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 نجات به شیوه  تاچریسم؛ 
دروغ بزرگ

ناصر آقاجری، فعال کارگری

هنوز هســتند اقتصاددانانی که از رویکردهای 
تعدیلی دولت دفاع می کنند. برای این اقتصاددانان 
آن چیزی که اهمیت دارد، بهبود شاخص های آماری 
اســت که صندوق بین المللی پول، بهبود آنها را در 

اولویت قرار می دهد، نه مردم، به خصوص کارگران.
در مناســبات اقتصادی، کار و ابــزار کار، تنها 
وسایل و ابزاری هســتند مصنوع انســان و مولد 
نعمات مادی، برای ایجاد آسایش و رفاه نه استثمار 
و بهره کشی انسان از انســان. ولی این روشنفکران 
تئوری زده ســرمایه داری، مناســبات اقتصادی و 
تئوری های ذهنی خاصی را در اولویت قرار می دهند؛ 
تئوری هایی که در عمل بــا بحران های دوره ای که 
ناشی از سرشت آنهاست و خود بدان اقرار می کنند 
و با ایجاد جنگ های جهانی برای تقسیم بازار و عقب 
راندن جهان توســعه  نیافته، آن هم با ده ها میلیون 
کشته و نابودی سرزمین ها، عدم کارایی خود را اثبات 
کرده اند. اینها با وارونه کردن حقیقت و واقعیت ها و به 
شیوه ماکیاولیستی، در جست وجوی ترفندی برای 
اثبات درستی نظریه های نئولیبرالی هستند. نگاه 
این آدم ها به دوران تاچر در بریتانیای کبیر که بازار 
آزاد تمام اقتصاد را قبضه کرد و کارگران عقب رانده 
شدند، این گونه است: »مهم نیست که کارگران چه 
می گویند، مهم این است که تاچر، اقتصاد بحران زده 
انگلیس را نجات داد«. این نجات اقتصادی )نجات 
توسط تاچریسم( اگر واقعیت داشته باشد که ندارد و 
تنها یک دروغ نئولیبرالی است، باید بیان کنند چگونه 
عملی شده و به چه قیمتی صورت گرفته است؟ در 
ضمن باید بیان کنند عامل ورشکســتگی اقتصاد 
انگلیس، کدامین ساختار اقتصادی بود؟ برخالف 
نظریه ها و رویکردهای این دست از اقتصاددانان، در 
دوران تاچر، رشد اقتصادی نسبت به دوران اقتصاد 
کینزی یا دولــت رفاه، درصد پایین تری را نشــان 
می دهد. در دولت کینزی با توجــه به هزینه های 
دولت برای رفاه مردم و بدون درآمد نفتی ناشــی از 
کشف نفت دریای شمال، متوسط رشد اقتصادی 
۳.۱۴درصد بود در حالی که در دوران تاچر و با توجه 
به درآمد نفت دریای شــمال و حذف هزینه های 
دولت رفاه، این شــاخص ۲.۴۹درصد شــده بود. 
تاچر مالیات های ثروتمنــدان را که ۸۳درصد بود 
به ۴۰درصد کاهش داد و مالیات مصرف کنندگان 
را که ۸درصد بود، به ۱۵درصد رســاند. در واقع این 
نماینده نئولیبرالی، بار اقتصادی را به دوش کارگران 

و حقوق بگیران انداخت.

متاسفانه از نظر این اقتصاددانان، اهمیتی ندارد که 
نظام سرمایه داری برای حفظ موقعیت خود معیار های 
خودش همچون تظاهر به ضرورت وجود سندیکاها 
را ندیده بگیرد و با ســرکوب اتحادیه های کارگری، 
سیاست های دست راستی خود را کاربردی کند و 
بحران اقتصادی را که همین نظام سرمایه داری ایجاد 
کرده، از جیب کارگران جبران کند. در همین زمینه، 
وارونه نمایی خصوصی ســازی های صورت گرفته 
در کشورهای پیشرفته توسط راستی های وطنی، 
فقط برای مجاب کردن مخاطبــان به راهکارهای 
تعدیلی و ضدکارگری اســت همان گونه که درباره 
خصوصی سازی در انگلیس واقعیت ها را وارونه بیان 
می کنند. انگلیس یک کشور سرمایه داری است، لذا 
در آن مالکیت دولتی وجود ندارد که خصوصی سازی 
را بتوان اعمال کرد. دولت ســرمایه داری انگلیس، 
شرکت های ورشکسته ای را که سرمایه دار به بحران 
کشانده بود، برای نجات نظام سرمایه داری در اختیار 
می گرفت و با ســرمایه ملی که به همه مردم تعلق 
داشت، تکنولوژی آنها را مدرن می کرد و زمانی که به 
سوددهی می رسیدند، آن را به بخش خصوصی واگذار 
می کرد تا سود آن به جیب سرمایه داری برود نه مردم، 
واال در مناسبات سرمایه داری، اقتصاد دولتی نداریم 
که دولت تصمیم بگیرد اقدام به خصوصی سازی آن 
کند. در واقع دولت های سرمایه داری، بحران هایی 
را که ساختار بیمارشــان ایجاد می کند، با فشار به 
کارگران و حقوق بگیران جبران می کنند و زمانی که 
این راه هم پاسخ ندهد، به جنگ متوسل می شوند، 
مانند همه جنگ هــای جهانــی و منطقه ای که 
ســرمایه داری بنیانگذار آن بوده اســت. البته در 
فرمول بندی های آکادمیک، ســاختار نظریه های 
لیبرالیسم و هم نئولیبرالیسم در ظاهر بدون نقص 
هستند و قوانین بازار به اصطالح آزاد )عرضه و تقاضا( 
بدون نقص عمل می کنند ولی در عمل، کاستی های 
این ساختار، به صورت بحران های دوره ای، جهان را 

به سوی جنگ می کشاند.
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یادداشت

سهیم کردن کارگران در کارخانه ها 
به عنــوان راهــکاری بــرای افزایش 
بهره وری و همچنین کمک به معیشت 
کارگران همواره مطرح بوده اســت. 
در ســال های اخیر که بحث واگذاری 
بخش دولتی شــدت گرفته اســت، 
برخی عنوان می کنند که بهترین نوع 
واگذاری کارخانه ها و بنگاه های دولتی 
به کارکنان این کارخانه ها و بنگاه هاست. 
تالش هایی هــم در این زمینه صورت 
گرفته و طرح هایی مانند سهام عدالت 
در راستای مردمی سازی اقتصاد انجام 
شــد. این طرح ها به دلیل شیوه اجرا 
و همچنین مخاطبانی که داشــته تا 
حد زیــادی با بحث مشــارکت دادن 
کارگران در اداره کارخانه ها و بنگاه های 
اقتصادی متفاوت بوده و اگرچه ممکن 
است در مواردی به معیشت افراد کمک 
کرده باشــد اما تاثیرات دیگر آن مورد 

توجه قرار نگرفته است.
با مشــکالتی که خصوصی سازی 
به وجود آورده است نظرات مختلفی 
درباره واگذاری درست و بدون هزینه 
بنگاه های دولتی مطرح می شود. یکی 
از مواردی که توجه کارشناسان را جلب 
کرده، استفاده از ظرفیت بخش تعاون 
است. در کنار این، موضوع سهام دادن 
به کارگران کارخانه ها نیز مطرح است، 
اتفاقی که در مواردی هم رخ داده است.

بیســت و ســوم آبان ماه امسال 
»حســن صادقی« رئیــس اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگری گفت: 
از وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
می خواهیم که واگــذاری ۳۳درصد 
سهام ترجیحی واحدهای تولیدی را 
در دســتور کار خود قرار دهند تا آنها 
مشارکت در تولید را به معنای واقعی در 
ذائقه خود حس کنند. واگذاری سهام 
ترجیحی به کارگران در گذشــته ای 
نه چندان دور و در دولت آقای هاشمی 
رفسنجانی کلید خورد و ما نیاز داریم 
تا بار دیگر این امــر را به منظور ارتقای 

سطح رفاه کارگران احیا کنیم.
»احمد حاتمی یزد« کارشــناس 
اقتصــادی در این بــاره می گوید: اگر 
ســهام کارخانه ها به صورت واقعی به 
کارگران واگذار شود بهره وری افزایش 
می یابد. نظر من این است که مدیریت 
یک کارخانه بایــد مدیریت حرفه ای 
باشد. مدیر حرفه ای بیش از آنکه دنبال 
منافع کوتاه مدت سهام دار باشد، باید 
دنبال منافع بلندمدت واحد تولیدی 
باشــد. این دو گاه با هم در تناقض قرار 
می گیرند. برای مثال شرکتی سودآور 
اســت. مدیر حق انتخاب دارد که آیا 
سودش را بین سهام داران تقسیم یا آن 
را در همان شرکت برای طرح توسعه 
سرمایه گذاری کند. در واقع مدیر باید 

بین منافع آنی ســهام داران یا ارتقای 
فناوری تولید و ســود بیشتر در آینده 

دست به انتخاب بزند.
در اینکه ســهیم کردن کارگران 
در کارخانه ها امر مثبتی است تقریبا 
شکی نیســت، اما اینکه شــیوه اجرا 
به چه صورت باشــد مهم اســت. در 
این زمینــه بایــد در گام اول هدف را 
مشخص کرد. آیا قصد بر این است که 
از این طریق بهره وری کار و تعلق خاطر 
کارگران به محیط کارشان افزایش یابد 
یا هدف کمک به معیشت افراد است یا 
مجموعه ای از اهداف ازجمله دو مورد 

بیان شده مدنظر است؟
»گشواد منشــی زاده« کارشناس 
روابط کار درباره دادن سهام کارخانه ها 
به کارگران می گوید: بحث سهیم کردن 
کارگران در کارخانه هایی که در آن کار 
می کنند سابقه زیادی دارد و حتی قبل 
از انقالب نیز چنین بحثی مطرح بود. 
باید طرح های قبلی را بررســی کرد و 
دید که چقدر به اهداف خود رسیده اند 
و اگر قرار است بار دیگر کارگران سهام 
کارخانه ها را بگیرند، باید چگونه این کار 

را صورت داد.
وی با تاکید بر اینکه دادن سهام به 
کارگران تجربه شده، می گوید: همین 
االن هم سهام عدالتی که داده شده به 
گونه ای دادن سهام کارخانه ها به افراد 

است. وقتی ســهام عدالت را بررسی 
می کنیم می بینیم هر چند ممکن است 
در مواردی سودی به دارندگان سهام 
تعلق گرفته باشد اما مشارکتی در اداره 

کارخانه ها صورت نگرفته است.
این کارشــناس روابط کار با بیان 
اینکه همواره یکی از اهداف دادن سهام 
به کارگران کارخانه ها افزایش بهره وری 
عنوان شــده، بیان می کند: این اتفاق 
زمانی می افتد که کارگــران در اداره 
کارخانه ها نقش داشته باشند. اینکه 
سهمی به کارگری داده شود اما او نتواند 
در تصمیم گیری ها رای دهد، در واقع 
تقلیل طرح است. نهایتا چنین سهامی 
سودی مالی شــبیه پاداش آخر سال 
برای کارگران دارد که در مواردی آنقدر 
ناچیز است که تاثیر زیادی بر معیشت 

افراد ندارد.

وی ادامه می دهــد: تاثیرگذاری 
طرح دادن ســهام به کارگــران تنها 
به ایــن صــورت ممکن اســت که 
تجدیدنظری اساسی در این کار شود. 
بایــد کارخانه هایی کــه می خواهند 
چنیــن کاری را انجــام دهند مجمع 
عمومی برگــزار کننــد و درصدی از 
ســهام برای مثال ۲۰درصد آن را در 
اختیار کارگران بگذارند و سهام داران 
بتوانند بر مبنای سهم خود رای دهند 

و نقش آفرینی کنند.
به گفتــه منشــی زاده، در صورت 
سهام دار بودن کارگران، در بهره وری 
نیروی کار تاثیر می گذارد و فرد حس 
کند که تعلق خاطر دارد و بخشــی از 
کارخانه مال اوســت. چنین کارگری 
تمام توان خود را می گذارد تا کارخانه به 

بیشترین سود و بهره وری برسد.
وی می گوید: دادن سهام به کارگران 
مربوط به بخش دولتی است و قاعدتا 
بخش خصوصــی را نمی توان مجبور 
به چنین کاری کرد. در کارخانه های 
دولتی هم باید مجمع برگزار شود و افراد 
سهام با نام بگیرند. حتی ممکن است 
عنوان شود که سهام پولی به افراد داده 
شود. چنین چیزی هم اشتباه نیست اما 
به شرطی که عرضه و ارائه سهام شفاف 
باشد می توان از کارگران خواست سهام 
جایی را که کار می کنند بخرند. البته 
اگر دولت قصد حمایت دارد می تواند 
یارانه ای برای این کار بــه آنها بدهد، 
یعنی برای مثال عنوان شود افراد برای 
خرید سهام کارخانه خود کمتر از ارزش 

واقعی سهام پول بدهند.
این کارشــناس روابط کار تاکید 
می کند: باید از تجربه دوباره طرح های 
صوری اجتنــاب کرد. آنچــه را قبال 
آزموده ایم نباید دوباره امتحان کنیم. 
بهبود معیشت اقشار ضعیف ازجمله 
کارگران نیازمند اجــرای طرح های 
ابتکاری است یا الاقل باید طرح هایی 
که قبال اجرا شــده اند، آسیب شناسی 

شده و درست اجرا شوند.
ارائه سهام؛ راهکاری برای تقویت 

معیشت کارگران
ترمیم معیشت کارگران موضوعی 
است که در دستور کار دولت و همچنین 
فعاالن کارگری بوده است. طرح های 
مختلفی در این زمینه ارائه می شود؛ از 
دادن ســبد های غذایی گرفته تا حق 

مســکن و افزایش حقوق. بی شــک 
یکی از راه های مناســب برای بهبود 
معیشت کارگران ســهیم کردن آنها 
در کارخانه های تولیدی است. وقتی 
کارگر از جایی که در آن سهم دارد سود 
ببرد با عالقه بیشــتری کار می کند و 
مشــکالت مربوط به مجموعه کاری 
را مشــکالت خودش می داند. چنین 
کارگری ممکن است از سود خود بگذرد 
تا خط تولید جدیدی راه بیفتد و ضمن 
اینکه از تعدیل نیرو جلوگیری می شود، 
افراد بیشتری هم امکان کار پیدا کنند. 
در این بین البته معیشــت کارگران 
نیز مدنظر است. اینکه برای کمک به 
معیشت کارگران کمک های موردی 
مانند پاداش پایان ســال یا پاداشــی 
برای اعیاد داد کافی نیســت. چنین 
کمک هایی مشکل زیادی حل نخواهد 
کرد، بلکه باید کمک ها و حمایت ها به 
گونه ای باشد که کارگران بتوانند روی 
آن حساب کنند. دادن سهام کارخانه ها 
به کارگران اتفاقی است که در مواردی 
رخ داده و تجربه آن را داریم. مشــکل 
اساسی این است که این نوع حمایت ها 
شبیه همان حمایت پایان سال شده 
است. فرد ســهام دار ممکن است در 
آخر ســال ســودی بابت دارایی خود 
بگیرد، حال آنکه کار اساسی این است 
که کارگران به ازای ســهامی که دارند 
در تصمیم گیری ها نقش نیز داشــته 
باشــند. کارگران باید بتوانند اعضای 
هیات مدیره انتخــاب کنند و در مورد 
تصمیمات اساسی مستقیما نظر خود 
را اعالم کنند. جز تغییر سازوکار، اعتماد 
کردن به کارگران نیز مهم است. باید 
این رویکرد به وجــود آید که کارگران 
بهتر از هر کس دیگــری منافع خود را 
می شناســند و بهترین تصمیمات را 

می گیرند.

خصوصی سازی نیازمند طرحی نو است

مشارکت کارگران در بنگاه؛ راهی برای افزایش بهره وری و بهبود معیشت

خبر

معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است 
بخش قابل توجهی از فضای کسب و کار تحت تاثیر اتصال به بازار 
جهانی است و هر چه فضای تعامل و ارتباطات بین المللی اقتصاد 

بیشتر شود فضای کسب و کار کشور نیز بهبود می یابد.
عیسی منصوری در گفت وگو با ایسنا، درباره دلیل ارتقای رتبه 
جهانی کسب و کار ایران گفت: درباره ارتقای رتبه جهانی کسب 
و کار ایران دو مساله وجود دارد. اول اینکه ما فکر می کنیم عالوه 
بر اقدامات کلی که برای بهبود فضای کسب و کار به صورت عام 
صورت می گیرد زمان آن رسیده که ذیل سیاست های انتخابی، 

فضای کسب و کار اختصاصی رشته ها را بهبود بخشیم.
وی ادامه داد: مثال وقتی می گوییم صنعت منســوجات و 
پوشاک جزو رسته های منتخب ما است باید فضای کسب و کار 
اختصاصی این رشته را بهبود ببخشیم و این کار را بعد از اینکه 

سیاست مذکور به تصویب رسید دنبال خواهیم کرد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار افزود: دوم اینکه 
بخش قابل توجهی از فضای کسب و کار تحت تاثیر اتصال به بازار 
جهانی است و به دلیل محدود شدن این ارتباط و اتصال، عمال 
تقاضای بخش خصوصی برای بهبود و بازخوردی که به بخش 

دولتی می دهد تا خودش را باز تنظیم کند کمتر است و عمال در 
فضای بسته  کار می ماند.

منصوری خاطرنشان کرد: به همین دلیل الزم است از مرحله 
بهبود فضای کسب و کار به معنای عمومی و عام قضیه عبور کنیم 
و به فضاهای انتخابی برسیم و بر رشته فعالیت های بهره ور تمرکز 
کنیم که پیشران هستند. وی معتقد است وقتی فضای ارتباطات 
بین المللی اقتصاد بیشتر شود به توسعه فضای کسب و کار منجر 
می شود چون تا حد مورد توجهی بازخوردهای بخش خصوصی 

باعث می شود که فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.

معاون اشــتغال وزیر کار درباره راه اندازی ســامانه اشتغال 
ایرانیان نیز گفت: با وجود آنکه طرح آماده راه اندازی است ولی 
با یک سری محدودیت ها مواجهیم که امیدواریم بتوانیم هرچه 

سریع تر مدیریت و سامانه را راه اندازی کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

بهبود فضای کسب و کار نیازمند اتصال به بازارهای جهانی است

شــرکت »دســتمال نوظهور« مشابه 
ده ها واحدهای خصوصی شــده دیگر، در 
ابتدا شــاهد پایین آمدن ســطح تولید بود 
و بعد از آن، همه ســازوکار روابط کار دچار 

اختالل شد.
به گــزارش ایلنــا، کارگران دســتمال 
نوظهور از میانه ســال ۹۶ بیکار شدند. در 
آن زمان بــا تعطیلی کارخانــه، کارگران 
برای دریافــت مطالبات انباشــته خود که 
یک سال دســتمزد برای شاغالن و سنوات 
بازنشســتگان بود، راهــی مراجع قضایی 
شــدند. »علیرضا هوشــمند« که قبل از 

تعطیلی کارخانه، عضو شورای اسالمی کار 
این واحد تولیدی بــود و اکنون نیز نماینده 
کارگــران در دادگاه اســت، در ارتبــاط با 
سرنوشت کارگران نوظهور بعد از تعطیلی 
می گوید: قبل از تعطیلی حدود ۳۰۰ کارگر 
بودیم که بعد از آن، بــه زحمت به ۱۰۰ نفر 
می رسیدیم. فصلی ها و قراردادی ها رفتند و 
این کارخانه حدود ۷۰ کارگر رسمی داشت 
که همه آنها حدود یک سال معوقات مزدی 

پرداخت نشده دارند.
هوشمند از سرنوشت مطالبات کارگران 
بعد از طــرح دعوا در مراجــع قضایی خبر 

می دهد: در ســال ۹۶، دادگاه اجازه توقیف 
اموال داد. پس از آن اجازه داد که شــرکت 
را اجاره بدهیم و از محــل اجاره، مطالبات 
کارگــران را به تدریــج پرداخــت کنیم. 
حاال شــرکت را ماهی ۱۲۲ میلیون تومان 
به یک موزاییک ســازی اجــاره داده ایم و 
با این پــول، معوقات مــزدی کارگران به 
تدریــج پرداخت می شــود. با ایــن وجود 
 کارگران هنوز حدود یــک میلیارد تومان 

از شرکت طلبکارند.
وی تاکیــد می کنــد: شــرکت را 
بــه موزاییک ســازی اجــاره دادیــم 

 و مســتاجر تعهــد داده تا ۵ ســال اجاره
 را پرداخت کند.

ایــن نماینــده کارگران، مشــکالت را 
محدود به عدم پرداخت معوقات نمی داند: 
حق بیمه ها دو ســال اســت که پرداخت 
نشــده و کارگران و خانواده هایشان در این 
شــرایط اقتصادی، دفترچه بیمــه ندارند. 
بازنشستگان هم سنوات خود را نگرفته اند 

تا بلکه بتوانند آن را سرمایه گذاری کنند و از 
این شرایط ناگوار نجات یابند.

هوشمند می گوید: نفهمیدیم چرا تولید 
کارخانه تعطیل شــد. ما کارگران رسمی 
ســازمان صنایع ملی بودیم. این شــرکت 
ابتدا دولتی بود و اوضاع آن خیلی خوب بود. 
حتی به هر کارگر حدود ۳۰۰ سهام کارخانه 
را داده بودند اما از ابتدای دهه ۹۰، کارخانه 
خصوصی شد و مصیبت ما از آنجا شروع شد.

او می گوید: مسئوالن باید به داد کارگران 
نوظهور برســد. برند نوظهور و کارخانه آن، 
۶۰ سال سابقه دارد. چرا باید به این سادگی 
زمین گیر شــود؟! چرا خصوصی ســازی 
کارگران را بــه این روز انداختــه که برای 
دریافت مطالبات مزدی خــود باید معطل 

دادگاه ها باشند؟

نماینده کارگران دستمال نوظهور خبر داد:

اجاره  کارخانه برای پرداخت معوقات نیروی کار

وقتی کارگر از جایی که در 
آن سهم دارد، سود ببرد با 

عالقه بیشتری کار می کند و 
مشکالت مربوط به مجموعه 

کاری را مشکالت خودش 
می داند. چنین کارگری 
ممکن است از سود خود 

بگذرد تا خط تولید جدیدی 
راه بیفتد

وقتی سهام عدالت را 
بررسی می کنیم می بینیم 

هر چند ممکن است در 
مواردی سودی به دارندگان 

سهام تعلق گرفته باشد 
اما مشارکتی در اداره 

کارخانه ها صورت نگرفته 
است
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