرکتهاي دانش بايد با کيفيت مطلوب توليدات خود و ارائه آن به
بنيان که درحال حاضر بيش از سه هزار شرکت بازار جهاني دولت را ياري کنند و با رعايت اصول
هستند ،چون در اقتصاد کشور اثرگذار شدهاند ،هم استانداردهاي بينالمللي پاسخگوي رقابت باشد .در
چنين شرايطي هم درآمد حاصله افزايش مييابد و
به راحتي ميتوانند دستمزد تعادلي ايجاد کنند.
به طور مثال در حوزه کشاورزي بايد کشاورزي هم معضل اشتغال از بين خواهد رفت و چون درآمد
گلخانهاي را حمايت مادي کرد که البته هم صرفه سطح خوبي پيدا ميکند ،دستمزد تعاد لي براي رفاه
جويي در مصرف آب است و هم به دليل درآمد و عدالت اجتماعي که اقتصاد مقاومتي را به همراه
خوبي که دارد به دستمزد تعاد لي منجر ميشود .دارد ،رشد و سرعت بيشتري خواهد گرفت.
همانطور كه کشورهاي پيشرفته با به وجود آوردن  بنابراين دولتمردان و فعاالن اقتصاد کشور بايد با
تکنولوژي نوين در بخشهاي مختلف توانستهاند هم نوآوري و برنامههاي ابداعي ،در راستاي سياست
مشکل بيکاري را حل کنند و همچنين صادرات اقتصاد مقاومتي ،براي رسيدن به دستمزد تعادلي
خود را به بازارهاي جهاني تحميل كنند .اين در براي اقشار آسيب پذير جامعه هم تالش کنند. 

