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پرونده اصلی

ریاســتجمهوری قرار دارد این اســت کــه وزارتخانهای که
بزرگترین مســئول حکومتی در حوزه فعالیتهای اجتماعی
است و بزرگترین نهاد اجتماعی -حاکمیتی محسوب میشود
گرفتار اداره بنگاهها نشود.
خارج کردن صندوقهای بازنشســتگی از نظــام بنگاهداری
و تامین آتیــه کارکنان دولت یــا بخش خصوصــی یکی از
ماموریتهای اصلی این وزارتخانه است .برای تحقق این هدف
بایستی ابتدا امر سهجانبهگرایی اجرایی شود« .الناس مسلطون
علي اموالهم» ،ما از تسلط صاحبان این اموال با وضع برخی از
قوانین و مقررات نسبت به مال خودشان در گذشته جلوگیری
کردیم .بهگونهای که بازنشســتگان کمترین نقش را در اداره
داراییهای متعلق به خودشان داشتند؛ کسانی که در دولت یا
بخش خصوصی خدمت میکردند منابعی از حقوق و دسترنج
خود را که بالغبر  30درصد بوده به این صندوقها واریز کردند
و نمایندگان آنها نقش بســیار کمی در اداره این صندوقها
داشتند .اگر «الناس مســلطون علي اموالهم» اتفاق بیفتد و
این مردم بر مال و دارایی خودشــان تسلط پیدا کنند ،طبیعتا
اموالشان را عاقالنه اداره خواهند کرد.
بحث سهجانبهگرایی که مطرح شد شامل کارفرمایان،
کارگران و دولت اســت .در خصوص بحثهایی که
اکنون نمایندگان کارگری مطرح میکنند که گویا در
هیاتامنای سازمان تامیناجتماعی هم تعدادشان کم
است نظرتان چیست؟

اکنون از مجموع هیاتامنا ،دو عضو نماینده حوزه کارگری و
یک عضو نماینده حوزه کارفرمایی بهصورت رسمی عضویت
دارند و بقیه اعضا ،اعضای دولتی هستند .پیشنویس اصالحیه
قانون شورای عالی رفاه آماده است و تقدیم دولت خواهد شد تا
ب ه صورت الیحه تقدیم مجلس شود ،اما در کوتاهمدت در تالش
هستیم با هماهنگی همکارانمان در دولت ،افرادی را پیشنهاد
کنیم که نمایندگان کارفرمایان و کارگران باشــند .طبیعتا با
انتخاب اشــخاص حقیقی دارای یک موقعیــت اجتماعی در
بین کارگــران و کارفرمایان عمال میزان ســهم آنها در این
سهجانبهگرایی باال میرود.
هر سال و به طور مثال در مورد تعیین حداقل دستمزد،
شاهد آن هستیم که فاصله بین کارفرمایان و کارگران
بسیار زیاد میشود .مداخله بیشتر آنان در شورای
عالی رفاه ،هیاتامنای سازمان و کال در نهادهایی که
زیرمجموعه وزارت رفاه است چطور میتواند به اداره
بهتر آنها کمک کند؟

تعامل کار و سرمایه

اگر در تعامل بین کارگر و
کارفرما این مفهوم کامال جا
بیفتد که کار اصل است ،نه
کارگر و کارفرما و تنها زمانی
کارگر و کارفرما مفهوم پیدا
میکنند که کاری مستقر
شود ،آنوقت ،آنها در زنده
نگ ه داشتن پرچم کار تالش
خواهند کرد
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طبیعی اســت زمانی که همه از منافع خود دفــاع میکنند،
مفهومی تحت عنوان تعامل در تامین خواستههایشان اتفاق
میافتد .به طور مثال اگر در تعامل بیــن کارگر و کارفرما این
مفهوم کامال جا بیفتد که کار اصل اســت ،نه کارگر و کارفرما
و تنها زمانی کارگر و کارفرما مفهــوم پیدا میکنند که کاری
انجام شــود ،آنوقت ،آنها در زنده نگه داشــتن پرچم کار
تالش خواهند کرد و طبیعتا کارفرمــا از منافع خود بهرهمند
میشود و کارگر نیز در یک رفاه خوبی به سر میبرد و محصولی
عامهپسند تولید خواهد شد .دولت هم از محل مالیاتی که از این
کار و تعامل منطقی به دست میآید استفاده خواهد کرد .سایر
مردمی که در این بخش کار نمیکننــد نیز از طریق بازتوزیع
این ثروت که در واقع مالیات مهمترین رکن آن است بهنوعی
سود خواهند برد.
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در قدم اول ،ما در تالش هســتیم با افزایش تعداد نمایندگان
کارگر و کارفرما ،هیاتامنا را از حالت دولتی خارج کنیم .در این
صورت در سهجانبهگرایی سهم مجموع کارگر و کارفرما نسبت
به دولت افزایش مییابد .این امر به راحتی انجامپذیر اســت و
با تعامل بــا همکاران دولتی تعداد اعضــای دولتی را میتوان
کاهش داد .زمانی که ایــن موضوع تحقق یابــد ،نمایندگان
کارگر و کارفرما در تصمیمگیریها در سطح کالن مشارکت و
در تضمین استراتژیها اظهارنظر خواهند کرد در نتیجه آنها
متوجه خواهند شــد برخی امــوال و داراییهایی که به جای
مطالباتشــان از دولت دریافت کردند ،باعث تحمیل زیان به
آنان شــده و خود آنها حتی برای واگذاری سریعتر پیشقدم
خواهند شــد .شــاید این واگذاری به معنای خصوصیسازی
نباشد .در واقع فروش مال خصوصی به بخش خصوصی و شاید
در برخی موارد بازگشت دارایی به دولت است.
برهم زدن زنجیره ،یعنی نگه داشــتن بخشی از زنجیره ارزش
در دولت و واگذاری بخشی دیگر از آن به سازمانها و نهادهای
غیردولتی مانند صندوقهای بازنشســتگی و طبیعتا خروج
دولت از حمایــت از این زنجیره ،باعث زیــان زیادی به برخی
از اقشار جامعه شده است .به طور مثال ،واگذار کردن شرکت
رجا به سازمان بازنشستگی کشــوری و صندوق شستا ،منجر
به مختل شدن زنجیره ارزش بین زیربنای موجود در راهآهن
سراسر کشور شد .شــرکتی دولتی عملیات را انجام میداد و
برنامه دولت هم بر اساس برنامهاش پرداخت یارانه بود.ولی این
شرکت خصوصی شد و یارانه دولت هم قطع شد .در نتیجه آن
شرکت از یارانه محروم شد ولی همچنان ضوابط قیمتگذاری
بر آن حاکم است .طبیعتا این شــرکت بعد از مدت کوتاهی از
فعالیت باز میماند .لذا معلوم است واگذاری شرکت رجا و قطع
زنجیره ارزش بین راهآهن سراسر کشور و شرکت رجا تصمیم
درست و صحیحی نبوده است.
آیا امکان بازگشت دوباره بعضی از این شرکتها به
دولت وجود دارد؟

بله ،من و وزیر راه ،نامهای را مشــترکا تهیــهکرده و متقاضی
اصالحات در قوانین و بازگشــت برخی از شرکتها شدیم ،اما
ممکن است مجلس و قانونگذاران با این موضوع مخالفت کنند.
در این صورت میتوان یارانههایی که قبال شرکت رجا از دولت
دریافتکرده را متناسبا هر ســاله به طور واقعی در بودجه آن
پیشبینی و پرداخت کرد ،در غیر این صورت این شرکت قابل
اداره به صورت خصوصی نخواهد بود.
در چند ماه گذشته جو جامعه در مورد خصوصیسازی
ملتهب و حتی کلمه خصوصیسازی هم حساسیتزا
ش افزوده نیز که برای
شده است .استراتژی تکمیل ارز 
صندو قها از سوی سازمان جهانی کار توصیه شده
است ،استراتژی درستی بوده ولی قاعدتا شما باید
یکسری از شــرکتها را واگذار یا سهم دولتی آنها
را کم کنید .اما اموال ســازمان تامیناجتماعی چون
بر اساس حق بیمه کارگران است حقالناس محسوب
میشود و حتی میتوان آن را جزو بخش عمومی در
نظر گرفت .با توجه به ایــن موارد ،برنامههای وزارت
رفاه با وجود حساسیتهای موجود ،برای واگذاری
مجموعه وسیعی از شــرکتها که هم زیرمجموعه
شستا و هم صندوق بازنشستگی هستند به چه شکلی
خواهد بود؟

