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مقدمه
پيش از اين در مقالهي »ايدههايي دربارهي دولت مدرن ايراني و آيندهي آن« ادعا كرده بوديم كه »با گذار از نظريهي قرن
نوزدهميِ دولت به مثابهي كميتهي اجرايي طبقهي حاكم )دولت سرمايهداران( و تكوين نظريهي استقﻼل نسبي دولت
سرمايهداري )دولت سرمايه( ،نظريهپردازان زيادي در قرن بيستم مدعياند كه دولت در نظامهاي سرمايهدارانه ،دو نقش
متضاد دارد :از يك طرف بايد تداوم انباشت سرمايه را تضمين و از طرف ديگر بايد مشروعيت خود را نزد طبقهي فرودست
حفظ كند ...جمهوري اسﻼمي بهعنوان دولتي مدرن ،بهشكلي بسيار حادتر از ساير دولتهاي مدرن وارث و در معرضِ اين
تنش طبقاتيِ ملي و جهاني است« .در مقالهي پيشِ رو سعي داريم مدعاي فوق را بهمحك تجربهي اضمحﻼل و فروپاشيِ
تأمين اجتماعي در سالهاي پس از انقﻼب بگذاريم .قبل از ورود بهمباحث اصلي ذكر سه نكتهي مقدماتي را ضروري
ميدانيم.
نخست ،تنهي اصلي اين مقاله چند ماه پيش در جايي ديگر منتشر شد .اما از آنجايي كه در حال حاضر دسترسي عمومي
به آن نسخه از مقاله مقدور نيست و همچنين به خاطر ضرورت اعمال برخي اصﻼحات ،و همگامسازي آن با مقالهي
»ايدههايي دربارهي «...مجبور به انتشار مجدد آن در جايي اينبار باثباتتر و در هيأتي كماشكالتر شديم.

دوم ،گذشته از ريشهيابي تاريخيِ مفهومِ عامِ تأمين اجتماعي 1كه عموماً به اعصارِ گذشته و خصوصاً به تصويب قانون كمك
به فقرا) 2سال  (1601و اصﻼحيهي قانون فقر) 3سال  (1834در انگلستان نسبت داده ميشود ،سيرِ تكوين مفهومِ مدرن
تأمين اجتماعي در حقيقت به تحوﻻت دهههاي پاياني قرن نوزدهم تا دهههاي مياني قرن بيستم باز ميگردد .مشخصاً
مواردي نظير اقدامات اصﻼحي بيسمارك) 4سال  ،(1883تأسيس انجمن فابين ،(1884) 5استقرار بيمهي بيكاري در
بريتانيا) 6سال  ،(1911تصويب قانون تأمين اجتماعي 7در اياﻻت متحده )سال  (1935و انتشار گزارش بوريج،(1942) 8
در شكوفاييِ سياسي اين مفهوم طي نيمهي دوم قرن بيستم بيشترين تأثير را داشتهاند .پس از بروز بحران بزرگ دههي 30
در اقتصاد جهاني ،افزايش قدرت كارگران در كشورهاي مختلف ،شيوع و گسترش انقﻼبهاي سوسياليستي و كمونيستي،
استقرار يك نظام سوسياليستي در قامت ابرقدرتي جهاني ،و همچنين بروز دو جنگ جهانيِ بسيار خونبار ،تحولي اساسي در
نظامهاي توزيعي بيسماركي و بوريجي به وقوع پيوست و نظامات رفاهي مدرن )يا همان دولتهاي رفاه
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سوسيالدموكراتيك( مابين دهههاي  50تا  70ميﻼدي در كشورهاي سرمايهداريِ مركز محقق شدند .استقرار نظامهاي
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رفاهي مبتني بر ايدهي تأمين اجتماعي ـ در معناي قرن بيستمي آن ـ حاصلِ تحمل مشقات  80سال جنگ و انقﻼب و
بحران اقتصادي )از كمون پاريس تا پايان جنگ جهاني دوم( از جانب كارگران ،و البته واكنش تدافعي سرمايهي جهاني به
اين وقايع بوده است .در واقع دولتهاي مدرن از اواخر قرن نوزدهم براي حفظ مصالح بلندمدت سرمايه )كليت نظام
اجتماعي سرمايهدارانه( عﻼوه بر پيگيريِ مومنانهي وظيفهي تسهيلگريِ انباشت سرمايه ،وظايف اجتماعي محدودي نيز
براي تخفيف موقت تنشهاي طبقاتي تقبل كردند كه در مرحلهي اول در هيأت دولتهاي بيسماركي-بناپارتيستي متجلي
دولت رفاه به خود گرفت .با توجه به نقش و اهميت بنياديِ تأمين اجتماعي در
ِ
شد و در مرحلهي بعدي شكل سياسي
پروژهي مشروعيتبخشي به نظامهاي سرمايهدارانه ميتوان مدعي بود كه تأمين اجتماعي در قرن گذشته يكي از
اصليترين محلهاي نزاع و بسترهاي نهاديِ تنش انباشتـمشروعيت در سيستمهاي سياسي/اقتصاديِ موجود بوده است و
بنابراين انتخاب آن براي مطالعهي عميقترِ مسئلهي تضاد انباشتـمشروعيت در دولت مدرن ايراني ،انتخابي دلبخواهانه
نيست.
سوم ،اخيراً به كرات در رسانهها از زبان دانشگاهيان و بوروكراتهاي عاليرتبه» ،بحرانِ« صندوقهاي بازنشستگي در كنار
»بحران«هاي زيستمحيطي ،نظام بانكي ،اشتغال و مواردي از اين دست ،يكي از »چالش«هاي اصلي يا »اَبرچالش«هاي
پيشِ روي كشور عنوان ميشود )صرفاً براي نمونه بنگريد به اَبرچالشهاي ششگانهي مسعود نيلي ،دستيار ويژهي
رئيسجمهور در امور اقتصادي ،خبرگزاري تسنيم ،كد خبر ،1528561 :تاريخ انتشار .(1396/07/02 :البته در اين كه
وضعيت صندوقهاي بازنشستگي به صورت عام و سازمان تأمين اجتماعي به صورت خاص ،شكننده و ناپايدار است و
همچنين موضوعاتي نظير محيطزيست ،بيكاري گسترده و فساد نظام بانكي ،موضوعاتي بسيار جدي هستند ،جاي هيچ شك
و شبههاي نيست؛ بحث بر سر مراحل منطقيِ طيشده براي شناخت و تمايزِ »بحران«ها» ،چالش«ها و »اَبرچالش«هاي
فراروي كشور از جانب دانشگاهيان و بوروركراتهاي عاليرتبه و وارونهنمايي دستگاه علّيِ بروز بحرانِ اصلي اقتصاد سياسي
كشور است .در اين مقاله به همراه ريشهيابي مسئلهي عامِ تنشِ انباشت-مشروعيت ،به صورت خاص نشان خواهيم داد كه
گرهگاه و علت اصلي مسئلهي بيمههاي اجتماعي در ايرانِ امروز ،نميتواند قابل تقليل به مشكﻼتي نظيرِ »بدهيهاي دولت
به صندوقها«» ،مسائل پارامتريك و پير شدن جمعيت«» ،بيمهگريزي كارگران و كارفرمايان«» ،عدم توازن در منابع و
مصارف سازماني«» ،مديريت غلط سازمانهاي بيمهگر در برخي مقاطع توسط برخي افراد منتسب به بعضي دولتها«،
»كندي رشد اقتصادي«» ،بهرهوري سازماني ناكافي«» ،مديريت غلط سرمايهگذاريها« و مسائلي از اين دست باشد .علت
اصليِ به وجود آمدن مسئلهي صندوقها ،تضعيف نظاممند حقوق كار ،سركوب دستمزدهاي كارگران در ادوار طوﻻنيِ پس از
انقﻼب ،تضاد ميان شعارهاي عدالتخواهانهي حاكميت پساانقﻼبي با عملكرد بازارگرايانهي آن و اشتياقِ ايدئولوژيك
بوروكراسي حاكم براي نئوليبراليزه كردن تمام وجوه و ابعاد حيات جمعي است .در واقع بحران اصلي ريشه در ميل
افسارگسيخته به انباشت و كمرنگ شدن استلزامات حفظ مشروعيت دارد كه اين نيز خود نهايتاً چيزي جز نمود پديداريِ
تضاد بنيادين كار و سرمايه در سطح دولتهاي متأخر نيست.
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در اين مقاله همچنين نشان خواهيم داد كه برخي عواملي كه در رسانهها ،علت اصلي »بحران« قلمداد ميشوند )مانند
مسئلهي بدهيهاي دولت( ،در واقع نه علت اصلي ،كه صرفاً ميانجي بروز »بحران«اند؛ و بعضي عوامل ادعاييِ ديگر )مانند
كاهش بيمهشدگان و سالمندي جمعيت( ،خود يا از عوارض مسئله هستند يا اساساً به صورت اغراقشده در تحليلها جاي
گرفتهاند .در واقع اينها همگي شاخ و برگهاي فرعي و علتهاي ثانوي مسئلهاند ،ريشه و ساقهي سترگ مشكﻼت
صندوقهاي بازنشستگي را بايد در پيگيري سياستهاي نئوليبرالي بدون درنظرگرفتنِ عوارض اقتصادي و اجتماعي آن در
سالهاي پس از انقﻼب ،جستوجو كرد .در مقام تحليل بايد متوجه بود كه بدون درنظرگرفتن منطقِ ابتدائاً انتزاعيِ غلبهي
نئوليبرالي سرمايه بر كار ،اقتصاد بر جامعه ،اقليت بر اكثريت و »ميل به انباشت« بر »حفظ مشروعيت« ،درك انضماميِ
بحران واقعيِ مندرج در كليت سيستم اقتصادي-اجتماعيِ موجود ،نهايتاً ممكن نخواهد بود .به خاطر همين نقصِ
روششناختي اين روزها در سطح كﻼن همواره عوارض بحران با خود بحران اشتباه گرفته ميشود.
بر همين مبنا سعي ميكنيم ابتدا در اولين گام ابعاد تاريخي ،حقوقي ،بوروكراتيك و همچنين وضعيت آماري سازمانها و
صندوقهاي بيمهگر ايراني را مورد بررسي قرار دهيم ،و پس از آن دﻻيلمان براي اثبات مدعاي اصلي مقاله را بيان كنيم.
اينجا بايد متذكر شد كه تأكيد عمدهي ما بر شناسايي وضعيت سازمان تأمين اجتماعي به عنوان اصليترين و
پرمخاطبترين بيمهي اجتماعيِ ايراني است .طبق مواد  148و » 183قانون كار« )مجمع تشخيص مصلحت نظام:
 (1369/08/29و همچنين بند »الف« مادهي » 4قانون تأمين اجتماعي« )مجلس شوراي ملي (1354/04/03 :تمام
كساني كه »به هر عنوان در مقابل مزد يا حقوق كار ميكنند« بايد توسط كارفرمايان نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه
شوند .اين بدان معناست كه ركن اصلي بيمههاي اجتماعي كشور سازمان تأمين اجتماعي است و ساير صندوقها فرع بر آن
هستند .اين مسئله در مقايسه آمار و ارقام بيمهشدگان ساير صندوقها با بيمهشدگان سازمان تأمين اجتماعي نيز نمود دارد
)در ادامه بيشتر به اين مسئله خواهيم پرداخت( .غير از آن ،بررسي وضعيت حداقل  14سازمانِ و صندوق صنفي و 3
صندوق عموميِ ديگر اوﻻً در تنگناي اين مقاله نميگنجد؛ و در ثاني ،به علت فقدان آمار و اسناد مورد نياز ،ممكن نيست .با
وجود اين ،سعي ميكنيم حتياﻻمكان وضعيت صندوق بازنشستگي كشوري )به عنوان دومين بيمهي اجتماعي بزرگ كشور(
و در بعضي موارد ،ساير صندوقهاي عمومي را نيز در تحليل لحاظ كنيم.
)سه بند ابتدايي اين مقاله ممكن است براي مخاطبانِ كمتر عﻼقهمند به مسئله طوﻻني و كسالتبار باشد .در هر صورت
تأمين اجتماعي نهادي تاريخي و به لحاظ بوروكراتيك بسيار پيچيده است .واضح است كه بدون بيان مقدمات مفصل
نميتوان به نتيجهگيريهاي دقيق در مورد آن رسيد(.
 .1تاريخچهي مختصر تأمين اجتماعي در ايران
به موازات تغييرات جهاني اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن بيستم ،در ايران نيز سلسله تحوﻻتي در رابطه با كاربست مفهوم
و ايدهي مدرنِ تأمين اجتماعي به وقوع پيوست كه شكل كرونولوژيك آن به صورت خﻼصه چنين است :در سال 1287
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شمسي با تصويب »قانون وظايف« )مجلس شوراي ملي ،(1287/02/01 :براي نخستين بار پرداخت حقوق كاركنان
دولت به ورثهي آنان ممكن شد )مواد  1و  (2و پس از آن در سال  1301با تصويب »قانون استخدام كشوري« )مجلس
شوراي ملي ،(1301/09/22 :مفهوم تقاعد )بازنشستگي( رسماً به ادبيات بوروكراتيك كشور راه يافت )مواد  43تا .(65
اين روند در ادوار بعدي با تأسيس صندوق احتياط طرق و شوارع در سال  1309و گسترش آن به تمام كارگران ساختماني
دولتي و كارگران شاغل در كارگاههاي صنعتي و معدني در سالهاي  1311و  ،1312پي گرفته شد )پناهي:1384 ،
 .(21در سال  1315نظامنامهي كارخانجات و مؤسسات صنعتي با تمركز بر تنظيم مقررات ايمني كار و بيمهي كارگران در
قبال حوادث ناشي از كار ،به تصويب رسيد )عراقي .(75 :1389 ،در سال » 1322قانون بيمهي كارگران دولتي و
غيردولتي« به عنوان اولين سند حقوقي فراگير در اين حوزه تصويب )مجلس شوراي ملي (1322/08/29 :و در آن مقرر

شد تا كارگرانِ تمام »مؤسسات« كشور در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه شوند )مادهي  .(1در سال  1325وزارت كار
تشكيل شد و اولين متني كه نام قانون كار به خود گرفت در همين سال به تصويب رسيد )هيأت وزيران.(1325/02/28 :
دومين قانون كار كشور نيز در سال  1328تصويب شد )مجلس شوراي ملي .(1328/03/17 :در سال »1334ﻻيحه

قانوني بيمههاي اجتماعي كارگران« به تصويب رسيد )مجلس شوراي ملي (1334/04/24 :و سازمان بيمههاي اجتماعي
كارگران مطابق با الزامات اين قانون تشكيل شد1؛ سازمان يادشده موظف به ارائهي خدمات بيمهاي به كارگران و كاركنان
كليهي كارخانهها و بنگاههاي مشمول قانون كار بود .خدمات ارائه شده نيز »حوادث ،بيماريها و ازكارافتادگي ناشي از كار؛
حوادث و بيماريهاي خانوادهي بﻼفصل كارگر؛ بازنشستگي؛ كمك به بازماندگان كارگر متوفي؛ ازدواج؛ حاملگي و
عائلهمندي؛ و كفن و دفن« را دربرميگرفت )مادهي  .(2سومين قانون كار در سال  1337به تصويب رسيد )مجلس
شوراي ملي (1337/12/26 :و دو سال بعد از آن نيز قانون جديد »بيمههاي اجتماعي كارگران« تصويب شد )مجلس
شوراي ملي .(1339/02/21 :در مادهي دوم اين قانون ،تقريباً همانند قانون سال  ،1334وظيفهي پوشش بيمهاي
»حوادث ناشي از كار و بيماريهاي حرفهاي؛ حوادث و بيماريهاي غير ناشي از كار؛ حاملگي؛ وضع حمل؛ ازكارافتادگي؛
بازنشستگي؛ فوت و ازدواج« به سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران محول شده بود .در سال  1345با تصويب »قانون
استخدام كشوري« مقررات مربوط به بازنشستگي و بيمههاي اجتماعي كاركنان دولت بهروز شد )مجلس شوراي ملي:
 .(1345/03/31با تصويب قانون »بيمههاي اجتماعي روستاييان« در سال ) 1348مجلس شوراي ملي:
 (1348/02/15و تأسيس سازمان بيمههاي اجتماعي روستاييان ،مقرر شد تا روستاييان در مقابل »حوادث ناشي از كار،
بيماريها ،ازكارافتادگي ،فوت و ساير موارد بيمههاي اجتماعي« بيمه شوند )مادهي  .(2در سال » 1352قانون بيمهي
اجباري كارگران ساختماني« تصويب شد )مجلس شوراي ملي (1352/08/21 :و اين كارگران نيز مشمول بيمهي حوادث
ناشي از كار شدند .با تصويب »قانون تشكيل وزارت رفاه اجتماعي« در سال ) 1353مجلس شوراي ملي:
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 .بنا به ادعای پناهی ) (22 :1384متن اوليه اين قانون در سال  1331به تصويب رسيده
و سازمان بيمههای اجتماعی نيز سال  1332تشکيل شده است؛ اما در سامانههای قوانين
کشور چنين متنی نيافتيﻢ.
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 ،(1353/05/01سازمان بيمههاي اجتماعي و ساير نهادهاي بيمهگر از وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين وزارت
بهداري منتزع و به وزارتخانهي جديد )رفاه اجتماعي( منضم شدند )مادهي  .(2يك سال بعد ،با تصويب »قانون تأمين
اجتماعي« )مجلس شوراي ملي ،(1354/04/03 :سازمان تأمين اجتماعي با تجميع تمام بيمههاي بازنشستگي ،ذيل
همين وزارتخانه تأسيس شد )مادهي  .(10سازمان بازنشستگي كشوري نيز در همين سال به صورت مجزا با اصﻼح
»قانون استخدام كشوري« )مصوب سال  (1345تشكيل شد )بنگريد به اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري ،مجلس
شوراي ملي .(1354/03/08 :البته عمر وزارت رفاه اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي در سالهاي پيش از انقﻼب بسيار
كوتاه بود :با تصويب »قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي« در سال ) 1355مجلس شوراي ملي(1355/04/16 :
وزارت رفاه اجتماعي منحل و تمام وظايف آن به وزارت بهداري محول شد )مادهي  .(2ضمناً طبق دو مادهي  6و 10
قانونِ اخير ،ادارهي امور سازمان تأمين اجتماعي با تغيير نام به صندوق تأمين اجتماعي ،به وزارتخانهي جديدالتأسيس
واگذار شد.
پس از انقﻼب ،در سال  1358با تصويب »ﻻيحه قانوني اصﻼح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي« در شوراي انقﻼب
)مورخ ،(1358/04/28 :سازمان تأمين اجتماعي با شخصيت حقوقي و اداري مستقل ،مجدداً تشكيل و صندوق تأمين
اجتماعيِ وزارت بهداري در آن ادغام شد )مادهي  .(1در همين سال »اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي« نيز به تصويب
هيأت وزيرانِ دولت موقت رسيد )مورخ  .(1358/06/10به موازات احياي سازمان تأمين اجتماعي ،با فرامين رهبرِ وقت
جمهوري اسﻼمي ايران بنيادها و نهادهايي از جمله كميته امداد امام خميني و بنياد مستضعفان و جانبازان )در سال (1357؛
بنياد شهيد )در سال (1358؛ و بنياد  15خرداد )در سال  ،(1360براي حمايت از اقشار فرودست تأسيس شدند .با تصويب
»ﻻيحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور« در شوراي انقﻼب )مورخ  ،(1359/03/24سازمان بهزيستي نيز
در همين مقطع زماني تشكيل شد .پس از تحوﻻت پرشمارِ  3سال ابتداييِ پيروزي انقﻼب» ،قانون بيمه بيكاري« در سال
) 1366مجلس شوراي اسﻼمي (1366/03/24 :ابتدا به صورت آزمايشي و پس از آن به صورت دائمي )مجلس شوراي
اسﻼمي (1369/06/26 :تصويب شد .نهايتاً تحوﻻت بيمههاي اجتماعي كشور در دههي تثبيت حاكميت جديد با تصويب
»قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده  3قانون تأمين اجتماعي« )مجلس شوراي اسﻼمي:
 (1368/08/21در سال  1368و بازگشت مالكيت مراكز و تأسيسات درماني سازمان تأمين اجتماعي -كه تا پيش از آن
به موجب مادهي دوم »ﻻيحه قانوني اصﻼح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي« در اختيار وزارت بهداري باقي مانده
بودند -به اين سازمان ،پايان يافت.
روند تصويب قوانين و انجام اقدامات حمايتي در حوزهي رفاه و تأمين اجتماعي از پايان جنگ تا اواخر دههي  70شديداً كند
شد؛ اما در سالهاي بعد مجدداً اقدامات حقوقي و اجرايي در دستور كار مجالس و دولتهاي مختلف قرار گرفت :در سال
» 1376قانون بيمهي بازنشستگي ،فوت و از كار افتادگي بافندگان قالي ،قاليچه ،گليم و زيلو« )مجلس شوراي اسﻼمي:
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 (1376/09/11تصويب شد .در سال » 1379قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري«
)مجلس شوراي اسﻼمي ،(1379/02/18 :به تصويب رسيد .1در سال » 1383قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين
اجتماعي« )مجلس شوراي اسﻼمي ،(1383/02/21 :با هدف ايجاد تحول اساسي در نظام رفاهي كشور و »انسجام
سياستهاي رفاهي و حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاي اجتماعي ،اقتصادي ،طبيعي و پيامدهاي آن« ،توسط
مجلس ششم تصويب شد؛ اما عمﻼً غير از تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي )مادهي  (12در سال  1383و تغيير نام
سازمان تأمين اجتماعي به صندوق تأمين اجتماعي )تبصرهي  2مادهي  (12در سال  ،1389تقريباً به هيچيك از اهداف
ادعايي و برنامههاي مفصلِ اين قانون عمل نشد )البته همانطور كه خواهيم ديد اين دو اقدام نيز نهايتاً پايدار نبودند(.
گذشته از اين قانون و تحوﻻت ناشي از آن ،در ادامه قانونِ »بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني« در سال  1386به
تصويب رسيد )مجلس شوراي اسﻼمي .(1386/08/09 :در سال  1387اساسنامهي تازهاي براي سازمان تأمين اجتماعي
نگاشته شد )هيأت وزيران .(1387/03/26 :در سال » 1388قانون بيمههاي اجتماعي قاليبافان ،بافندگان فرش و
شاغﻼن صنايع دستي شناسهدار )كددار(« )مجلس شوراي اسﻼمي (1388/06/21 :جايگزين قانون سال  1376شد .2در
سال  1389مجدداً اساسنامهاي ديگر اينبار براي »صندوق« تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران رسيد )مورخ:
 .(1389/05/03در سال  1390با تصويب »قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و صنعت ،معدن و

تجارت« )مجلس شوراي اسﻼمي ،(1390/04/08 :وزارت رفاه و تأمين اجتماعي منحل و در دو وزارتخانهي تعاون و كار
و امور اجتماعي ،ادغام شد .و نهايتاً در سال  1391نيز با اصﻼح اساسنامهي سال ) 1389هيأت وزيران:
 ،(1391/05/11مجدداً نام صندوق به سازمان تأمين اجتماعي تغيير يافت.
اينجا ذكر دو نكته براي فهم دقيقترِ روندهاي حاكم بر سير كرونولوژيك وقايع حوزهي تأمين اجتماعي در سالهاي پس از
انقﻼب ،ضروري است :نخست .بايد توجه داشت كه در قانون اساسي جمهوري اسﻼمي ايران )مجلس خبرگان:
 ،(1358/08/24حقِ برخورداري از تأمين اجتماعي شاملِ »بازنشستگي ،بيكاري ،پيري ،ازكارافتادگي ،بيسرپرستي ،در راه
ماندگي ،حوادث و سوانح ،نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي« ،صراحتاً حقي همگاني اعﻼم شده است
)اصل (29؛ مشخص است كه در سالهاي ابتدايي پيروزي انقﻼب ،حكومت جديد به عنوان پيشنهاددهنده ،تصويبكننده و
مجريِ اين قانون ،فوراً نميتوانست آن را ناديده بگيرد؛ غير از آن ،در دههي تثبيت حاكميت پساانقﻼبي ،تحت تأثير جنگ،
1

 .طبق ماده واحدهی »قانون اصﻼح بند ب و تبصرهی  3مادهی  4قانون تأمين اجتماعی«
)مﺠﻠﺲ شورای اسﻼمی ،(1365/06/30 :بيمهی صاحبان حرف مشاغل آزاد که در قانون تأمين
اجتماعی سال  1354بايد لزوما تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعی قرار میﮔرفتند ،از
حالت اجباری به اختياری تغيير وضعيت پيدا کرد .به همين خاطر ،همانطور که میبينيد
در سالهای بعد قوانين خاصی برای بيمهی اختياری اقشار مختﻠف حرف و مشاغل آزاد به
تصويب مﺠﻠﺲ شورای اسﻼمی رسيده است )در ادامه مﺠددا به اين مسئﻠه خواهيﻢ پرداخت(.
2
» .قانون بيمهی بازنشستگی ،فوت و از کار افتادﮔی بافندﮔان قالی ،قاليچه ،ﮔﻠيﻢ و
زيﻠو« )مصوب سال  (1376در عمل مورد استقبال قاليبافان قرار نگرفت و بنابراين تا
سال  1388عمﻼ وجه اجرايی مشخصی نيافه بود.
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جوِ عدالتخواهانهي جامعهي انقﻼبي و گفتمانِ حكومت »مستضعفين« ،گرايش به محروميتزدايي نزد انقﻼبيون محسوس
بود؛ مجموعهي اين شرايط باعث شد تا عﻼوه بر احياي سازمان تأمين اجتماعي ،سازمانها ،بنيادها و نهادهايِ حمايتي
مختلفي در اين دهه تشكيل شوند .اما در دهههاي پس از پايان جنگ ،ايدئولوژيِ حاكم بر اقتصاد سياسي جمهوري اسﻼمي
ايران به نحوي بنيادين تغيير كرده بود و بازاري كردن تمام ابعاد حيات اجتماعي در دستور كار قرار داشت .در اين دههها
خصوصاً كاهش اقدامات حمايتي در صدر برنامهها و سياستهاي رفاهي كشور جاي گرفت و به اين ترتيب هيجانِ
عدالتخواهانهي نظام رفاهي كشور در دههي  ،60با عقﻼنيت بازاري دههي  70جايگزين شد.
دوم .همانطور كه از سير اقدامات حقوقي و اجرايي ،مشخص است در دهههاي  80و  ،90به شكلي متناقض هم
طرحهايي براي تحت پوشش قرار دادن اقشار و رستههاي شغلي گوناگون كارگران در دستور كار مجالس مختلف بوده است
و هم طرحهايي براي تضعيف بوروكراسيِ حوزهي رفاه و تأمين اجتماعي و خصوصيسازي سازمانها و صندوقهاي
بازنشستگي :فيالمثل تصويب دو قانونِ »بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني« و »بيمههاي اجتماعي قاليبافان «...در
نيمهي دوم دههي  80را مقايسه كنيد با انحﻼل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در سال  1390و يا نگارش اساسنامهي
جديد براي سازمان تأمين اجتماعي )با كاهش سهم نمايندگان بيمهشدگان در تركيب هيأت امنا( در همان سالها؛ و از اين
دو واضحتر ،ارائهي طرحي به مجلس شوراي اسﻼمي با امضاء  87نفر از نمايندگان براي خصوصي كردنِ صندوقهاي
عمومي بازنشستگي در شهريور ماه سال ) 1396وبسايت خبرآنﻼين به نقل از روزنامه شهروند ،47235 :تاريخ انتشار:
.(1396/06/09
در واقع ريشهي تناقضات فوق را بايد در شكاف مابين شعارهاي عدالتخواهانهي انقﻼبيون ،با بازارگراييِ عمليِ حاكميت
پساانقﻼبي در سالها و دهههاي پس از جنگ جستوجو كرد .اين شكاف ،بازنمايي شكاف بنيادينِ كار و سرمايه در نظامي
سرمايهدارانه است كه از دل انقﻼبي عدالتخوهانه تكوين يافته است .اينجا دقيقاً نقطهاي است كه در سطح حقوقي صرف
ميتوان نشانههاي روشني براي اثبات ايدهي وجود تنشِ مركزي انباشت-مشروعيت در ساخت دولت پساانقﻼبيِ ايران
مشاهده كرد .در ادامهي مقاله نشانههاي عينيتري از وجود اين تضاد مركزي را بررسي خواهيم كرد.
در انتهاي اين بند بايد متذكر شد كه اگر بخواهيم بر مبناي تفكيك سهگانهي رايج در ادبيات آكادميك حوزهي رفاه ،يعني
امور بيمهاي )بيمههاي بازنشستگي و درماني( ،امور حمايتي )سازوكارهاي كمك به فقرا( و امور امدادي )امدادرساني به افراد
درگير در حوادث و سوانح( ،دستگاههاي دخيل در نظام رفاهي كشور را برشماريم بايد بگوييم كه :در قلمرو امور بيمهاي در
حال حاضر غير از چهار سازمان و صندوق عمومي و اصلي ،يعني سازمان تأمين اجتماعي ،صندوق بازنشستگي كشوري،
سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان ،روستاييان و عشاير 14 ،صندوق بازنشستگي

صنفي ،بخشي يا احياناً خصوصي شامل :صندوق بانكها؛ صندوق نفت؛ صندوق فوﻻد؛ صندوق بانك مركزي؛ صندوق
وكﻼي دادگستري؛ صندوق صداوسيما؛ صندوق هواپيمايي هما؛ صندوق شهرداري تهران؛ صندوق آيندهساز؛ صندوق بيمهي
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ايران؛ صندوق ملي مس؛ صندوق سازمان بنادر و كشتيراني ،صندوق بيمهي مركزي ،صندوق وزارت اطﻼعات مشغول به
فعاليت هستند )معاونت اقتصادي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي .(113 :1396 ،در قلمرو امور حمايتي ،دستگاههايي
همچون سازمان بهزيستي كشور ،كميته امداد امام خميني ،بنياد شهيد و ايثارگران ،بنياد مستضعفان ،بنياد  15خرداد و در

كنار آنها صدها مؤسسه خيريه و عامالمنفعه فعال هستند .در قلمرو امدادي نيز ،ميتوان به جمعت هﻼل احمر جمهوري
اسﻼمي ايران ،سازمان اورژانس كشور و ستاد حوادث غيرمترقبه اشاره كرد )پناهي.(52-51 :1384 ،
 .2ساختار حقوقي و بوروكراتيك تأمين اجتماعي در ايران
همانطور كه پيشتر اشاره شد ،وظيفهي »تعميم و گسترش انواع بيمههاي اجتماعي« در كشور به لحاظ حقوقيِ صرف،
مشخصاً و منحصراً به سازمان تأمين اجتماعي محول شده است )مادهي  1قانون تأمين اجتماعي و مادهي  2اساسنامهي
سال (1389؛ عﻼوه بر آن ،طبق قانون كار سال  ،1369تمام كارگران شاغل در كارگاههاي كشور بايد توسط كارفرمايان،
به صورت اجباري نزد سازمان تأمين اجتماعي ،بيمه شوند )مادهي  .(148اين تأكيدات تقنيني جايگاه سازمان تأمين
اجتماعي را در ميان بيمههاي اجتماعي ايران مشخص ميكند .در اين بند ويژگيهاي سازماني ،اركان ،مخاطبان ،نوع
خدمات ،منابع و چارت اداري اين سازمان را به صورت فشرده بررسي خواهيم كرد و از خﻼل مباحث مطرح شده سعي
ميكنيم ،نسبت ميان اين سازمان و ساير صندوقها و نهادهاي بيمهگر را نيز مشخص كنيم.
الف .ويژگيهاي سازماني
با تصويب »ﻻيحه قانوني اصﻼح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي« توسط شوراي انقﻼب در سال  1358و احياي
سازمان تأمين اجتماعي در همين سال ،اصﻼحاتي در ماهيت اداري اين سازمان به عمل آمد و به موجب آن سازمان تأمين
اجتماعي از لحاظ »حقوقي«» ،مالي«» ،اداري« و سازماني ،مستقل اعﻼم شد .البته در همين ﻻيحه عنوان شده است كه
سازمان تأمين اجتماعي نهايتاً وابسته به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي 2است و بايد تحت نظارت آن به فعاليت خود ادامه
دهد )مادهي  1ﻻيحهي شوراي انقﻼب و مادهي  4اساسنامهي سال  .(31389ضمناً اين سازمان ،در سلسله مراتب
بوروكراتيك كشور ،طبق »قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي« صراحتاً يك »سازمان عمومي غيردولتي«
1

 .بايد توجه داشت که در جدول شماره  3-2اين ﮔزارش )ص  (13در مﺠموع  16صندوق فهرست
شده است اما در آن هيچ اشارهای به سازمان تأمين اجتماعی نيروهای مسﻠح و صندوق
بازنشستگی وزارت اطﻼعات نشده است؛ غير از آن ،در بعضی منابع غيررسمی تعداد
صندوقهای صنفی و خصوصی بيشتر از  14مورد ذکر شده است؛ چنان که يکی از معاونين
سابق سازمان تأمين اجتماعی در مصاحبه با خبرﮔزاری فارس )کد خبر،١٣٩۶٠۵٢٣٠٠١١٧۶ :
تاريخ انتشار (1396/05/23 :تعداد صندوقهای غيرعمومی را  20مورد اعﻼم کرده است.
2
 .اينجا آخرين عنوان اين وزارتخانه که در متون حقوقی جايگزين عناوين قبﻠی شده
است ،مد نظر قرار ﮔرفته است.
3
 .آخرين اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی اساسنامهای که در حال حاضر مﻼک عمل قرار
دارد .البته در اساسنامههای قبﻠی نيز بر مسئﻠهی استقﻼل سازمان تأمين اجتماعی
تأکيد شده است.
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محسوب شده است )بند  ،10مجلس شوراي اسﻼمي(1373/04/19 :؛ و بر همين مبنا ،طبق تعريف» قانون مديريت
خدمات كشوري« )مجلس شوراي اسﻼمي ،(1386/07/08 :لزوماً داراي »استقﻼل حقوقي« است ،وظايف و خدماتاش
جنبه عمومي دارد و بودجهي ساﻻنهي آن از محل منابع غيردولتي تأمين ميشود )مادهي  .(3بنابراين با سازماني ماهيتاً
عمومي ،مشاركتي ،غيردولتي و عامالمنفعه مواجه هستيم كه هدف آن نهايتاً ايجاد تعادل بيننسلي براي بازتوليد نيروي كار
كشور و جلوگيري از اختﻼل در روند توليد و انباشت سرمايهدارانه ،تحت نظارت دولت است .غير از آن ،با توجه به تركيبِ
اركان مديريتي و نظاراتي اين سازمان در اساسنامهي سال  ،1358و نيز با توجه به شراكت دولت ،كارفرمايان و كارگران در
پرداخت حقبيمه ،اين سازمان تجسد آرمان سوسيالدموكراتيك سهجانبهگرايي 1در مناسبات توليديِ ايرانِ مدرن به حساب
ميآيد؛ هرچند در عمل و خصوصاً با تصويب اساسنامهي سال  1389اين اصل همواره ناديده گرفته شده است.
ب .اركان سازماني
پيش از پرداختن به اركان فعلي سازمان تأمين اجتماعي ،بايد سه نكته را متذكر شد :يك .پيش از انقﻼب ،تركيب اعضا،
شرح وظايف و اختيارات اركان سهگانهي سازمان تأمين اجتماعي )شامل شوراي عالي ،هيأت مديره و حسابرس( ،در مواد
 15تا  27قانون تأمين اجتماعي مشخص شده بود؛ اما با انحﻼل اين سازمان در سال  ،1355منطقاً اين چينشِ حقوقي ـ
بوروكراتيك بﻼاثر شد .بعد از انقﻼب نيز با تصويب اصﻼحيهي شوراي انقﻼب )سال  (1358و احياي اين سازمان ،عمﻼً
مواد  12تا  27قانون تأمين اجتماعي )به جز ماده  (18از متن اين قانون حذف شدند .دو .طبق مادهي  1اصﻼحيهي
شوراي انقﻼب ،امور سازمان تأمين اجتماعي بايد منحصراً مطابق با مقررات اساسنامهاي باشد كه به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد )مادهي  .(1در واقع اين اساسنامه جايگزين مواد  12تا  27قانون تأمين اجتماعي و نيز ساير مواد و
تبصرههايي است كه توسط اصﻼحيه شوراي انقﻼب حذف شدهاند .سه .اساسنامهي پيشبيني شده )همانطور كه قبﻼً نيز
اشاره كرديم( طي سه نوبت در سالهاي ) 1358شوراي انقﻼب() 1387 ،هيأت وزيران( و ) 1389هيأت وزيران( به
تصويب رسيد و بنابراين هر كدام از اين اسناد در مقاطعي ،مستقﻼً اركان سازمان را تعيين كردهاند .طبيعتاً هماكنون
اساسنامهي سال  1389مﻼك عمل قرار دارد.
در حال حاضر اركانِ چهارگانهي سازمان تأمين اجتماعي شامل »هيأت امنا«؛ »هيأت مديره«؛ »مديرعامل«؛ و »هيأت
نظارت« است )مادهي  6اساسنامهي سال  .(1389تعيين خط-مشي و راهبردها ،تصويب بودجه و نصب و عزل اعضاي
هيأت مديره و هيأت نظارت از جمله وظايف هيأت امنا است )مادهي  8اساسنامهي سال  .(1389نصب و عزل مديرعامل
نيز ،با پيشنهاد هيأت امنا و تأييد وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي انجام ميشود )مادهي  14اساسنامهي سال .(1389
هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي -كه البته هيأت امناي تمام صندوقهاي بازنشستگي كشور نيز به حساب ميآيد -2به
1

. tripartism
 .2بنگريد به مادهی  7اصﻼح شدهی اساسنامهی سال  1389بر اساس »اصﻼح اساسنامهی صندوق
تأمين اجتماعی« )هيأت وزيران(1391/05/11 :؛ و همينطور بند »الف« ماده واحده »قانون
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عنوان كليديترين ركن اين سازمان ،روي كاغذ متشكل از  9نفر است كه  6نفرِ آن ،به پيشنهاد وزير تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي انتخاب و  3نفر باقيمانده نيز از ميان »خدمتگيرندگان متشكل و
سازمانيافته« برگزيده ميشوند )مادهي  7اساسنامهي سال  .(11389شيوهي انتخاب نمايندگانِ »خدمتگيرندگان«
سازمان تأمين اجتماعي )در واقع كارگران و كارفرمايانِ تحت پوشش سازمان( بايد بر اساس آييننامهاي باشد كه »به
تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد« و البته در صورت ناموجود بودن تشكلهاي رسمي ،اين  3نفر نيز بايد مانند  6نماينده
قبل به انتخاب وزير و تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي انتخاب شوند )بند الف مادهي  17قانون ساختار نظام جامع
رفاه و تأمين اجتماعي( .بايد متذكر شد كه شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي كشور كه با قيود فوق ،وظيفهي تأييد تقريباً
تمام اعضاي هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي را دارد ،خود متشكل از رئيس جمهور 9 ،نفر از اعضاي هيأت وزيران و 3
نمايندهي مجلس است )مادهي  14قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي( و در تركيب اعضاي آن هيچ سهمي
براي »خدمتگيرندگانِ« بيمههاي اجتماعي يا نمايندگان كارگري و كارفرمايي ،لحاظ نشده است.
با در نظر داشتن اين مسئله كه تشكلهاي رسمي چه به لحاظ حقوقيِ صرف ،و چه به صورت عملي هيچگاه نتوانستهاند و
نميتوانند نمايندهي واقعي كارگران كشور و به تبع »خدمتگيرندگانِ« سازمان تأمين اجتماعي به حساب آيند )بنگريد به
اباذري و خيراللهي(539-515 :1395 ،؛ و نيز گذشته از اين كه ظاهراً آييننامهي شيوهي انتخاب نمايندگانِ
»خدماتگيرندگانِ« سازمان هنوز به تصويب نرسيده است )يا ﻻاقل جستوجوهاي ما براي يافتن چنين آييننامهاي بيثمر
بوده است( و بنابراين  3نمايندهي »خدمتگيرندگانِ« سازمان ،احتماﻻً درست مانند  6نمايندهي ديگر صرفاً به انتخاب وزير
و تأييد شوراي عالي رفاه انتخاب ميشوند؛ نكتهي اصلي اينجاست كه در تركيب اعضاي هيأت امناي سازمان تأمين
اجتماعي  -به عنوان سازماني كه اساساً متعلق به كارگران و بيمهشدگان است ،نمايندگان كارگري در اقليت محض قرار
دارند و با توجه به نقش هيأت امنا در نصب و عزل هيأت مديره و مديرعامل ،ميتوان چنين گفت كه دولت عمﻼً سازماني را
كه از لحاظ مالي مستقل از او است ،به صورت خودسرانه و بدون اخذ نظرات صاحبان اصلي آن اداره ميكند .اين در حالي
است كه طبق مادهي  7اساسنامهي سال  1358در تركيب اعضاي شوراي سازمان تأمين اجتماعي )معادل هيأت امنا در
اساسنامهي سال  (1389عﻼوه بر  6نفر نمايندهي دولت و  5نفر نمايندهي كارفرمايان 3 ،نفر نمايندهي بيمهشدگان
پيشبيني شده بود .حتي در مادهي  8اساسنامهي سال  1387نيز تركيب شورا يا همان هيأت امنا شامل  8نمايندهي
دولت 4 ،نمايندهي كارفرمايان و  3نمايندهي بيمهشدگان ميشد .اين بدان معناست كه در اساسنامهي سال 1389
كارگران و بيمهشدگان از امتيازات حداقلي سابق نيز محروم شدهاند.
ج .مخاطبان و حيطهي شمول
اصﻼح ماده ) (113قانون مديريت خدمات کشوری و چگونگی تعيين مديريت سازمان تأمين
اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بيمههای درمانی« )مﺠﻠﺲ شورای اسﻼمی.(1388/12/05 :
 .1با استناد به مادهی  17قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی مصوب سال
.1383
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مشمولين قانون تأمين اجتماعي سال  1354شامل سه دسته هستند» :الف .افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد
يا حقوق كار ميكنند؛ ب .صاحبان حرف و مشاغل آزاد؛ ج .دريافتكنندگان مستمريهاي بازنشستگي ،ازكارافتادگي و
فوت« )مادهي  .(4اين سه دسته طبق همان قانون قاعدتاً بايد تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار بگيرند )مادهي .(1
غير از اينها ،كارگران مهاجر )يا به تعبير قانونگذاران» :اتباع بيگانه«( نيز با شرايطي كه در مادهي  5قانون تأمين اجتماعي
آمده است ،مشمول اين قانون هستند .1و البته با تصويب »قانون اصﻼح بند ب و تبصرهي  3مادهي  4قانون تأمين
اجتماعي« )مجلس شوراي اسﻼمي ،(1365/06/30 :اتباع ايراني خارج از كشور نيز به صورت اختياري ميتوانند تحت
پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار گيرند )تبصرهي .(3
بنابراين تقريباً تمام نيروي كارِ شاغل در كشور ،ميبايست به صورت اجباري تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار
داشته باشند؛ اما واضح است كه در تمام سالهاي پس از تصويب اين قانون ،هيچگاه تمام اقشار نيروي كار ،آن هم به
صورت اجباري تحت پوشش اين سازمان نبودهاند چراكه :يك .طبق »اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري« )مجلس
شوراي ملي (1354/03/08 :كارمندان و مستخدمين دولتي مشمول قوانين استخدامي كشوري هستند و بنابراين بيمه
بازنشستگي آنها بر عهدهي سازمان بازنشستگي كشوري قرار دارد )مادهي  .(23البته در حال حاضر طبق مادهي 101
»قانون مديريت خدمات كشوري« )مصوب سال  (1386كارمندان رسمي دولت ميتوانند به اختيارِ خود ،مشمول قانون
تأمين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي دستگاه متبوع باشند .دو .مشمولين قوانين استخدامي نيروهاي مسلح از شمول قانون
تأمين اجتماعي مستثناء هستند )تبصرهي  2ماده  4قانون تأمين اجتماعي( .سه .با تصويب »قانون اصﻼح بند ب و تبصرهي
 3مادهي  4قانون تأمين اجتماعي« )سال  ،(1365بند »ب« مادهي  4قانون تأمين اجتماعي حذف و متعاقباً وضعيت
بيمهي صاحبان حرف و مشاغل آزاد از حالت »اجباريِ« اوليه ،به حالت »اختياري« تغيير يافت .دليل تصويب قوانين مجزا
براي بيمهي اختياري بعضي اقشار نظير رانندگان در دهههاي بعد همين مسئله بوده است .چهار .طبق پيشبيني مادهي 6
قانون تأمين اجتماعي ،روستاييان و عشاير ،مشمول بيمهي اجتماعيِ وعده داده شده در مادهي » 3قانون ساختار نظام جامع
رفاه و تأمين اجتماعي« )مصوب سال  (1383هستند .3پنج .غير از كاركنان كشوري ،لشكري و همچنين روستاييان و
عشاير كه هر كدام صندوقهاي عمومي و مستقل خود را دارند ،چندين صندوق غيرعمومي و البته كوچكتر ،به صورت
مستقل از سازمان تأمين اجتماعي ،در صنايع و سازمانهاي مختلف مشغول به فعاليت هستند .مشروعيت حقوقي و فعاليت

1

 .در مادهی  120قانون کار جمهوری اسﻼمی ايران ،اتباع بيگانه فقط در صورتی
میتوانند در ايران مشغول به کار شوند که دارای رواديد و پروانه کار باشند.
2
 .غير از آن بنگريد به تبصره اول مادهی  4قانون تأمين اجتماعی و هﻢچنين قانون
استخدام کشوری )مﺠﻠﺲ شورای مﻠی (1345/03/31 :و اساسنامهی جديد سازمان بازنشستگی
کشوری )هيأت وزيران.(1382/05/22 :
 .3هﻢچنين بنگريد به مادهی » 2آييننامه بيمهی اجتماعی روستاييان و عشاير« )هيأت
وزيران.(1383/11/11 :
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مستقلِ اين صندوقها -عليرغم صراحت قانون تأمين اجتماعي -عموماً با استناد به مقررات استخداميِ خاصِ شركتها و
نهادهايي نظير شهرداريها ،صداوسيما ،صنعت نفت و غيره ،حاصل شده است.
با در نظر داشتن موارد فوق ،در حال حاضر در كنار بازنشستگان و مستمريبگيران سازمان تأمين اجتماعي كه طبيعتاً تحت
پوشش اين سازمان قرار دارند ،تمام مشمولين قانون كار )يعني همهي كارگران غير از كارگران غيررسمي شاغل در اقتصاد
كشور و همچنين كارگران رسمياي كه در سالهاي پس از تصويب قانون كار ،به طرق گوناگون از شمول اين قانون
مستثناء شدهاند(1؛ قسمتي از كارمندان دولت كه سازمان تأمين اجتماعي را به عنوان سازمان بيمهگر خود برگزيدهاند؛
كارگران مهاجرِ داراي مجوزِ كار؛ شاغلين ايرانيِ خارج از كشور؛ صاحبان حرف و مشاغل آزاد؛ رانندگان؛ كارگران ساختماني؛
و كارگران قاليباف )كه هر يك به طريقي مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند ،(2بايد يا به صورت اجباري تحت پوشش
سازمان تأمين اجتماعي قرار بگيرند ،يا به صورت اختياري امكان دسترسي به خدمات بيمهاي اين سازمان را داشته باشند.
بر همين مبنا ،بوروكراسي سازمان تأمين اجتماعي ،عمﻼً بيمهشدگان را به دو دستهي »اجباري« و »خاص« تقسيم كرده
است .طبق تعريف آخرين سالنامهي آماري اين سازمان ،بيمه شدهي اجباري »فردي است كه به دستور كارفرما در محلي به
نام كارگاه كار ميكند و مزد و حقوق دريافت ميكند« و بيمهشدهي خاص »فردي است كه مشمول بيمهي اجباري نبوده و
با ميل و ارادهي خود تحت پوشش مقررات تأمين اجتماعي قرار دارد« ) .(5 :1396بيمهشدگان خاص ،خود شامل حرف و
مشاغل آزاد ،بافندگان ،رانندگان ،اختياري ،كارگران ساختماني ،باربران ،خادمين مساجد ،كارفرمايان صنفي ،زنبورداران و
صيادان هستند )همان.(18 :
د .انوع خدمات سازمان تأمين اجتماعي
مشمولين قانون تأمين اجتماعي بايد در برابرِ »الف .حوادث و بيماريها؛ ب .بارداري؛ ج .غرامت دستمزد؛ د .ازكارافتادگي؛ ه.
بازنشستگي؛ و .مرگ« توسط سازمان تأمين اجتماعي بيمه شوند )مادهي  3قانون تأمين اجتماعي( .با تصويب قانون بيمهي
بيكاري در سال ) 1369مجلس شوراي اسﻼمي( ،بيمهي بيكاري نيز به فهرست »حمايتهاي سازمان تأمين اجتماعي«
افزوده شده است )مادهي  .(3در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي ،بزرگترين ارائهكنندهي خدمات بيمهي بازنشستگي
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 .قشرهای بسيار بزرﮔی از طبقهی کارﮔر نظير کارﮔران کارﮔاههای خانوادﮔی ،کارﮔران
شاغل در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی و کارﮔران شاغل در برخی نهادهای حاکميتی و
ايدئولوژيک ،در دهههای پﺲ از جنگ با ترفندهای حقوقی ﮔوناﮔون از شمول قانون کار
مستثناء شدهاند و به همين دليل الزامی برای پوشش تأمين اجتماعی در مورد آنها
وجود ندارد.
2
 .ظاهرا روحانيون و خادمين مساجد نيز طی توافقاتی که با سازمان تأمين اجتماعی در
سالهای  1383و  1386صورت ﮔرفته است ،میتوانند به عنوان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
تحت پوشش اين سازمان قرار بگيرند )بنگريد به پرتال خدمات حوزههای عﻠميه ،کد خبر:
 ،10854تاريخ انتشار 1396/03/16 :و خبرﮔزرای مهر ،کد خبر ،548247 :تاريخ انتشار:
.(1386/06/17
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كشور ،دومين ارائهكننده خدمات بهداشتي و درماني و بزرگترين خريدار خدمات درماني به حساب ميآيد )مركز پژوهشهاي
مجلس شوراي اسﻼمي.(5 :1396 ،
ه .منابع مالي
طبق مادهي  28قانون تأمين اجتماعي درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعي شامل » .1حقبيمه؛  .2درآمد حاصل از وجوه و
ذخاير و اموال سازمان؛  .3وجوه حاصل از خسارات و جريمههاي نقدي؛  .4كمك و هدايا« است .در اساسنامه سال 1389
نيز »داراييها و منابع درآمدي« سازمان شامل موارد زير است» :الف .وجوه و داراييهاي موجود و منافع حاصل از
سرمايهگذاريهاي صندوق؛ ب .حق بيمههاي دريافتي و دريافتنـي شامل سهم بيمهشدگان ،كارفرمايان و دولت؛ پ .وجوه
حاصل از خسارات ،جرايم و جزاهاي نقدي؛ ت .هدايا و كمكهاي اشخاص؛ ث .بدهيها ،كمكها و تعهدات قانوني دولت
به صندوق؛ ج .ساير منابع؛ چ .مابهالتفاوت سهم درمان مشموﻻن قانون تأمين اجتماعي« )مادهي .(19
در رابطه با مقررات مالي حوزهي تأمين اجتماعي چند نكتهي پراكنده اما بسيار مهم وجود دارد :يك» .حق بيمه« به عنوان
اصليترين منبع درآمد سازمان تأمين اجتماعي ،در مجموع معادل  30درصد مزد يا حقوقِ بيمهشده است كه سهم كارفرما
معادل  20درصد مزد ،سهم بيمهشده معادل  7درصد مزد و سهم دولت معادل  3درصد مزد است )تبصره  1ماده 28
قانون تأمين اجتماعي( .در مشاغل سخت و زيانآور  4درصد هم اضافه بر اين مبالغ از كارفرمايان اخذ ميشود .1دو .در
مادهي » 5قانون بيمهي بيكاري« )مصوب سال  (1369تصريح شده است كه اضافه بر مبالغ فوق ،معادل  3درصد از مزد
كارگر نيز به عنوان حق بيمهي بيكاري منحصراً توسط كارفرما به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شود .البته طبق مادهي
 10همين قانون» ،سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حسابهاي درآمد حق بيمه بيكاري و پرداخت مقرري بيمه بيكاري
را جداگانه نگهداري و در صورتهاي مالي خود منعكس نمايد« .سه .در موارد بسيار زيادي ،قسمتي از حق بيمهي دريافتي
با تصويب قوانيني در سالهاي پس از انقﻼب ،بخشيده شده است؛ براي مثال بنگريد به قوانين تصويب شده در مورد
بخشودگي حق بيمهي كارگاههاي صنفي كوچك يا كارگاههاي داراي كمتر از  5نفر در دههي 60؛ يا قوانين مربوط به
حمايت از جانبازان و ايثارگران؛ يا تضمين پرداخت سهم حق بيمهي كارفرما توسط دولت در كارگاههايي كه در سالهاي
اجراي برنامههاي سوم ،چهارم و پنجم توسعه ،از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار ،اقدام به استخدام نيروي جديد
كرده باشند و غيره .چهار .دولت مكلف است سهم حق بيمهي خود را به طور يكجا در بودجهي ساﻻنه كل كشور محاسبه
و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كند )تبصرهي  2مادهي  28قانون تأمين اجتماعي( .پنج .سازمان موظف است 9
درصد از مجموع حق بيمهي اخذ شده از طرفين را به حوادث ،بيماريها و بارداري )امور درماني( بيمهشدگان اختصاص دهد

1

 .بنگريد به مورد  4از بند »ب« قانون »اصﻼح تبصره ) (2الحاقی ماده ) (76قانون
اصﻼح مواد ) (72و ) (77و تبصره ماده ) (76قانون تأمين اجتماعی مصوب  1354و الحاق
دو تبصره به ماده ) (76مصوب ) «1371مﺠمع تشخيص مصﻠحت نظام.(1380/07/14 :
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)مادهي  29قانون تأمين اجتماعي( ،و مابقي را نيز صرف ساير تعهدات )پرداخت مستمري بازنشستگان ،غرامت دستمزد و
غيره( و همچنين سرمايهگذاريها كند.
و .چارت سازماني
مركز سازمان تأمين اجتماعي در تهران مستقر است و اين سازمان ميتواند »شعب« و »نمايندگيها« و »كارگزاريها«يي
در تهران و ساير مناطق كشور و احياناً خارج از كشور تأسيس كند )مادهي  5اساسنامهي سال  .(1389در حال حاضر 7
معاونت تحت عناوين »اداري و مالي«» ،امور درمان«» ،بيمهاي«» ،امور استانها«» ،حقوقي و امور مجلس«» ،امور
فرهنگي و اجتماعي« و »اقتصادي و برنامهريزي« ،زير نظر مديرعامل در ستاد مركزي اين سازمان مشغول به فعاليت
هستند )وبسايت رسمي سازمان تأمين اجتماعي ،نمودار سازماني تاريخ بازيابي .(1396/11/21 :اين سازمان غير از ستاد
مركزي ،شعب ،كارگزاريها و نمايندگيها 18 ،شركت و مؤسسهي تابعه دارد .1از جمله مهمترينِ اين مؤسسات ميتوان به
»شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي )شستا(«» ،بانك رفاه كارگران«» ،هلدينگ گردشگري تأمين اجتماعي«» ،شركت
كار و تأمين«» ،مؤسسه فرهنگي هنري آتيه«» ،مؤسسهي عالي پژوهش تأمين اجتماعي«» ،مؤسسه خدمات بهداشتي،
درماني ميﻼد سﻼمت تهران« اشاره كرد )وبسايت رسمي سازمان تأمين اجتماعي ،فهرست شركتها و مؤسسات تابعه،
تاريخ بازيابي .(1396/11/19 :ضمناً نبايد از نظر دور داشت كه بسياري از اين شركتها ،خصوصاً »شركت سرمايهگذاري
تأمين اجتماعي )شستا(« ،خود مالك شركتها و مؤسسات بزرگ و پرتعدادي هستند و فعاليتهاي بسيار وسيعي در سطح
اقتصاد ملي دارند.
با در نظر گرفتن تمام مواردي كه در اين بند بررسي كرديم ،ميتوان در جمعبندي ويژگيهاي حقوقي و بوروكراتيك نظام
بيمهاي كشور چنين كفت :يك .ركن اساسي بيمههاي اجتماعي كشور سازمان تأمين اجتماعي است و قانونگذار مشخصاً
وظيفهي بيمهي اجباري طبقهي كارگر و از آن بيشتر ،تمام جمعيت فعال اقتصادي كشور را بر عهدهي اين سازمان نهاده
است؛ اما در ادامه با تصويب قوانيني مجزا و تأسيس صندوقهايي مستقل ،اوﻻً قسمتهايي از مخاطبانِ ادعايي اين سازمان
را از شمول قانون تأمين اجتماعي مستثناء كرده است و در ثاني وضعيت »اجباري« بيمهي اجتماعي اين سازمان را نيز تا حد
زيادي »اختياري« كرده است .البته با وجود اين تحوﻻت ،سازمان تأمين اجتماعي هنوز بزرگترين سازمان بيمهگر كشور
1

 .شرکتها و مؤسسات تابعهی سازمان تأمين اجتماعی شامل موارد زير هستند» :هﻠدينگ
ﮔردشگری تأمين اجتماعی«» ،مؤسسهی عالی پژوهش تأمين اجتماعی«» ،شرکتها و مؤسسات
ﮔروه تأمين«» ،شرکت بازرﮔانی بينالمﻠﻠی تأمين اجتماعی«» ،شرکت سرمايهﮔزاری تأمين
اجتماعی )شستا(«» ،بانک رفاه کارﮔران«» ،مؤسسه خدمات بهداشتی ،درمانی ميﻼد سﻼمت
تهران«» ،مؤسسه حسابرسی تأمين اجتماعی«» ،شرکت ﮔروه پزشکی همت«» ،شرکت مشاور
مديريت و خدمات ماشينی تأمين«» ،شرکت سرمايهﮔذاری خانهسازی ايران«» ،شرکت رفاه
ﮔستر تأمين اجتماعی«» ،مؤسسه امﻼک و مستغﻼت تأمين اجتماعی«» ،انتشارات عﻠمی و
فرهنگی«» ،شرکت ميﻼد سﻼمت تأمين اجتماعی )هﻠدينگ درمانی سازمان(«» ،شرکت کار و
تأمين«» ،مؤسسه فرهنگی هنری آتيه«» ،مؤسسه خدمات درمانی البرز کرج« )وبسايت رسمی
سازمان تأمين اجتماعی ،فهرست شرکتها و مؤسسات تابعه ،تاريخ بازيابی.(1396/11/19 :
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است .دو .اين سازمان ماهيتاً غيردولتي و متعلق به بيمهشدگان است؛ به گونهاي كه سهمي از بودجهي عمومي كشور ندارد
و دولت صرفاً بايد بر ادارهي امور آن نظارت كند .سه .سازمان تأمين اجتماعي نماد آرمان »سهجانبهگرايي« است اما هيچ
وقت سهم نمايندگان كارگري در ادارهي آن به اندازه ساير »شركا« نبوده است و در حال حاضر عمﻼً نمايندگان واقعي
بيمهشدگان در هيچ يك از اركانِ آن جايي ندارند .به نحوي كه ميتوان ادعا كرد كه سازمان تأمين اجتماعي ايران ،در حال
حاضر كاريكاتوري از مفهومِ ماهيتاً پارادوكسيكالِ »سهجانبهگرايي« در نظامهاي اقتصادي مبتني بر استخراج ارزش اضافي

1

از فرايند كار و انباشت سرمايه ،است .چهار .با توجه به جمعيت عظيم بيمهشدگان اجباري و اختياري سازمان تأمين
اجتماعي ،مجموعهي مقررات و قوانينِ حول آن بسيار زياد و پيچيده هستند؛ همچنين تشكيﻼت بوروكراتيك اين سازمان
بسيار عريض و طويل است و بنابراين درك كليت اقتصادي ،سياسي ،حقوقي و اجرايي اين سازمان نيازمند پژوهشهاي
دامنهدار و مفصل است .در ادامه ،ابتدا وضعيت آماري بيمههاي اجتماعي را بررسي ميكنيم و پس از آن با ارائهي روايت
بوروكراتيك از »بحران« تأمين اجتماعي ،نشان خواهيم داد كه به چه دﻻيلي اين روايت مخدوش است.
 .3وضعيت آماري تأمين اجتماعي در ايران
در اين بند ،قصد داريم با استفاده از اسناد موجود و در دسترس ،وضعيت آماري بيمههاي اجتماعي را با تمركز بر گسترهي
پوشش بيمههاي اجتماعي در ميان جمعيت و نيروي كار ،نسبت بيمهشدگان به مستمريبگيران ،وضعيت مالي صندوقها و
وضعيت معيشتي مستمريبگيران ،مورد بررسي قرار دهيم.
الف .گسترهي پوششي بيمههاي اجتماعي
در سال 1395سازمان تأمين اجتماعي  13779620نفر بيمهشده و  2526372مستمريبگير 2و در مجموع
 41433151نفر از جمعيت كشور را تحت پوشش داشته است )سازمان تأمين اجتماعي :1396 ،صفحات  10و .(33
صندوق بازنشستگي كشوري نيز در همين زمان 1262300 ،نفر بيمهشده و  1325386مستمريبگير )در مجموع
 2587686نفر( تحت پوشش داشته است )صندوق بازنشستگي كشوري(18 :1396 ،؛ كه با در نظر گرفتن ابعاد 3.3
نفري خانوار در سال ) 1395چكيده گزيده نتايج سرشماري سال  ،(20 :1395ميتوان جمعيت كليِ تحت پوشش اين
صندوق را معادل  8539363نفر تخمين زد .يعني در مجموع در حدود ) 49972514معادل  62درصد( از جمعيت
 79926270نفري ايران در سال ) 1395مركز آمار ايران ،نتايج تفصيلي سرشماري سال  ،(1395تحت پوشش اين دو
بيمهي اجتماعي عمومي بودهاند .3همچنين با در نظر داشتن جمعيت  25754400نفري نيروي كار در بهار سال 1395
1

. surplus value
2
 .جمع کل پروندهها شامل بازنشستگان ،از کار افتادهها و فوت شدهها را مبنا قرار
دادهايﻢ.
3
 .وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تخمين جمعيت تحت پوشش تمام صندوقهای موجود،
در ﮔزارشی مدعی شده است که  75درصد مردم ايران در سال  ،1395تحت پوشش بيمههای
اجتماعی قرار داشتهاند و اين در حالی است که در کشورهايی نظير بريتانيا ،کانادا،
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)مركز آمار ايران ،(5 :1395 ،ميتوان مدعي شد كه در همين زمان  58درصد نيروي كارِ كشور نيز تحت پوشش اين دو
نهاد بيمهگر قرار داشتهاند.
ب .سالمندي جمعيت و نسبت بيمهشدگان به مستمريبگيران
با نگاهي به نتايج سرشماريهاي نفوس و مسكن چند دههي گذشته ،روند پير شدن جمعيت ايران به وضوح قابل مشاهده
است .در سالهاي  1390 ،1385و  1395افراد مسن باﻻي  60سال ،به ترتيب  8.2 ،7.3و  9.3درصد از كل
جمعيت كشور را به خود اختصاص دادهاند )گزيدهي نتايج سرشماري عمومي سال  1390و نتايج تفصيلي سرشماري سال
 .(1395شاخص سالمندي )نسبت تعداد سالمندانِ باﻻي  60سال به ازاي هر  100فرد زير  15سال در جامعه( نيز كه از
سال  1325تا  1365سيري تقريباً نزولي داشته است ،از سال  1365روند صعودي پيدا كرده است .مقدار اين شاخص
براي سالهاي  1375 ،1365و  1385به ترتيب  17 ،12و  29درصد است )ميرزايي و قهفرخي .(1386 ،سازمان
ملل متحد در سال  2002نسبت جمعيت باﻻي  60سال ايراني را براي سالهاي  2025و  2050به ترتيب  10.5و
 21.7درصد و شاخص سالمندي را براي اين دو سال به ترتيب  41.8و  107.8درصد پيشبيني كرده است ):2002
 .(274اين سازمان همچنين در سال  2015با اصﻼح برآوردهاي قبلي خود ،نسبت جمعيت باﻻي  60ساله را به كل
جمعيت در سالهاي  2030و  2050به ترتيب  14.4و  31.2درصد پيشبيني كرده است ) .(123 :2015روند
جمعيتشناختيِ فوق ،در آمار و ارقام مربوط به بيمهشدگان و مستمريبگيران سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي كشور
نيز متبلور است؛ به گونهاي كه نشانههاي آغاز سالمندي صندوقهاي بازنشستگي ،با افزايش تعداد مستمريبگيران دو
بيمهگر اصلي حوزهي بازنشستگي كشور ،كامﻼً مشهود است.
جدول شمارهي  :1نسبت بيمهشدگان به مستمريبگيران سازمان تأمين اجتماعي(
سال

بيمهشدگان

بازنشستگان

1

جمع كل مستمريبگيران

نسبت بيمهشدگان به

)پرونده(

كل مستمريبگيران

1381

6578249

463404

835474

7.8

1382

6888154

521424

917569

7.5

1383

7161867

558008

957053

7.5

1384

7474726

629591

1058853

7

اصلي

2

فرانسه ،و سوئد چيزی نزديک به  100درصد جمعيت تحت پوشش بيمههای اجتماعی بودهاند
) .(21 :1396البته مأخذ ادعاهای اين ﮔزارش در متن و منابع مشخص نشده است.
1
 .آمار و ارقام مربوط به تعداد بيمهشدﮔان ،تعداد بازنشستگان و تعداد کل
ِ :سازمان تأمين اجتماعی از نگاه آمار؛ -1340
مستمریبگيران در اين جدول از سه سند
 1390و سالنامهی آماری سالهای  1394و  1395سازمان تأمين اجتماعی اخذ شدهاند.
2
 .محاسبات محقق
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جمع كل مستمريبگيران

نسبت بيمهشدگان به

بيمهشدگان

سال

بازنشستگان

)پرونده(

كل مستمريبگيران

1385

7512024

685735

1144582

6.5

1386

8442492

759898

1247091

6.7

1387

9152243

826600

1340444

6.8

1388

9917542

916062

1455166

6.8

1389

10573705

999146

1552096

6.8

1390

11497089

1073939

1726457

6.6

1

12286683

1187631

1883142

6.5

1392

12808047

1276314

2013984

6.3

1393

13344498

1394479

2179572

6.1

1394

13711726

1508094

2350088

5.8

1395

13779620

1630951

2526372

5.4

اصلي

1391

2

نسبت بيمهشدگان به كل مستمريبگيران سازمان تأمين اجتماعي )همان چيزي كه در ادبيات متعارف حوزهي صندوقهاي
بازنشستگي »نسبت پشتيباني «2خوانده ميشود( ،در سال پيروزي انقﻼب  20بوده است اما در سال  1364به نصف ايـن
ميزان كاهش يافته است؛ اين نسبت از آن پس تـا سـال  1380بـين  8و  9در نوسـان بـوده و در دهـههـاي  80و 90
همانطور كه در جدول شمارهي يك مشخص اسـت ،رونـد كاهشـي محسوسـي داشـته اسـت .ميـانگين رشـد سـاﻻنهي
بيمهشدگان اصلي اين سازمان از سال  1357تا سال  6.4 ،1390درصد و ميانگين رشد ساﻻنهي تعداد بازنشسـتگان در
همين بازهي زماني  9.7درصد بوده است .اين در حالي است كه با تسريع روند پير شدن جمعيت ،بدون در نظر گرفتن ساير
عوامل تأثيرگذار ،در دهههاي آتي يقيناً روند كاهشي نسبت بيمهشدگان به مستمريبگيران ،سرعت بيشتري خواهـد يافـت.
ظاهراً وضعيت صندوق بازنشستگي كشوري از اين لحاظ هماكنون وخيم است؛ در حال حاضر تعداد مسـتمريبگيـران ايـن
صندوق از تعداد بيمهشدگاناش بيشتر است.

1

 .آمارهای سالهای دههی  90از سالنامهی آماری  1394سازمان تأمين اجتماعی اخذ
شدهاند.
2
. support ratio
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جدول شمارهي  :2نسبت بيمهشدگان به مستمريبگيران صندوق بازنشستگي كشوري
حقوقبگيران

نسبت بيمهشدگان

شاغلين

سال

بازنشسته و متوفي

به مستمريبگيران

1381

1562164

580449

2.7

1382

1522939

638596

2.4

1383

1472316

694130

2.1

1384

1453974

750150

1.9

1385

1417877

802062

1.7

4

1403000

865652

1.6

1387

1212381

972877

1.2

5

-----

1070015

----

1389

----

1094688

----

6

1147500

1110386

1

1391

1238000

1154885

1

1392

1195750

1193985

1

1393

1150000

1237125

0.9

1394

1191100

1278176

0.9

1395

1262300

1325386

0.9

)كسورپرداز(

1386

1388

1390

2

1

1

3

 .دادههای جدول شمارهی  2تا سال  1389از ﮔزارشات ساليانهی منتشرشده در وبسايت
رسمی صندوق بازنشستگی کشوری ،و از سال  1390تا سال  1394از سالنامهی آماری  1394و
آمارنامهی سال  1395صندوق بازنشستگی کشوری ،اخذ شدهاند.
2
 .صندوق بازنشستگی کشوری ،در اسناد آماری خود» ،بيمهشدﮔان« را »شاغﻠين« يا
»کسورپردازان« ،و »مستمریبگيران« را »حقوقبگيران بازنشسته« ناميده است.
3
 .محاسبات محقق
4
 .دادههای ﮔزارش سال  1386با دادههای ﮔزارش سال  1387صندوق بازنشستگی کشوری
انطباق ندارند.
5
 .در وبسايت صندوق بازنشستگی کشوری دادهای برای شاغﻠين کسورپرداز در دو سال 1387
و  1388وجود ندارد.
6
 .دادههای سالنامهی آماری  1394و ﮔزارش ساﻻنهی سال  ،1390در مورد تعداد
بازنشستگان در سال  1390تفاوت دارند .من دادههای سالنامهی آماری  1394را مد نظر
قرار دادم.
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وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در »گزارش جامع صندوقهاي بيمهي بازنشستگي« ،ميانگين نسبت كل بيمهشدگان به
كل مستمريبگيران كشور را در سال  3.65 ،1393تخمين زده است .البته ميانگين فوق -كه خود ميانگين پاييني براي
اين شاخص به حساب ميآيد -با توجه به سهم  75درصدي سازمان تأمين اجتماعي از كل جمعيت مخاطب بيمههاي
اجتماعي كشور حاصل آمده است؛ وگرنه نسبت بيمهشدگان به مستمريبگيران براي اكثر صندوقها )غير از صندوق وكﻼ و
صندوق روستاييان و عشاير( ،همانند صندوق بازنشستگي كشوري بسيار ناچيز است ).1(81-79 :1396
ج .وضعيت مالي صندوقها
همانطور كه در بند قبل ديديم ،دولت از يك طرف موظف است كه  3درصد سهمِ خود از حق بيمهي بيمهشدگان را
ساﻻنه به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز كند؛ و از طرف ديگر طي دهههاي گذشته ،قسمت عمدهاي از حق بيمهي
تعداد زيادي از بيمهشدگان اين سازمان را متقبل شده است .مواردي كه دولت در آنها پرداخت بيش از  3درصد سهم حق
بيمهي بيمهشدگان سازمان تأمين اجتماعي را بر عهده گرفته است عمدتاً عبارتاند از :الف .تمام معافيتهاي بيمهاي
تصويب شده از ابتداي انقﻼب تا كنون؛ ب .حمايتهاي بيمهاي از اقشار خاص )نظير ايثارگران(؛ و ج .تحت پوشش قرار
دادن گروههاي جديد بيمهاي )همچون قاليبافان ،رانندگان و كارگران ساختماني( .2اما دولت با وجود تعهدات حقوقي فوق،
در تمام اين سالها اغلب از پرداخت مطالبات سازمان تأمين اجتماعي شانه خالي كرده است ،كه اين خود از يك سمت
باعث انباشت حجم عظيم مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و بدهكاري دولت به آن شده و از سمت ديگر سازمان را با
كسري نقدينگي مواجه كرده است .اين مسئله در ميانههاي دههي  80شمسي به تدريج عيناً خود را نشان داد و از ابتداي
دههي  90عمﻼً سازمان تأمين اجتماعي را وارد دوران كسري بودجه و كمبود نقدينگي كرد؛ به اين معنا كه سازمان تأمين
اجتماعي ديگر نميتوانست براي پرداخت مستمريهاي بازنشستگان صرفاً به درآمدهاي محققشدهي خود اكتفا كند و به
همين دليل نيز مجبور به استقراض از بانكهاي دولتي و فروش داراييهاياش شد .جالب اينجاست كه در سالهاي اخير
راهكار دولت براي مواجهه با اين وضعيت ،تهاتر بدهيها با واگذاري شركتهاي عمدتاً زيانده )تحت لواي خصوصيسازي(
به سازمان تأمين اجتماعي بوده است كه به صورت وارونه باعث تعميق مشكﻼت مالي اين سازمان شده است؛ چراكه اوﻻً
سازمان تأمين اجتماعي در حال حاضر به پول نقد نياز دارد و در ثاني بازده سرمايهگذاريهاي اين سازمان ناچيزتر از آن
است كه بتواند كسري نقدينگي آن را رفع كند.

1

 .البته بايد توجه داشت که نسبت بيمهشدﮔان به مستمریبگيرانِ سازمان تأمين اجتماعی
در ﮔزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ) 80 :1396و  ،(81نه تنها با محاسبات ما
هﻢخوانی ندارد ،که حتی با ﮔزارشهای آماری سازمان تأمين اجتماعی نيز مغاير است
)بنگريد به سازمان تأمين اجتماعی.(13 :1391 ،
 .2برای مﻼحظهی فهرستِ برخی از قوانينی که موجب تعهدات فوق شدهاند مراجعه کنيد به:
مرکز پژوهشهای مﺠﻠﺲ شورای اسﻼمی 23 :1396 ،و .24
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تحوﻻت مالي فوق در آمار و ارقامِ مربوط به وضعيت مالي سازمان تأمين اجتماعي نيز كامﻼً متبلور هستند :دولت در سال
 1384چيزي در حدود  6هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار بود .اين مبلغ در سال  1392به  63هزار
ميليارد تومان رسيد و در سال  1395با بيش از دو برابر رشد ،به رقم بسيار هنگفت  141هزار ميليارد تومان افزايش يافت

1

)مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسﻼمي بر اساس گزارش اخذ شده از سازمان تأمين اجتماعي .(27 :1396 ،براي فهم
ميزان بزرگ بودن عدد فوق فقط كافي است بدانيم وزارت اقتصاد و دارايي در گزارشي ارزش كل داراييهاي سازمان تأمين
اجتماعي را  107هزار ميليارد تومان تخمين زده است )به نقل از گزارش وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي.(22 :1396 ،
اين بدهي عظيم در ادامه باعث كسري نقدينگي سازمان )شكاف بين درآمدهاي محقق شده و مصارف ،بدون در نظر گرفتن
منابع تعهدي يا همان مطالبات از دولت( شد؛ به نحوي كه مابين سالهاي  1384تا  1394كسري نقدينگي ساﻻنهي
سازمان تأمين اجتماعي از  212ميليارد تومان به  9هزار و  156ميليارد تومان افزايش يافته است كه جهشِ عمدهي آن
مجدداً مربوط به سال  1392و بعد از آن است )مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسﻼمي .(13 :1396 ،قاعدتاً در
ادامهي اين روند دومينويي ،باﻻرفتن ميزان تسهيﻼت دريافتي سازمان تأمين اجتماعي نيز براي جبران كسري نقدينگي قابل
پيشبيني است .حجم استقراض اين سازمان از بانكها در نيمهي دههي نود از  9هزار ميليارد تومان گذشت و اين در حالي
است كه در دهههاي قبل ،مبلغ استقراض اين سازمان عموماً نزديك به صفر بوده است )همان .(16 :يكي از نمايندگان
مجلس شوراي اسﻼمي اخيراً مدعي شده است كه مجموع مبلغ بدهيهاي سازمان تأمين اجتماعي به بانكهاي دولتي 30
هزار ميليارد تومان است )صدا و سيما ،بخش خبري بيست و سي ،مورخ .(1396/10/21 :بايد توجه داشت كه تداوم روند
اخذ تسهيﻼت از نظام بانكي توسط سازمان تأمين اجتماعي در ميانمدت ناممكن است .چرا كه در آينده سازمان قادر
نخواهد بود اصل و بهرهي بدهيهاي خود را به نظام بانكي بازگرداند و اين خود مستقيماً باعث وارد آمدن ضربات مهلكي به
نظام بانكي خواهد شد.
وضعيت ساير صندوقها نيز از نظر انباشت بدهيهاي دولت مناسب نيست :طبق برآوردهاي وزارت تعاون كار و رفاه
اجتماعي ،بدهيهاي دولت به صندوق بيمهي اجتماعي كشاورزان ،روستاييان و عشاير تا سال  1396به  638ميليارد
تومان خواهد رسيد؛ بدهيهاي دولت به صندوق فوﻻد در همين سال  24هزار و  600ميليارد تومان است و صندوق
بازنشستگي كشوري نيز در سال  1392بين  6تا  7هزار ميليارد تومان از دولت طلب داشته است ).(301-299 :1396
بايد توجه داشت كه اين صندوقها حتي با درنظرگرفتن بدهيها و تعهدات دولت نيز عموماً نميتوانند به صورت سر به سر
حقوق مستمريبگيران خود را با حقبيمههاي دريافتي از بيمهشدگانشان پرداخت كنند؛ چراكه برخﻼف سازمان تأمين
اجتماعي ،تعداد بيمهپردازان اين صندوقها از تعداد حقوقبگيران آنها كمتر است .در واقع مشكل سازمان تأمين اجتماعي
1

 .البته ظاهرا توافقی بر سر مبﻠغ بدهیهای دولت به سازمان تأمين اجتماعی نيز وجود
ندارد .در حالی که اين سازمان مدعی است در سال  118 ،1394هزار ميﻠيارد تومان از
دولت طﻠب داشته است ،دولت )وزارت اقتصاد( بدهی خود را  30هزار ميﻠيارد تومان اعﻼم
کرده است و ديوان محاسبات آن را  62هزار ميﻠيارد تومان دانسته است )مرکز پژوهشهای
مﺠﻠﺲ شورای اسﻼمی.(28 :1396 ،
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كسري بودجه به واسطهي وصول نشدن بدهيهاي دولت است اما مشكل اين صندوقها ورشكستگي رسمي آنهاست.
بنابراين دولت مجبور است مبالغ هنگفتي به عنوان كمك به اين صندوقها در بودجه عمومي تخصيص دهد .فيالمثل
صندوق بازنشستگي كشوري كه در ميانهي دههي  80تنها  19درصد از هزينههاي خود را با كمك دولت تأمين ميكرد،
در سال  63 ،1392درصد از هزينههاي خود را با كمك منابع دولتي پوشش داده است .بر مبناي پيشبينيهاي موجود ،در
سال  ،1400حداقل  28درصد از بودجهي عمومي كشور تنها به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي
نيروهاي مسلح اختصاص خواهد يافت )وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي .(123 :1396 ،كسري نقدي سازمان تأمين
اجتماعي نيز طبق تخمينها تا سال  1400به  39هزار ميليارد تومان و در سال  1404به  118هزار ميليارد تومان
خواهد رسيد )مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسﻼمي (14 :1396 ،و اين يعني اين كه با توجه به ناممكن بودن تداوم
استقراض اين مبالغ از شبكه بانكي ،به زودي سازمان تأمين اجتماعي نيز بدون دخالت مستقيم دولت قادر به ادامهي فعاليت
نخواهد بود.
همزمان با افزايش سرسامآور بدهيهاي دولت به صندوقهاي بازنشستگي ،بازده سرمايهگذاريهاي اين صندوقها نيز
همواره بسيار ناچيز بوده است .بر اساس صورتهاي مالي سازمان تأمين اجتماعي منابع حاصل از سرمايهگذاريهاي اين
سازمان مابين سالهاي  1383تا  1392از حدود  30درصد به  16درصد كاهش يافته است .ميانگين سهم درآمد حاصل
از سرمايهگذاريهاي سازمان در اين بازهي زماني  11درصد بوده است و اين در حالي است كه ميانگين درآمدهاي ناشي از
حق بيمه در اين سالها بيش از  86درصد بوده است )مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسﻼمي .(27 :1396 ،بر اساس
آخرين گزارشهاي سازمان تأمين اجتماعي 59 ،درصد از ارزش سرمايهگذاريهاي شستا حاصل واگذاريهاي دولت براي
تأديهي بدهيها و  41درصد حاصل سرمايهگذاري مستقل سازمان است؛ اما به صورت معكوس  74درصد از سود شستا از
سرمايهگذاريهاي مستقيم و تنها  26درصد از سود شركتهاي واگذار شده حاصل آمده است )همان .(33 :مشخص است
كه دولت به جاي تأديهي بدهي با سازمان تأمين اجتماعي ،به اين سازمان بحران صادر كرده است .غير از آن ،بازدهي
خالص سرمايهگذاريهاي سازمان تأمين اجتماعي در  30سال گذشته )با احتساب نرخ تورم( تنها  0.3درصد بوده است
)همان (35 :و اين نرخ بازده اندك سرمايهگذاري براي ساير صندوقها عمومي و صنفي نيز قابل تعميم است )وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي.(1396 :
د .وضعيت معيشتي مستمريبگيران
ميانگين مستمريهاي پرداخت شده توسط سازمان تأمين اجتماعي در سالهاي پس از انقﻼب از مبلغ  6822ريال در سال

 1357به  11535904ريال در سال  1394افزايش يافته است .1البته با در نظر گرفتن ميانگين نرخ تورمِ 19.2
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 .ميانگين مستمریها را به شيوهی زير محاسبه کردهايﻢ :تعهدات بﻠندمدت ساليانه
سازمان تأمين اجتماعی )مندرج در آمار  50ساله و سالنامههای سازمان تأمين
اجتماعی( ،تقسيﻢ بر تعداد مستمریبگيران )پرونده( ،تقسيﻢ بر عدد .12
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درصدي سالهاي پس از انقﻼب ،تصوير جهش  1691برابري مستمريهاي اسمي تا حد زيادي تعديل ميشود .از سوي
ديگر با لحاظ كردن شاخص بهاي كاﻻها و خدمات مصرفي ،1ميتوان مدعي شد كه ميانگين مستمريهاي پرداخت شده
طي  38سال مورد بحث ،تنها حدود  153درصد افزايش يافته است .ميانگين مستمريها بر پايهي قيمتهاي ثابت سال
 ،1390از  2006348ريال در سال  ،1357به  5071618ريال در سال  1394ارتقاء يافته است و اين يعني افزوده
شدن مبلغي نزديك به  300هزار تومان )با قيمتهاي ثابت سال  (1390به ميانگين مستمريهاي پرداخت شده به
بازنشستگان در سالهاي پس از انقﻼب اسﻼمي .طبق پژوهشي كه مؤسسهي راهبردي بازنشستگي صبا در سال 1396
انجام داده است :طي  16سال منتهي به سال  21394ارزش ميانگين مستمريهاي ساﻻنهي صندوق بازنشستگي كشوري

به قيمت سال  1390از  36ميليون ريال در سال  1379به  62ميليون ريال در سال  1392افزايش پيدا كرده است
).(16-15 :1396
اگر بخواهيم در مورد كفايت معيشتي اين ميانگينها ادعايي داشته باشيم بايد لزوماً آنها را با هنجار مصرفي جامعه بسنجيم:
بر اساس دادههاي مركز آمار ايران در سال  ،1356متوسط هزينههاي خانوار شهري  6.4برابر بيشتر از ميانگين
مستمريهاي پرداختشده توسط سازمان تأمين اجتماعي به بازنشستگان بوده است؛ اين فاصله در سال  1394به حدود
 1.9برابر كاهش پيدا كرده است .اگر بخواهيم فراز و فرود شكاف ميان هزينهي ماهانهي خانوارهاي شهري با ميانگين
مستمريهاي پرداخت شده توسط سازمان تأمين اجتماعي را به عنوان شاخص ارزيابي وضعيت معيشتي بازنشستگان طي
سالهاي پس از انقﻼب در نظر بگيريم ،با تحوﻻت و روندهاي زير مواجه ميشويم :نخست .در دو سال اول پس از
انقﻼب اسﻼمي ،به صورتي كامﻼً استثنايي با افزايش ميانگين مستمريها بيش از نرخ تورم و شاخص بهاي كاﻻها و
خدمات مصرفي ،شكاف ميان درآمد و هزينهي بازنشستگان به نحو قابل توجهي پر ميشود .به گونهاي كه شكاف معيشتي
از منفي  542درصد در سال  1356به منفي  176درصد در سال  1359ميرسد .دوم .در دههي  ،60با رشد عموماً
منفي مستمريهاي واقعي و متعاقبِ آن افزايش شكاف ميان مستمريهاي ماهانه و هزينه متوسط خانوار شهري ،دامنه
شكاف معيشتي بين منفي  249تا منفي  419در نوسان بوده است .سوم .در دههي  ،70شكاف هزينه و درآمد
بازنشستگان در بازهي  259تا  197درصد در نوسان بوده است .در نيمه اول اين دهه ،شكاف معيشتي در فاصله منفي
 222تا منفي  274قرار داشته است اما در نيمه دوم اين دهه ،شكاف كمتر شده است .به گونهاي كه در پايان دهه ،به
منفي  201درصد رسيده است .چهارم .در دههي  80شكاف هزينه و درآمد بازنشستگان روندي كامﻼً كاهشي داشته
است ،به گونهاي كه در پايان دهه اين شكاف دو رقمي شد .اما مجددا در سال سال  1390به باﻻي منفي  100درصد
رسيد .پنجم .در دو سال  1391و  1392شكاف معشتي اندكي افزايش داشته است اما در سالهاي  93و  94اين شكاف
مجددا عددي دو رقمي شده است.

1

). consumer price index (CPI
2
 .ميانگين مستمریهای صندوق بازنشستگی کشوری برای سالهای پيش از  ،1379در دسترس
محققين قرار ندارد.
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جدول شمارهي  :3شكاف معيشتي ميانگين مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي برمبناي دادههاي مركز آمار )سالهاي
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 .محاسبات محقق :تعهدات بﻠندمدت ساليانه سازمان تأمين اجتماعی )مندرج در آمار 50
ساله و سالنامههای سازمان تأمين اجتماعی( ،تقسيﻢ بر تعداد مستمریبگيران
)پرونده( ،تقسيﻢ بر عدد .12
2
ِ متوسط ماهانهی يک خانوار شهری در سالهای مختﻠف ،با مراجعه به
ِ هزينههای
 .مقدار
ِ کشور )پايگاه اينترنتی اطﻼعات
ِ »هزينه و درآمد خانوار« در سالنامه های آماری
فصول
و نشريات مرکز آمار ايران ،تاريخ بازيابی (1396/01/25 :به روش محاسباتی زير حاصل
آمدهاند :جمع هزينههای متوسط غيرخوراکی ،خوراکی و دخانی خانوارهای شهری در هر
سال و تقسيﻢ آن بر عدد .12
3
 .محاسبات محقق.
4
ِ نرخ افزايش هزينهی خانوار شهری از نرخ افزايش
 .دادههای اين ستون با تفريق
ساﻻنهی ميانگين مستمریها حاصل آمدهاند.
 .5اختﻼف هزينهی متوسط خانوارهای شهری از ميانگين مستمریهای بازنشستگی به درصد
)محاسبهی محقق(.
6
 .مرکز آمار ايران هزينهی خانوار شهری را برای سالهای  1354 ،1353و  1355اعﻼم
نکرده است؛ بنابراين امکان محاسبهی نرخ افزايش هزينهی خانوار شهری نسبت به سال
 1355وجود ندارد.
7
 .نسبت به سال .1356
8
 .نرخ جبران شکاف معيشتی سال  1358را با کسر نرخ رشد هزينههای خانوار شهری مابين
سالهای  1356تا  1358از نرخهای رشد مستمریها در اين  3سال ) 55.7درصد( محاسبه
کرديﻢ.
9
 .نسبت به سال .1359
10
 .نرخ جبران شکاف معيشتی سال  1361را با کسر نرخ رشد هزينههای خانوار شهری مابين
سالهای  1359تا  1361از نرخهای رشد مستمریها در اين  3سال ) (28.1محاسبه کرديﻢ.
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 .نسبت به سال .1366
 .2نرخ جبران شکاف معيشتی سال  1369را با کسر نرخ رشد هزينههای خانوار شهری مابين
سالهای  1366تا  1369از نرخهای رشد مستمریها در همين مدت زمان ) (52.6محاسبه کرديﻢ.
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اگر شكاف معيشتي هزينه و درآمد بازنشستگان را با دادههاي هزينهي خانوار شهريِ اعﻼم شده توسط بانك مركزي نيز
محاسبه كنيم ،مجدداً با همان الگوي قبل مواجه خواهيم بود .تنها تفاوتي كه اينجا وجود دارد عميقتربودن شكاف هزينه و
درآمد حاصل از دادههاي بانك مركزي ،نسبت به شكاف حاصل از دادههاي مركز آمار در تمام سالهاي مورد بحث است .با
دادههاي بانك مركزي هزينههاي متوسط خانوار شهري در سالهاي دههي هفتاد شمسي عموماً بين  3.7تا  4.9برابر
بيشتر از درآمد بازنشستگان است و در دههي  80اين فاصله كمتر شده است و به  1.5تا  3برابر كاهش يافته است .اينجا
نيز در دههي نود شمسي مجدداً شكاف درآمد و هزينههاي بازنشستگان با شيب مﻼيم روندي افزايشي پيدا ميكند و در
سالهاي  1393و  ،1394به محدودهي  2.7و  2.5برابر ميرسد.
مؤسسهي راهبردهاي بازنشستگي صبا نيز در مطالعهي خود پيرامون كفايت مستمريهاي صندوق بازنشستگي كشوري )با
استفاده از دادههاي بانك مركزي( چنين نتيجه گرفته است كه در سال  1379فقط حدود  26درصد از هزينههاي خانوار
26

توسط مستمري بازنشستگي اين صندوق پوشش داده شده است؛ اما در سالهاي بعد از آن تا سال  ،1386شاخص كفايت
روندي صعودي داشته است به نحوي كه در اين سال مستمريهاي پرداختي توسط صندوق بازنشستگي  50درصد از
هزينه ساﻻنهي خانوار شهري را پوشش ميداده است .اما از سال  ،1386خصوصاً از سال  1390به بعد ،روند اين شاخص
مجدداً كاهشي شده و در سال  1392به  38درصد تقليل يافته است ).(21 :1396
 .4روايت بوروكراتيك از وضع موجود و »راهكار«هاي مواجهه با آن
بوروكراتها و آكادميسينهاي حوزهي تأمين اجتماعي با در دست داشتن دادههاي بند سوم )و چه بسا با دادههاي كمتر و
ناقصتر از آن( ،بدون هيچ تعللي به روايت ثابت و هميشگي خود از »بحران« بيمههاي اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي
در ايران ميرسند و پس از آن نيز فوراً راهكارهاي ازپيشآمادهي خود را براي مقابله با اين »بحران« روي ميز ميگذارند:
آنها مدعياند كه اوﻻً با توجه به روند سالمند شدن جمعيت ،نسبت بيمهشدگان به مستمريبگيران كاهش يافته است و
همين خود باعث در تنگا قرارگرفتن منابع مالي سازمان شده است؛ ثانياً ،علت اصلي بحران مالي سازمان تأمين اجتماعي
عملكرد ضعيف دولت و پرداخت نشدن مطالبات سازمانهاي بيمهگر است؛ ثالثاً ميانگين سن بازنشستگي در ايران بسيار
پايين است و همين خود باعث فشار مضاعف بر منابع سازمانهاي بيمهگر شده است؛ و رابعاً ميزان مستمريها در ايران بر
اساس شاخص كفايت )كه معادل  70درصد از آخرين دستمزد فرد در زمان اشتغال است( بسيار باﻻتر از سطح جهاني است.
در ادامه آنها با استناد به اين »واقعيتهاي غيرقابل انكار« ،تنها راه برونرفت از وضعيت فعلي را پيروي از دستورالعملهاي
بينالمللي نظير حركت از شيوهي بيمهگري مزاياي معين 1به شيوهي مشاركت معين) 2اسمِ رمز خصوصيسازي صندوقها( و
همزمان با آن ،اصﻼح پارامتريك ،باﻻ بردن سن بازنشستگي ،كاهش مستمريها و لغو حمايتهاي بيمهاي از اقشار
ضعيفتر ،ميدانند .با كمي دقت مشخص ميشود كه اين روايت هيچگاه از سطح پديداري و توصيف سادهانگارانهي وضعيت
مرئي ،فراتر نميرود و قادر به توضيح ريشههاي واقعي مسئله نيست.
در ادامه براي روشن شدن بحث ،صرفاً به چند مورد از اظهارات بوروكراتهاي عاليرتبه در خصوصي علل و راهكارهاي
مواجهه با بحران تأمين اجتماعي اشاره ميكنيم :رئيس سابق صندوق بازنشستگي كشوري ـ با مشاوره مؤسسهي بينالمللي
»مكنزي«3ـ تمام مشكﻼت صندوقها را در پايين بودن سن بازنشستگي نسبت به ميانگين جهاني ،بازنشستگيهاي پيش از
موعد ،و مصوبات حمايتي مجالس گذشته و برنامههاي دولتهاي نهم و دهم خﻼصه كرده است )خبرگزاري مجلس شوراي
اسﻼمي ،كد خبر :ندارد ،تاريخ انتشار .(1396/08/19 :معاون اقتصادي وزارت كار هم با ادعاهاي رئيس سابق صندوق
بازنشستگي كشوري همنظر و معتقد است بايد سنوات بازنشستگي به بيش از  30سال و سن بازنشستگي را به  65سال
افزايش يابد )وبسايت اقتصاد آنﻼين ،كد خبر ،242520 :تاريخ انتشار .(1396/10/15 :يكي از مديران ارشد سازمان
1

. defined benefit (DB) pension plan
. defined contribution (DC) pension plan
3
. McKinsey & Co
2
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تأمين اجتماعي »افزايش اميد به زندگي را از جمله چالشهاي صندوق تامين اجتماعي« ذكر كرده است )وبسايت
خبرآنﻼين ،كد خبر ،35223 :تاريخ انتشار .(1396/10/28 :رئيس اداره كل تأمين اجتماعي غرب تهران كاهش زاد و
ولد و پيري جمعيت را باعث »به صدا درآمدن زنگ خطر بحران« در تأمين اجتماعي ميداند )خبرگزاري ايلنا ،كد خبر:
 ،588805تاريخ انتشار .(1396/11/11 :معاون پيشين سازمان تأمين اجتماعي تعديل سياستهاي بيمهاي و رفاهي
مانند تغيير شاخصهاي سن و سابقه بيمهشوندگان ،افزايش حق بيمه و كاهش سطح پرداختها را به عنوان راهكارهاي
مواجهه به بحران برشمرده است )پايگاه خبري روزنامه قانون ،كد خبر ،68722 :تاريخ انتشار .(1396/11/18 :يكي از
نمايندگان مجلس نيز راهكار را در عبور از شيوهي مزاياي معين به شيوهي مشاركت معين و خصوصيسازي صندوقها
دانسته است )خبرگزاري مجلس شوراي اسﻼمي ،كد خبر :ندارد ،تاريخ انتشار .(1396/08/19 :و از همهي اينها مهمتر
به تازگي ،در نشستي با حضور مديرعامل صندوق بازنشستگي كشور ،معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي،
مديران صندوقهاي بازنشستگي و برخي كارشناسان بينالمللي ،بر ضرورت اصﻼح توامان سيستم فعلي تأمين مالي نظام
بازنشستگي كشور و برخي از مؤلفههاي نظام بازنشستگي مانند سن بازنشستگي ،دستهبندي پرداختها و ميزان مزايا ،تأكيد
شده است .در همين نشست ادوارد وايت هاوس ،كارشناس ارشد حمايتهاي اجتماعي بانك جهاني ،1كاهش مزايا ،افزايش
سن بازنشستگي و كاهش مستمريها و حركت از سيستم مزاياي معين به مشاركت معين را راهكار مواجهه با بحران
بيمههاي اجتماعي در ايران قلمداد كرده است )روزنامه دنياي اقتصاد ،شماره ،4141 :تاريخ انتشار،1396/06/29 :
صفحهي اول(.
ضروري است پيش از بيان انتقاداتمان نسبت به نحوهي بازنمايي »بحران« توسط بوروكراتها و دانشگاهيان ،لحظهاي در
مورد خصوصيسازي صندوقهاي بازنشستگي درنگ كنيم؛ قبل از هر چيزي بايد تفاوت دو شيوهي مزايا و مشاركت معين را
بدانيم :در شيوهي مزاياي معين ،صندوقهاي بازنشستگي عمومي با برداشت سهم مشخصي از مزد بيمهشدگان طي ساليان
اشتغال افراد ،ارائهي خدمات معيني به آنها را در دوران بازنشستگي تضمين ميكنند .در حالي كه در شيوهي مشاركت معين،
ميزان خدمات دريافتي بازنشستگان متناسب با ميزان سود اندوختهي دورهي بيمهپردازي آنها است )سازمان بينالمللي كار،
 .(2009به اين معنا كه براي هر فرد حسابي انفرادي باز ميشود و با سرمايهگذاري در بازارهاي مالي سود سهام آنها تا
دوران بازنشستگي محاسبه و مزاياي پرداختي تعيين ميشود .بديهي است كه با بروز يك بحران مالي در بازارهاي جهاني
ممكن است تمام اندوختههاي بيمهشدگان نزد مؤسسات بيمهگر يك شبه از بين برود .در واقع در شيوهي مزاياي معين
پرداختها به شكلي عمومي و سوسيال تضمين شدهاند اما در شيوهي مشاركت معين با ادبياتي كامﻼً نئوليبرال ،دريافت
مستمري بازنشستگي افراد به بخت و اقبالِ آنها در بازار واگذاشته ميشود.
در دو دههي پاياني قرن گذشته ،يعني در دوران همهگيري شيوهي جديد اقتصادسياسي جهاني ،صندوقهاي بازنشستگي

دولتي )عمومي( كه عمدتاً با نظام مزاياي معين و »پرداخت از محل دريافتيهاي جاري «2اداره ميشدند ،يكي از بزرگترين
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قربانيان تغيير فاز سرمايهداراي جهاني بودند .اين صندوقها در چند دههي گذشته عموماً با اتهاماتي نظير بيثباتي وضعيت
منابع و مصارف و همچنين بحراني شدن وضعيت مالي به علت سالمندي جمعيت )فونوايتسكر ،(1995 ،مواجه بودند و
به همين دليل )يا بهانه( بازنگري در ساختار )يا همان خصوصيسازي( آنها به ضرورتي انكارناپذير نزد سياستگذاران
اجتماعي و اقتصادي تبديل شد )بنگريد به سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه2009 ،؛ و اورِنستاين .(2011 ،اين در
حالي است كه مطالعات انجامشده در كشورهاي عضو اتحاديهي اروپا نشان ميدهد كه بسط صندوقهاي خصوصي در
دهههاي اخير باعث تعميق نابرابريهاي درآمدي و فقر در ميان جمعيت مسن اين كشورها شده است )آزرا2008 ،؛ بين و
ديگران .(2016 ،از طرف ديگر ،خصوصي شدن صندوقهاي بازنشستگي در اياﻻت متحده ،مشاركت اقتصادي شاغﻼن با
درآمد پايين در صندوقهاي بازنشستگي اين كشور را طي دهههاي اخير به طرز معناداري كاهش داده است )كارامشوا و
سنزنباخر2010 ،؛ كنفرانس ملي صندوقهاي بازنشستگي عمومي .(2014 ،شيليِ پينوشه اولين كشوري است كه
بيمههاي اجتماعي خود را خصوصي كرد .تا كنون در مجموع  23كشور نظام بازنشستگي خود را خصوصي كردهاند؛ كه البته
اكثر اين خصوصيسازيها با شكست مواجه شدهاند )مساﻻگو.(1395 ،
 .5علت اصلي »بحران« تأمين اجتماعي :تنش انباشت-مشروعيت
در روايت غالب ،بعضي نكات تعمداً حذف شدهاند و بعضي مسائل هم وارونه توضيح داده ميشوند تا نهايتاً تحليلي
همانگويانه حاصل شود .تحليلي كه بر »بحراني« بودن وضعيت صندوقهاي بازنشستگي تأكيد ميكند اما به ريشهها دست
نميبرد؛ يعني در سطح عمل ميكند و شهامت )يا صداقت (كاويدن اعماق را ندارد .با گفتن اينكه »بدهيهاي دولت به
تأمين اجتماعي زياد است و همين عامل بروز بحران مالي تأمين اجتماعي است« يا »تعداد بيمهشدگان كم است و اين باعث
بحران تأمين اجتماعي شده است« در واقع هيچ چيزي را توضيح ندادهايم ،تحليل واقعي از آنجايي آغاز ميشود كه با
سواﻻت واقعي دست و پنجه نرم كنيم :فيالمثل بپرسيم چرا در حالي كه دولت از لحاظ مالي نميتواند تعهدات جديد متقبل
شود ،روز به روز بر تعداد بيمهشدگان حمايتشده ميافزايد؟ يا چرا تعداد بيمهشدگانِ واقعي در ايران كم شده است؟ در ادامه
سعي ميكنيم براي اين سواﻻت پاسخهايي بيابيم.
نخست .تحوﻻت جمعيتي :مهم اما فعﻼً نهچندان اثرگذار

ميتوان همنوا يا جريانِ اصلي پژوهشگران و سياستگذارانِ حوزهي تأمين اجتماعي چنين گفت كه پير شدن جمعيت ،فارغ
از مسائل اقتصادي و سياسي ،خود مستقﻼً صندوقهاي بازنشستگي كشور را تحت فشار قرار داده است .اين گـزاره تـا حـد
زيادي صحيح است اما تمام حقيقت را به ما نميگويد :در سال  23.9 ،2015درصد از جمعيـت اروپـا و  20.7درصـد از
جمعيت اياﻻت متحده باﻻي  60سال سن داشتهاند .اين در حالي است كه تنها  8.2درصد از جمعيت ايران در همين سال
باﻻي  60سال داشتهاند؛ و غير از آن ،جمعيت باﻻي  60سال كشور طبق تخمينهاي سازمان ملل تا سال  2050تقريباً
همواره كمتر از جمعيت باﻻي  60سال كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي خواهد بـود )سـازمان ملـل-122 :2015 ،
 .(125كشورهاي مركز ،در مرحلهاي از سالمندي جمعيت قرار دارند كه ما هنوز با آن وضعيت فاصله داريم .البته اين بـدان
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معنا نيست كه روند سريع سالمند شدن جمعيت هيچ مشكلي براي بيمههاي اجتماعي ايران به وجود نخواهـد آورد ،مسـئله
قطعاً در آينده بسيار جدي خواهد بود؛ اما در حال حاضر به هيچ وجه نميتوان سالمندي جمعيت را در ميـان علـل اصـلي و
درجه يك مشكﻼت فعليِ صندوقها دستهبندي كنيم .در روايت غالب ،روند پيرشدن جمعيت به گونهاي اغراقشده مسئلهاي
فوري و حاد جا زده ميشود ،در حالي كه اتفاقاً از لحـاظ جمعيتـي در حـال حاضـر بايـد دوران شـكوفايي و سـﻼمت مـالي
صندوقهاي بازنشستگي را از سر ميگذرانديم ،نه »بحراني«شدن وضعيت آنها را .خيل عظيم جمعيت جوان ما بـه سـادگي
ميتوانست با بيمهپردازي از پس مستمريها و مخارجِ جمعيت سالمند بربياد .اما چرا اينگونه نيست؟ براي يافتن پاسخ اين
سوال بايد مسائل ديگري نيز روشن شود.
دوم .كاهش بيمهشدگان اجباري :پروژهي بيثباتسازي موقعيتهاي شغلي )تضمين انباشت(

گذشته از اينكه كشورهاي سرمايهداري مركزي توانايي انتقال بحرانهاي مالي خود به كشورهاي اصطﻼحاً در حال توسعه
و عقبمانده را دارند و به همين خاطر مشكل صندوقها در اين كشورها اساساً نميتواند به خطري اجتماعي بدل شود ،نهاد
تأمين اجتماعي در اين كشورها به صورت تاريخي تثبيت شده است و از نسلي به نسل ديگر تداوم مييابد؛ به اين معنا كه در
حال حاضر جمعيت جوان و ميانسال در مشاغل رسمي ،با پرداخت حقبيمه به صندوقهاي بازنشستگي ،به جاي يكسـوم
جمعيت پيرِ جامعه كار ميكنند .در ايران وضعيت به كلي متفاوت است و پديدههاي »شـغل رسـمي« و »بيمـهي اجبـاري«
براي متولدين سهدههي اخير به حدي دور از دسترس هستند كه طبيعتاً در تـأمين منـابع مـالي مـورد نيـاز بـراي پرداخـت
مستمري بازنشستگان نسلهاي قبل صندوقهاي بازنشستگي كه اتفاقاً نسبت جمعتي چندان بـاﻻيي هـم ندارنـد ،مشـكل
جدي به وجود آورده است .در زماني كه  64.2درصد روابط كاري در كشورهاي سرمايهداري مركز ،دائمي بودنـد )سـازمان
بينالمللي كار ،(31 :2015 ،بيش از  93درصد قراردادهاي كاري در ايران موقتي گزارش شدهاند )گزارش وزارت تعـاون،
كار و رفاه اجتماعي ،روزنامهي كار و كارگر ،شمارهي  ،6733مورخ  (1393/06/12و نيز طبق گفتهي وزير تعاون كار و
رفاه اجتماعي تقريباً در همين زمان  9ميليون شغل غيررسمي )بدون بيمه( در اقتصاد كشور وجود داشته اسـت )خبرگـزاري
ايلنا ،كُد خبر ،327634 :تاريخ انتشار .(1394/09/15 :با وجود هياهو در مورد مسئلهي سالمندي جمعيت ،كمتر كسـي
در مورد جذب نشدن متولدين پرشمار دهههاي  60و  70در بازار كار رسمي و باثبات )يعنـي مشـاغلي كـه امنيـت شـغلي
مناسبي دارند و طبيعتاً بيمهي آنها اجباري است( و تأثير مستقيم آن بر ثبات بيننسلي منابع مـالي صـندوقهـاي بيمـهگـر،
سخني به ميان ميآورد.
بدون در نظرداشتن نرخ پايين مشاركت اقتصادي در كشور )حدود  39درصد( ،ميتوان چنين پنداشت كه نرخ  62درصدي
پوشش دو بيمهي اجتماعي بزرگ كشور ،در نسبت با كل جمعيت و همچنين پوشش  58درصدي آنها بر نيروي كار كشور،
چندان هم نامعقول نيست .اما نبايد به همين گزاره اكتفا كرد .طبق آخرين گزارشهاي سازمان بينالمللي كار ،در كشورهاي
اروپايي و آمريكاي شمالي  70درصد از جمعيت بين  15تا  65سال به صورت اجباري بيمه هستند ) .(79 :2017در مورد
ايران اما نميتوان چنين رقمي را براي بيمهشدگان اجباري در نسبت با كل جمعيت  15تا  65سـاله متصـور بـود :اگـر بـا
اغماض مجموع بيمهشدگان اجباري سازمان تأمين اجتماعي و تمام بيمهشدگان صندوق بازنشسـتگي كشـوري را جمعيـت
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بيمهشدگان اجباريِ در سن  15تا  65سال كشور فرض كنيم ) 10670319نفر( و آن را در نسبت با كل جمعيـت بـين
 15تا  65سال ) 55862087نفر( )نتايج تفصيلي سرشماري سال  (1395قرار دهيم ،آنگاه ميتوان چنين گفت كه تنها
در حدود  19درصد از جمعيت بين  15تا  65سال كشور به صورت اجباري بيمه هستند كه حتي از ميانگين جهـاني ايـن
شاخص )حدود  40درصد( هم بسيار كمتر است.
با رجوع به آمارهاي سازمان تأمين اجتماعي مشخص ميشود كه تا قبل از سال ) 1365سال اختياري شدن بيمهي حرف و
مشاغل آزاد( ،نرخ رشد بيمهشدگان اجباري )مشاغل رسمي و واقعي( با نرخ رشد كل بيمهشدگان برابر است .از سال 1365
تا سال  1370نرخ رشد بيمهشدگان اجباري يك دهم درصد عقب ميافتد و در دهههاي بعد شاهد روندي كامﻼً متفاوت و
معنادار هستيم :در حالي كه ميانگين نرخ رشد كل بيمهشدگان سازمان تأمين اجتماعي در دو دههي  70و  80تنها با اندكي
كاهش از  6.9درصد به  6.4درصد رسيده است؛ نرخ رشد بيمهشدگان اجباري از  5.6در دههي  70بـه  4.9در دهـهي
 80كاهش يافته است )سازمان تأمين اجتماعي (42-38 :1391 ،اين مسئله نشـان از آن دارد كـه تعـداد بيمـهشـدگان
اجباري در سه دههي اخير به صورت نامتوازني كمتر از كل بيمهشدگان ،افزايش يافته است .معموﻻً در ادبيات بوروكراتيك
و رسانهاي تأمين اجتماعي چنين وانمود ميشود كه بيمهگريزي مسئلهاي مربوط به كارفرمايان است ،اما واقعيـت آن اسـت
كه علت اصلي بيمهگريزي ،ناديده گرفتن نص صريح قانون تأمين اجتماعي توسط دولت است .در اين قانون تصـريح شـده
است كه تمام جمعيت نيروي كار كشور بايد تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار بگيرند .اما در تمام سالهاي پـس از
جنگ ،پروژهي بيثباتسازي و غيررسميسازي نيروي كار با شدت و حدتي مثالزدني توسط دولتهاي مختلف در جريـان
بوده است و بازار كار دائمي ،رسمي و باثبات ايران در دههي  60را به يك بازار كار فوقالعاده بيثبات و موقتي و غيررسمي
تبديل كرده است؛ آيا نميتوان رد اين استراتژي كﻼن اقتصادي-سياسي را در »بحرانِ« امروز تأمين اجتماعي مشاهده كرد؟
آيا نميتوان انعطاف بازار كار و تشكيل ارتش گستردهي ذخيرهي كار )جمعيت بيكارانِ مستأصل( به منظـورِ تضـمين رونـد
انباشت را يكي از اصليترين عوامل »بحراني«شدن وضعيت مالي صندوقها دانست؟
سوم .تعديل نيروي انساني و كوچكسازي دولت :ورشكستگي صندوق بازنشستگي كشوري )تضمين انباشت(

با رجوع به آمارهاي موجود ميتوان مدعي بود كه رشد تعداد كاركنان دولت در سالهاي پس از انقﻼب ،به طرز معناداري
متناسب با رشد جمعيت و اقتصاد ايران نبوده است؛ آهنگ رشد تعداد كاركنان دولت ايران از زمان انقﻼب اسﻼمي تا مقطع
اصﻼحات بر اساس آمار منتشر شده توسط مركز آمار ،نسبتاً قابل قبول و منطقي است؛ مطابق با اين آمار ،تعداد كاركنان
دولت مابين سالهاي  1358تا  ،1368از  849هزار نفر به  994هزار نفر و پس از آن در سال  1376به  2ميليون و
 129هزار نفر رسيده است )وبسايت رسمي مركز آمار ،آمار كاركنان تابع قانون استخدام كشوري و ساير مقررات
استخدامي ،تاريخ بازيابي(1395/12/13 :؛ اما نكتهي جالب توجه اينجاست كه از سال  1376تا سال  1393اين رشد
منطقي ،در آمارهاي مركز آمار ،كامﻼً متوقف ميشود؛ به نحوي كه در تمام اين سالها ،تعداد كاركنان دولت در بازهي 2
ميليون تا  2ميليون و  250هزار نفر ثابت ميماند )مركز آمار ايران(206 :1394 ،؛ اين در حالي است كه اقتصاد و
جمعيت ايران در اين سالها عموماً در حال رشد بوده است .بنابراين منطقاً اينجا گرهي وجود دارد كه به نظر ميرسد
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گشودنِ آن ،تنها به واسطهي لحاظ كردن خصوصيسازيهايِ عنانگسيخته )واگذاري اموال عمومي به بخش خصوصيِ
خودساخته ،انحصاري و شبهدولتي (1و همچنين پروژهي تعديل نيروي انساني و واگذري امور استخدامي دولت به

شركتهاي تأمين نيروي انساني ،2ممكن است .در اين سالها قطعاً استخدام دولتي متوقف نشده است و بنابراين حجمِ
نيروي انساني بدنهي دولت افزايش يافته است ،اما در آمارهاي رسمي به علت كسر مداوم آمار كاركنان شاغل در واحدهاي
توليدي و خدماتي كه در ظاهر خصوصي شدهاند )يا استخدام نيروهاي مورد نياز آنها به شركتهاي پيمانكاري تأمين نيروي
انساني سپرده شده است( ،و همچنين كسر جمعيت كارگران تعديل شده از آمارهاي دولتي ،جمعيت نيروهاي شاغل در
بدنهي دولت ،در آمارهاي رسمي ثابت مانده است.3
با دانستن نكات فوق ،ميتوان مدعي شد كه علت اصلي مشكﻼت مالي صندوق بازنشستگي كشوري كـه عمـدتاً كاركنـان
دولت را تحت پوشش دارد ،گذشته از ساختار و نحوهي مديريت اين صندوق ،بيشتر به سياستهاي كوچكسازي و تعـديل
نيروي انساني بدنهي دولت ،مربوط است .دولت در دهههاي گذشته ،عﻼوه بر اين كه تمايلي به تأمين نيروي انساني مـورد
نياز خود از طريق استخدام رسمي نداشته است ،بخشهـايي از نيـروي انسـاني بﻼفصـل خـود )نظيـر مشـاغل خـدماتي و
پشتيباني( را نيز با برونسپاري پستهاي سازماني مربوطه ،تعديل كرده است؛ بنابراين ميتوان چنين استدﻻل كرد كه ثابت
ماندن تعداد كاركنان دولت در دو دههي گذشته بر كاهش بيمهشدگان صندوق بازنشستگي كشوري و ورشكستگيِ عيانِ آن
تأثير مستقيم داشته است .البته بعضي دانشگاهيان و بوروكراتها ،در مواردي به ارتباط ميانِ متوقـف شـدن اسـتخدامهـاي
دولتي و ورشكستگي صندوق بازنشستگي كشوري اشاره ميكنند ،اما در مورد دليـل توقـف اسـتخدامهـا در دولـت چيـزي
نميگويند؛ آنها عموماً اين مسئله را طبيعي و بديهي فرض ميكنند و هيچگاه از ارتباط ميان توقف رشد كاركنان دولـت بـا
سياستهاي خصوصيسازي و تعديل نيروي انساني به عنوان سياستهاي مورد عﻼقهي خودشان ،پرده برنميدارند )بنگريد
به سخنان مسعود نيلي در اين مورد :روزنامه دنياي اقتصاد ،شماره ،4143 :تاريخ انتشار.(1396/06/22 :
چهارم .بدهيهاي دولت :حفظ مشروعيت به هزينهي خود كارگران

همانطور كه نشان داديم ،انباشت سرسامآور بدهيهاي دولت به صندوقهاي بازنشستگي خصوصاً سازمان تأمين اجتماعي،
باعث بروز مشكﻼت مالي بسيار زيادي براي اين صندوقها شده است .اين مسئله در نگاه نخست ،معلول بحران سـاختاري
بيمههاي اجتماعي است اما در اين ميان كمتر كسي به اصل ماجرا توجه ميكند :فارغ از  3درصد حقبيمهي سهم دولت به
 .1بنگريد به مقالهی رامين معتمد نژاد با عنوانِ انحصارها بر اقتصاد ايران چيره
شدهاند؛ اقتصاد سياسي سرمايهداري ايران ،در لموند ديپﻠماتيک )تاريخ انتشار:

.(2012/02/27
2
 .بنگريد به فصل چهارم کتاب »کارﮔران بیطبقه؛ توان چانهزنی کارﮔران در ايران پﺲ
از انقﻼب« ،انتشارات آﮔاه.1397 :
3
 .برای اثبات اين مدعا بنگريد به پانويﺲ سوم از صفحه  205سالنامهی آماری سال 1393
مرکز آمار ايران؛ جايی که عﻠت کاهش کارکنان دولت در سال  1389نسبت به سال قبل از
آن ،اجرای اصل  44قانون اساسی در وزارت اقتصاد و دارايی و هﻢچنين وزارت ارتباطات
ذکر شده است .هﻢچنين اظهارات لطفﷲ فروزنده ،معاون توسعهی مديريت و سرمايهی
انسانی دولت دهﻢ ،مبنی بر »خروج  600هزار نفر از سيستﻢ« و کاهش  24درصدی نيروهای
رسمی و پيمانی در زمان تصددی دولتهای نهﻢ و دهﻢ )خبرﮔزاری تسنيﻢ ،کد خبر،435835 :
تاريخ انتشار ،(1393/04/28 :خود شاهد ديگری بر مدعای فوق است.

32

عنوان مطالبهي قانونيِ سازمان تأمين اجتماعي ،قسمت عمدهاي از بدهيهاي دولت به ايـن سـازمان حاصـل تقبـل سـهمِ
حقبيمهي كارفرمايان در قالب معافيتهاي گستردهي بيمهاي براي آنان در ادوار مختلـف ،و هـمچنـين بسـط بيمـههـاي
اختياري حرف و مشاغل آزاد با تقبل سهم عمدهاي از حقبيمهي اين مشاغل است؛ از طرف ديگر تحت پوشـش قـراردادن
ايثارگران ،روحانيون ،خادمين مساجد و غيره با حق بيمهي بسيار اندك ،خود مزيد بر علت شده اسـت .مشـخص اسـت كـه
بدهيهاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي در واقع حاصل بذل و بخشش رانت و امتيازات بيمهاي بـه كارفرمايـان )يـا بـه
تعبير گوياتر :كارآفرينان( و هزينههاي بيمهاي براي بازتوليد سازوبرگ ايدئولوژيك دولت بوده است و نه بحران سـاختاري و
واقعي سازمان تأمين اجتماعي .نرخ رشد بيمهشدگان عادي مابين سالهاي  1385تـا  3.8 ،1392درصـد و نـرخ رشـد
بيمهشدگاني كه سهم كارفرماييِ آنها توسط دولت تقبل شده است  21.6درصد است )وزارت تعاون ،كار و رفـاه اجتمـاعي،
 .(87 :1396آيا اين آمار خود به اندازهي كافي گويا نيست؟ دولت ميتوانست به سادگي براي جلوگيري از انباشت بدهيها
در دهههاي گذشته طيفهاي وسيعي از كارفرمايان را از پرداخت حق بيمه معاف نكند يا اگر حتماً بايد اين كار را مـيكـرد،
ﻻاقل سهم حق بيمهي آنها را از خزانه پرداخت نكند .اما از آنجايي كه دولتهـاي مختلـف در جمهـوري اسـﻼمي ايـران،
همواره به صورت توامان هم خواهانِ بسط پوشش بيمهاي به اقشار »مستضعف« و هم حمايـت از »روحيـهي كـارآفريني«
هستند ،مجبورند پرداخت سهم حق بيمهي كارفرمايان را از بودجهي عمومي كشور تضمين كنند و نهايتاً بـه دليـل نـاتواني
دولت ،بر ميزان بدهيها بيافزايند .اين يعني اين كه پيش آمدن بحران مالي صندوقها حاصل عملكرد متناقضِ خود دولـت
سرمايهداراي تحت تأثير تضاد انباشت-مشورعيت بوده است و نه كژكاركرد بودن و وجود بحران ساختاري در سازوكار تأمين
اجتماعيِ ايران.
در مورد كمكهاي عظيم دولت به صندوقهاي ورشكستهاي نظير صندوق بازنشستگي كشوري نيز نكتهاي ظريـف وجـود
دارد :مشخص است كه با تعديل نيروي انساني و كوچكسازي دولت ،به وجود آمدن بحران پارامتريك و جمعيتـي در ايـن
صندوق ناگزير بوده است .بنابراين پرداخت كمكهاي هنگفت از جيب تمام مردم به اين صندوق مستقيماً حاصـل پيگيـري
سياستهاي نئوليبرالي كوچكسازي دولت است و نه مشـكل سـاختاري صـندوق .ضـمناً نبايـد فرامـوش كـرد كـه حجـم
بزرگتري از كمكهاي مالي دولت در سالهاي گذشته همواره به بيمههاي بازنشستگي لشكري )سازمان تأمين اجتمـاعي
نيروهاي مسلح( اختصاص يافته است )بنگريد به گزارش وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي.(31 :1396 ،
پنجم .مستمريبگيران فقير» :جايي براي پيرمردها نيست« )تضمين انباشت(

در ادبيات آكادميك حوزهي بيمههاي اجتماعي از مفهوم نرخ جايگزيني 1به عنوان شاخص اصلي كفايت مستمريها استفاده
ميشود؛ نرخ جايگزيني به معناي نسبت ميانگين دستمزد شاغﻼن جامعه به ميانگين مستمريهاست .عموماً چنين عنوان
ميشود كه اگر اين نسبت در حدود  70درصد باشد ،مستمريها در حد كفايت قرار دارند )هومن و ديگران .(2007 ،البته
واضح است كه اين شاخص نميتواند معيار دقيقي براي قضاوت در مورد كافي بودن مستمريها باشد .اين مسئله خصوصاً
در مورد كشورهايي مانند ايران ،كه سطح دستمزدها در آنها شديداً نازل است ،برجستهتر است؛ وقتي آخرين دستمزدي كه
. replacement rate
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فرد در دوران فعاليت اقتصادي دريافت كرده است زير خط فقر و متوسط هزينههاي جامعه قرار دارد ،اختصاص تنها 70
درصد آن به عنوان معيار برقراري مستمري ،نميتواند چندان قانعكننده باشد .در صورتي كه بخواهيم نرخ جايگزيني 70
درصدي را به عنوان معيار و شاخص كفايت مستمريها لحاظ كنيم ،با رجوع به آمارهاي منتشر شده از ميانگين
مستمريهاي پرداخت شده توسط سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري در سال  ،1394به ترتيب با ارقام
يك ميليون و  107هزار تومان و يك ميليون و  291هزار تومان مواجه خواهيم بود )سازمان تأمين اجتماعي  1395و
مؤسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا(1396 ،؛ اين در حالي است كه ميانگين دستمزد بيمهپردازان سازمان تأمين اجتماعي
در همين سال  924هزار تومان گزارش شده است )سازمان تأمين اجتماعي .(21 :1395 ،بنابراين ميانگين نرخ جايگزيني
به عنوان شاخص كفايت مستمريها در سال  ،1394بسيار بيشتر از  70درصد بوده است و به اين ترتيب بايد وضعيت
مستمريبگيران را در سالهاي اخير مطلوب فرض كنيم؛ كه البته اين موضوع با استناد به اطﻼعات حاصل از بررسي
وضعيت معيشتي مستمريبگيران در بند قبل كامﻼً غلط است .با استناد به همين پيشفرضِ بيمعنا ،كساني مدعياند كه
بايد ميانگين مستمريهاي پرداختي را كاهش داد تا با نرمال شدن نرخ جايگزيني ،وضعيت مالي صندوقها نيز بهبود يابد!
اينجا دو مسئله وجود دارد :يكي اينكه بازنشستگان با مستمريهاي فعلي نيز تنها در حدود  40تا  50درصد ميانگين
جامعه مصرف ميكنند و اگر قرار باشد كمتر از اين مصرف كنند ،اين وضعيت خود به »بحران« نهادهاي امدادي و حمايتي
دامن خواهد زد ،چراكه در صورت كاهش مستمريها اكثر مستمريبگيران به كمك نهادهايي مانند بهزيستي و كميتهي
امداد محتاج خواهند شد .و دوم هم آنكه سادهانگاري است اگر فكر كنيم با كاهش سطح مستمريها »بحرانِ« ادعايي
صندوقهاي بازنشستگي رفع خواهد شد.
ششم .ميانگين سن بازنشستگي :منطقِ رانتهاي بيمهاي )پروسهي حفظ مشروعيت به هزينهي كارگران(

ميانگين سن بازنشستگي در ايران  8سال از ميانگين جهاني پايينتر است )بنگريد به آمارهاي معاون اقتصادي وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي :وبسايت اقتصاد آنﻼين ،كد خبر ،242520 :تاريخ انتشار .(1396/10/15 :عموماً با اتكا بر
همين دادهي خام ،چنين گفته ميشود كه :با پايين آمدن سن بازنشستگي در سالهاي اخير و افزايش اميد به زندگي
بازنشستگان ،سالهاي اشتغال و بيمهپردازي بيمهشدگان كاهش يافته و بر سالهاي مستمريبگيري آنها افزوده شده است
و اين خود يكي از اصليترين عوامل بحراني شدن وضعيت صندوقهاي بازنشستگي است! بنابراين بهتر است سن
بازنشستگي را با افزايش سالهاي كار )فيالمثل از  30به  35سال( اصﻼح كنيم .نكتهاي كه در اينگونه تحليلها عموماً
مغفول ميماند اين است كه كاهش ميانگين سن بازنشستگي نه به علت ناكافي بودنِ هنجارِ كارِ  30ساله براي
بازنشستگي ،كه به دليل شيوع بازنشستگيهاي پيش از موعد و تقبل بار مالي آن توسط دولت است .دولت در حالي كه براي
بازنشستگي پيش از موعد مشاغل سخت و زيانآور بيشترين سختگيريها را ميكند ،در بازنشستگي پيش از موعد
كارمندان و بعضي اقشار خاص بسيار دست و دلبازانه عمل كرده است .طبق ادعاهاي معاون اقتصادي وزارت تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي ميانگين سن بازنشستگي در ايران به صورت كلي  52سال و ميانگين سن بازنشستگان كشوري و لشكري
 47سال است )همان( .اين آمار خود مشخص ميكند كه احتماﻻً عامل اصلي پايين بودن سن بازنشستگي خود دولت بوده
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است .حال سوال اينجاست :آيا تاوان پايين بودن ميانگين سن بازنشستگي به خاطر بذل و بخششهاي پوپوليستي دولت
براي حفظ مشروعيت اجتماعي و هژموني سياسي ،را بايد كارگران كشور با اضافهكاريِ  5ساله بپردازند؟ به نظر ميرسد
عملكرد دولتهاي مختلف جمهوري اسﻼمي در بازنشسته كردن ردههاي مختلف كارمندان وابسته به خود ،درست مثل
توزيع رانتهاي بيمهاي در ميان كارفرمايان ،نميتواند دليل موجهي براي اصﻼحات پارامتريك نئوليبرالي در حوزهي
بيمههاي اجتماعي باشد.
هفتم .حداقل دستمزد :اصليترين علت بروز مشكﻼت )تضمين انباشت(

در سال اول پيروزي انقﻼب اسﻼمي ،حداقل دستمزد 1با جهشي تقريباً  2.5برابري 170 ،درصد نسبت به سال قبل از آن
افزايش مييابد؛ اما از سال  1359تا سال  ،1366تقريباً ثابت و بدون تغيير باقي ميماند .از سال  1366تا  1369شاهد
افزايش ناچيزي در سطح حداقل دستمزدها هستيم .در سال  ،1370ناگهان  67درصد بر ميزان حداقل دستمزد افزوده
ميشود و از اين سال به بعد )تا سال  ،(1396حداقل دستمزد همواره با نرخي تقريباً بينِ  15تا  30درصد ،روندي رو به
افزايش داشته است .2ميانگين نرخ افزايش ساﻻنهي حداقل دستمزد در  40سالِ مابين  1357تا  22.4 ،1396درصد
است و ميانگين نرخ تورمِ سال قبلِ همين دوره  19.1درصد بوده است .اين در حالي است كه ميانگين نرخ افزايش حداقل
دستمزد از سال  1359تا سال ) 1396يعني با در نظر نگرفتن افزايش  170درصديِ حداقل دستمزد در سالِ بعد از
پيروزي انقﻼب( 18.7 ،درصد است و ميانگينِ نرخ تورمِ سال قبل در همين دوره  19.2درصد؛ بنابراين ميتوان چنين
گفت كه در چهار دههي پس از انقﻼب ،حداقل دستمزد رسمي ،به صورت كلي تقريباً هماهنگ با نرخ تورم سال قبل
افزايش يافته است.
با مبنا قرار دادن قيمتهاي سال  ،1395حداقل دستمزد واقعي در سالهاي پس از انقﻼب ) 1357تا  ،(1394به صورت
ميانگين ،ساﻻنه تنها  3.7درصد رشد داشته است؛ كه البته با حذف اثر جهش دستمزدها در سال  ،1358ميانگين افزايش
دستمزدهاي واقعي در ايرانِ پس از انقﻼب ) 1359تا  (1394منفي شانزده صدم درصد ميشود .بين سالهاي  1357تا
 1368ميانگين افزايش حداقل دستمزد واقعي  3.2درصد بوده است )البته با حذف دو سال  1357و  ،1358ميبينيم كه
دستمزد واقعي در اين دوره به صورت ميانگين ساﻻنه  10.9درصد كمتر شده است( .در فاصلهي مابين سالهاي  1369تا
 1376افزايش ساﻻنهي حداقل دستمزد واقعي  6.3درصد بوده است و اين عدد براي دورهي مابين سالهاي  1377تا
 1384نيز عيناً تكرار ميشود؛ مابين سالهاي  1385تا  1392دستمزد واقعي به صورت ساﻻنه  1.3درصد كاهش يافته
است؛ و نهايتاً در سالهاي  1393و  1394نيز حداقل دستمزد واقعي به ميزان  8.2و  4.5درصد افزايش يافته است.
جدول شمارهي  :4حداقل دستمزد واقعي بر مبناي قيمتهاي سال ) 1395سالهاي  1357تا (1395
1

 .حداقل دستمزد سالهای  1357تا  1388از جدول شمارهی  1مقالهی »حداقل دستمزد در
ايران« )مﺠﻠهی ﮔفتگو :يزدانی (165-163 :1389 ،اخذ شدهاند .اطﻼعات مربوط به سالهای
 1389تا  1396نيز با رجوع به بخشنامههای تعيينِ حداقل دستمزد ساﻻنه )شورای عالی
کار( ،حاصل آمدهاند.
2
 .البته در  3سال ،حداقل دستمزد باﻻتر از  30درصد و در يک سال پايينتر از  15درصد
رشد داشته است.
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سال

حداقل دستمزد

نرخ افزايش

شاخص بهاي

دستمزد واقعي بر

نرخ افزايش

اسمي )ريال(

ساﻻنه دستمزد

كاﻻها و خدمات

مبناي قيمتهاي سال

حداقل دستمزد

اسمي )درصد(

مصرفي

) 1395ريال(

واقعي )درصد(

1

2

1357

6300

16.7

0.34

4595479

6.3

1358

17010

170

0.38

11101711

141.6

1359

19050

12

0.47

10052320

-9.5

1360

19050

0

0.58

8145846

-19

1361

19050

0

0.69

6847233

-15.9

1362

19050

0

0.79

5980494

-12.7

1363

19050

0

0.88

5368853

-10.2

1364

21600

13.4

0.94

5698953

6.1

1365

21600

0

1.16

4618117

-19

1366

22800

5.5

1.48

3820695

-17.3

1367

24900

9.2

1.91

3233219

-14.4

1368

30000

20.5

2.24

3321562

2.7

1369

30000

0

2.44

3049303

-8.2

1370

50010

66.7

2.95

4788795

57

1371

68010

36

3.67

4595956

-4

1372

89820

32

4.5

4950280

7.7

1373

116820

30

6.09

4757394

-3.9

1374

160000

37

9.09

4365413

-8.2

1375

207210

29.5

11.21

4584313

5

1

3

 .دادههای اين ستون از مرکز دادههای بانک مرکزی جمهوری اسﻼمی ايران )نرخ تورم و
شاخص بهای کاﻻها و خدمات مصرفی ،تاريخ بازيابی (1396/02/12 :اخذ شدهاند.
2
 .حداقل دستمزد واقعی برای سالهای مختﻠف در اين ستون به شيوهی زير محاسبه شده
است :ضرب دستمزد اسمی هر سال در شاخص بهای کاﻻها و خدمات مصرفیِ سال  1395و تقسيﻢ
ِ به دست آمده بر شاخص بهای کاﻻها و خدمات مصرفیِ سال مورد نظر.
عدد
3
 .محاسبات محقق.
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سال

حداقل دستمزد

نرخ افزايش

شاخص بهاي

دستمزد واقعي بر

نرخ افزايش

اسمي )ريال(

ساﻻنه دستمزد

كاﻻها و خدمات

مبناي قيمتهاي سال

حداقل دستمزد

اسمي )درصد(

مصرفي

) 1395ريال(

واقعي )درصد(

1

2

1376

254460

22.8

13.14

4802787

4.8

1377

301530

18.5

15.52

4818457

0.3

1378

361830

20

18.64

4814241

-0.1

1379

458010

26.5

20.99

5411675

12.4

1380

567900

24

23.38

6024161

11.3

1381

698460

23

27.07

6399153

6.2

1382

853380

22.1

31.31

6759718

5.6

1383

1066020

24.9

36.07

7329737

8.4

1384

1225923

15

39.08

7779968

6.1

1385

1500000

22.3

44.53

8354256

7.4

1386

1830000

22

52.74

8605580

3

1387

2196000

20

66.12

8236993

-4.3

1388

2635200

20

73.23

8924702

8.3

1389

3030000

15

82.31

9129757

2.3

1390

3303000

9

100.0

8191770

-10.3

1391

3897000

18

130.54

7403822

-9.6

1392

4871250

25

175.88

6868994

-7.2

1393

6089000

25

203.24

7430294

8.2

1394

7124250

17

227.46

7767894

4.5

1395

8121660

14

248.01

----

----

3

با عنايت به جداول شمارهي  ،4ميتوان چند نكتهي مهم در مورد دستمزدهاي اسمي و واقعي در سالهاي پس از انقﻼب
بيان داشت :يك .در تقريباً نيمي از سالهاي پس از انقﻼب )خصوصاً سالهاي جنگ و سالهاي ابتدايي دههي 90
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شمسي( ،رشد حداقل دستمزد اسمي كمتر از رشد شاخص نرخ تورمِ سال قبل بوده است كه اين خود مستقيماً نقض قانون
كار به حساب ميآيد؛ ضمناً در  17سال از دورهي مورد بحث نيز رشد دستمزد واقعي ،عمﻼً منفي بوده است كه اين به
معناي عقب ماندن دستمزد كارگران از رشد بهاي كاﻻها و خدمات مصرفي است .دو .در چند سال متوالي از دههي شصت،
شوراي عالي كار هيچ افزايشي در حداقل دستمزد اسمي اعمال نكرده است تا به اين ترتيب اثر افزايش  170درصديِ
حداقل دستمزد اسمي )يا افزايش  141درصديِ حداقل دستمزد واقعي( در سال  1358خنثي شود و معادﻻت مزدي مجدداً
به دوران پيش از انقﻼب بازگردد .سه .سطح دستمزد واقعي كارگران در سالهاي پاياني دههي  60و آغاز دههي ،70
عمﻼً به پايينتر از دستمزد واقعي كارگران در سالِ وقوع انقﻼب سقوط كرده است .چهار .با شرايط بهوجودآمده در دههي
 60و بروز تورم افسارگسيخته در ابتداي دههي هفتاد ،شوراي عالي كار در دولتهاي پنجم و ششم ،عمﻼً مجبور به
افزايش نسبتاً زياد حداقل دستمزد اسمي )در نسبت با دهههاي قبل و بعد از آن( شده است؛ با وجود اين ،طي دوره مورد
بحث )سالهاي  1370تا  (1378شاهد ثابت ماندن دستمزد واقعي كارگران در حد دستمزدهاي واقعي در سال وقوع
انقﻼب اسﻼمي ،هستيم .به نظر ميرسد كه ميتوان مطابق با قانونِ آهنين دستمزدها ،افزايش حداقل دستمزد اسمي در اين
سالها را صرفاً تﻼش دولت براي تثبيت معيشت كارگران در سطح حداقلي )يا اصطﻼحاً بخور و نمير( تلقي كرد .پنج .ترازِ
افزايش حداقل دستمزدهاي اسمي در قياس با افزايش نرخ تورم ،از دوران اصﻼحات تا زمان حاضر با اختﻼف اندكي مثبت
بوده است و غير از آن ،در اين دوران كمتر با جهشهاي خيرهكنندهي مثبت يا منفي در روند تحوﻻت حداقل دستمزد اسمي
مواجه بودهايم؛ به تبعِ اين مسئله ،در دو دههي اخير ،شاهد افزايشهاي اندكي در دستمزدهاي واقعي -البته با شيبي بسيار
مﻼيم و تقريباً ناچيز) -خصوصاً در سالهاي انتهايي دههي  70و مياني دههي  (80نيز بودهايم اما در قسمت اعظم اين
دوران گرايش دستمزدهاي واقعي به سمت ثبات در همان سطح حداقلي بوده است .شش .اگر بخواهيم دستمزد واقعي
كارگران در سالهاي پس از انقﻼب را با دستمزد واقعي آنها در سال  1358مقايسه كنيم ،خواهيم ديد كه در مقاطعي
قدرت خريد كارگران تا  70درصد كاهش يافته است ،در سالهاي زيادي كارگران ،تنها نيمي از قدرت خريد سال  1358را
داشتهاند و در بهترين شرايط نيز طي چهار دههي اخير ،هيچگاه دستمزدهاي واقعي آنها به حد دستمزدهاي سال 1358
نرسيده است .هفت .با وقوع انقﻼب و افزايش بيش از  2.5برابري حداقل دستمزد در سال  ،1358از عمق شكاف
معيشتي مابين درآمد كارگران و هزينههاي متوسط آنان ،به طور مقطعي تا حدودي كاسته شد .اما با فريز دستمزدها طي
ساليان بعد ،در پايان دههي  ،60مجدداً درهاي ژرف ميان درآمد و هزينهي متوسط خانوار )با اختﻼفي  540درصدي( ايجاد
ميشود .به طوري كه با وجود ميانگين افزايش  24.8درصدي حداقل دستمزد مابين سالهاي  1370تا ) 1394در برابر
ميانگين افزايش  21.1درصدي در هزينههاي متوسط خانوار شهري( ،عمﻼً تا سال  ،1394شكاف حداقل دستمزد و
هزينهها تنها از  6.3برابر به  3برابر تقليل يافته است و هنوز هم خانوارهاي كارگري حداقلبگير تنها مجاز به مصرف يك
سوم از نيازهاي خود هستند .البته اگر در محاسبات خود از دادههاي بانك مركزي استفاده كنيم ،ميبينيم كه اختﻼف تقريباً
 6.5برابري حداقل دستمزد با هزينههاي متوسط خانوار شهري در ابتداي دههي  ،70در ميانهي دههي نود تنها به 4.5
برابر تقليل يافته است و نه كمتر از آن.
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از نكات فوق چنين برميآيد كه در ادوار مختلف بعد از انقﻼب ارادهاي مستحكم براي پاييننگه داشتن حداقل دستمزد
كارگران وجود داشته است .اين مسئله احتماﻻً دﻻيل فراواني دارد اما به نظر ميرسد علت اصلي پايين بودن شديد و
آزاردهندهي دستمزدها را بايد در بازارگرايي حاكميت پساانقﻼبي و تﻼش براي تقويت »روحيهي كارآفريني« )تضمين روند
انباشت( در جامعه جستوجو كرد .حال ارتباط موضوع فوق با مسئلهي اين مقاله چيست؟ براساس آمارهاي سازمان تأمين
اجتماعي 70 ،درصد از بيمهشدگان اين سازمان در سال  1394در گروه دستمزديِ  712هزار تومان )حداقل دستمزد آن
سال( تا  1ميليون تومان قرار داشتهاند و تنها  8درصد از بيمهشدگان اين سازمان دستمزدي باﻻتر از  2ميليون تومان در آن
سال دريافت كردهاند؛ ميانگين دستمزد بيمهشدگان تأمين اجتماعي در همين سال  949هزار تومان اعﻼم شده است
)سازمان تأمين اجتماعي(21 :1395 ،؛ وقتي نزديك به  94درصد از درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعي در همان سال از
محل اخذ حق بيمه از بيمهشدگان تأمين ميشود )سازمان تأمين اجتماعي ،(57 :1395 ،آيا نميتوان مدعي شد كه:
دستمزدهاي نازل و قراردادهاي عموماً بيثبات كارگران )بيمهشدگان( ،و به تبعِ آن كاهش مستمر حق بيمهي دريافتي از
آنان در كنار رشد ناكافيِ تعداد بيمهشدگان اجباري به علت اعمال سياستهاي نئوليبرالي در بازار كار ،اصليترين علت به
وجود آمدن مشكﻼت و بحرانهاي مالي سازمان تأمين اجتماعي است؟
ضمناً تعميق شكاف معيشتي كارگران و فقر عمومي ناشي از آن ،خود باعث بروز مسائل ديگري نيز شده است؛ كارگراني كه
از پس هزينههاي معيشت خود و خانوادههايشان بر نمـيآينـد ،مجبـور بـه افـزايش سـاعات كـار روزانـهي خـود در قالـب
اضافهكاري و اشتغال در موقعيتهاي شغليِ دوم -و حتي سوم -هستند؛ مطابق با دادههـاي مركـز آمـار ،در سـال ،1395
سهم شاغﻼن با زمان كار باﻻي  49ساعت در هفته 38.4 ،درصد از كل شاغﻼن كشور ) 25ميليون و  791هـزار نفـر(
بوده است )مركز آمار .1(4 :1395 ،اين مسئله خود ،احتماﻻً يكي از اصليترين دﻻيل نرخ باﻻي بيكاري در اقتصاد كشـور
است؛ با اشغال شدن بيش از يكسوم از موقعيتهاي شغليِ موجود ،توسط كـارگران چندشـغله ،تعـداد بيشـتري از جمعيـت
كارگران كشور به ارتش ذخيرهي كار اضافه ميشوند .مشخص است كه برندگانِ مطلق اين معادله ،كارفرمايان و دولت )در
مجموع :دولت سرمايه( هستند ،چرا كه به اين ترتيب ،عمﻼً زمان ارزشآفريني از نيروي كار خود را به بيش از  8ساعت در
روز ارتقا ميدهند بدون آن كه با هزينههاي اقتصادي و حقوقيِ ناشي از استخدام نيروي جديد مواجه شوند .2و همچنـين در

 .1وزير تعاون کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با رسانهها اظهار داشته است که 70
درصدد از جمعيت شاغﻼن کشور بيش از  44ساعت متعارف در هفته کار میکنند )خبرﮔزاری
ايﻠنا ،کد خبر ،490763 :تاريخ انتشار(1396/02/27 :؛ دبيرکل کانون عالی انﺠمنهای
صنفی کارﮔران ايران )غﻼمرضا عباسی( نيز در مصاحبه با رسانهها اعﻼم کرده است که
 ۶٠درصد از کارﮔران کشور دو شغﻠه هستند )خبرﮔزاری مهر ،کد خبر ،3607942 :تاريخ
انتشار .(1395/02/7 :هﻢچنين در رابطه با مسئﻠهی اضافهکاری و چند شغﻠه بودن کارﮔران
بنگريد به :خبرﮔزاری مهر ،به نقل از مرکز آمار و اطﻼعات راهبردی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،کد خبر ،2848531 :تاريخ انتشار.1394/04/12 :
2
 .در حال حاضر کار  12ساعتهی روزانه به عرف روابط کاری در ايران )خصوصا در بخش
ِ کار اصطﻼحا شرکتی( بدل شده است .در سالهای اخير
خصوصی و با تأکيد بيشتر در بازار
مکررا با کارﮔرانی مواجه شدهام که شرط  4ساعت اضافهکاری اجباری در روز را به
عنوان يکی از بندهای قرارداد موقت خود پذيرفتهاند؛ به نظر میرسد که آرمان قرن
نوزدهمی  8ساعت کار روزانه ،در ايرانِ قرن بيست و يکﻢ به تدريج ،به فراموشی سپرده
میشود.
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اين نيز شكي نيست كه بازندهي اصلي اين مسئله غير از كارگران و خانوادههاي آنها ،صندوقهاي بازنشستگي هستند .دولت
ميتواند با باﻻبردن سطح دستمزدها ،هم شكاف معيشتي كارگران را جبران كند و هم موقعيتهاي شغلي دوم و سوم آنها را
به بازار كار تزريق نمايد؛ به اين ترتيب ،صندوقهاي بازنشستگي نيز با افزايش قابل توجه منابع درآمدي و تعداد بيمهشدگان
مواجه خواهند شد .آيا واقعاً به اين طريق نميتوان بر »بحران« مالي و جمعيتشناختي صندوقها فائق آمد؟ اين سناريو ،نه
هيچگاه بر زبان آكادميسينهاي حوزهي تأمين اجتماعي جاري ميشود و نه از مخيلهي دولتيان و بوروكراتها ميگذرد؛ چرا
كه ايدئولوژي نئوليبرال و ميل به انباشت حداكثري ،آنها را محكوم كرده است كه هميشه زهر را به جـاي پـادزهر ،بـا زهـرِ
بيشتر درمان كنند.
جمعبندي مباحث
در مقام جمعبندي مباحث بايد ادعا كنيم كه فروپاشي نظام تأمين اجتماعيِ موجود طي چند سال آينده به سه دليـل بسـيار
محتمل است :يك .كسري نقدينگي رعبانگيز صندوقها و ناتواني دولت در پرداخت مطالبات و كمكهاي ﻻزم بـه آنهـا؛
دو .وارونه جلوه دادن علت بروز مسئله صندوقها يا به تعبير رايج »بحران صندوقها« توسط آكادميسينها و بوروكراتها و
هژمونيك بودن ادبيات نئوليبرالي در اين حوزه؛ سه .بيصداييِ مطلقِ كارگران و بيمهشـدگان بـه عنـوان صـاحبان اصـلي
بيمههاي اجتماعي كشور .تضعيف حقوق كار و سركوب مزدها از يك سمت ،و تعارض عينيِ شـعارهاي عـدالتخواهانـه بـا
عملكرد بازارگرايانه حاكميت از سوي ديگر ،فروپاشي نظام تأمين اجتماعي كشور را كامﻼً محتمل كرده است .اين شرايط با
ايدهي مبنايي اين مقاله در زمينهي وجود تنشِ انباشت-مشروعيت در ساخت دولت مدرن ايراني انطباق كامل دارد.
تا پيش از پايان جنگ ،كفهي ترازوي مشروعيت به صورت نسبي و حداقلي در تعادل با كفهي انباشت بود؛ پـس از جنـگ
اين تعادل به نفع انباشت از بين رفت .البته بايد توجه داشت كه تعادل دوران جنگ ،تعادلي شكننده ،اجباري و بيثبات بود و
اساساً تعادل دو كفهي انباشت و مشروعيت به علت تمايل ذاتي سرمايه به حداكثرسازي نرخ سود ،هيچ وقت نميتواند براي
دوراني طوﻻني حفظ شود )مصداق بارز اين مسئله در سطح جهاني فروپاشي دولتهاي رفاه در بازهاي  20ساله اسـت( .در
دورهي پس از جنگ تنش انباشت-مشروعيت در ساخت دولت مدرن ايراني به كلـي از بـين نرفـت و دولـتهـاي مختلـف
همچنان مجبور بودند اقداماتي براي حفظ مشروعيت خود به عمل آوردند .اين اقدامات عموماً صوري و در تناقض با مصالحِ
بلندمدت سيستم و البته به هزينهي خود كارگران ،فرودستان و مطرودان بود .همانطور كه ديديم عملكرد دولت در حوزهي
تأمين اجتماعي در زمينهي تحت پوشش قرار دادن اقشار مختلف طبقهي كارگر با وعدهي پرداخـت حـق بيمـهي آنهـا ،يـا
حمايت از كارمندان ،ايثارگران و كارفرمايان در قالب معافيتهاي بيمهاي ،تنها باعث فروپاشي قريبالوقوع ايـن نهـاد شـده
است .بايد توجه داشت دولت نئوليبرال ايراني در تمام اين ادوار نميتوانست بدون اين ظاهرسازيها موجوديت سياسياش را
تداوم ببخشد .براي سرمايهداري معاصر و به تبع آن دولت جمهوري اسﻼمي ،مسئلهي مهم اين است كه مشروعيت به هـر
شكل ممكن )ولو كاذب ،موقت و حداقلي( و با هر ابزاري )تبليغات رسـانهاي ،اسـتفاده از قـواي قهريـه و انجـام تحركـات
همزمان ايذايي و پوپوليستي در حوزهي رفاه( حفظ شود؛ تا بتواند پروژهي اصلي يعني بهقدركافي سنگين نگاهداشتنِ كفهي
انباشت را پيگيري نمايند.
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اكثر دولتهاي مدرن در عصر ما با تكيه بر هژمونيِ همهجانبهي سرمايه و ضعف قدرت طبقاتي كارگران ،نيـاز چنـداني بـه
دادن باجهاي واقعي )نظير دولتهاي رفاه( براي حفظ مشروعيت ندارند .در مواردي هم كه نياز دارند )نظيـر دولـت ايـران(
عموماً باجهايشان را از حساب خود كارگران ميپردازند .اينكه عاقبت تنش انباشت-مشروعيت با شكلِ غالبِ :انباشت به هر
شكل ممكن و كسب مشروعيت با به تعويق انداختن بحران و پرداخت هزينهها از جيبِ جامعه )كارگران( ،چه خواهـد شـد،
جواب دقيقي ندارد .اين مسئله در مورد ايران غامضتر است .ممكن است سـرمايه مجـدداً مجبـور بـه بازسـازي نهادهـاي
مشروعيتبخشاش نظير تأمين اجتماعي شود؛ اما با توجه به شرايط تاريخي و بيرقيب بودنِ سرمايهداري ،محتملتر است
كه وضعيت فعلي به فاجعهاي تمام عيار ختم شود .ايستادن بر آستانهي انواع فجايع اجتماعي و ارتزاق از آنها تا زماني كه يا
فاجعه سيستم را ببلعد و يا قطب كار )جامعه( بتواند بر قطب سرمايه لگام بزند ،خصيصهي تاريخيِ دولت نئوليبرال است.
نهايتاً بايد تأكيد كرد كه »بحران«ها و »ابرچالش«هاي مد نظر بوروكراتها و آكادميسـينهـا ايـن روزهـا چيـزي بـيش از
وسيلهي ارعاب همگاني براي تن سپردن هرچهبيشتر به برنامههاي نئوليبرالي نيستند .همهي ايـن اصـطﻼحاً »بحـران«هـا
صرفاً نمود و پديدارِ بحرانِ اصلي هستند .علتالعللِ تمام مشكﻼت موجود ،تنش طبقاتيِ كار و سـرمايه در بسـتر تعارضـات
اجتماعي ميان حاكميت و جامعه است؛ حاكميت براي حفظ مشروعيت دست به اعمال متناقضي ميزند اما در عمل تضمين
و حراست از روند انباشت ،قطب نماي حركت آن است .به احتمال بسيار زياد ميتوان ساير معضﻼت اجتماعي و اقتصادي از
»بحران« زيستمحيطي و آب گرفته تا مشكﻼت شهرداريهاي شهرهاي بزرگ ،مسكن ،سيستم بهداشت و درمان ،نظـام
بانكي و غيره را با همين منطق تبيين كرد؛ و نهايتاً به بحران واقعي و بزرگ اقتصاد سياسي جمهوري اسﻼمي ايران رسـيد.
در مسئلهي آب ،نقش مخرب سدها و طرحهايي آبرساني كه ظاهراً براي تأمين آب شرب مناطق محروم احداث شـدهانـد،
اما در عمل بيشتر معطوف به اهداف صنعتي و كشاوري در مناطق برخوردار بودهاند؛ در موضوع شهرداريهاي بـزرگ اخـذ
عوارض گوناگون از شهروندان و فروش فضاهاي حياتي شهرها به ثروتمندان )همان بخش خصوصـي( بـه منظـورِ صـرف
مخارج كﻼن در امور ايدئولوژيك؛ در مسـئلهي مسـكن ،فربـه شـدن روزافـزونِ بـورژوازي امـﻼك و مسـتغﻼت در برابـر
پروژههايي نظير مسكن مهر و مسكن اجتماعي؛ در نظام بانكداري ،تعلق تقريباً تمام تسهيﻼت بانكي به چند درصد ثروتمند
جامعه ،در برابر پيگيريِ آرمانهايي نظير بانكداري اسﻼمي )كه ظاهراً نظام بانكي را عادﻻنهتر مـيكنـد(؛ و در مسـئلهي
بهداشت و درمان ،درج شدن پزشكان در بورژوازي و خصوصي شدن روزافزونِ خدمات درماني در كنار پيگيـري هـمزمـانِ
طرحهاي اجتماعياي مانند نظام جامع سﻼمت ،و ديگر مسائلِ كﻼني كه اين گونه عملكردها و فكتهاي ظاهراً متناقض در
آنها به چشم ميخورد ،قاعدتاً نخ تسبيح و منطق مشتركي بايد وجود داشته باشد .بدون شناساييِ ايـن منطـق ،درك كليـت
انضماميِ مسئله ناممكن خواهد بود .ما مدعي هستيم كه در تمام اين موارد اگر حواشي زدوده شود و پردههاي حائـل كنـار
روند ،الگوي تضاد بنيادين كار و سرمايه در سطحِ دولتهاي متأخر يعني تنش انباشت-مشـروعيت بـه چشـم خواهـد آمـد.
مختصات و ويژگيهاي تاريخي و اجتماعيِ ايرانِ اسﻼميـ نئوليبرال باعث شده است كه مشاهده و فهمِ اين تضاد بنيادين با
دستگاههاي تحليلي رايج ،ناممكن باشد.
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همهپرسي .1358/09/11
 oمجلس شوراي اسﻼمي ) .(1365قانون اصﻼح بند ب و تبصرهي  3مادهي  4قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه ،1354
شماره ،2/978:مورخ.1365/06/30 :
 oمجلس شوراي اسﻼمي ) .(1366قانون بيمه بيكاري ،شماره ،2/1033 :مورخ.1366/03/24 :
 oمجلس شوراي اسﻼمي ) .(1368قانون اصﻼح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري ،به شمارهي  ،3/1422مورخ
.1368/12/13
 oمجلس شوراي اسﻼمي ) .(1368قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده  3قانون تأمين اجتماعي،
شماره ،3/1403 :مورخ.1368/08/21 :
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 oمجلس شوراي اسﻼمي ) .(1369قانون بيمه بيكاري ،شمار ،3/1455 :مورخ.1369/06/26 :

 oمجلس شوراي اسﻼمي ) .(1371قانون اصﻼح مواد  72و  77و تبصره ماده  76قانون تأمين اجتماعي مصوب  1354و الحاق دو
تبصره به ماده  ،76به شمارهي  ،4/1663مورخ .1371/12/16
 oمجلس شوراي اسﻼمي ) .(1373قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي ،شماره :ندارد ،مورخ.1373/04/19 :
 oمجلس شوراي اسﻼمي ) .(1376قانون بيمهي بازنشستگي ،فوت و از كار افتادگي بافندگان قالي ،قاليچه ،گليم و زيلو ،شماره:
 ،5/2429مورخ.1376/09/11 :
 oمجلس شوراي اسﻼمي ) .(1379قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري ،شماره ،1601 :مورخ:
.1379/02/18
 oمجلس شوراي اسﻼمي ) .(1386قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني ،مورخ .1386/08/09
 oمجلس شوراي اسﻼمي ) .(1386قانون مديريت خدمات كشوري ،شماره :ندارد ،مورخ.1386/07/08 :

 oمجلس شوراي اسﻼمي ) .(1388قانون اصﻼح ماده ) (113قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان
تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و بيمههاي درماني ،شماره :ندارد ،مورخ.1388/12/05 :
 oمجلس شوراي اسﻼمي ) .(1388قانون بيمههاي اجتماعي قاليبافان ،بافندگان فرش و شاغﻼن صنايع دستي شناسهدار )كددار( ،به شمارهي
 ،28875/265مورخ .1388/06/21

 oمجلس شوراي اسﻼمي ) .(1390قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و صنعت ،معدن و تجارت ،شماره:
 ،23921/550مورخ.1390/04/08 :
 oمجلس شوراي ملي ) .(1287قانون وظايف.1287/02/01 ،
 oمجلس شوراي ملي ) .(1301قانون استخدام كشوري ،مورخ.1301/09/22 :
 oمجلس شوراي ملي ) .(1322قانون بيمهي كارگران دولتي و غيردولتي ،مورخ.1322/08/29 :

 oمجلس شوراي ملي ) .(1328قانون اجازهي اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان )قانون
كار( ،مورخِ  ،1328/03/17شمارهي گزارش كميسيون) 4.1 :تارخ تصويب گزارش در كميسيون .(1327/12/11
 oمجلس شوراي ملي ) .(1334ﻻيحه قانوني بيمههاي اجتماعي كارگران ،مورخ.1334/04/24 :
 oمجلس شوراي ملي ) .(1337قانون كار ،شماره پرونده  ،35/402مورخِ .1337/12/26
 oمجلس شوراي ملي ) .(1339قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ،شماره پرونده ،56/423 :مورخ.1339/02/21 :
 oمجلس شوراي ملي ) .(1345قانون استخدام كشور ،شماره ،121/1269 :مورخ.1345/03/31 :
 oمجلس شوراي ملي ) .(1348قانون بيمههاي اجتماعي روستاييان ،شماره ،95/82/16 :مورخ.1348/02/15 :
 oمجلس شوراي ملي ) .(1352قانون بيمهي اجباري كارگران ساختماني ،شماره ،2267 :مورخ.1352/08/21 :
 oمجلس شوراي ملي ) .(1353قانون تشكيل وزارت رفاه اجتماعي ،شماره.1353/05/01 ،2435 :
 oمجلس شوراي ملي ) .(1354اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري ،شماره ،8878 :مورخ.1354/03/08 :
 oمجلس شوراي ملي ) .(1354قانون تأمين اجتماعي ،شماره ،2609 :مورخ.1354/04/03 :
 oمجلس شوراي ملي ) .(1355قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي ،شماره ،2738 :مورخ.1355/04/16 :
 oمجمع تشخيص مصلحت نظام ) .(1369قانون كار جمهوري اسﻼمي ايران ،شمارهي /8840/267ق ،مورخِ .1369/08/29
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 oمجمع تشخيص مصلحت نظام ) .(1380قانون اصﻼح تبصره ) (2الحاقي ماده ) (76قانون اصﻼح مواد ) (72و ) (77و تبصره ماده
) (76قانون تأمين اجتماعي مصوب  1354و الحاق دو تبصره به ماده ) (76مصوب  ،1371شماره :ندارد ،مورخ.1380/07/14 :
 oمركز آمار ايران ) .(1394سالنامهي آماري كشور  ،1393رياست جمهوري ،سازمان مديريت و برنامهريزي ،مركز آمار ايران.
 oمركز آمار ايران ) .(1395چكيدهي نتايج طرح آمارگيري نيروي كار بهار سال  ،1395دفتر جمعيت ،نيروي كار و سرشماري.
 oمركز آمار ايران ) .(1395چكيدهي نتايج طرح آمارگيري نيروي كار سال  ،1395دفتر جمعيت ،نيروي كار و سرشماري.
 oمركز آمار ايران ) .(1396پايگاه اينترنتي اطﻼعات و نشريات مركز آمار ايران ،سالنامههاي آماري كشور )سالهايِ  1356تا
 ،(1393فصولِ هزينه و درآمد خانوار ،تاريخ بازيابي .(/https://amar.sci.org.ir) :1396/01/25
 oمركز آمار ايران ) .(1396گزيدهي نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  ،1395شهريور .1396
 oمركز آمار ايران ) .(1396نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن  ،1395تاريخ بازيابي:1396/05/11 :
).(www.amar.org.ir
 oمركز آمار ايران )بيتا( .گزيدهي نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال .1390

 oمساﻻگو ،كارلو ) .(1395برگشت از خصوصيسازي نظام بازنشستگي )تجربه آرژانتين ،بوليوي ،شيلي و مجارستان( ،سازمان
بينالمللي كار ،ترجمه :گروه بيمههاي اجتماعي مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي ،نرگس اكبرپور ،تهران :مؤسسه عالي
پژوهشهاي تأمين اجتماعي.
 oمسعودي اصل ،ايروان؛ اخوان بهبهاني ،علي؛ زارع ،حسين ) .(1388نظام رفاه اجتماعي در جهان :مطالعهي تطبيقي ،تهران :مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسﻼمي.

 oمعاونت اقتصادي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ) .(1396گزارش بررسي وضعيت مالي ،بيمهاي و اقتصادي صندوقهاي
بازنشستگي )گروه تدوين :زهرا رجبي؛ اصغر گرامي؛ ناظر :حجتاﷲ ميرزايي(.
 oمعتمدنژاد ،رامين ) .(1390انحصارها بر اقتصاد ايران چيره شدهاند؛ اقتصاد سياسي سرمايهداري ايران ،لموند ديپلماتيك ،ترجمه:
وبسايت دوستانِ لموند ديپلماتيك ،تاريخ انتشار.(2012/02/27) 1390/12/8 :
 oمؤسسه راهبردي بازنشستگي صبا ) .(1396مروري بر كفايت مستمريها در صندوق بازنشستگي كشوري ،گروه اقتصاد كﻼن و
سياستگذاري اقتصادي.
 oميرزايي ،محمد؛ شمس قهفرخي؛ مهري ) .(1386جمعيتشناسي سالمندان در ايران بر اساس سرشماريهاي  1325تا ،1385
مجلهي سالمند )مجلدي سالمندي ايران( ،شمارهي پنجم ،صفحات  326تا .331
 oوبسايت اقتصاد آنﻼين ) .(1396بحران صندوق هاي بازنشستگي ،كد خبر ،242520 :تاريخ انتشار.1396/10/15 :
 oوبسايت خبرآنﻼين ) .(1396هشدار مقام سازمان تامين اجتماعي :به مرز بحران نزديك ميشويم ،كد خبر ،35223 :تاريخ انتشار:
.1396/10/28

 oوبسايت خبرآنﻼين به نقل از روزنامه شهروند ) .(1396صداي شكستن استخوانهاي بازنشستگي /صندوق بيمه 43درصد افراد
مسن را در قالب افراد بيمه شده پوشش ميدهد ،كد خبر ،47235 :تاريخ انتشار.1396/06/09 :
 oوبسايت رسمي سازمان تأمين اجتماعي ) .(1396دربارهي سازمان :فهرست شركتها و مؤسسات تابعه ،تاريخ بازيابي:
.1396/11/19
 oوبسايت رسمي سازمان تأمين اجتماعي ) .(1396دربارهي سازمان :نمودار سازماني ،تاريخ بازيابي.1396/11/19 :
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: تاريخ بازيابي،(1389  تا1381  گزارشات ساﻻنه )سالهاي.(1396)  وبسايت رسمي صندوق بازنشستگي كشوريo
.(http://www.cspf.ir/Reports.aspx) :1396/05/10
.1382/05/22 : مورخ،هـ26952ت25819. : شماره، اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري.(1382)  هيأت وزيرانo
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.1387/03/26 : مورخ، اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي.(1387)  هيأت وزيرانo
.1389/05/03 : مورخ،ه42496ت/97863 : شماره، اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي.(1389)  هيأت وزيرانo
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