میکند ممکن است با واکنش تندی روبهرو شود .اما موضوعی که الزم
است پیش از هر اصالحی به آن پرداخته شود این است که آیا قوانین
موجود در عمل به طور کامل و بینقص اجرا شــده است؟ به عبارت
دیگر آیا این قوانین موجود اجرا شده و ما متوجه شدهایم که قوانین
ایراد دارد و الزم است اصالح شــوند؟ من این نظر را ندارم و معتقدم
بسیاری از قوانین موجود در اســاس اصال تاکنون اجرا نشدهاند .تا
زمانی که قوانین فعلی به صورت کامل و بینقص اجرا نشوند ،ما هیچ
متر و معیاری در اختیار نداریم تا متوجه شویم این قوانین در عمل
دارای چه کاستیهایی هستند و الزم است چه نوع اصالحاتی برای
کارآمدتر شــدن آن صورت گیرد .برای نمونه در ماده ( )28قانون
تامیناجتماعی فعلی آمده که دولت موظف است هر سال  3درصد
حق بیمه خود را به سازمان تامیناجتماعی بپردازد و این مبلغ را در
بودجههای ساالنه خود پیشبینی کند اما هیچ سالی این تعهد انجام
نشد .پس از انقالب با گسترش بیمههای اجتماعی گروههای مختلفی
به تعداد بیمهشدگان افزوده و دولت مکلف شد سهم بیمه آنها را به
تامیناجتماعی بپردازد اما این اتفاق کمتر افتاد و نتیجه آن حجم
انبوده بدهی نهاد دولت به این سازمان است .متاسفانه هنوز این باور
در میان برخی نمایندگان مجلس وجود دارد که تصور میکنند منابع
تامیناجتماعی به دولت تعلق دارد و مشمول بیتالمال میشود در
صورتی که این منابع به مردم و بیمهشدگان تعلق دارد و حقالناس
به حساب میآید .به همین دلیل وقتی با وارد کردن یک قشر ضعیف
خاص به تعداد مشموالن بیمه مخالفت میشود این تصور به وجود
یآید که کارگران انسانهای خودخواهی هستند که دوست دارند
م
همه منابع به خودشان تعلق داشته باشــد .متاسفانه در این زمینه
عدم شــناخت نســبت به تامیناجتماعی و تکالیف قانون اساسی
وجود دارد .دولتهای مختلف در دورههای گوناگون به تعهدات خود
عمل نکردهاند و از سوی دیگر کارگران نیز از توان الزم برای وصول
مطالبات خود از دولت برخوردار نیستند .یک اصطالح قدیمی وجود
دارد که اگر یک نفر طلبکار ،طلب خود را نخواهد ،در نهایت بیشتر
بدهکار میشود .طرح اصالحات پارامتریک نیز به همینگونه است.
کارگرانی که حجم زیادی از مطالبات فراموش شده دارند ،توان الزم
برای وصول این مطالبات را ندارند و اکنون در طی این طرح بیشتر
بدهکار دولت شدهاند .بنابراین به باور من ،ابتدا الزم است دولت به
تعهدات مالی خود عمل کند و حجم انبوه بدهی خود به ســازمان
تامیناجتماعی بپردازد و پــس از آن قوانین موجود به طور کامل و
بیایراد اجرا شود ،آنگاه اگر این سازمان باز هم مشکلی داشت میتوان
در مورد اصالح قوانین بحث کرد .تا زمانی که قوانین کنونی اجرا نشود
هیچ ضمانت اجرایی برای قوانین بعدی نیز وجود نخواهد داشــت.
نهتنها در زمینه قانون تامیناجتماعی بلکه در مورد قانون کار نیز این
مشکل وجود دارد .قانونی نوشته شده اما به درستی اجرا نمیشود و
چون مشــکالتی در نتیجه این بیقانونی ایجاد میشود .گروههای
خاصی که قانون به نفعشان نیست اعالم میکنند که قانون قابلیت
اجرا ندارد و تقاضای اصالح قانون را مطرح میکنند .آقای آهنیها به
اصالح ساختار تامیناجتماعی اشاره کردند .ما نمایندگان کارگری
نیز موافق اصالح ساختار هستیم اما منظور ما اصالح ساختار اداره
ســازمان تامیناجتماعی است .در همین راســتا مطالبه ما احیای
شورایعالی تامیناجتماعی با حضور همه شرکای اجتماعی است که
مقدم بر اصالح پارامتریک است .حتی همین شرکای اجتماعی موجود
نیز باید سهمی مناسب داشته باشــند و بتوانند بر عملکرد سازمان
تامیناجتماعی نظارت مناسبی کنند .از سوی دیگر باید به گونهای
عمل شود تا از تحمیل هزینههای اضافی بر سازمان جلوگیری شود.
برای مثال سیل یا زلزله یا هر پیشامد طبیعی دیگر که رخ میدهد

دولت بعضا میگوید که سازمان تامیناجتماعی به آسیبدیدگان
در این سوانح بیمه بیکاری اضافی پرداختکند .در حالی که منابع
سازمان تامیناجتماعی منابع دولتی نیست و این وظیفه کمیته امداد
یا دیگر نهادهای حمایتی است که این کار را انجام دهند .رییسدولت
دهم در آستانه انتخابات دستمزد بازنشستگان را به یکباره افزایش داد
در صورتی که برای آن هیچ کار کارشناسی صورت نگرفته بود .بنابراین
با توجه به موارد ذکر شده من به عنوان نماینده کارگران معتقدم که
مقدمات الزم برای اصالحات پارامتریک فراهم نیســت و به همین
دلیل ما ضرورت انجام آن را احساس نمیکنیم.
بنابراین با توجه به موارد گفته شده هر سه نفر معتقدید که
پیششرطهای انجام اصالحات پارامتریک فراهم نیست.
آقای علیپــور این پیششــرط را گفتوگوی اجتماعی
میداند .آقای آهنیها اعتقاد دارد اصالحات ساختار بر
اصالحات پارامتریک مقدم است و آقای خدایی نیز اجرای
درست قانون کنونی را مطالبه میکند.

علیپور :یک پیششرط اساسی برای هر اصالحی این است نسبت
به امری که قصد اصالح آن را داریم شناخت کافی و درستی داشته
باشیم .وقتی میخواهیم در تامیناجتماعی اصالحاتی انجام دهیم
ابتدا باید از یک انســجام نظری در مورد مفهــوم تامیناجتماعی
برخوردار باشــیم .با چارچوب نظری ،ضرورت اصالحات شناخته
میشود .برای نمونه در میان بحثهای مطرح شده به خصوصیسازی
تامیناجتماعی اشــاره شــد در حالی که آن چیزی که خصوصی
اســت دیگر به مفهوم تامیناجتماعی ارتباطی ندارد .خاســتگاه
تامیناجتماعی زمانی بــود که بازار نتوانســت انســان را به یک
جامعه ســعادتمند رهنمود کند .به عبارت دیگر تامیناجتماعی
محصول شکست بازار در ایجاد یک جامعه منسجم و بسامان است.
تامیناجتماعی در فضایی خارج از بازار شکل گرفت ،بنابراین زمانی
که از آن صحبت میکنیم نمیتوانیم از آن با اصطالحات معمول در
بازار مانند «انحصار» و «رقابت» سخن بگوییم .تجربه تاریخی هم
نشان داده خصوصیسازی تامیناجتماعی در هیچ یک از کشورهای
پیشرفته وجود نداشته است .در حالی که در برخی کشورهای کمتر
توســعه یافته و در حال توســعه ،تجربه گردید اما نتیجه آن کامال
شکست خورد .تصور کنید که دو صندوق تامیناجتماعی خصوصی
و رقابتی شکل گیرد .چه اتفاقی میافتد؟ یک صندوق تالش میکند
شــهروندان پولدار را جذب خود کند تا بتواند هزینه را کم و سود را
افزایش دهد .در کنار این مساله هزینه بخشهای اداری برای تبلیغات
افزایش مییابد و بازتوزیع درآمد با مشکل روبهرو میشود در حالی
که سیستم تامیناجتماعی در اساس یک سیستم بازتوزیعی است.
در بخش خصوصی ،سود  ،نقشی کلیدی دارد اما در تامیناجتماعی
ارزشهای عمومی و اجتماعی حرف اول را میزنند.
آهنیها :ارزش فعلی تامیناجتماعی فقط ارزش اقتصادی است.
پولی که توسط بیمهشده داده میشود بسیار بیش از خدماتی است
که او دریافت میکند .هماکنون بیمههای مختلفی وجود که در نوع
و کیفیت خدمات با یکدیگر رقابت دارند اما همه تحت نظارت یک
بیمه مرکزی هستند .در این سیستم رقابتی حساب و کتاب وجود
دارد و اینگونه نیست که به کسانی مبالغی داده شود بدون اینکه پولی
را پرداخت کرده باشند .اگر یک ساختار مناسب همانند سایر بیمهها
برای تامیناجتماعی هم ارائه شود ،مطمئنا کیفیت خدمات بهبود
مییابد .الزمه این کار اصالح ساختار قانون تامیناجتماعی ،رقابتی
کردن آن و دوری از انحصار است .اکنون بیم هشدگان تامیناجتماعی
فقط خدمات درمانی و مستمری بازنشستگی دریافت میکنند و برای
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علیپور  :نباید
سطحی برخورد
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
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