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میکند .نوشتار پیش رو به تبیین مفههوم حکمرانهی خهوب در ادبیهات حقهوقی و تحلیهل مفههوم سههجانبهگرایی در سهازمان
تامیناجتماعی و ارکان آن ،پیششرطهای تحقق سهجانبهگرایی ،نقش دولت در تحقق سهجانبهگرایی ،موانه قهانونی تحقهق
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مقدمه
تشریح ابعاد و حدود مباله ،معرفی دقیق مباله و بیان جنبههای مجههو تحقیهق :سهازمان
تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان اجتماعی اقتصادی کشور با  1دهه دیرینگی خهدمات
متنوا خود را به جمعیت تحت پوشش خود شامل  8030443055نفر بیمه شهده اصهلی (کهارگران
حقوق بگیر و مزدی به صورت اجباری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و به صهورت اختیهاری) و
 938383155نفر مبتمری بگیر اصلی و در مجموا بیش از  4935553555از جمعیت کشور (اصلی
و تبعی) ارائه میکند .سازمان تامین اجتماعی براساس قانون ،یک نهاد عمومی غیر دولتی اسهت
که عمده مناب مالی آن از محل حق بیمهها با مشارکت کارفرما و بیمه شده تأمین مهی گهردد و
متکی به مناب دولتی نیبت و به همین دلیل سرمایه و داراییههای آن متعلهق بهه افهراد تحهت
پوشش در نبلهای متوالی است و قابل ادغام با هیچ یک از سازمانهها و موسبهات دولتهی یها
غیردولتی نمیباشد .به عبارت دیگر یک صندوق مشاا حقالناس بینالنبهلی اسهت .تکیهه گهاه
اصلی این سازمان مشارکت سه جانبه کارفرمایان بیمه شدگان و دولت در عرصههههای مختلهف
سیاستگذاری و تصمیمگیریهای کلان و تامین مالی است .در سها ههای اخیهر سهازمان تهامین
اجتماعی به منظور بالا بردن میزان رحایتمندی شرکای اجتماعی خود بهویژه (کارفرمایهان ،بیمهه
شدگان و بازنشبتگان و مبتمری بگیران) و توسعه کمی و کیفی خدمات برنامههای مختلفهی را
به اجرا گذاشته است به طوری که در سند برنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی شمانداز این
سازمان اینگونه تعریف شده است" :سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه (سا  )8454سازمانی
است پایدار ،پویا ،ابک و سرآمد در پاسخگوئی ،با فرآینهدهای هوشهمند ارائهه خهدمات بهنگهام
تأمین اجتماعی به ذینفعان" .شاخصهای کارآمدی و اثر بخشهی سهیر نزولهی پیهدا کهردهانهد و
گبترش اعتماد میان شرکای اجتماعی و سازمان بها موانه جهدی روبهرو بهوده اسهت .موانه و
الشهایی شامل :عدم تهیه و تدوین و ابلاغ اصو و سیاستهای کلهی نظهام در حهوزه رفهاه و
تامین مبتنی بر اصو  98،40،93 ،0قانون اساسی و سند شمانداز عدم تبیین و جایگهاه رفهاه و
تأمین اجتماعی در"الگویی اسلامی ایرانی پیشرفت" فقدان یک نهاد ناظر و تنظیمکننده مقهررات
بیمههای اجتماعی کشور (رگولاتوری بیمههای اجتماعی کشور) عهدم تمهایز بهین سهازمانههای
بیمهگر اجتماعی از منظر ماهیت و مدیریت (بصورت یک جانبه – دولتی – دو جانبه – دولهت و
کارمند – و سه جانبه – دولت ،کارفرما و کارگر) عدم تفکیک و تمایز بین سازمانهای بیمههگهر
اجتماعی از منظر مالکیت (بیت الما یا حق الناس) در مراج قانونگهذاری و اجرایهی و محهاکم
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قضایی پایین بودن حریب نفوذ بیمه و همچنین عدم کفایت آگاهیها و دانش عمومی نببت به
بیمه در کشور نقهص در اجهرای صهحیح اصهو فراگیهری ،جامعیهت و کفایهت خهدمات ،بهروز
فعالیتهای مضاعف و موازی ،همپوشانی ،تکرار و تداخل امور سهاختارهای و در نتیجهه کهارکرد
ناقص نظام رفاه و تامین اجتماعی عدم استفاده بهینهه و حهداکیری از ظرفیهتهها ،قابلیهتهها و
سرمایههای بالفعل و بالقوه سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی فقدان نظام جام مدیریت
و ساماندهی انفا و عدم سهم بری متناسب حوزه رفاه و تامین اجتماعی از مناب حاصل از انفا
فقدان هدفمندسازی واقعی و هوشمند سازی یارانههای اجتماعی برای اطمینان از اصابت آن بهه
جامع ه هدف واقعی مبتنی بر آزمون وس و با رویکرد توانمند سازی فقدان پایگاه اطلاعات ،پنجره
واحد خدمت و سامانه جام و یکپار ه در حوزه رفاه و تامین اجتماعی فقهدان شناسهه ،ماحصهل
تصمیمات و اقدامات ندین دهه است .حکمرانی خوب مفههومی اسهت مشهتمل بهر معیارهها و
استانداردها و رویهها و اصو حکومتداری که دولتها از طریق آن امهور عمهومی را بهه انجهام
میرسانند ،مناب عمومی را اداره میکننهد و حقهوق بشهر را تضهمین مهیکننهد از ارکهان مههم
حکمرانیخوب میتوان شفافیت ،مبئولیت ،پاسخگوئی ،مشارکتحاکمیت قانون و انعطافپذیری
دولت را نام برد .الگوی حکمرانی خوب که در خود حاوی ابعاد مهمی مانند اعتمهاد ،پاسهخگوئی،
نتیجهگرایی در مقابل مقاصد اثر بخشی نقشها ،ارتقا ارزشها ،شفافسازی و ظرفیتسازی لهازم
برای مهارتها و توسعه آنها است تضمینکننده سازمانی پویا ،خلاق و نوآور است که در صهحنه
رقابت با رقبای خود همیشه پر م پیشتازی ر با خود حمل میکند و باعث بالا رفتن شاخصهای
کارآمدی و اثربخش سازمان میگردد .به نظر میرسد سازمان تأمین اجتماعی بها بههرهگیهری از
الگوی حکمرانی خوب و پیاده کردن شاخصهای آن به خصوص محقق کردن واقعی سه جانبهه
گرایی میتواند در جهت رف الشها و موان پیش روی خود گامهای اساسی بردارد.
 -8تعریف مفاهیم
 -8-8حکمرانی خوب
کلمه «حکمرانی» ترجمهی واژه انگلیبی » »Governanceاست و در دانش واژگان ،به
معنای حکومت ،فرمانروایی ،راهبری و حکمرانی میباشد (حقشناس و دیگران .)013 :8083
حکمرانی ،فرآیندی است که به موجب آن ،نهادهای عمومی ،امور عمهومی را اداره و منهاب را
مدیریت مینمایند و تحقق حقوق بشر را تضمین میکنند .حکمرانی خوب این امهر را بهه نحوی
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فارغ از سوءاستفاده و فباد ،و با توجه شایبهته به حاکمیت قهانون سامان میدهد (یزدانی زنور،
 .)05 :8011به دیگر سخن ،حکمرانی خوب ار وبی است که به مبهئله کیفیت حکمرانی توجه
دارد و به دنبا شنیدن صدای عامه مردم در تصمیمگیریها و خﻂ مشیگذاری بخش دولتی
است (نرگبیان.)480 :8039 ،
از جملهه مهمترین شاخصها و مﺆلفههای حکمرانی خهوب که مورد تأکید اکیر نظریهپردازان
است .میتوان به شفافیت ،مبئولیت ،پاسخگویی ،مشارکت ،حاکمیت قانون ،انعطهافپهذیری و
اجمهاا محوری اشاره داشت .در این میان ،هم البته میتوان مدعی بود که اصل شهفافیت ،در
مرکهز مﺆلفههای زنجیروار این تئوری قرار میگیرد که خود زمینهساز و تقویتکننده دیگر عناصر
از دید اسﻼم ،مفهوم حکمرانی خوب و مﺆلفهههایش باید با در نظهرگرفتن ببهترهای توحیدی و
معنوی تبیین گردد .طرح مباله «حبن الوﻻیه» که به معنای حکمرانی شایبهته و خوب
میباشد به زمان پیامبر اکرم (ص) ،یعنی بهیش از  8455سا پیش بر میگهردد .در روایتی از
پیامبر اسﻼم (ص) آمده است :امامت و رهبری شایبته نیبت مگر برای مردی که دارای سه
ویژگی باشد :ورا و تقوایی که او را از ارتکاب گناهان باز دارد ،حلم بردباری که به وسیله آن،
خشم خود را کنتر کند؛ و یک حکمرانی شایبته بر افراد تحت وﻻیتش ،به گونهای که برای
آنان همچون پدری مهربان باشد (کلینی )458 :8018 ،در این روایت ،دو تعبیر سزاوار دقت و
تأمل اسهت؛ نخبت این که از جمله وظایف رهبر حکومت اسﻼمی را رفتار مشفقانه و پدرانه با
مردم دانبته است .نکته دوم ،تعبیر (حبنالوﻻیه) است که به معنای حکمرانی شایبته و خوب
میباشهد .همهان طهور کهه اشهاره شهد ،اصطﻼح حکمرانی خوب در سا های اخیر در مجام
حقوقی مطرح شده ،در حالی که این مفهوم قرنها پیش مورد توجه و تأکید اسﻼم بوده است
(ارسطا )03-01 :8030 ،اسﻼم در عین حا که حکمرانی خوب و اصل شهفافیت را به عنوان
ارزش پذیرفته اسهت.
 -2-8تامین اجتماعی
اصطلاح تامین اجتماعی مشتمل بر دو واژه است که هر دو آنها عربهی میباشهد .تهامین از
ریشه امن و در لغت به معنای فراهم کردن ،آماده ساختن ،در امنیت قرار دادن ،ایمن کردن ،آرام
دادن و امن کردن است (معین .)8588:8018 ،اجتماا زیر از ریشه جمه بهوده و بهه دسهتهای از
افراد انبانی گفته میشود که برای هدفی خاص گرد هم میآید .اجتماعی نیز منبوب به اجتماا
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است .بنابراین مقصود از اجتماعی ،امری است که به یک اجتماا انبهانی و نهه فهرد یها افهرادی
خاص مربوط میگردد .از این رو میتوان گفهت معنهای لغهوی تهامیناجتمهاعی ،فهراهم کهردن
مایحتاج افراد یک جامعه یا در امنیت قرار دادن اعضای آن است.
تأمین اجتماعی در مفهوم عام خود به تمام اقداماتی که دولت جهت افزایش رفاه عمهومی و
کمک به بهرهمندی افراد جامعه از کمینه (حداقل) امکانات مالی و درآمد لازم جهت امرار معهاش
انجام میدهد ،اطلاق میگردد (نعیمی و همکهاران .)0:8034تهأمین اجتمهاعی در معنهای خهاص
حمایتی است که از بیمهپردازان و افراد تحت تکفهل آنهان در برابهر خطهرههای هون پیهری ،از
کارافتادگی ،بیماری و مرگ در قالب یک نظام منبجم و قاعدهمند به عمل میآید .این تعریف با
مفهوم تهأمیناجتمهاعی در قهانون تهأمیناجتمهاعی  8300آلهات متحهده قرابهت دارد (عراقهی و
همکاران.)9:8010 ،
 -9-8تعریف سه جانبه گرایی
سه جانبه گرایی برونداد یک دولت تکیر گرا است و تحت نین دولتی ،ند گانگی و نهد
صدایی بر یکبوگرایی و تک صدایی مرج دانبته میشود .وجود تشکلهای صنفی آزاد و متعدد
که در راستای تحقق اهداف اعضایشان گام بر میدارند ،از الزامات نین رویکردی است .اهمیت
تکیرگرایی در سازمان تامیناجتماعی که نهادی عمومی و غیر دولتی است و منهاب آن از محهل
مشارکت کارگران و کارفرمایان تامین میشود ،بیش از ههر سهازمان دیگهری اسهت .از ایهن رو،
دولت نمیتواند با نگاهی یک سویه و قیم مآبانه به حل مبائل شرکای اجتمهاعی خهود بپهردازد؛
بلکه باید با به رسمیت شناختن استقلا و حقوق تشکلهای کارگری و کارفرمایی و در راسهتای
تحقق اصهل سههجانبهگرایی ،زمینههسهاز حضهور فعها شهرکای اجتمهاعی در پیگیهری اههداف
صنفیشان باشد .تکیر گرایی در فعالیت تشکلها از جمله اصو بدیهی سهازمان بینالمللهی کهار
است« .سه جانبه گرایی راهبردی است که  ILOپیشنهاد کرده تا وقوا اختلافات و مناف متضهاد
در دنیای کار را به سمت و سوی اجماا ببرد .به این صورت کهه نماینهدگانی از ههر سهه سهمت
دولت ،کارگر و کارفرما بنشینند و بر سر مبائل مربوط و مشترک بها ههم بهه اجمهاا و راه حهل
برسند .بالاخره در هر جامعهای یک سری مناف متضاد بین گروهها وجود دارد که باید راهی برای
تخفیف آنها وجود داشته باشد .سهجانبه گرایی این کار کرد را دارد کهه نظهرات و خواسهتههای
طرفین را در تصمیمگیریها لحاظ کند .در واقه وجهود تشهکلهای واقعهی و دولهت میتواننهد
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سهجانبه گرایی را به راهکاری برای حل و فصهل مبهائل کهار تبهدیل کننهد و نتهایج میبتهی در
برداشته باشند.
 -2عوامل پیدایش نظریه حکمرانی خوب
 -8-2افزایش بحرانهای مالی
حذف مداخلات دولت در بازارهای مختلف از جمله بهازار مهالی یکهی از توصهیهههای دولهت
حداقل بود و از اواخر دهه  8385آزادسازی بازارهای مهالی در درون کشهورهای و بهین کشهورها
آغاز شد و در کشورهای مختلف تعیین نرخ بهره و سهم بخشهای اقتصادی کهه پهس از رکهود
بزرگ در دست دولتها بود به عهده نظام بازار گذاشته شد .محدودیتهای نقهل و انتقها ارزی
بین کشورها کاهش یافت و سرمایههای بینالمللی با آزادی بیشتری میان کشورها مبادله شهدند
که این تغییرات با افزایش شدید بحرانهای مالی و پولی در جهان همراه شد .از سها  8385تها
 8315به طور متوسﻂ هر ساله یک بحران بانکی و  0/9بحران ارزی در جهان رخ مهیداد امها از
سا  8318تا  8338هر ساله  8/0بحران ارزی و  0/4بحران بانکی به وقوا پیوست .به عبهارت
دیگر آزاد سازی مالی و مداخله کمتر دولت در نظهامههای پهولی و ارزی از دههه  8315موجهب
گبترش شدید بحرانهای مالی شد .بحرانهای پهولی و بهانکی هزینهه گبهتردهای بهر اقتصهاد
تحمیل میکند ،به طوری که با ورشکبتگی نظام بانکی ،مجموعهه یهک اقتصهاد د هار بحهران
میشود .بحرانهای مالی میتواند به یکباره بخش اعظم تولید ناخالص داخلی یک کشور را نابود
کند ،را که ورشکبتگی نظام بانکی و یا بازار سهام مانند ورشکبتگی ند شهرکت یها فعالیهت
نیبت ،بلکه مجموعهای از ورشکبتگیها را در اقتصاد به وجهود مهیآورد و از همهین رو هزینهه
بحران مالی ببیار گبترده و سنگین است .این بحرانها نشان داد که حهذف مداخلهه دولهت نهه
تنها لزوما میبت نخواهد بود بلکه میتواند هزینههای جبرانناپذیری بر اقتصهادها تحمیهل کنهد.
(حبینی تاش و واثق.)85 :8030 ،
 -2-2تحول عملکرد اقتصاد جهانی
انتظار میرفت با پذیرش الگوی دولت حداقل در اقتصاد جهانی عملکرد کشورها بهبود یابهد
اما مطالعات مختلف حکایت از عملکرد حعیف اقتصاد جهانی در دوره  8315به بعد (کهه الگهوی
سیاست گذاری ،به سوی دولت حداقل تغییر یافت) دارد .مقایبه این دوره با دوره پهس از جنه
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جهانی دوم تا سا  8315می تواند تأثیر این سیاست بر اقتصاد جهانی را روشهن سهازد .نگهاهی
اجمالی به وحعیت اقتصادی این دو دوره نشهان مهیدههد کهه عملکهرد دوره دوم بهدتر از دوره
نخبت بوده ،نرخ رشد اقتصادی در اکیر کشورهای جهانی کاهش و نابرابری افزایش یافته است.
با استفاده از بانک اطلاعاتی بانک جهانی ،نرخ رشد اقتصادی پنج گروه از کشورهای جهان در دو
مقط تاریخی در جدو زیر آمده است .افزایش نابرابری ،یکی دیگر از واقعیتهای اقتصادی این
دو دهه است ،به طوری که نابرابری میهان کشهورها و دورن کشهورهای افهزایش یافتهه اسهت.
استیگلیتز نابرابری میان سه دسته از کشورها یعنی کشورهای ثروتمند ،متوسﻂ و فقیر را از آغهاز
دهه  85تا پایان دهه  35مقایبه کرد و به این نتیجه دست یافت که نابرابری میان این سه گروه
افزایش یافته است( .همان)80 :
 -9-2عملکرد اقتصادی کشورهای در حال گذار
پس از فروپاشی بلوک شرق ،الگوی اقتصادی این کشورها از برنامهریزی متمرکز به اقتصهاد
بازار تغییر یافت .در این کشورها به سرعت شرکتهای دولتی به بخش خصوصهی واگهذار شهد.
مداخله دولت در قیمتها و سایر امور اقتصادی به شدت کاهش یافت .هر ند انتظهار مهیرفهت
گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار با مشکلاتی روبرو باشد ،اما آنچهه در حهوزه اقتصهاد در ایهن
کشورها به وقوا پیوست به معنای واقعی کلمه یک فاجعه اقتصادی بود.
کارشناسان بانک جهانی وحعیت فقر در این کشورها را این گونه توصیف میکنند :در سها
 8331در این منطقه (اروپای شرقی و شوروی سابق از هر پنج نفر یک نفر دارای درآمد کمتهر از
 80/9دلار در روز مبنای فقر مطلق) بود .یک دهه قبل ،از هر بیبت و پنج نفر یک نفهر در فقهر
مطلق به سر میبرد( .بانک جهانی )9559 ،تحقیقات صندوق بینالمللی پو نیز افهزایش فقهر و
نابرابری در کشورهای در حا گذر را تایید میکند (همان).
 -9چارچوب حکمرانی خوب در سازمان تامین اجتماعی
 -8-9نظام پاسخگویی و شفافیت در سازمان تامین اجتماعی
انجمن بینالمللی تامیناجتماعی') ،(ISSAاز جمله نهادهای بینالمللی محبوب میگهردد
که موحوا حکمرانی خوب را در مجموعه رهنمودها و دستورالعملهای تخصصی گنجانهده و بها
استفاده از تجارب کشورها و مﺆسبات عضو ،سالانه آن را بررسی و با بازنگری در اختیار اعضهای
◊ 202

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و هفتم ،تابستان 8931

خود قرار میدهد.
تنوا شیوههای حکمرانی در جهان بازتابی از تفاوتها در تاریخ سیاسی ،اجتماعی ،اقتصهادی
و فرهنگی کشورها میباشد .با این وجود ،موح و شناخت مشترکی از حکمرانی خوب در جهان
وجود دارد که هدف غایی آن ایفای تعهدات و تضمین پاسخگویی به نیازههای در حها تکامهل
افراد و جوام میباشد .تحصیلات عالیه و فناوریهای جدید ،انتظارات همگان را برای حهاکمیتی
پاسخگو و شفاف به همراه بهبود مبتمر در عملکرد تأمین اجتماعی افزایش داده است.
مجموعه رهنمودهای  ISSAدر زمینه حکمرانی خوب براساس هار وب راهبهردی تنظهیم
گردیده و مﺆلفههای پاسخگویی ،شفافیت ،مشارکت ،پویایی و قابلیهت پهیشبینهی را بهه عنهوان
ارکان اصلی از میان اصو پذیرفته شده در حکمرانی خوب تبیین میکند.
شفافیت دلالت بر قابلیت دسترسی و دستیابی به اطلاعات صحیح ،دقیق و به موق به منظور
تضمین آگاهی سهامداران از وحعیت واقعی برنامههای تأمیناجتماعی و شیوه مهدیریتی دارد .در
فرآیند تصمیمگیری ،شفافیت سبب ترویج صداقت ،صحت و صلاحیت ،و ممانعت از تخلهف مهی
گردد .صراحت و سادگی قوانین ،سیبتمها و فرآیندها به تحدید حهوزهههایی مهیانجامهد کهه در
راهبری برنامهها نیاز به اعما سلیقه شخصی دارند .قابلیت پهیشبینهی بهه کاربردههای مبهتمر
قوانین ،خﻂ مشیها و مقررات حمایتی مربوط اشاره میکند .با عنایت به حرورت تبیین ،حراست
و اجرای مناسب برنامههای تأمین اجتماعی ،حقوق و وظایف اعضاء و ذینفعان ،هرگونه تغییهرات
ناگهانی و غیرمترقبه در نرخهای حق بیمه ،شرایﻂ برخهورداری از مزایها و سهایر مهوارد مترتهب
میتواند به شکلی جدی اعتبار برنامهها را د هار خدشهه و تضهعیف نمایهد .مشهارکت دلالهت بهر
آموزش فعا  ،تعامل و حضور مﺆثر سهامداران بهه منظهور تضهمین منهاف آنهان دارد .مشهارکت
هدفمند سهامداران ،ببته به میزان دسترسی آنها به اطلاعات مﺆسبه و ظرفیهت ایشهان بهرای
درک و عمل بر مبنای اطلاعات مذکور دارد.
پویایی به عنوان عنصر تغییر میبت در حکمرانی تعریف میگردد ،در حهالی کهه ههار اصهل
دیگر با هدف تداوم وحعیت موجود به کار گرفته میشوند؛ پویایی به تغییر و بهبود وح موجهود
تأکید دارد که از طریق انجام فعالیتهای مناسبتر ،کارآمدتر و پاسخ به نیازههای رو بهه تکامهل
اعضاء و ذینفعان ،همراه با خلق ارزشهای جدید حاصل خواهد شد.
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 -2-9چارچوب حکمرانی برای مؤسسات تأمین اجتماعی
غالب برنامههای الزامآور تأ مین اجتماعی توسﻂ قوانین ،مصهوبات یها لهوایح رسهمی دولهت
شکل گرفته است؛ به عبارتی وظایف مﺆسبه متولی اجهرای برنامهه از طریهق حاکمیهت تعیهین
میگردد .دستورالعمل  ISSAبین «هیأت مدیره» به عنوان نهاد حاکمه و مدیریت» بهه عنهوان
پیکره راهبری برنامهها و اجرای مصوبات هیأت مدیره تمایز قائل میگردد.
ار وب حکمرانی مطروحه در دستورالعمل ،ببﻂ و توسهعه حیطهه مبهئولیتههای هیهأت
مدیره و مدیریت در راهبری تأمین اجتماعی میباشد .این ار وبه راهبری تأمیناجتمهاعی را در
هار حوزه گبترده حکمرانی تشریح میکند :ثبات مالی ،سرمایهگذاری بدون مخاطره ،حق بیمه
و پوشش اعضاء ،خدمات و مزایای اعضاء ،و مدیریت مناب به ویژه مناب انبانی و زیرساختهای
فناوری اطلاعات و ارتباطات ).(ICT
دامنه حکمرانی مﺆسبه توسﻂ قوانین ،خﻂ مشیها یا احکام بنیان گذارده میشوند .به عنوان
میا  ،برنامههایی که با استفاده از پرداخت مالیات تأمین مالی میشوند دیگر نیازی به جم آوری
پرداختهای حق بیمه ندارند؛ برخی دیگر از برنامهها فاقد وجوه ذخیره سرمایهگذاری میباشهند؛
همچنههین گههاهی مشههاهده مههیکنههیم بعضههی از مﺆسبههات دارای واحههدهایی جهههت مههدیریت
سرمایهگذاریها میباشند حا آنکه در برخی دیگر از مﺆسبات مهدیریت سهرمایهگهذاری کاملها
مبتقل از بخش راهبری ارائه مزایا و وصو حق بیمه اعضاء میباشد.
 -8-9-9ثبات مالی
هیأت مدیره و مدیریت مﺆظف به حفظ سطح کافی بودجه به منظور ارائه مزایای تعهدی بهه
اعضاء و ذینفعان و تضمین اثربخشی هزینههای اجرای برنامههای تهأمین اجتمهاعی مهیباشهند.
حفظ ثبات مالی برنامه ،ایجاد توازن بین حق بیمهها و درآمد سرمایهگذاری همراه با پرداختهای
مزایا از جمله الشهای اساسی مدیریت در این حوزه به شمار میروند.
 -2-9-9سرمایهگذاری بدون مخاطره
در برنامههایی با دستور کار سهرمایهگهذاری ،هیهأت مهدیره و مهدیریت ملهزم بهه تضهمین
سرمایهگذاری وجوه ذخیرهای با رعایت قواعد محتاطانهای همانند سودآوری ،امنیت ،نقهدینگی و
تنوا میباشد .تنظیم استراتژی و سیاست سرمایهگذاری ،مدیریت سهبد سههام و دارایهی بهدهی،
اجرای اصل احتیاطی ،ارزیابی داراییها ،نمایندگی در هیأت مدیره شرکتههایی کهه مﺆسبهه در
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آنها دارای مناب دارایی قابل توجهی بوده ،و سیاسهتههایی در خصهوص سهرمایهگهذاریههای
متضمن مناف اقتصادی -اجتماعی؛ برخی از موحوعات این حیطه از حکمرانی میباشد.
 -9-9-9حق بیمهها و پوشش اعضاء ،خدمات و مزایای اعضاء
دلیل وجودی مﺆسبات تأمین اجتماعی ،راهبری حقوق و الزامات اعضاء و ذینفعان میباشد.
گبترش پوششها ،وصو حق بیمهها ،کفایت مزایا ،توزی مزایهای اسهتانداردهای کیفهی ارائهه
خدمات به اعضاء ،و ممانعت از تقلب و فباده در برنامهها از جمله موحوعات اصلی در این حوزه
میباشند.
 -4-9-9منابع انسانی و زیرساختهای ICT
هیأت مدیره و مدیریت ،حامن اداره مناسب مناب به ویژه دسترسی به منهاب انبهانی قابهل
اطمینان ،و زیرساختهای کارآمد  ICTبه منظهور پشهتیبانی از عملیهات و راهبهری برنامهههها
می باشد .مدیریت مناب انبانی شامل جذب ،حفظ و آمهوزش کارکنهان متخصهص ،وفهادار و بها
انگیزه رمز حکمرانی موفق هر سازمانی محبوب میگردد .تأمین و جبهران نیهرو ،برنامههریهزی
سلبله ای ،ارزیابی کارآیی و شایبتگی ،تبعیت از منشور اخلهاقی کارکنهان بهه عنهوان ابزارههای
کلیدی در ایجاد انگیزه و مدیریت مناب انبانی مﺆسبه در نظهر گرفتهه مهیشهوند .موحهوعات
کلیدی مﺆسبه در حوزه زیرساختهای ، ICTشامل حفظ یکپار گی پایگاه داده اعضاء ،ارزیابی
سرمایهگذاریها در  ICTجدید ،تطهابق سیبهتمهای موجهود بها  ICTجدیهد ،و یکپهار گی و
مقرون به صرفه بودن سیبتمهای پشتیبان و بازیاب میباشد.
 -4کارکرد سهجانبهگرایی در تامیناجتماعی
سازمان تامیناجتماعی به منظور سازماندهی و انتظام بخشیدن به مبئولیت اجتماعی کارفرما
و تامین حداقل نیازهای کارگران در سراسر دنیا شکل گرفته است .درسهت اسهت کهه مطالبهات
اجتماعی کارگران پایه شکلگیری سازمان تامیناجتماعی است امها کارفرمها نیهز از آن بیبههره
نیبت« .مشارکت کارفرما در این رخه ببیار حروری است که از آن به عنوان سامان اجتماعی
یاد میشود ،یعنی کارفرما به سامان اجتماعی کمک میکند و همین موحهوا اسهت کهه باعهث
میشود کارفرما تولید داشته و از همین تولید سود ببرد» (یزدانی .)00:8019
نقل قو ذیل امکان دموکراتیک شدن رابطه کارگر و کارفرما را بهه مهدد حضهور سههجانبه
نیروهای کار ،سرمایه و دولت به شکل خوبی ترسم میکند.
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«کارکردی کهه سههجانبهگرایی در تامیناجتمهاعی دارد ،اتصها ارتبهاط بهین دموکراسهی و
تامیناجتماعی است« .توکویهل» میگویهد :تامیناجتمهاعی اجتمهاعی شهدن دموکراسهی اسهت.
تامیناجتماعی از مباعی اجتماعی به وجود میآید .این مباعی اجتماعی کانا های مختلفی دارد
یکی از آن ،کانا مباعی کارفرما ،کارگر و دولت است .تامیناجتماعی در بطن جامعه مدنی قرار
دارد جایی که مردم در مبادلات اجتماعیشان به ایهن نههاد شهکل میدهنهد .در سیبهتمی میهل
سیبتم ما که اگر نگاه هگلی داشته باشیم جامعه مدنی میخواههد حهق شههروند را از حکومهت
بگیرد و سهجانبهگرایی تضهمین میکنهد کهه موازنهه قهدرت وجهود داشهته باشهد و از تجهاوز و
دستاندازی دولت به حیطه مدنی که صندوقهای تامیناجتماعی باشد پیشگیری میکند.
 -5پیششرطهای تحقق سهجانبهگرایی
مهمترین پیشنیاز تحقق نظهام سههجانبهگرایی ،بعهد از تهدوین قهوانین و مقهررات مربهوط،
شکلگیری واقعی تشکلهای نمایندگان کارگر و کارفرما همراه با دولهت ،ذکهر شهده اسهت .بهه
فعالیتهای کارگری و کارفرمایی برای اولینبار در قالب اتحادیهههای کهارگری و کارفرمهایی در
ماده  98از فصل هشتم قانون کار ،مصوب  ،8009/9/91تحت عنوان اتحادیهها رسمیت داده شد
و براساس ماده  04همین قانون ،ترکیب سهجانبهای متشکل از نمایندگان کارگران ،کارفرمایهان
و دولت تحت عنوان شورای عالی کار تعیین شهد .در حهوزه سهازمان تامیناجتمهاعی نیهز اصهل
سهجانبهگرایی به رغم تغییراتی که در حد فاصل سا های  8008تا کنهون در بعضهی از اصهو
قانون تامیناجتماعی و ترکیب ارکان سازمان آمده ،همواره مورد توجه بهوده و حتهی نبهبت بهه
قههانون سهها  ،8004دخالههت کههارگران و کارفرمایههان در حههوزه نظ هارت بههر عملکههرد سههازمان
تامیناجتماعی بیشتر شده است (ایزدخواه و نجفی.)03 :8010 ،
سههازمانهای کههارگری و کارفرمههایی بههرای اینکههه بتواننههد نقههش و مشارکتشههان را در
سهجانبهگرایی به حداکیر برسانند باید پیششرطهایی را در این زمینه داشته باشند:
او  :کارگران و کارفرمایان نیاز به اتحادیه ،تشکل و انجمنهایی مبتقل از دولت و هر نههاد
بالادستی دیگری دارند که بتوانند تحت آن از مناف اعضای خود نمایندگی تهام و تمهامی داشهته
باشند .فعالیت تحت لوای این اتحادیه بیشتر از فعالیتهای انفرادی کارگران و کارفرمایان قابلیت
تحت تاثیر قراردادن جریان سیاستگذاری و قانونگذاری در زمینهه روابهﻂ کهار را خواههد داشهت.
نین تشکلی باید بازتابدهنده نقطه نظرات و دغدغههای تمامی اعضا باشد.
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دوم :سازماندهی حرفهای تشکل که از طریق سطوح بالای مهارت کهاری و ظرفیهت ممکهن
میشود.
سوم :سازمانهای کارگری و کارفرمایی باید بتوانند حمایت عمومی را جلب کنند.
هارم :روابﻂ دوجانبه تشکلهای کارگری و کارفرمایی با هم ،امکان دستیابی بهه اجمهاا در
اهداف و قدرت انهزنی بیشتر در برابر دولت را فراهم میکند (سیلوا.)8338 ،
تحت لوای حاکمیتی دولتی تکیرگرا که امکهان انههزنی بهه شهرکای اجتمهاعی خهویش را
میدهد ،میتوان از ظههور و بهروز تشهکلهای کهارگری و کارفرمهایی حهرف زد کهه از طریهق
انتخابات شفاف به نمایندگی از مناف صنفی خود میپردازد .همانطور که قبلا نیز اشاره شد طبق
مقاولهنامه شماره  ،859مبئولیت کلی اجرای صحیح طرحهای تامیناجتماعی و اداره موسبهات
آن بر عهده دولتهاست و البته این به معنای اختیارات تام دولت و مطی بودن شرکای اجتماعی
نیبت .برای میا  ،سازمان تامیناجتماعی از طریق ساختار صحیح سهجانبهگرایی به گونهای که
شرکای اجتماعی از قدرت انهزنی برابر برخوردار باشند ،ه به لحاظ کمی (تعداد اعضا) و ه به
لحاظ کیفی ،میتواند شرایﻂ حضور قدرتمند و موثر آنها را فراهم کند.
اینکه سازوکار مشخصی بر نحوه عضوگیری و انتخابهات نماینهدگان کهارگری و کارفرمهایی
وجود نداشته باشد و نمایندگان تا حدی با تکیه بر دولت (دولتی شدن تشکلها) روی کهار آینهد،
منجر به این خواهد شد که فعالیتهایشان نه در زمینه تحقق حقوق سندیکایی اعضای خود بلکه
مبتنی بر منفعت شخصی شکل گیرد .در نین شرایطی ،دولت اقدام به ایجاد و کنتر تشهکلها
کرده و مان از تحقق کامل سهجانبهگرایی آنگونه که مراد سازمان بینالمللی کار است میشود،
یعنی از طریق افزایش شمار تشکلهای دولت ساخته و غیرمبتقل که به نماینهدگی از مطالبهات
کارفرمایی و کارگری نمیپردازند ،بلکه در مناسباتی بها قهدرت مبهلﻂ شهکل گرفتهانهد .نهین
وحعیتی در تضاد با مقاولهنامه شماره  18است که زیربنای واقعی سهجانبهگرایی بوده و منوط به
توجه به هار اصل اساسی است:
 .8کارگران و کارفرمایان باید بدون هیچ تبعیض و تفاوتی و بدون نیاز به کبب مجوز قبلهی
تشکلهای مورد نظر خود را تشکیل دهند و به عضویت آنها درآیند.
 .9این تشکلها باید بتوانند نماینهدگان خهود را آزادانهه انتخهاب و اساسهنامه ،آییننامههها و
برنامههای خود را تدوین و اجرا کنند.
 .0تعلیق فعالیت یا انحلا آنها از سوی مقامات دولتی بایهد بها رعایهت تشهریفات قضهایی
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صورت گیرد.
 .4سازمانهای کارگری و کارفرمایی باید بتواند اقدام به تشکیل فدراسیون یها کنفدراسهیون
کنند و در سازمانهای بینالمللی کارگری و کارفرمایی عضو شوند.
در مقولهنامههای مرتبﻂ با فعالیت سندیکایی که مذکور به این مهم اشاره شده که تشهکلها
باید از میان جامعه کارگری و کارفرمایی بالا بیاید و نه آنکه توسﻂ دولت و یا هر مرجه صهاحب
قدرت دیگری ساخته و تولید شوند .اصلا شرط اینکه تشکلها کارآمد باشند و از مناف و مطالبات
اعضای خود نمایندگی صحیح کنند همین برآمدنشان است و نه ساخته شدنشان .ایهن موحهوا،
یعنی دولت ساخته بودن تشکلها ،همان آفتی است که گریبانگیر تشکلهای ایران است؛ بدین
معنا که دولت از زمان تاسیس این تشکلها تا زمان منحل شدنشان حضور پررن و مقتدرانهای
دارد .دولت است که باید اجازه تشکیل آنها را صادر کند و همان دولت است کهه بهه صهلاحدید
خود فرمان انحلا آنها را میدهد .اینگونه تشکلها از زمهان تاسهیس تها انحلها و در زمهان
فعالیتشان باید مورد پذیرش و تایید دولتها باشند که این موحوا از استقلا و کارآمهدی آنهها
کم کرده و تشکلها را به گماشتگان دولتی بذ میسازد .پس برآمهدن تشهکلهایی مبهتقل از
خواست و اراده دولت که در شکلگیری و فعالیت و انحلالشان صاحب اراده و مبتقل باشند شرط
اصلی تحقق سهجانبهگرایی است.
ساختار تشکیلاتی هیهات امنهایی در سهازمان تامیناجتمهاعی کهه جهایگزین شهورای عهالی
تامین اجتماعی گردیده است ،منجر به تغییر موازنه قدرت بهه سهود دولهت گردیهده و ایهن تغییهر
موزنه ،فعالیت نمایندگان کارگری و کارفرمایی را با مشکل مواجه کرده است کهه میتهوان ایهن
اتفاق را به محدودیتهایی که در زیرساخت قانونی کشور وجود دارد ،منتبب دانبت کهه اجهازه
فعالیت آزاد تشکلهای کارگری را آنگونه که باید ،مهیا نکرده است.
 -6نقش دولت در تحقق سهجانبهگرایی
مقاولهنامه شماره ( 859با عنوان اسهتانداردهای حهداقل سهازمان تامیناجتمهاعی) کهه از آن
میتوان به عنهوان منشهور سهازمانهای بیمههای در خصهوص اسهتانداردهای حهداقل سهازمان
تامیناجتماعی نام برد ،مبئولیت کلی اداره امهور تامیناجتمهاعی ،تضهمین و مراقبهت از سهلامت
عمومی وجوه تامیناجتماعی و پیوند نمایندگان افراد تحهت حمایهت و کارفرمایهان بها مهدیریت
طرحهای تامیناجتماعی را به صراحت متوجه دولتها میسازد و تاکید میکند وقتی اداره امور از
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سطح دولت دور میشود ،نمایندگان تحت حمایت بایهد در مهدیریت مشهارکت کننهد و از اینجها
میتوان به نقش مهم و پررن دولت در تضمین تحقق سهجانبهگرایی در سازمان تامیناجتماعی
پی برد ،اما این تاکید به معنای تفویض قدرت تام و تمام به دولت در این زمینه و سلب اختیهار و
نظر از شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی نیبت و به عبارت دیگر بدین معنها نیبهت کهه
دولت باید راسا بر سازمان تامیناجتماعی حکمروایی نماید .از این رو ،لازم است حدود مبهئولیت
در این زمینه با توجه به سیاستهای کلی هر کشور تعیین گردد.
از سا  8013که اساسنامه تامیناجتماعی تغییر پیدا کرد ،در ترکیب اعضهای شهورای عهالی
تامیناجتماعی ،قبلا میزان سهم طرفین  0به  0بود ( 0نفر دولتی 0 ،نفر کارفرما و  0نفر بیمهشده
و نیروهای غیردولتی قدرت انهزنی داشتند ،اما در اساسنامه جدید  0نفر دولتی و  0نفر نیروهای
اجتماعی (کارگر ،کارفرما) هبتند ،بنابراین نیروهای اجتماعی نقش مﺆثری در برگزاری و رسهمی
شدن جلبات و تصمیمات ندارند .در بخش دیگر اساسنامه پیشین شخصیتهای حقوقی حضهور
دارند .به طور میا در شورای عالی تامیناجتماعی ،وزرای کار ،بهداشهت ،اقتصهاد و صهنعت کهه
همگی شخصیتهای حقوقی هبتند حضور داشتند ،اما در اساسنامه کنونی  0نفهر عضهو دولتهی
شخصیت حقیقی هبتند که به انتخاب و نظر وزارت رفاه منصوب میشوند .در این شرایﻂ بهرای
سنگینتر شدن سهم کارگران ،باید شرایطی ایجاد شود که نهاد کارگری فراگیهر و معتبهر شهکل
گیرد ،ون افراد بیشتری در گیر این کار میشوند و سازوکارهای ناکارآمد و احیانا مبئلهدار کمتر
میشود .به طور مشخصتر در سا  8011اساسنامه تغییر کرد که مغایر با قانون نظام جام رفاه
و تامیناجتماعی بود و هیاتامنایی تشکیل شد و سا  13اساسنامه جدید شکل گرفت .یک نگاه
متصلب و غیردموکراتیک بر اساسنامه جدید حاکم بود که سیبتم را کاملا متمرکز کرد .حتهی تها
حدودی استقلا اداری سازمان نقض شد .در حالی که در متن قانون ساختار نظهام جهام رفهاه و
تامیناجتماعی این تاکید وجود دارد که صندوقها بایهد دارای اسهتقلا مهالی باشهند» (یزدانهی،
.)805 :8013
با این نقل قو  ،پر واحح است که نوا مداخله و نقشی که دولت در جریان سههجانبهگرایی
ایفا میکند تا ه میزان بر قدرت انهزنی تشکلهای کارگری در برابر تشکلهای کارفرمهایی و
دولت از یک طرف و بر قدرت انهزنی تشکلهای کارگری و کارفرمایی در برابر دولت میتوانهد
تعیین کننده باشد.
 -7موانع قانونی تحقق اصل سهجانبهگرایی در ایران
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صهرفنظر از مقاولههنامهههههای بنیهادین و غیههربنیهادین سهازمان بههینالمللهی کهار در زمینههه
سهجانبهگرایی و لزوم تحقق آن در روابﻂ کار ،با توجه به قوانین داخلی ایران که به طور مبتقیم
یا غیرمبتقیم به موحوا سهجانبهگرایی مرتبﻂاند ،میتوان به موان و امکانات قانونی تحقق این
اصل پی برد .در ادامه امکانات و موان تحقق مقاولهنامههای بنیادین و غیهربنیهادین مربهوط بهه
اصل سهجانبهگرایی در ایران که توسﻂ سازمان بینالمللی کار مطهرح شهده مهورد بررسهی قهرار
گرفته است.
در رابطه با مقاولهنامههای سازمان بینالمللهی کهار بایهد گفهت تهاکنون ایهران بهه سهیزده
مقاولهنامه این سازمان ملحق شده که از این میان پنج مقاولهنامه بنیادین است .با توجه به اینکه
بیش از هشت دهه از عضویت ایران در این سازمان میگذرد ،هنهوز نمهیتهوان بهه طهور کامهل
مدعی شد که در راستای تحقق اهداف متعالی کار شایبته ،سهجانبهگرایی به عنوان ابزاری کهار
آمد مورد استفاده قرار گرفته است.
در راستای مقاولهنامهههای سهازمان بینالمللهی کهار در ارتبهاط بها سههجانبهگرایی بایهد از
مقاولهنامههای شماره  844 ، 31 ،18و  804نام برد .ایهران تهاکنون بهه مقاولهنامهههای مهذکور
ملحق نشده ،اما این به معنای تناقض قهانون جمههوری اسهلامی ایهران بها اصهو مطروحهه در
مقاولهنامههای فوق نیبت ،بلکه همانطور که در قبمت قهوانین مربهوط بهه سههجانبهگرایی در
بخشهای پیشین مورد اشاره قرار گرفت ،قانون اساسی ،قانون کار ،قانون سازمان تامیناجتماعی
و  ...مقاربت زیادی با مفاد مقاولهنامههای مذکور دارد ،البته وجوه افتراقی نیز وجهود دارد کهه در
ادامه به آنها اشاره شده است.
مقاولهنامه  18با عنوان «آزادی سندیکاها و حمایهت از حقهوق سهندیکایی» مصهوب 8341
سانفرانبیبکو ،حمن به رسمیت شناختن اصل آزادی انجمنها ،به عنوان وسیله بهبهود شهرایﻂ
کار و برقراری صلح ،به شرح اشاره شده در مقدمه اساسنامه سازمان و با توجهه بهه ایهن کهه در
اعلامیه فیلادلفیا تاکید شده آزادی بیان انجمنها شرط لازم برای ترقی مبتمر بهه شهمار میآیهد،
هدف اساسی خود را احقاق حقوق کارگران و کارفرمایان برای سازماندهی تشکلهها بهه منظهور
پیشبرد و دفاا از مناف خویش ،بدون هر گونه تبعیض قرار داده است.
در رابطه با وحعیت این مقاولهنامه در قوانین داخلی به طور خلاصه و برای نمونه بهه اصهل
 90قانون اساسی اشاره میشود که اصل کلی آزادی فعالیت جمعیتها و انجمنهای صنفی را به
رسمیت شناخته ،لکن آن را مشروط به عدم نقض اصو استقلا  ،آزادی ،وحهدت ملهی ،مهوازین
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اسلامی و اساس جمهوری اسلامی کرده و تصریح نموده که هیچکس را نمیتهوان از شهرکت در
آنها من کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .در قانون کهار و همینطهور در قهانون
شوراهای اسلامی کار نیز رد پای این مقاولهنامه مشهود است ،اما نواقصی در قوانین داخلی برای
الحاق به این مقاولهنامه وجود دارد که به شرح ذیل عنوان میشود:
الف -انجمنهای اسلامی که به منظور تبلیغ و توسعه فرهن اسلامی و دفاا از دستاوردهای
انقلاب اسلامی تشکیل میشوند و به تب آن کانونهای هماهنگی مربوطه در سهطح اسهتانها و
کشور ون رویکرد کاملا سیاسی و جناحی دارند از حوزه فعالیتهای اصیل تشکلهای کهارگری
خارج هبتند.
ب -شرکتهای تعاونی مصرف و مبکن اهداف تشکلهای کارگری و کارفرمهایی را دنبها
نمیکنند.
ج -کانونهای کارگران بازنشبته در استانها و کانونهای عالی مربوطهه در سهطح کشهور،
اهداف خاص تامیناجتماعی و مراقبت امور رفاهی اعضای بازنشبته خود را دنبا میکننهد و در
زمره تشکلهای اصیل کارگری قرار نمیگیرند.
د -اصل آزادی سندیکایی ایجاب میکند تشکلها از هر گونه نفوذ ،تبلﻂ و راهبری از ناحیه
مقامات سیاسی کشور به دور باشند ،در حالی که ماده  01قانون کار مقهرر مهیدارد مقهام ولایهت
فقیه در صورت مصلحت میتوانند در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند .اختیاری
که در صورت عملیاتی شدن مغهایر بها اسهتانداردهای تشهکلهای صهنفی خواههد بهود و آزادی
عملکرد تشکلها را تحتالشعاا قرار خواهد داد.
 -1اصلاح ساختار و برقراری سهجانبهگرایی واقعی
هر ند در قانون و اساسنامه سازمان بر سهجانبهگرایی تاکید شده ،اما در عمل این ابهامات
وجود دارد:
نامتناسب بودن ترکیب اعضای هیات امنا :در ترکیب هیات امنای فعلی ،دوسوم اعضا ( 0نفر
از  3نفر) از سوی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تعیین میشوند و یهکسهوم آنهها (سهه نفهر)
مجموعه نمایندگان تشکلهای کارفرمایان و بیمهشدگان هبتند که این ترکیب موجهب دولتهی
شدن بیش از حد هیاتامنا شده است .این امر با ماهیت ذاتی بیمههای اجتمهاعی -کهه بایهد بها
مشارکت سهجانبه اداره شوند -مغایرت دارد .در این خصوص ،پیشنهاد میشود تعداد نماینهدگان
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دولت در هیاتامنا «نصف به احافه یک» تعیین شود و اعضای آن نیز اشخاص حقوقی باشند.
ناکارآمدی هیاتامنا :بر مبنای قوانین موجود ،هیاتامنای سازمان تامیناجتمهاعی بهه طهور
همزمان هیاتامنای سایر صندوقهای واببته نیز است .در حالی که به دلیل تفاوت در ماهیهت و
ماموریت صندوقها ،وظایف هیاتامنای آنها با هم متفاوت است و یکی بودن هیاتامنا آن را از
وحعیت تخصصی خارج میسازد و موجب میشود کهه وظهایف سیاسهتگذاری و نظهارتی آن بهه
شدت کمرن و بیاثر شود .البته عملا مشاهده میشود که تمرکز اصهلی هیاتامنها بهر سهازمان
تامیناجتماعی است و سایر صندوقها صندوق بازنشبهتگی کشهوری ،صهندوق بیمهه اجتمهاعی
کشاورزان ،روستاییان و عشایر ،سازمان بیمه سلامت و  ...کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
عضویت اشخاص حقیقی در هیاتامنا :طبق قوانین موجود 0 ،نفر از اعضای هیاتامنا که به
انتخاب وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی معرفی میشوند ،عملا نماینده وزیر یاد شده هبتند و نهه
نماینههده واقعههی دولههت .در حههالی کههه تهها پههیش از اجههرای قههانون سههاختار نظههام جههام رفههاه و
تامیناجتماعی ،نمایندگان دولت در شورای عالی تامیناجتماعی شهخص حقهوقی بودنهد و عملها
نقش نمایندگی بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و اداری دولت را ایفا میکردند.
ناکارآمدی هیاتمدیره :با توجه به تاکید قانونگذار بر غیر اجرایی بهودن هیاتمهدیره ،معلهوم
نیبت که نقش واقعی هیاتمدیره (با وجود هیاتامنا به عنوان رکن عالی سیاستگذار) یبت .در
واق  ،کارآمدی هیات مدیره صرفا به توانایی اعضای آن و نهه جایگهاه قهانونی آن ،ببهتگی دارد.
همچنین ،رابطه کاری هیاتمدیره با مدیرعامل سازمان شفاف نیبت .این ابهامات موجهب شهده
که عملا در همه دورههای مدیریتی پس از اجرای این قانون تاکنون ،مبیر قانون انتخاب ارکهان
صندوقها رعایت نشده و برخلاف قانون ،ابتدا مدیرعامل و پس از آن اعضای هیاتمدیره تعیهین
میشدهاند.
از آنجا که هیاتمدیره عملا باید «رکن اجرایی سازمان یا صندوق باشد» ،اعضای آن نیز باید
از صلاحیتهای تخصصی و تجربی مرتبﻂ با همان سازمان یا صندوق برخوردار باشهند کهه طهی
سا های اخیر این نکته مهم رعایت نشده است.
ناکارآمدی نقش مدیرعامل :با توجه به گبتردگی حوزه ماموریت هر صندوق ،مدیرعامل باید
از جایگاه متناسب با این مبئولیتها برخوردار باشد امها در برخهی از دورهههای مهدیریتی ،حتهی
اختیارات کافی از سوی وزیر به مدیرعامل تفویض نشده است .در حالی که در گذشته ،مدیرعامل
به عنوان رئیس هیاتمدیره از اختیارات متناسب با مبئولیتهایش برخوردار بود و وزیر متبوا نیز
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جز از مبیر شورای عالی در امور سازمانها مداخلهای نداشت.
روشن نبودن جایگاه و نقش وزارتخانه :با توجه به تاکیهد قهانون بهر واببهته بهودن سهازمان
تامیناجتماعی (مادر) به وزارتخانه ،رابطه بین این سازمان و صندوقها با وزارتخانه روشن نیبت؛
راکه از یک سو سازمان باید در مقابل هیاتمدیره و هیاتامنا پاسخگو باشد که رئیس آن وزیر
است و از سوی دیگر بدنه اجرایی وزارتخانه و معاونین ذیربﻂ تمایل دارند که مبتقیما بر سازمان
نفوذ و نظارت داشته باشند ،اما نین رابطهای در قوانین و مقررات تعریف نشهده و عملها نهوعی
موازی کاری تلقی میشود.
ابهام در عنوان سازمان یا صندوق تامیناجتماعی :در ماده ( )880قهانون مهدیریت خهدمات
کشوری و اصلاحیه آن ،از «سازمان تامیناجتماعی» نام برده شده که واببهته بهه وزارت رفهاه و
تامیناجتماعی (سهابق) اسهت و سهایر صهندوقهای بیمهه و بازنشبهتگی زیرمجموعهه آن قهرار
میگیرند .برداشت اولیه دولت از این قانون این بهود کهه منظهور از سهازمان موصهوف ،سهازمان
تامیناجتماعی مصوب  8004نیبت و به همین دلیل در اساسنامه مصوب  8013هیاتدولهت ،از
آن به «صندوق تامیناجتماعی» تعبیر شد .اما بعدا دولت صندوق یاد شده را به سازمان تغییر نام
داد که مورد تایید مجلس قرار نگرفت .در نتیجه ،در مواد مختلفی از قانون برنامه پهنجم توسهعه
(بند «و» مواد ( )91و ( ،)08تبصرههای « »9و « »4بنهد «ب» مهاده ( - ))01مصهوب - 8013
عبارت «صندوق تامیناجتماعی» به کار رفته ،اما در قوانین متعدد نحوه تشکیل ایهن سهازمان و
ماهیت حقوقی و ارکان آن مشخص نشده است .برای میا در مهاده ( )89قهانون برنامهه ششهم
توسههعه و بنههد «ز» تبصههره « »8قههانون بودجههه سهها  8030کههل کشههور از عنههوان سههازمان
تامیناجتماعی استفاده شده ،لکن منظور مقنن «صندوق تامیناجتماعی» بوده است.
ابهام در واژه «تجمی » :در ماده ( )880قانون مدیریت خدمات کشهوری واژه «تجمیه » بهه
کار رفته که مفهوم آن روشن نیبت .در نتیجه ،نحوه تجمی صندوقهای بیمه و بازنشبهتگی (و
تفاوت آن با ادغام) و همچنین گونگی ارتباط آنها با یکدیگر و با سازمان تامیناجتماعی تعیین
تکلیف نشده است.
اصلاح موردی قوانین (مواد ( )89و ( )88قانون ساختار نظام جام رفاه و تامیناجتماعی ،ماده
( )880قانون مدیریت خدمات کشوری) در مقاط مختلف موجب شده که تعارضهها ،ابهامهات و
مغایرتهای بین قوانین در خصوص ساختار کلان سازمن تامیناجتماعی افزایش یابهد .بنهابراین،
لازم است با هدف رف تعارضها و ابهامات ،قوانین یاد شده بهازنگری و اصهلاح شهوند و در ایهن
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راستا ،نقش و جایگاه هیاتمدیره و مدیر عامل نیز بازنگری و تقویت شوند.
نتیجهگیری و پیشنهادات
بههدون شههک ،اثربخشههی طههرحهههای تامیناجتمههاعی در قالههب سهههجانبهگرایی ،بههه سههطح
توسعهیافتگی کشورها ،رویکرد دولت به سههجانبهگرایی ،سهطح آمهوزش و مههارت تشهکلهای
وجود سازوکار انتخاباتی صهحیح بهرای روی کهار آمهدن تشهکلها از بطهن جامعهه کهارگری و
کارفرمایی و رویکرد حکومت به مناف سهجانبهگرایی برای کشور ببتگی دارد .با توجه به اینکهه
موان تحقق سه جانبه گرایی واقعی و نه شعاری در نظام سیاسی و حقوقی ایران ببیار قدرتمنهد
هبتند نمیتوان پیشبینی کرد ه زمانی شاهد تحقق شایبته و بایبته آن در تهامین اجتمهاعی
خواهیم بود اما آنچه که مبلم است با عنایت به اینکه سه جانبهگرایی در راستای اجمااگرایی و
اصل وجوب مشورت و آگاهی مردم از امور مبتند به آیات و روایات متقن دینی نیز هبهت .ههر
قدر سه جانبهگرایی در ساختار تصمیمگیری و تصمیمسازی سهازمان تهامین اجتمهاعی محقهق
شود اعتمادسازی بین شرکای اجتماعی سازمان تقویت شده و شاخصهای حکمرانهی خهوب بهه
خصوص شفافیت و پاسخگویی و اجمااگرایی بیش از گذشته نمایان خواهد شد.
به طور کلی میتوان راهکارهای ارائه شده جهت تقویت سهجانبهگرایی در تامیناجتمهاعی را
در موارد ذیل خلاصه کرد:
 .8اصلاحات قانون در جهت فضای باز برای فعالیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی.
 .9تکییرگرایی سر لوحه عملکرد دولت برای تفویض اختیار و قدرت به مراکز غیردولتی.
 .0توجه به مطالبات جدید نیروی کار از جانب نیروی سرمایه و دولت.
 .4نظارت بر تامیناجتماعی توسﻂ نظارت تشکلها بر امورات آن.
 .0نظارت اعضای تشکلها بر عملکرد مدیران سازمان تامیناجتماعی.
 .0پرداخت دیون مالی دولت به سازمان تامیناجتماعی.
 .8توجه به قانون نظام ساختار تامیناجتماعی در اساسنامه سازمان تامیناجتماعی.
 .1سهجانبهگرایی و دیالوگ اجتماعی نمیتواند بدون وجود شرکای اجتماعی قوی ،مبتقل و
نماینده (به معنای واقعی کلمه) وجود داشته باشد.
 .3درست است که سهجانبهگرایی یک واژه بینالمللی است و طبق مقاولهنامههای مربوطهه،
وظایف کلی کشورها در تحقق آن روشن شده ،اما باید به این نکته توجه داشت که ایهن مفههوم
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نیز همانند مفاهیم دیگر که در علوم اجتماعی مطرح است ،باید کاملا با متن و زمینههای محلهی
منطبق باشد .از این رو ،لازم است تمهیدات ویژهای برای تحقق آن در هر کشوری بها توجهه بهه
سطح توسعه یافتگی و وحعیت اقتصادی و سیاسی آن اندیشیده و به کار گرفته شود.
 .85سازماندهی نمایندگان شرکای اجتماعی برای پیگیری مطالبات اعضا از طریهق سهازوکار
انتخاباتی صریح ،شفاف و حرفهای.
 .88بهبود ساختار تشکیلاتی سهجانبه سازمان تامیناجتماعی به منظور دربرگیری رأی و نظر
اعضای تشکلها.
 .89برقراری ترتیبات ساختاری ،به نحهوی کهه در قبها اجهرای طرحههای تامیناجتمهاعی
مبئو باشند.
 .80حصو اطمینان از اینکه بیمهشدگان ،کارفرمایان و افراد ذینف در تاثیرگذاری بر فراینهد
تصمیمگیری و نظارت بر اجرای طرحها فرصت دارند.
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شماره  9پیاپی .1
 حق شناس ،علی محمد و دیگران ( ،)8083فرهنگ معاصار هازاره ،تههران :انتشهارات فرهنهمعاصر.
 شهبازینیا ،مرتضی (« ،)8010حق برخورداری از تامیناجتماعی ،ویژگیها ،محتوا و اصو کلی حاکمبر آن» ،فصلنامه تامین اجتماعی ،شماره .05
 عراقی ،سید عزت اله و همکاران ( ،)8010درآمدی بر حقوق تاامین اجتمااعی ،تههران :هاپسیمین.
 کریمی ،مظفر (« ،)8014زمینههای تاریخی پیدایش نظام رفاه و تامیناجتماعی در ایهران» ،فصلنامهحقوق تامیناجتماعی ،شماره .8
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 معین ،محمد ( ،)8010فرهنگ فارسی معین ،تهران :انتشارات فرهن نما. نرگبیان ،عباس ( ،)8039تئوریهای مدیریت دولتی ،تهران :نگاه دانش. نجفیخواه ،محبن (« ،)8038بررسی رابطه قواعد ساختاری نظام جام رفاه و تامیناجتماعی و قواعهدماهوی این نظام» ،مجله فرآیند مدیریت و توسعه ،شماره .8
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انتشارات جنگل.
 هاشمی ،سیدمحمد ( ،)8010تامین اجتماعی در حقوق بشر و حقوق اسلامی دیدگاههااییدر حقوق تامین اجتماعی ،تهران :انتشارات آهن

آتیه.

 یزدانی ،فرشهید (« ،)8019مفهاهیم بنیهادی در مباحهث رفهاه اجتمهاعی (سیاسهت اجتمهاعی ،حمایهتاجتماعی ،رفاه و تأمین اجتماعی)» ،مجله رفاه اجتماعی ،شماره .85
 یزدانی ،فرشید (« ،)8013حداقل دستمزد در ایران» ،مجله گفتگو ،شماره .00 یزدانی زنور ،هرمز ( ،)8014نقش شافافیت در تحقاق حکمرانای مطلاوب ،پایاننامهه دورهکارشناسی ارشد .دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
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