ناجتماعی دی ماه ســال گذشته توسط  76نفر از
طرح تالش دارد با اصالحات در برخی از مواد قانونی
رخ حق بیمه ،بحران صندوقهای بازنشستگی را حل
ز پیشنهاد این طرح میگذرد ،نمایندگان کارگری،
ظرات خود را در برخی رسانهها ابراز کردهاند اما هنوز
ور یک میز بنشینند و رودررو با یکدیگر از این طرح،
برای برونرفت از مشکالت موجود بگویند .ماهنامه
مهم را عملی کند و چهرههایی از شرکای اجتماعی
ری در مورد یک اقدام مهم در کنار یکدیگر بنشاند.
گران در شــورایعالی کار) ،اصغر آهنیها (نماینده
لیپور (کارشناس تامیناجتماعی) حضور دارند و به

نمایندگان مجلس در پیشنویس طرح پیشنهادی خود
برای اصالحات پارامتریک در قوانین تامیناجتماعی بر
«اجتنابناپذیر» بودن اینگونه اصالحات تاکید کردهاند.
نظر شما در مورد اجرای اینگونه اصالحات چیست و تجربه
کشورهای دیگر در این زمینه به چه صورت بوده است؟

تحریریه قلمرو رفاه

علیپور :اکثر اوقات اینگونه اســتدالل میشود که چون اصالحات
ضرورتی اجتنابناپذیر است پس الزم است اصالحات انجام شود.
یعنی از این مقدمه کــه اصالحات در ماهیت خوب اســت نتیجه
میگیرند که باید آن اصالحات صورت گیــرد .در صورتی که در هر
نوع اصالحات باید به ضرورتها و اهداف آن توجه شود .به باور من
تغییرات محیطی ،جمعیتشناسی ،بازار و محیط کار منجر به انجام
اصالحات در حوزه تامیناجتماعی میشــود تا سیستم کارآمدی
بیشتری داشته باشــد .باید ببینیم در ایران چه اتفاقی افتاده و چه
تغییراتی چه نوع ضرورتهایی را ایجاد کرده که اینگونه اصالحات را
اجتنابپذیر کرده است .همچنین در کشورهای دیگر نیز تغییراتی
ایجاد شده و ضرورتهایی به وجود آمده و آنها را قانع کرده تا دست
به اصالحات بزنند .اما اینکه این نوع اصالحات در آن کشورها چگونه
صورت گرفت و دارای چه نوع پیشنیازها و الزاماتی بود بحث عمیق
و مفصلی است .نباید سطحی برخورد کرد و اینگونه تصور کنیم که
چون کشورهای دیگر اینگونه اصالحات را انجام دادهاند پس الجرم
ما نیز باید اینگونه عمل کنیم .باید به شکلی پدیدارشناسانه با موضوع
روبهرو شویم و تمام جوانب آن را بررسی کنیم .یکی از این الزامات
گفتوگوی اجتماعی است .در کشــورهای دیگر اصالحات عموما
حاصل یک گفتوگوی عمیق اجتماعی میان ذینفعان است .نظام
تامیناجتماعی به نوعی به معنای اجتماعی شدن دموکراسی تعریف
میشود .دموکراسی و تامیناجتماعی دو روی یک سکه هستند و هر
جا یکی از این دو عمل نکند ،آن دیگری نیز عمل نمیکند .پس در
این مفهوم اصالحات انجام شده نیز باید در قالبی دموکراتیک و طی
یک گفتوگوی اجتماعی شکل گیرد .تجربه کشورهای دیگر نشان
میدهد حتی در چنین فرایند دموکراتیکی که محصول گفتوگوی
اجتماعی است ،اصالحات به یکباره صورت نمیگیرد .به طور مثال،
در کشور ایتالیا   5سال طول کشــید تا گفتوگو برای افزایش سن
بازنشستگی ،آغاز شود و تا اجرایی شدن آن  10سال زمان طی شد.
در مورد این طرح در ایران تا چه حد اعتقاد دارید که فرایند
دموکراتیک و گفتوگوی سهجانبه میان ذینفعان صورت
گرفته است؟

قانونتامیناجتماعی

علیپور :به قاطعیت میتوانم بگویم که چنین فرایندی در مورد این
طرح صورت نگرفته است .هر گفتوگویی نیازمند پیششرطهایی
است؛ از جمله اینکه طرفین گفتوگو اساسا وجود داشته و از توان
و نیروی برابر در گفتوگو برخوردار باشــند .در ایران سندیکاهای
مستقل و قوی کارگری و کارفرمایی وجود ندارند .تشکلهای موجود
کارگری و کارفرمایی فاقد عمق و گستره الزم برای توان تاثیرگذاری
هســتند .باید ببینیم در مورد چنین طرحهایی برای اصالحات آیا
گروههای ذینفوذ صحبت میکننــد و نظر خود را پیش میبرند یا
طرفین ذینفع در یک فرایند اجتماعــی و دموکراتیک؟ به عبارت
دیگر به صورت پیشــینی اصال مقدمات این گفتوگوی اجتماعی
وجود ندارد تا درون آن بتوان در مورد هر موضوعی بحث کرد .وقتی
از وجود روابط دموکراتیک صحبت میشود ،منظور ما یک ایدهآل
دستنیافتنی نیست بلکه در این وضعیت دموکراتیک یک طیفی
از سطح روابط دموکراتیک وجود دارد .در حال حاضر در این طیف
حتی حداقلی از شرایط وجود ندارد تا مقدمات گفتوگوی اجتماعی
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