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الف

چکیده

اهمیت نظام تأمین اجتماعی در جوامع امروزی، بر کسی پوشیده نیست. یکی از حوزه های 
در  را  افراد  زندگی  از  مهمی  دوره  که  است  بازنشستگی  نظام  اجتماعی،  تأمین  نظام  مهم 
باشد  داشته  بازنشستگی  بر حوزه  تاثیر مهمی  اجتماعی می تواند  برمی گیرد. سیاست گذاری 
نظام  اصالح  غالب  رویکرد  حاضر  پژوهش  در  می باشد.  خاص  رویکرد  دارای  هریک  و 
بازه زمانی 1395-1380 مطالعه شده و فضای کلی اصالح نظام  ایران در  بازنشستگی در 
بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، رویکردهای مهم اصالح نظام 
بازنشستگی )بحران، ثبات، و شهروندی( بررسی شده است؛ رویکرد بحران بر مسائل اقتصادی 
و مالی صندوق های بازنشستگی، رویکرد ثبات بر نقش صندوق های بازنشستگی در ایجاد 
انسجام اجتماعی و رویکرد شهروندی به مشارکت ذی نفعان و نقش مهم نهادهای مدنی در 
این حوزه تأکید دارند. روش شناسی پژوهش حاضر تفسیری است و قوانین و گزارش های 
نفر  با 18  منظور  این  برای  تحلیل شده است.  و  آن مطالعه  در  بازنشستگی  با حوزه  مرتبط 
ثانویه  و  اولیه  داده های  تحلیل  و  توصیف  برای  و  مصاحبه  صاحب نظران  و  کارشناسان  از 
رویکرد غالب  پژوهش،  یافته های  اساس  بر  استفاده شده است.  تحلیل مضمونی  تکنیک  از 
اصالح نظام بازنشستگی در ایران 1395-1380 مبتنی بر رویکرد بحران بوده و نقش مسائل 
اقتصادی و مالی در اصالح صندوق ها پررنگ تر از مسائل اجتماعی است. قوانین تصویب شده 
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در این حوزه نیز بیشتر بر مسائل اقتصادی تأکید داشته و در آن به مسائل اجتماعی کمتر 
شده است. پرداخته 

واژگان کلیدی: نظام بازنشستگی، رویکرد، سیاست گذاری اجتماعی، اصالح



1 

طرح مسئله - 1

نظام های تأمین اجتماعی اساسی ترین پیش نیاز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر 
کشور تلقی شده و مهم ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع به شمار می روند. از 
این رو نظام تأمین اجتماعی به طور عام و نظام های بازنشستگی به طور خاص، ابزار استقرار 
و  با کمیت  پایدار هر کشور  توسعه  اجتماعی هستند.  ثبات  و  رفاه  اجتماعی،  امنیت عدالت 
بازنشستگی نظام  ایران نیز نظام  کیفیت خدمات در این نظام ها رابطه ای مستقیم دارد. در 
گسترده ای است که در آن سازمان ها و صندوق های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی 
بسیار  و  پیچیده  اجتماعی  اقتصادی-  نهادهای  بازنشستگی  دارند. صندوق های  بر عهده  را 
جایگاه  ایفا می کنند.  دولت ها  و  مردم  در سرنوشت  تعیین کننده ای  نقش  که  مهمی هستند 
از آن جهت حائز اهمیت روزافزون  اجتماعی  تأمین  بازنشستگی در نظام های  صندوق های 
است که بازنشستگی و برخورداری از مزایا و تسهیالت آن به عنوان حقی اساسی برای تمام 
مردم است و بی توجهی به آن موجب نادیده گرفتن حقوق اجتماعی می شود. نگاهی اجمالی به 
ساختار کنونی نظام بازنشستگی در کشور بیانگر این واقعیت است که تقریبا تمام ساختارهای 
فعال در این قلمرو با چالش های بسیاری مواجه اند. دامنه و گستره وسیع افراد تحت پوشش 
دارد. روند روبه رشد سالمندی  این حوزه  به مسائل و مشکالت  توجه  اهمیت  از  آنها نشان 
افزایش تعداد  ایران، تحوالت جمعیتی، تنگناهای اقتصادی نظیر رکود و تورم،  جمعیت در 
مستمری بگیران و بازنشستگان، عدم وجود ارتباط میان پرداخت حق بیمه با میزان دریافت 
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مستمری، کاهش نسبت پوشش جمعیتی، پایین بودن سن بازنشستگی، بدهی های دولت به 
صندوق ها، ضعیف شدن پیوند خانواده ها، روش های حمایت غیررسمی و هم چنین مسائل 
از  بیش  وابستگی  و  به صندوق ها  ناکافی  توجه  به عدم مدیریت صحیح ریسک ها،  مربوط 
حد صندوق ها به بودجه عمومی دولت، از جمله مسائلی هستند که در این سال ها به عنوان 
مشکالت جدی نظام بازنشستگی ایران معرفی می شوند. براساس قوانین بودجۀ کشور، در 
بازنشستگی کشور کمک  به صندوق های  تومان  میلیارد  سال 1394 دولت حدود 29 هزار 
کرده است. در سال 1395 نیز 36 هزار میلیارد تومان برای کمک به این صندوق ها اختصاص 
یافته که از این میزان، 16هزار میلیارد تومان سهم سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 
است  دهه  دو  از  بیش  است.  کشور  بازنشستگی  صندوق  سهم  تومان  میلیارد  هزار   19 و 
که وضعیت صندوق های بازنشستگی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. در ابتدای دهه 
1380، همایشی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک جهانی1 درباره چالش های 
نظام بازنشستگی در ایران برگزار شد و پس از آن طی این سال ها همواره بحث های زیادی 
در دولت و بخش های مختلف در این باره مطرح بوده است. در پنج سال اخیر نیز با توجه به 
افزایش گستره و شدت مسائل نظام بازنشستگی این موضوع مجدداً در صدر مسائل حوزه 
اقتصادی- اجتماعی قرار گرفته است به طوری که به عنوان یکی از سه مسئله برنامه توسعه 
ششم مطرح شده است. طی این دورۀ 15ساله به تدریج الگویی برای اصالح نظام بازنشستگی 
در ایران برجسته شده است که به نظر می رسد بیشتر بر پایداری منابع مالی صندوق ها تمرکز 
دارد. برای نمونه می توان به اصالحات بازنشستگی مطرح شده در الیحه دائمی کردن قانون 
این الیحه اصالحات  ماده 103  استناد  به  اشاره کرد.  در دولت  مدیریت خدمات کشوری2 

پارامتریک ذیل در مورد نظام بازنشستگی مطرح شده است.

1. World Bank
یکهزار و سیصد و هشتاد و شش  در جلسه مورخ هشتم مهرماه  تبصره  ماده و 106  بر 128  قانون فوق مشتمل   .2
کمیسیون مشترك رسیدگي به الیحه مدیریت خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمي طبق اصل هشتاد و پنجم)85( 
قانون اساسي تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشي آن به مدت پنج سال، در تاریخ 1386/7/18 به 

تأیید شوراي نگهبان رسید. 
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حداقل 35 سال سابقه خدمت و 60 سال سن در مورد مردان. 1
 حداقل 30 سال سابقه خدمت و 55 سال سن در مورد زنان. 2
 داشتن 65 سال سن برای مردان و 60 سال سن برای زنان با هر قدر سابقه خدمت. 3

در الیحه برنامه ششم توسعه نیز مواردی از قبیل افزایش سن بازنشستگی، لحاظ کردن 
از  پیش  بازنشستگی  ممنوعیت  و  بازنشستگی  حقوق  محاسبه  برای  خدمت  آخر  سال  پنج 
موعد مطرح شد که مدتی پس از آن تبصره افزایش سن بازنشستگی از الیحه برنامه ششم 
و  بازنشستگی  نظام  در  اصالحات  به  توجه  لزوم  این مشکالت  وجود  گردید.  توسعه حذف 
سیاست گذاری مناسب در این زمینه را بیشتر می کند، اما به نظر می رسد مشکالت و مسائلی 
ایران دیده می شود، عالوه بر دالیلی چون: منابع محدود،  بازنشستگی  امروزه در نظام  که 
مدیریت ناصحیح، نبود حکمرانی مناسب و تحمیل قوانین و مقررات نامناسب، نشئت گرفته 
از برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هایی است که در سال های اخیر شکل گرفته است. اگر به 
تعبیری سیاست گذاری را مجموعه ای از اقداماتی بدانیم که به دنبال رفاه اجتماعی هستند 
و هدف اصلی این سیاست ها ایجاد برابری برای گروه های ذی نفع و انسجام اجتماعی برای 
منافع جامعه  باشد، هریک از سیاست گذاری های اجتماعی و برنامه ریزی هایی که دراین حوزه 
انجام شده است، بر ارائه انواع خدمات اجتماعی و هم چنین در شکل گیری مشکالت و مسائل 
بر  ناظر  بیشتر  برنامه ریزی ها  و  سیاست گذاری ها  هم چنین  است.  بوده  تأثیرگذار  حوزه  این 
مسائل مالی و اقتصادی بوده )که در جای خود دارای اهمیت هستند( است و نقش مسائل 
اجتماعی مهم نادیده گرفته شده است. مسائلی که به سبب کارکرد اجتماعی صندوق ها در 
کنار کارکرد اقتصادی شان مهم تلقی می شوند و با توجه به نقش مهم مسائل اجتماعی در 
سیاست گذار ی های اجتماعی نباید از آنان غافل شد. مسائلی نظیر فراگیری که از جمله موارد 
بر  تأکید  آن  در  که  است  بازنشستگی  نظام های  به  مربوط  اصالحات  در  تأثیرگذار  و  مهم 
فراگیری حقوق و مزایای ارائه شده برای تمام بازنشستگان است »به طوری که تمام اقشار 
جامعه اعم از کارگران کم درآمد جوان، کارگران خانگی بدون مزد و ... را شامل شود و برای 
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گفت وگوی  )مساالگو20:1395،1(.  باشد«  داشته  بر  در  را  جداگانه ای  سیاست های  نیز  آنان 
اجتماعی که توجه به گروه های ذی نفع را در این مسپه مد نظر دارد و شامل مذاکره و بحث 
با آنان در حوزه مسائل مربوط به نظام های بازنشستگی و سیاست گذاری در این حوزه است. 
به طوری که هیچ گونه  برخوردار است  باالیی  اهمیت  از  این اصالحات  در  نیز  برابر  رفتار 
تبعیضی برای گروهی خاص نباید وجود داشته و در ارائه خدمات توجه به اصل برابری مورد 
بیمه  در  تبعیض  بازنشستگان گروه های مختلف،  بین  تبعیض  مثال:  برای  گیرد.  قرار  توجه 
به شمار می روند.  این حوزه  در  برابری  از عدم  نمونه هایی  بازنشستگان  و  درمانی شاغالن 
از  بسیاری  امروزه  و  برخوردار است  اهمیت جدی  از  نیز در اصالحات  اجتماعی  همبستگی 
بازنشستگی خواهان تقویت آن در  ایجاد طرح های مختلف حوزه  با  کشورهای توسعه یافته 
اصالحات نظام های بازنشستگی خود هستند. اصل مشارکت اجتماعی هم مورد مهم دیگری 
است که با تأکید بر سه جانبه گرایی به دنبال ایجاد یک تعادل برای از بین رفتن منازعات 
بین کارگران، کارفرمایان و دولت است تا اصالحات را بهبود بخشیده و موثر واقع شود. در 
در  زنان  از  بسیاری  که حقوق  می شود  تأکید  نیز  بازنشستگان  بین  جنسیتی  برابری  مسئله 

سیاست گذاری ها نادیده گرفته شده و به آن توجه نشده است.
اصالح نظام بازنشستگی از جمله موضوعات مناقشه انگیز مباحث مربوط به سیاست گذاری 
صورت های  به  را  مسئله  شکل گیری  علل  و  ماهیت  مختلف،  دیدگاه های  است.  اجتماعی 
مختلف مطرح و راه حل های مختلفی را برحسب پیش فرض های نظری خود ارائه می دهند. 
با توجه به نوع رویکرد، شیوه برساخت مسئله و انتخاب راه حل ها متفاوت خواهد بود. آنچه 
به نظر می رسد این است که حوزه بازنشستگی عمومًا متوجه اصالحات اقتصادی و مالی در 
راستای کمک به پایداری مالی صندوق ها و یا کاهش بار ورشکستگی آنهاست و سایر ابعاد 
اصالحی را مد نظر ندارد. این در حالی است که موضوع نظام بازنشستگی دارای ابعاد بیشتر و 
پیچیده تری است و باید در امر تصمیم گیری آن، تمام ابعاد اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

1. Mesalago
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و فرهنگی و... در نظر گرفته شوند تا بتوان برای آن برنامه ریزی صحیحی انجام شود. بنابراین 
اصالحات به موقع کاربردی در نظام بازنشستگی برای دولت و نیز رفاه افراد جامعه از اولویت 

مهمی برخوردار است. 

رویکردهای بازنشستگی- 2

اصالحات نظام بازنشستگی از جمله موضوعات بحث برانگیز در مباحث مربوط به سیاست گذاری 
به  را  مسئله  علل شکل گیری  و  ماهیت  زمینه  این  در  مختلف  دیدگاه های  است.  اجتماعی 
 صورت های متفاوت مطرح می کنند و راه حل های مختلفی را بر حسب پیش فرض های نظری 
با توجه به رویکردهای مختلف در مباحث سیاست گذاری  ارائه می دهند. نی1 )2009(  خود 
اجتماعی، سه روایت متفاوت از سالمندشدن و بازنشستگی جمعیت و چگونگی مواجهه با این 
پدیده در مباحث سیاست گذاری اجتماعی را از یکدیگر تفکیک کرده است. وی این رویکردها 
را با توجه به شرایط موجود به ترتیب زیر تقسیم بندی نموده است: 1. بحران2، 2.ثبات3 و3. 
شهروندی4. الزم به ذکر است که هر کدام از این رویکردها مجموعه ای از مفروضات اصلی 
دارند که بر مبنای آن روایت خود از مسئله را شکل می دهند، هر یک صورت بندی مشخصی 
از مشکالت و دالیل شکل گیری آن دارند و در نهایت هر کدام از این رویکردهای سه گانه 

راه حل های خود را برای مواجهه با پدیده ارائه می کنند.

2-1. رویکرد بحران

همان طور که گفته شد نی، رویکرد اول به موضوع اصالح نظام بازنشستگی را روایت بحران 
می نامد. در این روایت، نظام های بازنشستگی هم به سبب روند افزایش جمعیت سالمندان و 
هم عدم تغییر ماهیت نظام های بازنشستگی علیرغم گذشت چندین دهه از ظهور آن دچار 

1. Ney 
2. crisis
3. social stability
4. citizenship
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بحران هستند. نهادهایی چون بانک جهانی و بسیاری مؤسسات مالی و بیمه ای در جهان از 
بازنشستگی در جهان توان  طرفداران این رویکرد هستند که معتقد است نظام های کنونی 
از منظر این گروه، این  ابعاد کنونی آن را ندارند.  با پدیده سالمندشدن جمعیت در  مواجهه 
کرده اند  ایجاد  جدید  جوامع  برای  فراوانی  هزینه های  انعطاف ناپذیر  بازنشستگی  نظام های 
این  این رویکرد  پایه  لذا زمان تجدیدنظر در شیوه فعالیت آن ها رسیده است. مفروضات  و 
نتیجه  نتیجه تصمیم های دشوار است. در  امروز، جهان منابع کمیاب و در  است که جهان 
سیاست گذاران باید در ارزیابی نظام بازنشستگی به این نکته توجه کنند که تا چه میزان این 
نظام می تواند به شکلی کارآمد و مؤثر درآمد مناسبی برای افراد فراهم کند و همچنین به 
رشد اقتصادی کمک می کند. اگرچه مسائل مرتبط با عدالت اجتماعی مانند برابری جنسیتی، 
همبستگی بین نسلی یا توزیع درآمد اهمیت دارند اما نظام های بازنشستگی توان و ابزار الزم 
برای وارد شدن به این حیطه را ندارند. در نتیجه این گروه به سیاست گذارانی که دغدغه 
سر  بر  که  باشند  موانعی  بردن  میان  از  دنبال  به  می کنند  پیشنهاد  دارند  عدالت  و  انصاف 
شکل گیری بازار رقابتی منصفانه قرار دارد. با توجه به پیش فرض های باال، رویکرد بحران 
مسئله نظام های بازنشستگی را این می داند که این نظام ها دیگر قادر به ایفای مؤثر نقش 

خود به روال سابق نیستند

2-2. رویکرد ثبات

رویکرد دوم در تقسیم بندی نی ثبات اجتماعی نام دارد و بر خالف رویکرد قبلی که از بحران 
و لزوم تغییرات بنیادی برای مواجهه با آن دفاع می کند، سیاست گذاران را به آرامش دعوت 
می کند. این رویکرد عمومًا از سوی نهادهای طرفدار تأمین اجتماعی مانند سازمان جهانی 
کار1 یا اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی2 و مجموعه ای از نهادهای ملی و بین المللی همسو 
رشد  مجال  جا  هر  بازنشستگی  نظام های  رویکرد،  این  منظر  از  می شود.  حمایت  آن ها  با 

1. International labor organization
2. ISSA



مطالعه رویکرد غالب اصالح نظام بازنشستگی در ایران 1380-1395  / 7

ابزار  بازنشستگی صرفًا  از این منظر نظام های  ایفای نقش خود موفق بوده اند.  داشته اند در 
انسجام اجتماعی را در جوامع نهادینه  بلکه آن ها در مقیاسی بزرگ تر  انتقال درآمد نیستند 
می کنند. لذا نظام های بازنشستگی تجسم تعهد به ثبات و آرامش اجتماعی اند و این کار را 
نظام های  می دهند.  انجام  شهروندی  و  سرمایه داری  میان  تناقض  بردن  میان  از  طریق  از 
بازنشستگی نه تنها با از میان بردن فقر در سنین سالمندی، نارضایتی های اجتماعی را کاهش 
داده اند بلکه برای اقتصاد هم روابط پایدار صنعتی و همچنین نیروی کار با مهارت و با انگیزه 
کشورهای  در  زندگی  کیفیت  قابل مالحظه  افزایش  رویکرد،  این  هواداران  کرده اند.  فراهم 
اروپایی را محصول ایجاد نظام تأمین اجتماعی می دانند. نظام تأمین اجتماعی از این منظر 
بخشی انکار ناشدنی از توسعه دولت-ملت هاست و نقشی اساسی در تضمین ثبات و آرامش 
اجتماعی در طول تاریخ کشورهای اروپایی داشته  است. مفهوم نظری ثبات کمتر به مسائل 
مالی به طور صرف می پردازد. در این رویکرد مفهوم ثبات در معنای کامأل اجتماعی به کار 
رفته و نظام های بازنشستگی را تنها به عنوان نهادهای پولی و مالی در نظر نمی گیرد بلکه 
مفاهیم اجتماعی بسیاری نظیر همبستگی اجتماعی، ثبات اجتماعی و انسجام را در آنها قابل 
نابرابری اجتماعی  ایجاد آرامش جوامع دارند. برای مثال  توجه می داند که نقش مهمی در 
گسترده محصول نظام های بازنشستگی ضعیف و عدم پوشش فراگیر توسط آنهاست که به 
دنبال خود بی نظمی را نیز در جامعه رواج می دهند. اگر پوشش ها به صورت فراگیر باشند و 
سیاست گذاری ها منصفانه اجرا شوند عدالت نیز شکل می گیرد. به نوعی مفهوم ثبات در این 
رویکرد داللت بر ایجاد یک نظم خاص و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه توسط یک نظام 
تامین اجتماعی کامل با حمایت های کافی از تمام اقشار جامعه و به ویژه نیازمندان دارد که 
آسیب های اجتماعی بیشتری از نبود حمایت های کافی می بینند. رویکرد ثبات که علی رغم 
رویکرد بحران کارکرد نظام های بازنشستگی را معطوف به مسائل اقتصادی می داند، مسائل 
اجتماعی را نیز در نظر گرفته و آنها را ضامن بقای نظام های بازنشستگی می داند. صندوق های 
بازنشستگی در جهان جزئی از نهادهای تأمین اجتماعی هستند که موظف به ایجاد رفاه و 
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و  اقتصادی  کارکرد  بودن  دارا  بر  عالوه  نهادها  این  جامعه اند.  آن  افراد  معاش  تأمین کننده 
تأمین درآمد دوران سالخوردگی و بازنشستگی افراد، نهادهایی اجتماعی هستند زیرا در کل با 
افراد جامعه و مسائل مربوط به آنان سر و کار دارند. وقتی کارکرد اجتماعی این نظام ها مثبت 
و رو به پیشرفت باشد و بتوانند ذی نفعان خود را حمایت کنند به نوعی موجب کاهش فقر 
و ایجاد ثبات و انسجام در جامعه می شوند و آرامش را برای افراد ایجاد می کنند. به طوری 
که امروزه در سطح جهان کشورهایی که از لحاظ تأمین و رفاه اجتماعی، پیشرفته هستند 
مسائل اجتماعی گسترده را کمتر تجربه می کنند و با حمایت کامل و همه جانبه از افراد خود 
موجب آرامش و امنیت آنها می شوند. صندوق های بازنشستگی نیز دقیقا می توانند در راستای 
تحقق همین هدف گام بردارند تا با حمایت از بازنشستگان و سالمندان و راضی نگه داشتن 
آنها در دوران هایی که نیازمند حمایت و توجه هستند امنیت آنها را برقرار کنند. برعکس این 
حالت زمانی است که نظام های بازنشستگی کارکرد اصلی خود یعنی تأمین گروه های سالمند 
و بازنشسته را از دست داده و موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی می شوند. در این صورت 
گروه وسیعی از ذی نفعان با نارضایتی برای تأمین حداقل نیازهای خود روبه رو هستند. این 
نارضایتی در درجه اول موجب کاهش درآمد آنها شده و زندگیشان را مختل می سازد و از 
طرفی نیز باعث ایجاد حس نابرابری و بی عدالتی در آنها شده که بین خود و سایر گروه ها 
احساس می کنند. هم چنین عدم حمایت آنها از سمت نهادهای متولی، نظم اجتماعی را مختل 
کرده و انسجام اجتماعی را کاهش می دهد. از طرفی چون بیشتر این نهادها دولتی هستند 
افراد با عدم تامین نیازهایشان بین خود و دولت یک فاصله وسیع احساس می کنند که آنها را 
با دولت غریبه می سازد و حس بی اعتمادی در آنها به وجود می آورد. به نظر می رسد در ایران 
نیز در سال های اخیر مسائل و مشکالت موجود در نظام های بازنشستگی تا حدودی ثبات 
اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است به طوری که در دهه های اخیر بیشتر بازنشستگان و 
سالمندان از خدمات و حمایت هایی که صندوق ها به آنها ارائه می کنند ناراضی اند. آنها در کنار 
ناکافی بودن درآمدشان بر عدم جامعیت، کفایت و نبود عدالت تأکید می کنند. آنچه باید به آن 
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اهمیت داد، توجه به سیاست گذاری منصفانه و متناسب با شرایط کنونی جامعه است که باید 
در تدوین سیاست ها به آن توجه شود. الزم است شرایط برای بهره مندی همه گروه های ذی 
نفع برای دریافت خدمات و مزایای بازنشستگی به یک اندازه متوازن و منصفانه بوده و موجب 
طرد گروهی از این خدمات نشود؛ همچنین سیاست گذاری ها در این حوزه باید به گونه ای 
باشند که انسجام اجتماعی را باال برده و باعث کاهش تعداد افراد به حاشیه رانده شده شوند.

2-3. رویکرد شهروندی

نی سومین روایت در مباحث مربوط به بازنشستگی در اروپا را رویکرد شهروندی اجتماعی 
می نامد. بر خالف دو دیدگاه قبلی که به طور فعال در عرصه عمومی از مدعیات خود دفاع 
جنبش های  به  وابسته  مردم نهاد  سازمان های  است.  حاشیه ای  تقریبًا  رویکرد  این  می کنند، 
این رویکرد  از جمله هواداران  دانشگاهیان و سیاست مداران حزب سبزها  اجتماعی جدید1، 
هستند. در این روایت، به این مسئله پرداخته می شود که چگونه تبعیض علیه سالمندان سبب 
شده است تا جوامع امروز برای همه افراد، محلی نامناسب برای زندگی باشد. این رویکرد بر 
این مسئله تأکید دارد که باید نگاهی جامع تر و فراگیرتر در سیاست گذاری اجتماعی به صورت 
عام و در نظام بازنشستگی به صورت خاص داشت. از نگاه این گروه، هدف سیاست گذاری 
اجتماعی فقط فراهم کردن سطح مناسب درآمد، ایجاد توازن در هزینه ها و رشد اقتصادی 
و  تحقق بخشی2  خود  تضمین  باید  اجتماعی  سیاست گذاری  هر  بنیادی  هدف  بلکه  نیست؛ 
پیشینه  و  سالمت  وضعیت  قومیت،  جنس،  سن،  هر  از  شهروندان  همه  استقالل  ارتقای 
در  بتوانند  تا  سازد  توانمند  را  افراد  باید  اجتماعی  سیاست گذاری  باشد.  اقتصادی-اجتماعی 
نظام های  اصالحات  در  که  است  مفهومی  شهروندی  باشند.  داشته  کامل  مشارکت  جامعه 
بازنشستگی دارای اهمیت است. این مفهوم بیشتر مورد نظر سازمان های مردم نهادی است 
که معتقدند شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه صرف نظر از تمام ویژگی هایی که دارند 

1. New social movement
2. Self-determination
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باید از حمایت های کافی در دوران بازنشستگی خود برخوردار باشند و اگر این مفهوم عملی 
شود. دولت هایی که شهروندی و شهروندان خود را به عنوان یک اصل مهم می پذیرند و در 
راستای تأمین نیازهای آنها تالش هایی را انجام می دهند، باید این مسئله را در نظر داشته 
باشند که اصل شهروندی زیرسؤال نرود. این دولت ها موظف اند تا اقداماتی را برای به حداکثر 
رساندن رفاه افراد جامعه خود به عنوان شهروندان، انجام دهند و این اقدامات و اصالحات 
صورت گرفته به گونه ای باشند تا اصل شهروندی را زیر سوال نبرده و باعث از بین رفتن 
این حق برای افراد نشود )شیانی،1381(. امروزه شهروندی مفهومی است که در سطح جهان 
درباره آن بحث های مختلف، با رویکردهای متفاوت شکل گرفته است و یکی از اصول مهم 

رفاه اجتماعی شناخته می شود.

روش تحقیق- 3

هر تحقیقی بر حسب هدف و موضوعی که در پی بررسی آن است روش مناسبی را می طلبد. 
در این پژوهش از رویکرد کیفی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده می شود که به صورت 
)تفسیری1- انتقادی2( خواهد بود. پارادایم مورد نظر در این پژوهش تفسیرگرایی3 است. تناسب 
این رویکرد با موضوع پژوهش از آنجایی است که در رویکرد تفسیرگرایی با مشارکت افراد 
درگیر در مسئله به حل آن پرداخته می شود و مشارکت کنندگان دارای آگاهی و اطالعات 
در زمینه موضوع مورد مطالعه هستند که پژوهشگر این اطالعات را گردآوری کرده و تفسیر 
می کند. در این پژوهش داده های زیر از نوع مصنوعات اجتماعی هستند و به لحاظ شکل 

کیفی و ثانویه به شمار می روند.
1. برنامه های توسعه )چهارم تا ششم( متناسب با سال های موردنظر در پژوهش )1380-1395(

2. گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان »بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی 
و ضرورت اصالحات بنیادی در آن« که در آبان ماه سال 1396 منتشر شده است.

1. Iinterpretive
2. Critical
3. Interpretivism
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به  )وابسته  بازنشستگی صبا  راهبردهای  مؤسسه  توسط  که  کارشناسی  گزارش های   .3
تأمین اجتماعی به چاپ رسیده اند. بازنشستگی کشوری( و مؤسسه عالی پژوهش  صندوق 

حوزه  کارشناسان  و  صاحب نظران  سوی  از  شده  منتشر  مصاحبه های  و  مقاله ها   .4
بازنشستگی در مطبوعات کشور که برخی از آنها از طریق جست و جوی اینترنتی شماره های 
مورد نظر و مرتبط با موضوع پژوهش تهیه شد و یا با مراجعه به مؤسسه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعی و هفته نامه آتیه نو و ماهنامه قلمرو رفاه این نوشته ها یادداشت برداری شدند. دسته 
دیگر داده ها حاصل مصاحبه های فردی یا گفت و گو در گروه های کانونی درباره روایت ها و 
تفسیرهایی است که این افراد و گروه ها از فرآیند شکل گیری و توسعه واقعیت یا پدیده مورد 
مطالعه دارند. گاهی نیز این داده ها درباره محیط اجتماعی خاصی نیستند بلکه به نگرش ها 
به شمار  اولیه  داده های  نیز کیفی هستند و  داده ها  این  افراد مربوط می شوند  ارزش های  و 

می آیند. 
انواع و شیوه گردآوری این داده ها در این پژوهش به شرح زیر است:

عده ای  است.  شده  گردآوری  کلیدی  مطلعان  با  مصاحبه   20 انجام  طریق  از  داده ها  عمده 
از مصاحبه شوندگان در دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه رفاه نظیر: صندوق بازنشستگی 
کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده اند و عده ای دیگر 
نظیر  سازمان ها  این  به  وابسته  مؤسسات  در  که  هستند  اجتماعی  تأمین  حوزه  کارشناسان 
مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا و مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی فعالیت دارند. 
مصاحبه ها به صورت نیمه ساخت یافته انجام شده است که در آن مصاحبه شوندگان پاسخ های 
از  مصاحبه ها  انجام  برای  می دهند.  ارائه  می دانند  مهم  آنچه  و  برداشت  اساس  بر  را  خود 
نمونه گیری هدفمند1 استفاده شده است. نمونه گیری هدفمند در پژوهش های کیفی به کار 
بدین  و  انجام می شود  پژوهشگر  توسط  آگاهانه شرکت کننده های خاص  انتخاب  و  می رود 
معناست که پژوهشگر افراد موردنظر را از این رو برای مطالعه انتخاب می کند که می توانند 
در فهم مسئله پژوهش و پدیده محوری مطالعه مؤثر باشند )جاللی،1391(. در این روش 
1. Purposeful sampling
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شرکت کننده ها توسط پژوهشگر انتخاب می شوند، زیرا یا به صورت مشخص دارای ویژگی 
پدیده مورد نظر هستند و یا درباره موضوع مورد مطالعه اطالعات غنی دارند. مصاحبه ها از 
را  مصاحبه ها  پژوهش،  این  در  بنابراین  بود.  خواهند  ساخت یافته(  )نیمه  نیمه استاندارد  نوع 
پیدا کنیم،  )اشباع نظری( دسترسی  به کفایت داده ای  بتوانیم  ادامه خواهیم  داد که  تاجایی 
یعنی پژوهشگر مصاحبه را تا جایی ادامه می دهد که پاسخ به سؤال های عمده تحقیق اشباع 
شده یا داده های جدیدی در فرآیند گردآوری داده ها تولید نشود. مصاحبه های انجام شده با 
هماهنگی مصاحبه شوندگان ضبط شد. در فرآیند مصاحبه ابتدا از مصاحبه شوندگان خواسته 
می شد تا قبل از پاسخ به سؤاالت مصاحبه توضیحی کلی در مورد وضعیت نظام بارنشستگی 

ایران ارائه دهند تا نگرش آنها نسبت به این موضوع برای پژوهشگر مشخص شود. 

تحلیل داده های پژوهش- 4

جمله  از  کشور  کلی  سیاست های  و  قوانین  در  بازنشستگی  حوزه  خط مشی های  به طور کلی 
برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر قوانین قابل درك و بررسی است. از 
موجب  می شوند،  شامل  را  مختلفی  سیاست های  و  دولت ها  قوانین،  از  یک  هر  که  آن جایی 
شکل گیری جهت گیری های مختلف در سیاست های بازنشستگی شده اند. ازاین رو می توان انتظار 
داشت که رویکرد اصالح نظام بازنشستگی در ایران در این دوره ها با یکدیگر متفاوت بوده و هر 
دولت، نگاه خاص و منحصر به فردی به این مسئله داشته است که در این پژوهش با بررسی 
قوانین توسعه سوم تا پنجم )که بازه زمانی پژوهش را در بر می گیرند(، به همراه سایر قوانین و 
تحلیل آنها در دولت های مختلف، به شناخت رویکرد غالب اصالح نظام بازنشستگی در ایران و 

بررسی مشکالت و نارسایی های آن که اهداف پژوهش حاضر می باشند، می پردازیم.

4-1. تحلیل قوانین مرتبط با حوزه بازنشستگی )1380-1395(

جمله  از  کشور  کلی  سیاست های  و  قوانین  در  بازنشستگی  حوزه  به طور کلی خط مشی های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر قوانین قابل درك و بررسی است.  برنامه های توسعه 
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از آن جایی که هر یک از قوانین، دولت ها و سیاست های مختلفی را شامل می شوند، موجب 
شکل گیری جهت گیری های مختلف در سیاست های بازنشستگی شده اند. از این رو می توان 
انتظار داشت که رویکرد اصالح نظام بازنشستگی در ایران در این دوره ها با یکدیگر متفاوت 
بوده و هر دولت، نگاه خاص و منحصر به فردی به این مسئله داشته است که در این پژوهش 
با بررسی قوانین توسعه سوم تا پنجم )که بازه زمانی پژوهش را در بر می گیرند(، به همراه سایر 
قوانین وتحلیل آنها در دولت های مختلف، به شناخت رویکرد غالب اصالح نظام بازنشستگی 
در ایران و بررسی مشکالت و نارسایی های آن که اهداف پژوهش حاضر هستند، می پردازیم. 
قانون برنامه  سوم )1383-1379( توسعه در دوره گفتمان اصالح طلبی تهیه شد که یکی 
از مفصل ترین قوانین توسعه بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز به شمار می رود. با توجه به 
بررسی های انجام شده، در این برنامه نسبت به برنامه اول و دوم توسعه بسیار موشکافانه تر و 
دقیق تر به مسئله بازنشستگی پرداخته شده  است. در این دوران گفتمان اصلی دولت را توسعه 
سیاسی تشکیل می دهد و تالش بر این است تا برنامه های دولت و رفع مشکالت جامعه از 
طریق نهادهای مدنی و مشارکت شهروندان و در کل تقویت جامعه مدنی حل شده و پیش 
بروند. محتوای ذکر شده در جداول باال مواد مرتبط در برنامه  سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی است که مضمون کلی هریک از این مواد نیز به اختصار توضیح داده شده است.

آنچه از مواد و تبصره های موجود در برنامه سوم توسعه استنباط می شود، به شرح زیر 
است:

حمایت مالی از بازنشستگان در قبال تورم موجود در جامعه، پرداخت بدهی های دولت، 
جلوگیری از بحران مالی صندوق های بازنشستگی، تقویت بنیه مالی صندوق ها، تعادل منابع 
اقتصادی  کارکرد  و  نقش  بر  ناظر  بیشتر  فوق  موارد  مالی صندوق ها.  پایداری  و  و مصارف 
صندوق ها و در کل نظام بازنشستگی است و بر دو نکته عمده یعنی، پایداری مالی صندوق ها 
و تقویت بنیه مالی و ظرفیت مالی آنها تأکید ویژه ای دارد. گرچه در این دوران توسعه سیاسی 
پیگیری  این هدف  با  بیشتر سیاست های دولت هم سو و هم جهت  و  بوده  بسیار مورد توجه 
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و  شده  مدنی  نهادهای  تقویت  بر  عمده ای  تأکید  هدف  این  در خالل  و  می شوند  دنبال  و 
مسئولین به دنبال مشارکت شهروندان هستند، فقط در یک ماده از این قانون )ماده 27( بر 
مسئله اجتماعی چون تحت پوشش بیمه قرار دادن گروهی از افراد توجه شده است. گرچه 
ایجاد یک جامعه مدنی قوی می داند و می خواهد  را  اهداف اصلی خود  از  این دولت یکی 
با مشارکت شهروندان و افراد جامعه به اهداف خود دست پیدا کرده و مشکالت موجود را 
حل کند، در یکی از مهم ترین برنامه های کشور و در یکی از مهم ترین مسائل کشور یعنی 
مسئله بازنشستگی نه تنها فقط به یک عامل اجتماعی اشاره کرده  است، بلکه هیچ ماده ای 
از قانون را به نهادهای مدنی، تشکل های کارگری و کارفرمایی و در کل تقویت جامعه مدنی 
اختصاص نداده است. این در حالی است که نظام های بازنشستگی می توانند یکی از عوامل 
مهم و بسترساز مشارکت افراد در جامعه شده و با تعامل ذی نفعان خود در این حوزه یعنی: 
کارگر، کارفرما و دولت زمینه تقویت نهادهای مدنی را به وجود بیاورند. در بسیاری از موارد 
دولت ها به دنبال تصویب قوانین و سیاست های مختلفی بودهاند که ضرر گروه های ذی نفع 
در حوزه بازنشستگی را به دنبال داشته اما کارگران و کارمندان دولت با داشتن تعامل و ارتباط 
با تشکل های کارگری و صنفی خود اعتراض خود را به دولت وارد کرده و از طریق نمایندگان 
خود مسائل را به نفع خود تغییر داده ا ند؛ از این رو اهمیت نقش آنها در این زمینه انکار ناشدنی 
است. بنابراین اگرچه در دولت مذکور تالش می شود که به مسائل کشور به مثابه یک دولت 
اقتدارگرا نگاه نشده و مسائل جامعه از طریق مشارکت شهروندان و از طریق جامعه مدنی 
دنبال شوند اما در مواد مرتبط در قانون برنامه سوم توسعه، اثری از توجه به مسائل اجتماعی 

در حوزه بازنشستگی به چشم نمی خورد. 
برنامه چهارم توسعه در سال پایانی دولت اصالحات ابالغ شد ولی اجرای آن بر عهده 
دولت های نهم و دهم قرار داده شد. این برنامه وجوه مشترك زیادی با برنامه سوم توسعه 
بازنشستگی  با برنامه سوم، کمتر به مسائل حوزه  اما در مقایسه  بازنشستگی دارد  در حوزه 
پرداخته شده است. در این قانون یک ماده مهم با بندهای مرتبط با مسائل حوزه بازنشستگی 
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افزایش پوشش  وجود دارد )ماده 96(. در این برنامه و ماده مذکور بر مسائل مهمی نظیر: 
جمعیتی بیمه شدگان، افزایش پوشش بیمه ای روستاییان و عشایری که تا کنون بیمه نبوده اند، 
پرداخت بدهی های دولت و امتناع از شکل گیری بدهی جدید، حفظ پایداری مالی صندوق های 
بازنشستگی و اصالح مبانی محاسباتی صندوق ها تأکید می شود. از آن جایی که این برنامه نیز 
در درون گفتمان اصالح  طلبی شکل می گیرد و فضای حاکم بر آن بی تأثیر از این گفتمان 
نیست، توجه بیشتر به نهادهای مدنی و نوعی گذار به جامعه مدنی را در این دوره شاهد هستیم 
که بیشتر از دوره اول مدعی ایجاد و تقویت نهادهای مدنی در جامعه است. با توجه به موارد 
مورد تأکید در قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه بازنشستگی، این گونه استنباط می شود که 
توجه به مسائل اجتماعی در این قانون نسبت به قانون برنامه سوم توسعه اهمیت بیشتری 
پیدا کرده است که این مهم در بند »الف« ماده 96 مشخص است. در این بند به طور کلی به 
افزایش پوشش بیمه ای برای بیمه شدگان و لزوم توجه به روستاییان و عشایری که تا کنون 
تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای نبوده اند تأکید می شود. این مسئله می تواند نشاندهنده توجه به 
اقشار خاص و به نوعی مطرود اجتماعی باشد که تا قبل از تصویب این قانون دارای پوشش 
بیمه ای نبوده و پس از آن دولت خود را ملزم به حمایت از آنان می کند. گرچه در این قانون 
نیز در یک مورد به مسئله ای اجتماعی برای بازنشستگان توجه شده است، اما این موضوع 
نمی تواند برای حوزه مهم بازنشستگی در برنامه چهارم توسعه کافی و بدون نقد باشد. در این 
برنامه نیز روح کلی ماده مذکور و بندهای مرتبط با آن بیشتر اقتصادی بوده است تا اجتماعی 
و دوباره بر مسائلی چون پرداخت بدهی دولت و توجه به پایداری مالی صندوق ها تأکید شده 
است که در برگیرنده وجه اقتصادی صندوق های بازنشستگی هستند و رویکرد کلی حاکم بر 
مسائل بازنشستگی و اصالح آن در این قانون کاماًل اقتصادی و تأکید کننده بر عوامل مالی 

صندوق ها است.
قانون برنامه پنجم توسعه )1394-1390( در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 
و در شرایط حاکمیت گفتمان اصول گرایی همراه با عدالت تصویب شد. دولت در این برهه 
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و  درآمد  اقشار کم  از  فقرزدایی، حمایت  اهدافی چون  و  رفته  اصول گرایی  به سمت  زمانی 
مستضعفان را با تأکید بر آرمان های انقالب اسالمی سرلوحه کار خود قرار داد. در این دوره 
برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید و در آن بخش مهمی به مسئله بازنشستگی اختصاص 
داده شد. طبق بررسی این قانون حدودا 13 ماده با مسائل حوزه بازنشستگی مرتبط هستند 
که عمده ترین این مسائل شامل: حمایت از مشمولین، رفع نابرابری بین بازنشستگان، توجه به 
نظام چندالیه تأمین اجتماعی، تقویت فعالیت های سرمایه گذاری، جلوگیری از ایجاد تعهدات 
جدید برای صندوق ها، ثبات و پایداری مالی صندوق ها، کاهش سن بازنشستگی، بازنشستگی 
پیش از موعد و اصالح محاسبات اکچوئری هستند. لزوم توجه به پوشش همگانی و سراسری 
پیرو  قانون  این  در  بازنشستگان  بین  نابرابری  رفع  و  اجتماعی  تأمین  چندالیه  نظام  افراد، 
هدف اصلی دولت یعنی حمایت از اقشار کم درآمد و امکان دسترسی همه افراد جامعه به 
منابع بوده است که دولت را ملزم کرده است تا از طریق این سیاست ها با افزایش فقر مقابله 
نابرابری بین بازنشستگان را کاهش دهد. در برنامه پنجم توسعه نیز  کرده و بتوانند زمینه 
علی رغم توجه به محرومان جامعه، در نظر گرفتن امتیازاتی برای آنها مانند نظام چندالیه، به 
منظور دسترسی همگانی به خدمات بیمه ای و تأکید بر پوشش بیشتر، کلیت بخش مربوط به 
مسائل بازنشستگی و مواد آن در راستای مسائل اقتصادی بوده است. در کنار توجه به مسائل 
اقتصادی به مسائل پارامتریک نیز توجه ویژه ای شده است که شامل کاهش سن بازنشستگی، 
گرچه  محاسبه مستمری می شود.  فرمول  و  اکچوئری  و  بیمه ای  محاسبات  گرفتن  نظر  در 
هدف اصلی این دولت رفع نابرابری و ایجاد عدالت است در بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم 
توسعه، موردی وجود دارد که بر ممنوعیت به کا رگیری بازنشستگان اشاره کرده است اما چهار 
گروه را از آن مستثنا کرده است که دلیل پذیرفته شده ای برای آن وجود ندارد و توضیحی 
مبنی بر اینکه چه دلیلی برای جلوگیری از ممانعت این گروه ها وجود دارد ارائه نشده است که 
این مسئله خود می تواند زمینه بروز نابرابری را فراهم کند که ناقض هدف اصلی دولت در این 
دوره است. با توجه به موارد دارای اهمیت و استنباط حاصل از آن، می توان گفت رویکرد کلی 
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حاکم در حوزه بازنشستگی در قانون برنامه چهارم توسعه یک رویکرد اقتصادی- حمایتی 
است که با وجود تأکید بر حمایت از بازنشستگان، بیشترین قسمت آن را مسائل اقتصادی و 

پارامتریک تشکیل می دهد.

4-2. مسائل اقتصادی

در سال های اخیر در حوزه بازنشستگی مشکالت و مسائلی به وجود آمده است که بسیاری 
ترغیب  آن  برای  راهکار  ارائه  و  مشکالت  این  رفع  به  را  سیاست گذاران  و  کارشناسان  از 
کرده است. گرچه بسیاری از این مشکالت به قوت خود باقی مانده و در سطح کالن حل 
نشده اند، اما کارشناسی های انجام شده در سال های اخیر دالیل متعددی را برای ایجاد این 
مشکالت بیان کرده است. این مشکالت در نشست ها، سخنرانی ها و پژوهش های انجام شده 
در حوزه بازنشستگی بسیار مورد تأکید قرار گرفته اند. مهم ترین مشکالتی که به آنها اشاره 
شده است عبارتند از: بحران مالی صندوق های بازنشستگی، بدهی صندوق ها به دولت، عدم 
طول  در  شده  تصویب  قوانین  آنها،  آینده  تأمین  برای  صندوق ها  در  کارآمد  سرمایه گذاری 
سال های گذشته، وابستگی مالی صندوق ها به بودجه دولت، تأکید بر تغییر در پارامترهایی 
مثل سن بازنشستگی و محاسبه فرمول مستمری، عدم انجام اصالحات مناسب در این زمینه 
و نادیده گرفتن سیاست ها در بازار کار. گرچه این مسائل و ارائه راهکار برای رفع آنها دارای 
صندوق های  کارکردهای  تمامی  بر  ناظر  اما  هستند  بازنشستگی  حوزه  در  بسیاری  اهمیت 
بازنشستگی نبوده و از وجه اقتصادی بازنمایی شده اند. زمانی که مشکالت اساسی صندوق ها 
را فقط از وجه مالی و اقتصادی آن بررسی می کنیم، از وجه اجتماعی آن غافل شده و کارکرد 
اجتماعی صندوق ها را نادیده می گیریم. درحالی که صندوق ها با دارا بودن نقش مهم اقتصادی 
در جامعه و تأمین درآمد آتی برای ذی نفعان خود در درون اجتماع رشد پیدا می کنند و با افراد 
بنابراین تأکید صرف بر کارکرد  جامعه سر و کار دارند و موجب انسجام اجتماعی می شوند. 
اقتصادی آنها کافی نبوده و گنجاندن مسائل اجتماعی در تحلیل و رفع مشکالت آنها نکته ای 
ضروری است. با توجه به مصاحبه های انجام شده با مطلعان کلیدی در این حوزه، بررسی 
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قوانین تصویب شده در سال های اخیر و استنباط نظرات کارشناسان در مقاالت و مطبوعات 
اقتصادی  و  مالی  بازنشستگی، مهم ترین مسائل و مشکالت حوزه صندوق ها مسائل  حوزه 
در نظر گرفته شده و راهکارهای آن نیز به همین شکل بوده است. در ادامه به ذکر نظرات 

کارشناسان و صاحب نظران این حوزه می پردازیم.

4-2-1. بحران مالی 

صندوق های بازنشستگی در سال های اخیر با مشکل کمبود بودجه و منابع برای تأمین تعهدات 
خود مواجه هستند: »در حال حاضر مهم ترین مشکل درحوزه صندوق های بازنشستگی وجود 
تعهدات مستمری تأمین مالی نشده است که پایداری صندوق ها را با چالش های جدی مواجه 
آنها و مشکل  نقدینگی  مالی در صندوق ها،  امر وجود کسری  این  از مصادیق  است.  کرده 
عدم پایداری صندوق هاست که در مخارج ماهانه خود دچار مشکل هستند.« )خندان(. همین 
مسئله باعث شده است تا آنها برای عمل به تعهدات خود از بانک ها وام بگیرند. این صندوق ها 
با کمبود و کسری مواجه شوند  نباید  به عنوان منابع ذخیره ای در نظر گرفته می شوند که 
زیرا در این صورت برای پرداخت دیون خود به سایر نهادهای مالی وابسته خواهند شد. در 
سال های اخیر مسئله بحران مالی صندوق ها یکی از مهم ترین مسائلی است که کارشناسان 
و صاحب نظران حوزه تأمین اجتماعی به آن توجه کرده و آن را یکی از خطرات مهم جامعه 
امروزی در نظر می گیرند. اهمیت این موضوع برای این افراد به حدی است که بیشتر آنها 
برای توصیف این وضعیت از واژه بحران استفاده می کنند و شرایط فعلی نظام بازنشستگی 
ایران را مبتنی بر بحران مالی در نظر گرفته اند. این بحران در نظام فعلی بازنشستگی استقالل 
مشکل  این  داشتن  با  صندوق ها  این  تا  شده  باعث  و  است  برده  بین  از  حدودی  تا  را  آن 
استقالل خود را از دست بدهند: »اصل بحران صندوق ها مالی است چون اندوخته نیست و 
استقالل صندوق ها رعایت نشده است و منابع آن از حق بیمه افراد است و پایداری آنها از 
بین می رود چون منابع و مصارف با هم یکسان نیستند« )شمس(. به علت اینکه بحران مالی 
یکی از مسائلی است که صاحب نظران بیمه ای به آن توجه ویژه دارند، برای از بین بردن آن 
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راهکارهایی را ارائه داده اند که می تواند باعث پایداری منابع شود. یکی از این راهکارها توجه 
به علم اکچوئری یا همان محاسبات بیمه ای است و نیاز به افراد متخصص در این حوزه را 
برای صندوق های بیمه ای ضروری می داند: »از مهم ترین تصمیمات برای برون رفت از این 
بحران توجه به علم اکچوئری است. در واقع نقش این علم در حل این بحران کامال حیاتی 
و غیر قابل چشم پوشی است« )حسن زاده(. »مقاوله نامه شماره 102 سازمان بین المللی کار 
دارند که  تأکید  این مسئله  )ISSA( روی  اجتماعی  تأمین  بین المللی  اتحادیه  و توصیه های 
چنانچه طرح های بیمه  ای، پایداری منابع نداشته باشند و بر اساس محاسبات دقیق اکچوئری 
باعث  برنامه ریزی  عدم  این  بحران می شوند.  دچار  بلندمدت  در  باشند،  نشده  بنا  بیمه ای  و 
می شود مصارف از منابع صندوق ها بیشتر و به ضد خودشان تبدیل شود. چرا که با دریافت 
را  انجام آن  توانایی  ایجاد می کنند که  را در جامعه  امیدها  و  انتظارات  بیمه یک سری  حق 
ندارند و موجب ایجاد عدم رضایت و عدم امنیت شغلی در نیروهای کار می شوند.« )ایزدخواه(.

4-2-2. قوانین مالی

پیرو مبحث پایداری مالی صندوق های بازنشستگی، که امروزه از آن به عنوان بحران صندوق ها 
این بحران قوانین تصویب شده در سال های اخیر  ایجاد کننده  از عوامل  یاد می شود، یکی 
است که دارای بار مالی فراوان برای صندوق ها بوده و بدون انجام کار کارشناسی و صرف 
و  منابع  و  است  قوانینی تصویب شده  آنان،  و جلب رضایت  گوناگون  گروه های  از  حمایت 
مصارف صندوق ها را تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان مثال یکی از قوانین مهم که برخی 
کارشناسان با آن مخالف هستند ماده 111 قانون تأمین اجتماعی است که طبق آن یک امتیاز 
برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است. در این ماده قانونی آمده است بعد از برقراری 
مستمری برای بازنشستگان اگر میزان مستمری آنها از حداقل حقوق تعیین شده در آن سال 
کمتر باشد، سازمان بیمه گر موظف است تا میزان آن را تا رسیدن به حداقل حقوق افزایش 
دهد؛ این ماده دارای بار مالی زیادی برای سازمان است و چون سازمان تأمین اجتماعی یک 
مستمری  پرداخت  منظور  به  دولت  از  بودجه ای  گونه  هیچ  و  است  غیردولتی  عمومی  نهاد 
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دریافت نمی کند دچار زیان بسیاری می شود. 
گرچه این قانون بار مالی بسیاری برای صندوق ایجاد می کند اما در ارزیابی این قلنون 
باید به مسائل مهم غیرمالی نیز توجه شود. زمانی که یک نظام حمایتی قوی با هدف کمک 
به افرادی که به علت دریافتی پایین دارای مشکل تأمین معاش و نیازهای خود وجود داشته 
باشد و یا اگر دولت در برنامه های خود به حمایت از افرادی که درآمد آنها زیر خط فقر است 
و حقوق بازنشستگی برایشان کافی نیست توجه کند این حمایت و به تبع آن بار مالی حاصل 
از این قوانین بر دوش صندوق های بیمه ای نخواهد بود. »با اجرای ماده 111 قانون، بار مالی 
زیادی بر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می شود که موجب از دست دادن منابع بسیاری 
خواهد شد. از آنجایی که این ماده موجود در قانون مشکالت بسیاری را در نظام بازنشستگی 
به ویژه در سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است، تغییرات و اصالح آن الزامی به نظر 

می رسد« )شاه حسینی(. 
یکی دیگر از قوانین مورد تأکید و دارای مار مالی زیاد برای صندوق های بازنشستگی، 
منابع  هدررفت  موجب  کارشناسان  زعم  به  که  است  از موعد  پیش  بارنشستگی  قانون 
سازمان های بیمه ای شده است. علی رغم اهمیت این مسئله که بار مالی بسیاری برای سازمان 
تأمین اجتماعی و صندوق  بازنشستگی کشوری شده  است، پیامدهای آن به ویژه اثرگذاری 
بر بازار کار از اهمیت بیشتری برخوردار است. این قانون موجب خروج زودهنگام برخی افراد 
متخصص از بازارکار و روی آوردن آنها به کارهای دیگر شده  و این موضوع شرایطی را برای 
برخی کارفرمایان به وجود آورده است تا بدون استخدام نیروی جدید و عدم پرداخت حق بیمه 
برای آنها، اقدام به، به کارگیری این نیروها کنند که معضل بیکاری را افزایش خواهد داد. 
»برخی موارد نظیر بازنشستگی پیش از موعد که اثر بسیار زیادی بر بحران مالی صندوق ها 
داشته مستقیمًا نتیجه سیاست گذاری و برخی قوانین مجلس و دولت در سال های گذاشته 
است. مصوبات متعدد بازنشستگی پیش از موعد، افزایش ناگهانی حقوق و دستمزد و اعمال 
آن در حقوق دو سال آخر که مبنای محاسبه مستمری است، قطع جریان ورود اعضای جدید 
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و مصوبات متعدد در افزایش تعهدات و دامنه خدمات صندوق ها بدون تأمین مالی اقدامات 
سیاست گذارانه مؤثر برناپایداری صندوق ها بوده است« )اکبرپور(.

4-2-3. بدهی دولت به سازمان های بیمه گر

نبوده است، در بسیاری  تأثیر  اخیر بی  دارایی صندوق ها در سال های  نیز در کاهش  دولت 
موارد تعهداتی را ضمانت کرده است که از انجام آن سر باز زده و یا 3 درصد حق بیمه ای 
که به عنوان سهم خود باید بپردازد را پرداخت نکرده است. »مشکل بدهی دولت نیز دارای 
اهمیت بسیاری است که بار مالی زیادی را بر صندوق ها تحمیل کرده است و باعث می شود 
تا صندوق از پرداخت تعهدات بلندمدت خود ناتوان  شود« )عظیم زاده(. این اقدامات دارای 
خسارات و بار مالی بسیاری برای صندوق ها بوده است که علی رغم تعهد دولت به پرداخت 
سریع این بدهی ها، هنوز این دیون به طور کامل به صندوق های بازنشستگی پرداخت نشده 
است. »مهم ترین مصداق آن نپرداختن بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است آن هم 
در شرایطی که سازمان مذکور مجبور است برای پرداخت مصارف ماهانه اش وام با بهره زیاد 
دریافت کند و سبب رونق بانک ها شود بنابراین یک عامل تشدید بحران در صندوق ها برخی 
سیاست های دولت است« )باقری(. در سال های اخیر و با افزایش بدهی دولت به صندوق ها، 
به صندوق های  واگذاری شرکت هایی  به  اقدام  آنها  به  خود  بدهی  پرداخت  جای  به  دولت 
این  که  کنند  استفاده  این شرکت ها  از  حاصل  از سود سهام  بتوانند  تا  است  کرده  بیمه ای 

شرکت ها نیز در بسیاری موارد زیان ده بوده و دچار ورشکستگی شده اند.

4-2-4. وابستگی مالی صندوق ها به دولت

یکی از ویژگی های اصلی هر صندوق بیمه ای عدم وابستگی و استقالل است که اگر این 
استقالل از بین برود و به منابع دولت وابسته شود، هویت اصلی خود را از دست خواهد داد 
و نمی تواند مورد اطمینان ذی نفعان خود باشد. »صندوق های کشوری و لشگری برای تأمین 
مالی مستمری پرداختی به مستمری بگیران خود به شدت متکی به بودجه عمومی دولت 
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هستند و بدون کمک های دولتی قادر به پرداخت آن نخواهند بود« )زاده غالم(. در سال های 
این  به  امروزه صندوق ها  و  تأمین شده است  از طریق دولت  بودجه صندوق ها  بیشتر  اخیر 
مسئله پی برده اند که هرگاه از نظر مالی مشکلی برای پرداخت تعهدات خود داشته باشند 
می توانند به طور کامل از کمک های دولت استفاده کنند و این مسئله وابستگی آنها را منابع 
دولتی بیشتر می کند. »صندوق های بازنشستگی در ایران وابستگی بسیاری به بودجه دولت 
دارند که در این وابستگی نقش ماده 100 قانون مدیریت خدمات کشوری در آن بی تأثیر 
نیست. بر اساس این ماده کسری تراز پرداخت صندوق های بازنشستگی کشور در هر سال 
و به هر میزان باید توسط دولت تأمین شود وقتی این قانون توسط دولت تصویب می شود 
صندوق ها خیالشان راحت است که این بدهی مستقیمًا توسط دولت پرداخت می شود و آنها 
به یک منبع مهم یعنی بودجه دولت وابسته هستند و بدون محدودیت می توانند از این منبع 

استفاده کنند« )شیبانی(.

4-2-5. سرمایه گذاری

در  مالی  بحران  وجود  به  معتقد  که  کسانی  و  بازنشستگی  حوزه  صاحب نظران  از  بسیاری 
نظام  این  در  بحران  ایجاد  مهم  عامل  را  سرمایه گذاری  هستند،  بازنشستگی  صندوق های 
بیمه  دریافت حق  با  اولیه خود  اگر یک صندوق در دوران  باورند که  این  بر  آنها  می دانند. 
از شاغالن تحت پوشش خود، اقدام به سرمایه گذاری در زمینه های سودآور کند، در دوران 
مهم ترین  از  »یکی  شد.  نخواهد  مالی  بحران  نتیجه  در  و  سرمایه  کاهش  دچار  میانسالی 
عواملی که صندوق های بازنشستگی را دچار بحران کرده بی توجهی به سرمایه گذاری است. 
در سیستمی که صحیح کار می کند وقتی تعداد شاغالن بیشتر از مستمری بگیران باشد باید 

)قشقایی(. باشد«  داشته  بازدهی  و  مناسب سرمایه گذاری شوند  مازاد در جای  مبالغ 
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4-2-6. تأکید بر پارامترها

اصالح پارامتریک بر شاخص هایی چون: افزایش سن بازنشستگی، افزایش نرخ جایگزینی و 
تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی تأکید دارد. در این حوزه کارشناسان بر این عقیده اند 
که برای اصالح و بهبود وضعیت نظام بازنشستگی در ایران، پارامترهای فوق نیازمند تغییر 
هستند و با تغییر آنها می توان به بهبود وضعیت نظام بارنشستگی امید داشت. »این اصالحات 
به شیوه های مختلف از جمله افزایش نرخ جایگزینی، تغییر فرمول مستمری، افزایش سن 
بازنشستگی و غیره، اعمال می شوند. با توجه به شرایط بحران نقدینگی صندوق های بیمه ای 
اعمال اصالحات پارامتریک یک ضرورت محتوم است« )روغنی زاده(. آنها معتقدند در ایران 
چون فضا و امکانات الزم برای ایجاد تغییرات و اصالحات سیستمی یعنی تغییر نظام از حالت 
DB به DC وجود ندارد، بنابراین بهترین گزینه، اصالح و تغییر پارامترها است. »کشور ما توان 

پرداخت هزینه انتقال را ندارد برای رفتن به سیستم دیگر، بازار سرمایه شکل نگرفته است 
برای حساب انفرادی و دولت پول ندارد. پس باید روی پارامترا بیشتر کار شود«)نیکوپور(. 
مهم ترین پارامترهایی که در سال های اخیر بر آن تأکید شده است، افزایش سن بازنشستگی، 
بازنشستگی بوده است. »بهترین  افزایش نرخ جایگزینی و تغییر فرمول محاسبه مستمری 
اقدام برای رفع این مشکالت اصالحات پارامتریک است مثل سن بازنشستگی که باید زیاد 
شود« )خندان(. اگر چه این رویکرد می تواند برای تغییر نظام بازنشستگی پیشنهاد خوبی باشد 
و موجب حل برخی مشکالت باشد اما به طور صرف نمی تواند پاسخگوی تمام مشکالت و 
برطرف کننده آنها باشد. تأکید این رویکرد فقط بر پارامترها و شاخص هایی است که از نظر 
جمعیت شناسی مهم بوده و تغییرات محدودی را در نظام بازنشستگی ایجاد خواهند کرد. از 
طرف دیگر انجام این گونه اصالحات به صورت مقطعی بوده و نمی توان انتظار داشت که 
صرفًا با انجام آنها در یک بازه زمانی مشخص تمام مشکالت صندوق های بازنشستگی حل 
رفع مشکالت حوزه  برای  پارامترهای مختلف  تغییر  بر  تأکید  گیرد.  و اصالح صورت  شده 

صندوق های بازنشستگی تا حدودی برگرفته از ایجاد تغییرات در سایر کشورهاست.
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سطح بعدی اصالحات پارامتریک است که برآن بسیار تأکید می شود اما انجام نمی شود. 
»در بسیاری از کشورها یک نظام معتدل برای افزایش سن بازنشستگی وجود دارد که هر 
چند وقت یکبار افزایش می یابد اما در ایران مناسب نبوده  وسن بازنشستگی کمتر شده  است« 
)اکبرپور(. سیاست گذاران این حوزه سعی دارند با الگو گرفتن از اصالحاتی که در کشورهای 
با این استدالل که  بازنشستگی انجام شده است و  توسعه یافته و در حال توسعه در نظام 
ما در نظام بازنشستگی از استانداردهای جهانی فاصله داریم، تغییرات پارامترها را در نظام 
بازنشستگی ایران نیز اعمال کنند. »براساس مطالعات بین المللی 114 کشور دنیا اصالحات 
پارامتریک را در دستور کار قرار داده اند و ما نیز راهی جز این نداریم« )میدری(. »اصالحات 
پارامتریک در صندوق بازنشستگی، اعم از سن بازنشستگی و سابقه خدمت در این صندوق 

باید اتفاق بیفتد زیرا در حال حاضر با استانداردها فاصله داریم« )ابراهیم زاده(. 
یکی از تغییراتی که بر آن تأکید می شود افزایش سن بازنشستگی در سال های اخیر بوده 
است، این اصالح در بسیاری از کشورها برای بهبود نظام بازنشستگی و افزایش سال های 
خدمت برای افراد انجام شده است. اما مسئله مهم این است که کشورهای مختلفی که این 
نوع اصالح را برای تغییر نظام بازنشستگی خود برگزیده اند، در سیاست گذاری ها به سن امید 
به زندگی و تناسب آن با سن بازنشستگی توجه داشته اند. درحالی که در ایران فقط به افزایش 
این پارامتر تأکید شده است بدون توجه به این مسئله که این دو متغیر باید با یکدیگر تناسب 
و هماهنگی داشته باشند. اگر در کشوری نسبت به سایر کشورها سن امید به زندگی پایین تر 
یابد. برای مثال  افزایش  بازنشستگی به همان نسبت  انتظار داشت که سن  باشد نمی توان 
کشورهایی نظیر: آلمان، ایتالیا، ژاپن، استرالیا، آمریکا، فرانسه و نروژ این نوع اصالح و تغییر در 
سن بازنشستگی را در نظام بازنشستگی خود اعمال کرده اند و سن بازنشستگی خود را افزایش 
داده اند. طبق داده های موجود در جدول شماره 1، کشورهای مذکور کشورهایی هستند که 
دارای سن امید به زندگی باالیی هستند و نسبت این شاخص با سن بازنشستگی آنها تناسب 

دارد درحالی که ایران در مقایسه با این کشورها سن امید به زندگی پایین تری دارد.
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جدول شماره 1 - مقایسه امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشورهای منتخب

سن بازنشستگی 
قانونی زنان

سن بازنشستگی 
قانونی مردان

امید به زندگی زنان در 
زمان تولد

امید به زندگی مردان 
در زمان تولد

کشور

55 60 76.5 74.3 ایران
66 66 83.2 78.6 آلمان
65 65 84.3 80.3 استرالیا
66 66 81.3 76.5 ژاپن
66 67 84.9 80.3 ایتالیا
66 66 81.3 76.5 آمریکا
62 62 85.5 79.2 فرانسه

67 67 84.2 80.9 نروژ

ISSA ،منبع: اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی 

افزایش  است  شده  تأکید  آن  افزایش  بر  اخیر  سال های  در  که  دیگری  مهم  پارامتر 
با اولین  نرخ جایگزینی است. این شاخص نسبت بین آخرین حقوق فرد در دوران اشتغال 
از کارشناسان و  بازنشستگی رانشان می دهد. در سال های اخیر بسیاری  دریافتی در دوران 
صاحب نظران حوزه بازنشستگی معتقدند که این نرخ باید افزایش یابد و فاصله حقوق افراد 
در دوران بازنشستگی و اشتغال کم باشد تا نظام بیمه ای را به یک نظام سخاوتمند تبدیل 
شود. درحالی که سخاوتمندی فقط به معنای افزایش دریافتی و حقوق افراد نیست بلکه این 
افراد  برای  به ویژه در حوزه پوشش فراگیر  بیمه ای  باید در تمام وجوه یک نظام  امر مهم 
ذی نفع خود را نشان دهد. ایران یکي از باالترین نرخ هاي جایگزیني در دنیا را دارا است و 
این نرخ باالترین نرخ جایگزینی در تمام صندوق های دنیاست. این نرخ در سازمان تأمین 
اجتماعي حدود 85 درصد آخرین دستمزد و در صندوق بازنشستگي کشوري برابر 87 درصد 
در سال 1393 بوده است. طبق آخرین گزارش منتشر شده از بانک جهانی در سال 2018 
درباره وضعیت صندوق های بازنشستگی در ایران، »50 درصد بازنشستگان بدون مستمری 
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و مقرری، 77 درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی و 23 درصد بازنشستگان کشوری زیر خط 
 فقر هستند«. افرادی که در یک جامعه زیر خط فقر هستند به سیاست گذاری ها و حمایت های 
انتظار بهبود شرایط و  بازنشستگی نمی توان  با داشتن یک حقوق  نیاز دارند و صرفًا  خاص 
آسان بودن تأمین معاش آنها را داشت. اگر به افراد بازنشسته ای که زیر خط فقر به سر می برند 
آنها  از مستمری ماهانه کمک هزینه هایی در زمینه های مختلف پرداخت شود شرایط  غیر 
بهتر خواهد بود و رضایت آنها را در بر خواهد داشت. زیرا وقتی درآمد آنها از خط فقر پایین تر 
باشد آنها از تأمین حداقل های زندگی خود نیز محروم هستند. این حمایت ها و خدمات در 
بسیاری از کشورهایی که در سال های اخیر در نظام بازنشستگی خود تغییر و اصالح ایجاد 
کرده اند به بازنشستگان ارائه می شود. آنان دریافته اند که سخاوتمندی یک نظام بیمه ای فقط 
در پرداخت حقوق یا مستمری ماهانه خالصه نمی شود. در آلمان عالوه بر پرداختی ماهانه 
به بازنشستگان، هزینه های بهداشتی، دارویی و درمانی نیز به آنها پرداخت می شود. استرالیا 
یکی از کشورهایی است که توانسته سیستم های حمایتی بسیاری را برای بازنشستگان فراهم 
کند و همین مسئله باعث شده است تا سالمندان در این کشور عمر طوالنی تری داشته و 
از سطح مراقبت و سالمت باالیی برخوردار باشند. گرچه سن بازنشستگی در ایتالیا 65 سال 
درون شهری  مسافرت های  ویژه  تخفیفات  از  می توانند  60  سال  باالی  افراد  همه  اما  است 
مراقبت  یا  خانگی  مراقبت های  خدمات  از  رایگان  به طور  یا  و  کنند  استفاده  برون شهری  و 
در مرکز نگه داری سالمندان بهره مند شوند. در ژاپن نیز حمایت های مالی و درمانی باعث 
افزایش طول عمر افراد و باال رفتن سن  امید به زندگی شده است. در این کشور 85 درصد 
بازنشستگان تحت پوشش بیمه قرار دارند و افراد باالی 65 سال تنها 10 درصد از هزینه های 
درمانی و پزشکی خود را می پردازند. در ایتالیا افرادی که تحت پوشش نظام بازنشستگی قرار 
بازنشستگان  نیز  رایگان برخوردار می شوند. در آمریکا  از خدمات بهداشتی و درمانی  دارند، 
عالوه بر دریافتی ماهانه خود، می توانند از مزایای تأمین اجتماعی نیز برخوردار شوند و این 
مزایا سهم بزرگی در تأمین معاش افرادی دارد که در طبقه پایین اقتصادی و زیر خط فقر 
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هستند. در نروژ نیز بازنشستگان می توانند از تخفیف های ویژه برای حمل  و  نقل عمومی و 
بازدید از موزه ها بهره مند شده و برای تأمین هزینه های درمانی، حمایت های مالی از دولت 
دریافت کنند )گروچ، 2015(. این حمایت  ها و ارائه خدمات مختلف به بازنشستگان، جدا از 
نشان دهنده  دریافت می کنند،  بازنشستگی  به عنوان مستمری  ماهانه  به صورت  مبلغی که 
با  ایران  بیمه ای کشور  این کشورهاست. درحالی که در نظام  بیمه ای  سخاوتمندی در نظام 
وجود ادعای مبتنی بر سخاوتمند بودن این نظام، بیشتر بازنشستگان و مستمری بگیران غیر 
از دریافت ماهانه حقوق بازنشستگی و برخی خدمات بیمه ای، از خدمات قابل توجهی بهره مند 
نیستند. این وضعیت نشان دهنده عدم فراگیری در پوشش برای بازنشستگان است و مسئله 
سخاوتمندی در نظام بیمه ای را مبهم جلوه  می دهد. گرچه بسیاری از افراد نظام بیمه ای ایران 
را یک نظام سخاوتمند توصیف کرده و درجهت تغییرات پارامترها و افزایش حمایت از افراد 
تالش می کنند اما این سخاوتمندی در حد تغییرات جزئی در نظام بازنشستگی باقی مانده 
بازنشستگی منجر نشده است، چه بسا  بهبود کلی نظام  نتایج مؤثر و اصالح و  به  است و 
اگر این سخاوتمندی از حد تغییرات صرف برخی پارامترها فراتر رفته بود، در حال حاضر نظام 

بازنشستگی با مشکالت فعلی مواجه نبود.

4-2-7. نادیده گرفتن سیاست ها در بازارکار

نظام بازنشستگی و بازار کار ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با یکدیگر دارند به طوری که سیاست ها 
سازمان های  که  آنجایی  »از  است.  اثر گذار  دیگری  بر  حوزه ها  این  از  هر یک  تصمیمات  و 
بیمه گر به صورت عمده مسئول بیمه کردن کارگران و کارمندان خود هستند وضعیت بازار کار 
به شدت بر آنها تأثیر می گذارد«)مرکز پژوهش های مجلس(. نظام های بازنشستگی به علت 
مرتبط بودن آن با شرایط کار و اشتغال افراد در یک دوره خاص و پس از آن برخورداری 
از مزایای دوران بازنشستگی با بازار کار مرتبط هستند. هر تصمیم و سیاستی در حوزه نظام 
به  مثبت  یا  منفی  پیامدهای  آن  برای  و  سازد  متأثر  نیز  را  کار  بازار  می تواند  بازنشستگی 
باید سیاست های مربوط  بازنشستگی  برنامه ریزی های حوزه  بنابراین در  همراه داشته باشد. 
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به بازار کار را نیز در نظر گرفت. به طور مثال آنچه در نظام بازنشستگی ایران در سال های 
به  بیمه شده  افراد  نسبت  نشان دهنده  که  بوده  پشتیبانی  نسبت  کاهش  است  داده  رخ  اخیر 
هر  ازای  به  یعنی  اسِت  یک  به  استاندارد شش  حالت  در  نسبت  این  بازنشسته است.  افراد 
بازنشستگی  این نسبت در صندوق  باشد.  باید شش فرد شاغل وجود داشته  بازنشسته  فرد 
نیز رو به کاهش است. »در  تأمین اجتماعی  یافته و در سازمان  کشوری به شدت کاهش 
دوره های رونق کاهش شمار بیکاران و افزایش تعداد شاغالن توان مالی سازمان های بیمه گر 
را تقویت و زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم می کند« )مرکز پژوهش های مجلس(. 
کاهش نسبت پشتیبانی در سازمان های بیمه ای و کاهش تعداد شاغالن، متاثر از سیاست های 
بازار کار در سال های اخیر است که به سمت خصوصی شدن و کاهش استخدام های دولتی 
رفته است و همین مسئله باعث شده است تا تعداد ورودی و خروجی صندوق های بیمه ای از 
حالت تعادل خارج شده و خروجی های آن که همان افراد بازنشسته هستند از ورودی های آن 
که افراد شاغل هستند بیشتر باشد و متناسب با تعداد افراد بازنشسته فرد شاغل وجود نداشته 
باشد. همین مسئله باعث کاهش بیمه پردازانی شده است که منبع درآمد و مزایای بازنشستگی 
را  بازنشستگان  مالی  آینده  اشتغال،  دوران  در  بیمه  حق  پرداخت  با  و  بوده  بازنشسته  افراد 
مشاغل  افزایش  باعث  دولتی  استخدام های  منع  و  کاهش  دیگر  طرف  از  می کنند.  تأمین 
غیر رسمی شده است. مشاغلی که در آن نوع شغل و دستمزد واقعی افراد مشخص نیست و 
افراد شاغل دستمزد خود را به صورت ماهانه دریافت می کنند و عدم اظهار شغل به سازمان 
تأمین اجتماعی و عدم پرداخت حق بیمه در آن وجود دارد. افزایش مشاغل غیر رسمی منجر 
افراد می شود. »در  به کاهش توانایی سازمان های بیمه گر برای تحت پوشش قرار دادن این 
حوزه اقتصاد، بازار کار ما ساخت یافته نیست و بخش غیر رسمی رو به گسترش است و این 
آنها نیست«  این نظام قادر به پوشش  افزایش، ورودی تأمین اجتماعی را بیشتر می کند و 
از  )علی پور(. در این گونه مشاغل اغلب افراد به صورت پنهانی و زیرزمینی فعالیت کرده و 
اعالم فعالیت خود به سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه سرباز می زنند همین مسئله 
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باعث می شود تعداد بسیاری از افراد شاغل خود را بیمه نکنند و عدم پرداخت حق بیمه از 
سوی آنان صدمه و زیانی برای بازنشستگان آینده سازمان تامین اجتماعی است که نیروی 
پرداخت کننده برای تأمین درآمد را نخواهند داشت. در بسیاری موارد تعداد این مشاغل بسیار 
باال بوده و سازمان تأمین اجتماعی توان بیمه کردن همه این افراد را ندارد و آنها تحت پوشش 
است  ماهیانه  و  دستمزدی  اجتماعی  تأمین  نظام  در  شده  تعریف  »سیستم  نمی گیرند.  قرار 
درحالی که برخی از مشاغل مثل کشاورزان، کارگران ساختمانی، صیادان و غیره، سالی یک یا 
دوبار فقط فروش محصول دارند و در طول سال نمی تواند چند ماه حق بیمه پرداخت کند« 
)عظیمی ومیرزاابراهیمی(. شکل این سیستم برای افرادی که در طول سال به طور مداوم 
حق بیمه پرداخت نمی کنند، باعث کاهش حمایت از آنان شده و بعضًا دیده می شود که برخی 
از این گروه ها دارای دریافتی بسیار پایین بوده و نمی توانند با داشتن این درآمد معاش خود 
را تأمین کنند. گرچه تمام موارد ذکر شده با بازارکار مرتبط بوده و مشکالت این حوزه را نیز 
شامل می شوند اما نمی توان ارتباط بازارکار و نظام بیمه ای را با یکدیگر نادیده گرفت زیرا 
سیاست های هر دو حوزه به صورت متقابل با یکدیگر در ارتباط بوده و مشکالت موجود در 
حوزه بازار کار گریبان گیر صندوق ها نیز می شوند. گرچه برخی معتقدند که بازارکار صرفًا یک 
عامل اقتصادی است و به شرایط اقتصادی مرتبط است، اما زمانی که در این حوزه برخی افراد 
نادیده گرفته می شوند و حمایت های الزم از آنها صورت نمی گیرد، به حوزه مسائل اجتماعی 
نیز مرتبط شده و مسئله عدالت و پوشش همگانی در آن برجسته خواهد شد. »نابه سامانی 
در بازار کار بیشتر یک عامل اقتصادی است اما وقتی این حوزه دارای نرخ مشارکت پایین 
زنان و عدم دسترسی افراد مختلف به شغل می باشد، عامل اجتماعی هم در آن دخیل شده و 

می تواند موجب نابرابری بین افراد و نابرابری جنسیتی گردد« )علی پور(.
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4-2-8. عدم انجام اصالحات مناسب و تأثیرگذار

طبق مصاحبه با کارشناسان و برنامه ریزان حوزه بازنشستگی، در سال های اخیر آنچه بتوان به 
عنوان اصالحات عمیق و کاربردی در این حوزه از آن نام برد انجام نگرفته است. » اصالحات 
پارامتریک و سیستمی در جهت برقراری پایداری است و این اصالحات در کشور ما ایجاد 
نشده که هیچ، اقدامات صورت گرفته نیز در جهت عکس اصالح و بهبود نظام بازنشستگی 
بوده است« )نیکوپور(. در این حوزه تأکید بر تصویب قوانین و برنامه ریزی های جزئی برای حل 
مشکالت و برطرف کردن مقطعی مسائل حوزه بازنشستگی بوده است. »در حال حاضر نیازی 
به ایجاد قانون گذاری جدید نیست بلکه همان قوانین قبلی باید اصالح و رعایت شوند و دولت 
سهم خود را از بیمه ها پرداخت کند« )لعل(. اصالحات مهم و اصلی در این حوزه شامل سه 
نوع: سیستمی، پارامتریک، ساختاری و تکنیکال هستند که در کشور ما هیچ یک به طور کامل 
اجرایی نشده و مورد توجه قرار نگرفته اند. »در سال های اخیر ابعاد بحران نظام بازنشستگی 
توسط کارشناسان و رسانه های جمعی تبیین شده است و حتی زمزمه هایی از انواع اصالحات 
پارامتریک و ساختاری به گوش رسیده است اما هیچ گاه گامی جدی در جهت اصالح وضعیت 
موجود برداشته نشده است« )شمس(. کارشناسان این حوزه برای رفع مشکالت آن در برخی 
موارد ترکیبی از این اصالحات و یا مواردی از آنها مانند اصالحات پارامتریک پیشنهاد داده اند 
که به صورت کوتاه مدت بوده و در بیشتر موارد در حد حرف باقی مانده است و به مرحله اجرا 
نرسیده است. »بیشتر اقدامات جزئی نیز در حد وضع قوانین بوده اند که نه تنها شرایط فعلی 
را بهتر نکرده اند بلکه با ضرر و زیان زیادی مواجه ساخته اند و غیر از افزایش بار مالی برای 
سازمان های بازنشستگی دستاورد مهمی نداشته است« )عظیم زاده(. سیاست گذاری ها در این 
زمینه به طور جدی دنبال نشده است و دولت های مختلف ضمن بیان مشکالت اساسی این 
حوزه و به کار بردن واژه بحران برای آن راه حل بلندمدت و کارآمدی طراحی نکرده اند که 
بتوان به عنوان اصالحات از آن نام برد بلکه فقط در ابتدای دولت ها بر مشکالت آن تأکید 

شده و تأثیرگذاری بلند مدت و قابل توجهی نداشته است.
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4-3. همبستگی اجتماعی

بدون شک رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی 
افراد آن جامعه میسر می شود جامعه شناسان ایجاد همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی 
تعادل و هماهنگی میان  احساسات مشترك و  اعتقادات و  از عواملی چون  ناشی  را  جامعه 
باورها و ارزش ها می دانند. اساسًا بدون مشارکت عمومی و مردمی، توسعه، رشد و تعالی یک 
کشور امکان پذیر نیست. از بعد اجتماعی نیز وحدت و همبستگی عمومی نقش بسزایی در 
تثبیت هر نظام اجتماعی دارد، چرا که جوامع بشری تنها در سایه همبستگی اجتماعی است 
که می توانند به روابط و تعامالت روزمّره زندگی خویش بپردازند، زبان یکدیگر را درك کنند، 
واکنش های دیگران را پیش بینی کنند و برای آینده زندگی خود برنامه داشته باشند. از این رو، 
می توان گفت به هر میزان انسجام اجتماعی، وحدت و همبستگی ملی و عالقه مندی ملتی در 
مسیر حرکت به سوی اهداف مورد نظر یک نظام، یعنی توسعه پایدار، مشابه و همگرایانه باشد، 
چنین ملتی به راحتی و سریع تر از حد انتظار به اهداف و آرمان های متعالی و چشم اندازهای 
بلندمدت ترسیم شده از سوی رهبران خود خواهند رسید. ملتی که دارای همبستگی اجتماعی 
و مشارکت عمومی است و از وحدت، یکدلی، یک رنگی و همدلی بهره می برد، به راحتی با 
مشارکت عمومی شهروندان خویش به تحقق اهداف متعالی نظام خویش دست خواهد یافت. 
اجتماعی  سیاست گذاری  اساسی  بنیان  و  پایه  دو  اجتماعی  عدالت  و  اجتماعی  »همبستگی 
هستند. در ایران بعد از انقالب، عدالت اجتماعی تا اندازه ای توجه سیاست گذاران اجتماعی را 
به خود جلب کرده، اما همبستگی اجتماعی از بی توجهی تأسف برانگیزی در رنج بوده است« 

)باقری(.

4-3-1. مشارکت اجتماعی

انسان یک موجود ذاتًا اجتماعی است که حیاتش نیز به مشارکت اجتماعی او با هم نوعانش 
و  تعاون  به  نیازهای خویش  تأمین  برای  زندگی خود  ابتدای  از همان  انسان  است،  وابسته 
همکاری با دیگران نیاز داشته و در طول تاریخ، مشارکت اجتماعی در نظام های سیاسی یکی 
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از مهم ترین مباحث محسوب می شده است. »مشارکت عبارت است از قبول همکاری آگاهانه 
و از روی میل و اراده برای رسیدن به یک هدف خاص. به عبارتی دیگر شرکت همراه با 
اختیار در یک عمل جمعی توأم با تعهد با مسئولیت برمبنای استفاده از اطالعات و فرصت ها.« 
)باقی نصرآبادی،3:1384(. یکی از مصداق های مهم مشارکت در نظام های بازنشستگی توجه 
به اصل سه جانبه گرایی و گفت و گوی اجتماعی است که می تواند زمینه تبادل اطالعات بین 
سیاست گذاران، قانون گذاران و برنامه ریزان حوزه بازنشستگی و ذی نفعان این صندوق ها باشد. 
از جمله راهکارهای افزایش همبستگی اجتماعی و نیز مشارکت عمومی در حوزه بازنشستگی، 
آگاهی دادن به مردم و استفاده از ظرفیت ها، استعدادها و قدرت و منزلت افراد و نیز رعایت 
حقوق شهروندی نسبت به آنان می باشد، که می تواند عامل مؤثری در مشارکت عمومی افراد 
در یک جامعه باشد. اما اگر توانایی و قدرت تأثیرگذاری افراد در تصمیمات از سوی مسئوالن 
نادیده گرفته شود و بر این باور باشند که مردم توان و قدرت فهم و تشخیص درست نیازهای 
موضع گیری های  گونه  این  است.  عمومی  مشارکت  جلب  در  بزرگ  مانعی  ندارند،  را  خود 
اقتدارگرایانه موجب دلسردی مردم از سیاست گذاران و تصمیم گیران و ایجاد شکاف بین آنان 
خواهد شد و در بلند مدت همبستگی ملی را تضعیف و مشارکت عمومی را کاهش می دهد.

4-3-1-1. ضعف نهادهای مدنی

بر اساس تعریف کاربردی وسیع سازمان بین المللی کار که بیانگر طیف گسترده ای از فریندها و 
کردارهایی است که در سطح جهانی دیده می شود، »گفت و گوی اجتماعی ناظر بر همه انواع 
مذاکره، مشورت یا به اشتراك گذاشتن اطالعات میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران 
برای  وسیله ای  اجتماعی  گفت و گوی  است«.  گوناگون  و سیاست های  در حوزه خط مشی ها 
دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی است و هم فی نفسه یک هدف است چرا که امکان 
شنیده شدن صدای گروه های مختلف در محیط کاری و مسائل مربوط به آینده آنان را فراهم 
می کند. گفت و گوی اجتماعی می تواند زمینه شکل گیری اصل سه جانبه گرایی را فراهم کرده و 
گروه های مختلف را متعهد به مشورت و گفت و گو در حوزه مسائل مشترك نماید. سه جانبه گرایی 
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طبق تعریف سازمان بین المللی کار عبارت است از: تعامل بین دولت، کارفرمایان و کارگران )از 
طریق نماینده آنها( که به دنبال راه حلی برای دغدغه های مشترك هستند. سه جانبه گرایی یکی 
از اصول مهم بیمه های اجتماعی است که در آن تمام گروه های ذی نفع و افرادی که قوانین و 
سیاست گذاری ها بر شرایط آنها تأثیر می گذارد و می تواند تغییراتی را در شرایط فعلی و آینده آنان 
ایجاد نماید با یکدیگر مشارکت داشته و برای رسیدن به اهداف مشترك خود و بهبود وضعیت 
خود از آن تبعیت می کنند. این اصل مهم، نمودی از برابری بین گروه های ذی نفع است تا بتوانند 
در  مفهوم  این  بکوشند.  خود  مقاصد  پیگیری  در جهت  و  نموده  بیان  آزادانه  را  خود  نظرات 
نظام های بازنشستگی نیز حائز اهمیت است و منجر به شکل گیری فضای مشارکتی در این حوزه 
می شود. در صندوق های بیمه ای و بازنشستگی عده زیادی از افراد در مقام تصمیم گیری حضور 
داشته و عده ای دیگر نیز از این تصمیم ها تأثیر می پذیرند. به عنوان مثال در سازمان تأمین 
اجتماعی که یک سازمان عمومی غیر دولتی است، کارفرمایان و کارگران از تصمیمات گرفته 
شده، قوانین و سیاست ها تأثیر پذیرفته و شرایط اشتغال و بازنشستگی آنها تغییر خواهد کرد. این 
تصمیمات مستلزم گفت و گوی سه جانبه بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است که 
بتوانند نظرات خود را بیان کرده و در سیاست گذاری ها دخیل باشند. رعایت این اصل منجر به 
شکل گیری فضای گفت و گو در جامعه بین ذی نفعان شده و می تواند باعث اظهار نظر آزادانه 
گروه های مختلف شود. »موضوع اصالح صندوق های بازنشستگی بیش از آنکه امری فنی، 
برای  اجتماعی  گفت وگوی  مستلزم  و  اجتماعی  و  سیاسی  امری  باشد  تکنیکال  و  تخصصی 
متقاعد سازی و هم زبانی و هم راستایی در حل آن است« )میرزایی(. آنچه شرایط را برای این فضا 
و مشارکت فراهم می کند، شکل گیری تشکل های کارگری و کارفرمایی قوی است تا بتوانند در 
مقابل تصمیمات نادرست دولت ها ایستادگی کرده و یا با این تصمیمات موافقت کنند. بدون شک 
در تمام کشورها این تشکل ها هستند که می توانند با حفظ قدرت و چانه زنی به خواسته های خود 
جامه عمل بپوشانند. در غیر این صورت مطالبات گروه های ذی نفع برطرف نشده و آنها نمی توانند 
بدون داشتن نمایندگانی از بین خود نظرات خود را برای بهبود شرایط ارائه دهند. شکل گیری 
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به  را  ذی نفع  مختلف  گروه های  می تواند  آن  رعایت  به  بودن  مقید  و  سه جانبه گرایی  اصل 
خواسته هایشان رسانده و هجمه ای علیه گروه های مخالف ایجاد کند. »ضعف اصلی ما در این 
حوزه عدم اطالع مجلس نشینان و قانون گذاران از این گونه مسائل است و وقتی آنها قوانینی را 
تصویب می کنند که آن قوانین باعث تضعیف تأمین و رفاه اجتماعی در جامعه می شود نشان از 
بی اطالعی آنها از اصل سه جانبه گرایی و در کل اصول تأمین و رفاه اجتماعی و عدم توجه به آن 
است« )شاه حسینی(. این فرایند می تواند باعث بهبود اوضاع آنها و تغییر قوانین و تصمیمات در 
جهت نفع این گروه ها شود. این اصل می تواند گفت و گوی اجتماعی را تقویت کرده و زمینه 
شکل گیری آن را نیز فراهم کند. هم چنین با توجه به اینکه یکی از شاخص های مهم برای 
سنجش وضعیت نظام های بازنشستگی شفافیت آنهاست، یکی از الزامات شفافیت فراهم کردن 
جریان آزاد اطالعات برای عموم ذی نفعان متشکل از بیمه شدگان و مستمری بگیران، کانون ها 
و اتحادیه های تخصصی آنهاست که صندوق ها را مجاب می کند تا با ذی نفعان خود مشارکت 
داشته، به آنها گزارش بدهند و نسبت به آنها تعهد داشته باشند و این مهم جز با رعایت اصل 
سه جانبه گرایی صورت نخواهد گرفت. » این ها چرخه هستند اجماع باید در حوزه صاحب نظران 
اتفاق بیفتد و گفت و گو بیشتر در حوزه صاحب نظران است اما هنوز برای عام و در پهنه اجتماعی 
در مسیر است و باید مشارکت اجتماعی و درگیری ذی نفعان در این سیاست ها وجود داشته 
باشد« )گرجی پور(. طبق مصاحبه های انجام شده با کارشناسان حوزه بازنشستگی، سه جانبه گرایی 
در فضای کلی نظام بازنشستگی و در جهت پیشبرد اهداف بازنشستگان نقش پررنگ و مؤثری 
نداشته و از رویکرد مشارکتی تبعیت نمی کند. »حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی و ارتباط 
نمایندگان این اصناف با حوزه تصمیم سازی بسیار محدود و کمرنگ است« )فتح اللهی(. این 
مسئله ناشی از تضعیف نقش نهادها و تشکل های کارگری بوده که در آن نمایندگان این افراد 
از اختیارات الزم برای دخالت در تصمیم ها و سیاست گذاری ها تا حدودی محروم بوده اند. »بر 
اساس اصول تأمین اجتماعی هر اصالحی که بخواهد صورت گیرد باید با گفت و گو همراه باشد 
)نیکوپور(.  برسند«  توافق  به  با هم  و  با هم گفت و گو کنند  واقع ذی نفعان مختلف  در  یعنی 
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درحالی که توجه به این اصل در شرایط حال حاضر نظام بازنشستگی در ایران می تواند بسیار مورد 
توجه قرار گرفته و با همکاری گروه های مختلف بسیاری از مشکالت این حوزه را حل کند، 
عالوه بر این رعایت آن می تواند موجب توسعه فضای مشارکتی شده و روند تصمیمات را بهبود 
بخشد. در جایی که بازنشستگان مختلف بدانند که جایی برای شنیدن صداهایشان و قبول 
نظرات آنها وجود دارد توافق آنها با سازمان مرتبط با مشاغل خود بیشتر شده و شرایط برای 
ارتقای انصاف و حفظ انسجام اجتماعی فراهم می شود و نهاد قانون گذار نمی تواند کنش نظارتی 
یک جانبه و تک بعدی داشته باشد. این اصل به نوعی با عدالت اجتماعی رابطه داشته و می تواند 
با درگیر کردن همه افراد مؤثر، زمینه تحقق آرمان عدالت اجتماعی را فراهم کند. این امر در 
سال های اخیر از طرف برنامه ریزان، قانون گذاران و سیاست گذاران مورد غفلت واقع شده است. 
به طوری که در سازمان تأمین اجتماعی که گستره وسیعی از بیمه شدگان و بازنشستگان را 
تحت پوشش خود دارد، چیدمان هیئت امنا که نمایندگان افراد ذی نفع هستند طوری بوده است 
که این نمایندگان به شدت در حاشیه قرار گرفته و وزن چندانی برای تأثیر گذاری ندارند. »جامعه 
مدنی در حوزه بازنشستگی ضعیف است حتی اگر سندیکا یا تشکلی هم وجود داشته باشد دوباره 
برگرفته از نهاد قدرت است و آنهایی فعالیت می کنند که به نوعی وابستگی سیاسی دارند و امکان 
اثرگذاری و حضور آنها در مراجع تصمیم گیری بیشتر است و منافع حزبی در بین آنها وجود دارد« 
)لعل(. در هیئت امنای این سازمان از بین )9 نفر(، )6 نفر( از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی انتخاب می شوند و یک سوم آنها )3 نفر( از نمایندگان کارگران و کارفرمایان هستند که 
این ترکیب منصفانه و عادالنه نبوده و سهم دولت در آن بیشتر از سایرین است. »گواه این 
موضوع هم ترکیب نامتوازن و اکثراً دولتی ارکان عالی مدیریتی و نظارتی است که از گذشته 
تاکنون این سازمان غیر دولتی را با بحران های مختلفی مواجه کرده است« )امام قلی تبار(. زمانی 
که سهم دولت در حوزه تصمیم گیری بیشتر باشد و دولت این حق را برای خود در نظر بگیرد که 
می تواند بیشتر از سایر گروه های ذی نفع حق اظهار نظر و تصمیم گیری درباره مسائل مختلف 
صندوق های بازنشستگی و قوانین وضع شده را داشته باشد، سعی می کند سایر گروه ها را در 
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حاشیه قرار داده و امکان فعالیت آنان را کمتر کند. در این شرایط نهادهای مدنی و تشکل ها که 
وظیفه احقاق حقوق گروه های ذی نفع را دارند ضعیف شده و صدایشان شنیده نخواهد شد و 
می شود.  فراهم  کارفرمایان  و  کارگران  حقوق  و  مسائل  بر  دولت  دست اندازی  برای  شرایط 
و  سازمان  این  کالن  تصمیم گیری های  در  باید  بیمه گر  سازمان های  در  اجتماعی  »شرکای 
صندوق نقش بیشتری داشته باشند با کمال تأسف علی رغم وجود این مبانی قانونی دولت های 
نهم و دهم حاضر به اجرای این قانون مترقی نگردیدند و مجلس شواری اسالمی در یک اقدام 
شتاب زده به منظور انقیاد و وادار کردن دولت به اجرای قانون ساختار جامع قانون رفاه و تأمین 
اجتماعی به ویژه ماده 17 این قانون ماده واحده ای به ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری 
الحاق کرد که بر اساس این اصالحیه به جرئت می توان گفت که به لحاظ بی خاصیت کردن 
دخالت و نظارت کارگران و کارفرمایان در اداره سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق ها ی 
بیمه ای در طول 50 سال گذشته بی سابقه بوده است و تأسف انگیزتر اینکه این عقب گرد در دولت 
سایر  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  اداره  در  دولت ها  دخالت  مجدداً  و  گرفته  نیز شکل  یازدهم 
صندوق های بیمه ای به مراتب از گذشته بیشتر شده که روند رو به ورشکستگی شتابان سازمان 
تأمین اجتماعی از نمونه های بارز پیامدهای دخالت دولت و بی خاصیت کردن دخالت شرکای 
اجتماعی در این سازمان است« )ایزدخواه(. نقش قوانین و مقررات نیز در کاهش اهمیت و به 
کارگیری اصل سه جانبه گرایی مؤثر بوده است و در این زمینه قانون مشخصی تصویب نشده 
است تا سیاست گذاران و قانون گذاران را به رعایت این اصل ملزم نموده و هرگونه تخطی در این 
قانون را با نظارت و پیگیری برطرف سازد. به همین علت در سال های اخیر نقش اتحادیه ها، 
سه  اصل  و  یافته  کاهش  خود  ذی نفعان  حقوق  احقاق  در  کارگری  سندیکاهای  و  تشکل ها 

جانبه گرایی مخدوش شده  است.

4-3-2. عدالت اجتماعی

عدالت یکی از مسائل مهم در علوم انسانی است. »پرسش هایی که درباره عمل و شیوه های 
زندگی درست، در سطح فردی، جمعی و سیاسی و درستی اعمال افراد خصوصی و کارگزاران 
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عمومی و نیز درباره حقوق و تکالیف و تعهدات فرد و ماهیت سیاست های اقتصادی و اجتماعی 
دولت ها مطرح می شود، همگی در ذیل مفهوم عدالت قرار می گیرند«. )کاخکی،13:1388(

4-3-2-1. عدالت بین نسلی

در حوزه صندوق های بازنشستگی یک مسئله مهم، عدالت بین نسلی است که توجه به آن 
از اهمیت باالیی برخوردار است. عدالت بین نسلی مفهومی بر گرفته از دنیای مدرن است و 
واکنشی ظاهری به تهدید حیات نسل های آتی است که می تواند در حوزه های مختلف جامعه 
نمود داشته باشد. مطابق نظر راولز عدالت بین نسل ها عبارت است از »وظایفی که شهروندان 
به جانشینان خود مدیون اند. بسیاری معتقدند که عدالت بین نسلی در خصوص تکالیفی است 
که شهروندان، به جوانان و نسل های متولد نشده مدیون اند و آن را معطوف به آینده می دانند«. 

)راولز25:1999،1(
با این حال عدالت فقط نظری نیست و معطوف به عمل نیز است و می توان گفت که از این 
حیث موضوع اصلی آن تصمیم گیری برای تعیین مالکی است که بر طبق آن اعمال آدمیان 
در سطوح و حوزه های گوناگون در رابطه با یکدیگر مورد داوری قرار می گیرد. در این میان 
مسئله ای که در سال های اخیر در مورد منابع عمومی جامعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است 
موضوع عدالت بین نسلی است که در مورد صندوق های بازنشستگی نیز دارای اهمیت بسیاری 
است و باید به آن توجه شود. هر نسل نه تنها باید از دستاوردهای فرهنگی و تمدنی گذشتگان 
خود بلکه مقداری مناسب از انباشت سرمایه واقعی دوره زمانی خود را برای آیندگان کنار بگذارد 
و این انباشت می تواند یک حداقل  اجتماعی را در نسل های مختلف مشخص کند. از آنجایی که 
هر نسل با نسل دیگر رابطه ای یک سویه دارد نسل بعدی باید از مزایای زندگی در سطح نسل 
قبلی برخوردار باشد و برای تحقق این هدف منافع تمامی نسل ها حتی نسل های دور باید در در 
سیاست ها، برنامه ریزی ها و قوانین مد نظر قرار داده شود. امروزه با افزایش بحران در صندوق های 
بیمه ای عدالت بین نسلی نیز در معرض خطر قرار دارد. زیرا آنچه بیش از پیش مورد توجه قرار 

1. Rawls
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گرفته است بحران و مشکالت مالی است که گریبان گیر صندوق ها شده و دولت و صندوق های 
بیمه ای را با کاهش منابع مالی مواجه کرده است و باعث افزایش بدهکاری دولت ها شده است. 
این مسئله از منظر عدالت بین نسلی در مورد صندوق ها متوجه کسری مالی آن در نسل فعلی 
و کاهش شدید منابع برای نسل های آتی است. به طوری که بسیاری از این صندوق ها امروزه 
به مرحله ورشکستگی رسیده و از پرداخت خدمات و تعهدات خود ناتوان هستند.» اصالحات 
بازنشستگی نوعی سیاست بازتوزیعی بین افراد در یک نسل و یا بین نسل های مختلف است 
)با توجه به نوع طرح های مستمری در ایران که از نوع غیر اندوخته گذاری هستند و ارتباط بین 
نسلی دارند(، این نوع از عدالت در ایران به شدت در حال نقض است و بدون مالحظات مربوط 
به عدالت بین نسلی و درون نسلی نمی توان اصالحات را به درستی پیش برد« )زاده غالم(. 
این بحران برای نسل های آتی نیز خطر آفرین است زیرا صندوق های بازنشستگی نهادهایی 
بین نسلی بوده و افراد مختلف در نسل های گوناگون را شامل می شوند تا بتوانند خدمات مختلف 
را برای ذی نفعان و افراد تحت پوشش خود ارائه دهند و در شرایط گوناگون حمایت کننده آنها 
باشند. مطالب مذکور ناظر بر وجه مالی عدالت بین نسلی در صندوق هاست و بر کمبود منابع 
در نظام بازنشستگی فعلی و عدم استفاده صحیح و حفظ آن برای نسل های آتی داللت دارد. 
صرف نظر از این مسئله، جنبه اجتماعی عدالت بین نسلی نیز دارای اهمیت است و از این منظر 
که عدالت مفهومی اجتماعی و در ارتباط با کل افراد جامعه است مورد  توجه قرار می گیرد. وقتی 
از عنوان بین نسلی بودن استفاده می کنیم یعنی تمام نسل ها و افراد را مد نظر قرار داده و آنها 
را ذی نفعان و خدمات بگیران صندوق ها محسوب می کنیم بنابراین منابع صندوق ها برای همه 
نسل ها بوده و برای حفظ آن باید تمام افراد جامعه اعم از افراد عادی، دولت مسئوالن ذیربط، 

کارشناسان، سیاست گذاران و برنامه ریزان تالش کنند. 

4-3-2-2. قوانین ناعادالنه

قوانین بخش مهمی از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های یک کشور محسوب می شوند. 
و  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  اجتماعی  انسجام  و  نظم  ایجاد  برای  قوانین  به  توجه 
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نهادهای قانون گذار موظف هستند قوانینی را تصویب کنند که به نفع همه افراد جامعه بوده و 
کمترین ضرر و آسیب را برای آنها داشته باشد. در حوزه نظام بازنشستگی نیز قوانین مختلف 
با موضوعات گوناگون در سال های اخیر به تصویب رسیده است که برخی از آنها برای این 
حوزه مفید و تعدادی از آنها نیز دارای تأثیر منفی بوده اند. قوانین حوزه بازنشستگی و بیمه ای 
دارای اهمیت بسیاری هستند از این جهت که افراد منتفع از آنها گروه های تحت پوشش نظام 
افراد در دوران  از  بوده و در صدد حمایت  ارکان اصلی جامعه  از  این نظام یکی  بیمه ای اند. 
اشتغال و بازنشستگی می باشد.در این حوزه عالوه بر قوانین مختلف که دارای تأثیرات منفی 
و مثبت بوده اند، قوانینی نیز تصویب شده است که با هدف برابری و عدالت در تناقض بوده و 
این اهداف را محقق نمی سازند. قوانین ناعادالنه که برای گروه هایی خاص یا کل ذی نفعان 
تصویب می شوند ممکن است امتیازات خاصی را در بر داشته و صرفًا به نفع گروه خاصی از 

جامعه باشند درحالی که حق گروه های دیگر در آن ضایع خواهد شد.

الف. فرمول مستمری

یکی از این قوانین محاسبه فرمول مستمری )بازنشستگی( است که با عدالت اجتماعی در 
تناقض است. محاسبه مستمری چه بر اساس میانگین دستمزد دوسال و چه بر مبنای میانگین 
پنج سال، مبنای منطقی ندارد اما اگر میانگین دستمزد دو سال در نظر گرفته شده است باید با 
تمام واجدین شرایط به یک میزان و بر اساس همان مالك عمل شود در حالی که در دولت ها 
و برنامه های مختلف تعداد سال های مالك برای تعیین مستمری متفاوت بوده است ومتوسط 
دو سال آخر به درستی رعایت نشده است. به طور مثال مستمری بازنشستگی افرادی که 
در طول برنامه پنجم توسعه بازنشسته شدند مطابق ماده 31 قانون برنامه مذکور و به دلیل 
رشد نامتعارف در سال های آخر بیمه پردازی برمبنای میانگین 5 سال آخر محاسبه و پرداخت 
شد. اگر این گروه از بیمه شدگان با خبر می شدند در برنامه ششم توسعه )ماده 97( برقراري 
مستمري همانند فرمول قوانین اصلی صندوق ها بر مبناي 2 سال آخر منتهي به درخواست 
در  می گرفتند.  بازنشستگی  برای  دیگری  تصمیم  می شود  پرداخت  و  محاسبه  بازنشستگی 
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کشور ما قوانین متعددي به ویژه در برنامه هاي توسعه کشور به تصویب مي رسد که عالوه بر 
نادیده گرفته شدن محل تأمین بار مالي آن، زمینه تبعیض را نیز برای بیمه شدگان سال های 
مختلف فراهم می کند. درحالی که در برنامه پنجم تأکید بر رعایت اصول صورت گرفته است 
و گفته شده است که اگر نرخ حقوق افراد در دو سال پایانی بر اثر عوامل مختلفی افزایش 
یافته باشد باید بر اساس 5 سال محاسبه می شود، در برنامه ششم توسعه باز این اصل رعایت 
نشده است و بدون در نظر گرفتن افزایش ناگهانی حقوق برخی افراد در دوسال آخر، همان 

دو سال مبنای محاسبه حقوق در نظر گرفته شده است.
از طرفی ارتقای شغل مطرح شده در ماده 31 برنامه پنجم توسعه نیز برای کارمندان و 
کارگران متفاوت است، زیرا ارتقا شغل عبارت است از احراز گروه )رده( شغلی باالتر از گروه 
شغلی قبلی. همان گونه که از تعریف مندرج استنباط می شود می بایست یک نظام طبقه بندی 
مشاغل وجود داشته باشد که بر اساس آن مشاغل مورد سنجش قرار گیرند. در شرکت های 
دولتی چون سمت ها و مناصب تعریف شده هستند این ارتقا روشن تر و مشخص تر خواهد 
بود، در حالی که اگر کارگری در کارگاهی که فاقد طرح طبقه بندی است مشغول به کار باشد، 
از آنجا که معیار و شاخصی برای هریک از مشاغل وجود ندارد مجریان هر استنباطی که 
به نفعشان باشد از ارتقا دارند و این مسئله در مقایسه با کارمندان رسمی که مفهوم ارتقا در 
حوزه فعالیت آنان مشخص است، به ضرر کارگران خواهد بود. تغییر این میانگین دربرگیرنده 
وجوه مختلفی از بی عدالتی است. »نقص مهمی که در محاسبه فرمول مستمری وجود دارد 
این است که بعضًا دیده می شود افرادی که یک سال مشخص و با پست مشخص و حقوق 
مشخص در یک اداره استخدام می شوند بعد از مدتی دستمزدهای متفاوتی دریافت می کنند 
پرداخت  را  خود  کسورات  درحالی که  می گیرند  مستمری  دستمزدها  همان  مبنای  بر  بعداً  و 
نمی کنند. برخی از این افراد در طول دوره کاری مدارك باالتری دریافت می کنند و به مدارج 
شغلی باالتر دست پیدا می کنند و پایه حقوق آنها افزایش می یابد بدون اینکه کسورات آن 
را پرداخت کرده باشند. نتیجه این جهش در مستمری آنها نیز خود را نشان می دهد به این 
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ترتیب که این افراد در سال های آینده بر مبنای حقوق دو سال آخر دوران خدمت خود حقوق 
بازنشستگی دریافت می کنند و بخشی از منابع صندوق را که دیگران پرداخت کرده اند به نفع 

خود برداشت خواهند کرد« )اکبرپور(.
به اعالم حداقل دریافتی کارگر  را اعالم نمی کنند و  »معموال ًدستمزد واقعی کارگران 
بسنده می کنند، وقتی این حداقل ها اعالم می شوند با توجه به اینکه فرمول حقوق بازنشستگی 
نازل  بازنشستگی  این کارگران در دوران  بر مبنای دو سال آخر محاسبه می شود، دستمزد 

خواهد بود و برخورداری کارگران از مزایا لحاظ نخواهد شد«. )فتح اللهی(

ب. وراث اناث

است.  قوانین  در  بی عدالتی  مصادیق  از  اناث،  وراث  به  بازنشستگی  حقوق  پرداخت  قانون 
کنند: استفاده  متوفی  مستمری  از  می توانند  اناث  آن  در  که  حاالتی 

و  می کنند  دریافت  بازنشستگی  یا  ازکارافتادگی  مستمری  که  هستند  زنانی  اول  دسته 
شوهرشان فوت می کند در این صورت غیر از مستمری خود می توانند مستمری بازماندگی 
همسر فوت شده را دریافت نمایند. دسته دوم زنانی هستند مستمری همسر خود را دریافت 
این صورت مستمری همسر اول قطع نمی شود و در  ازدواج می کنند در  می کنند و مجددا 
صورت فوت همسر دوم مستمری که مبلغ بیشتری را دربرمی گیرد به فرد پرداخت می شود. 
دسته سوم افرادی هستند که بازمانده والدین محسوب می شوند و مستمری باالتر را دریافت 
این  تصویب  می شود.  قطع  ازدواج  و  شغل  داشتن  محض  به  افراد  این  مستمری  می کنند. 
دریافت  وظیفه  و  بازنشستگی  حقوق  محل  از سه  همزمان  فرد  یک  می شود  باعث  قوانین 
کند که این موضوع با روح حاکم بر قوانین بیمه های اجتماعی مبنی بر تأمین حداقل نیازها 
برای عموم افراد جامعه در تقابل است. از طرفی دیگر تصویب این قانون می تواند پیامدهای 
اجتماعی منفی برای دختران بازمانده ایجاد کند و باعث کاهش رغبت به ازدواج رسمی و 
افزایش ازدواج های ثبت نشده گردد. پرداخت چندین مستمری همزمان به یک فرد با عدالت 
اجتماعی در تناقض است و این عادالنه نیست که افرادی از جامعه فقط به دلیل نداشتن شغل 
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و همسر از مزایای بسیاری در این زمینه استفاده کنند. چه بسا بسیاری از این افراد ازدواج 
موقت داشته و یا شغل آنها به صورت رسمی و استخدامی نباشد و آنها به صورت قراردادی، 
پاره وقت یا نیمه وقت در محلی مشغول باشند و یا مشاغل غیر رسمی و زیرزمینی داشته 
باشند که ثبت نمی شود. در این صورت این افراد هم از مزایای همسران و والدین خود استفاده 
می کنند و هم مبالغی را به عنوان حقوق از شغل خود دریافت می کنند. به گفته مدیرکل امور 
اما در گذر زمان گاهی شاهد مواردی هستیم  انجام می گیرد،  فنی مستمری ها در سازمان 
والدین  مستمری  از  برخورداری  برای  خانواده،  گرم  کانون  وجود  رغم  به  اناث  فرزندان  که 
به  موقت  عقد  با  و سپس  گرفته  از همسر خود طالق  اجتماعی،  مخرب  آثار  از  صرف نظر 
زندگی مشترك خود ادامه می دهند و آن همان چیزی است که به عنوان طالق صوری از آن 
یاد می شود. بر طبق آخرین آمار و اطالعات اخذ شده تا سال 1394 نزدیک به 6000 نفر از 
فرزندان اناث بیمه شدگان و مستمری بگیران متوفی با وجود ادامه زندگی مشترك با همسران 
خود به صورت عقد موقت و ارائه طالق نامه از مزایای این قانون بهره مند شده اند که این مهم 
منجر به تحمیل بار مالی بیش از 500 میلیارد ریال در طول سال مذکور شده است که این 
رقم با توجه به مدت زمان بهر مندی افراد یاد شده، رقم قابل توجهی خواهد بود. هرچند این 
قانون با اهداف حمایت از زنان و کاهش و جلوگیری از تشدید آسیب های اجتماعی تصویب 
شده، اما بستری اجتماعی بر خالف نظر قانون گذار ایجاد کرده و عالوه بر از هم گسیختگی 
و تزلزل بنیان خانواده، زمینه سازافزایش طالق این قشر آسیب پذیر، مشارکت نداشتن فرزندان 
اناث در بازارکار و نیز کاهش ازدواج آنان را زمینه ساز شده است. »در مجلس قوانینی را برای 
حمایت از فرزندان اناث تصویب کردند که طبق آن اگر زنان و دختران مستمری بگیر ازدواج 
کنند و از شوهر قبلی خود جدا شوند و مجدداً ازدواج کنند مستمری فرد اولیه باید باقی بماند. 
این مسئله به رغم اینکه با اصول بیمه ای و قانون مدنی و شرع مغایرت دارد منجر به افزایش 
دوره مستمری پردازی در صندوق ها شده است« )حیدری(. »برای مثال می توان به قانونی 
نیز تحت پوشش  او  بازنشسته در صورت فوت همسرانشان که  اشاره کرد که در آن زنان 
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قانون بازنشستگی بوده است، می توانند از حقوق بازنشستگی او نیز استفاده کنند. این قانون 
می تواند در کشوری که پول خوبی دارد قانون خوبی باشد و جنبه حمایتی داشته باشد اما در 
کشوری مثل ما فقط ایجاد بارمالی می کند، ممکن است آن فرد دوباره اقدام به ازدواج کند و 

از مزایای بازنشستگی همسر دوم خود نیز بهره مند شود« )عسگری آزاد(.

ج. امتیازات ویژه

نظر  در  ویژه ای  امتیازات  خاص  گروه های  از  یک سری  برای  بازنشستگی  قوانین  حوزه  در 
گرفته شده است که دارای مبنای منطقی و عادالنه نیست و در آن برخی گروه های شغلی 
دارای امتیازات منحصر به فردی هستند که آن ها را از سایرین جدا می کند. این امتیازات زمینه 
تبعیض بین بازنشستگان مشاغل مختلف را فراهم می کند و باعث محرومیت گروهی دیگر 
به گروه های خاص در حوزه  منفعت بخشیدن  با  قوانین مذکور همراه  مزایا می شود.  این  از 
بازنشستگی دلیل واضح و منطقی نداشته و به نظر می رسد از الگوی خاصی پیروی نمی کند.

4-3-3- انسجام اجتماعی

یکی از کارکردهای مهم نظام های بازنشستگی در سطح جهان، عالوه بر تامین درآمد برای 
اگر  است.  جامعه  در  اجتماعی  انسجام  حفظ  و  تأمین  افراد،  سالمندی  و  ناتوانی  سال های 
صندوق های بیمه ای و بازنشستگی وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند و به ارائه خدمات 
یکپارچه و یکسان به افراد نیازمند و تحت پوشش اهتمام ورزند می توانند زمینه شکل گیری 
انسجام اجتماعی را فراهم سازند. ارائه خدمات از سوی صندوق های بازنشستگی برای دوران 
که  می شود  کنش هایی  شکل گیری  باعث  زمینه  این  در  عدالت  رعایت  و  افراد  سالمندی 
مسئولیت و وفاداری در قبال دیگران را به حد اعال می رساند و باید بر افزایش حجم تعامل، 
افراد جامعه  افراد به جامعه تأثیر گذار باشد. در این فضا  ارتباطات اجتماعی و میزان اعتماد 
احساس یکپارچگی دارند و میزان روابط اجتماعی و تعامل های گروهی افزایش پیدا خواهد 
کرد، زیرا افراد از خدمات مورد نیاز خود بهره مند شده و با رعایت عدالت بین آنها، احساس 
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اعتماد نسبت به دولت و نهادهای بیمه ای خواهند داشت، از این رو می توانند با افراد دیگر و 
سازمان بیمه ای تعامل برقرار کرده و در تصمیمات و برنامه ریزی های مربوط به این حوزه 
مشارکت داشته باشند. »در نظام بازنشستگی فعلی در ایران پایداری منابع رو به کاهش است، 
کفایت مزایا برای بازنشستگان ایجاد نشده است، بازتوزیع درآمدها به سمت برابری و عدالت 
پیش نمی رود و شکاف اجتماعی به وجود می آید و تمام این اقدامات از بین برنده انسجام 

اجتماعی در جامعه خواهد بود که از نگاه برنامه ریزان مغفول مانده است« )لعل(.

4-3-4. نظام تأمین اجتماعی چندالیه

نظام تأمین اجتماعی چندالیه رویکردی نو و تجربه شده در جهان امروز است که مناسب ترین 
الگو را برای پوشش کامل جمعیت ارائه می کند و یک ساختار تکامل یافته از تأمین اجتماعی 
است. این نظام با دارا بودن راهبردهای مختلف بیمه ای، حمایتی و تکمیلی و با توجه به شرایط 
خاص اقشار مختلف جامعه، آنان را پوشش می دهد. طرح نظام تأمین اجتماعی چند الیه از 
ارائه  سوی نهادهای مختلفی چون: بانک جهانی، سازمان بین المللی کار و کمیسیون اروپا 
شده است و الگوهای مختلفی از این نوع نظام ها در جهان وجود دارد که وجه مشترك همه 
آنها وجود حداقل سه الیه حمایتی، بیمه ای و تکمیلی است. در الیه حمایتی که به صورت 
غیربیمه ای است یک سطح حداقلی درآمد برای حمایت از اقشار نیازمند توسط دولت فراهم 
می شود. این سطح  می تواند منجر به کاهش فقر و افزایش توانمندی افراد شود. الیه دوم 
اختیاری  تدابیر  افراد مرتبط است و سطح سوم شامل  با درآمد  بیمه ای است،  که به شکل 
برای افراد و مبتنی بر قراردادهای بین افراد و مؤسسات بیمه خصوصی است؛ این سطح به 
نوعی برای جبران محدودیت ها و کمبود الیه های دیگر به کار می رود. هر جامعه با توجه 
ارائه شده را دنبال می کند.  الگوهای  از  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود یکی  به شرایط 
نظام چندالیه دربرگیرنده همه افراد جامعه است و می تواند آنها را تحت پوشش خود قرار داده 
با داشتن  نظام  این  آنان حمایت کند.  از  افراد  به شرایط  با توجه  تمام مراحل زندگی  و در 
الیه های مختلف حمایتی، بیمه ای و تکمیلی، می تواند بسته کاملی برای کمک به نیازمندان 
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و محرومان جامعه، افرادشاغل و غیره باشد. از آن جایی که این طرح دربرگیرنده همه افراد 
جامعه است و می تواند با توجه به شرایط افراد، خدمات مختلفی را به آنها ارائه کند در راستای 
تحقق اصل عدالت اجتماعی بوده و حق یکسانی برای افراد جامعه در نظر می گیرد. با ایجاد 
این طرح و ارائه خدمات گوناگون در این قالب افراد محروم و نیازمند شناسایی شده و یک 
حداقل درآمد برای آنها در نظر گرفته می شود. با این امکان این افراد می توانند به توانمندسازی 
خود کمک کنند و خود را از شرایط بحرانی نجات دهند. در شرایطی که بین افراد جامعه 
تبعیض وجود داشته باشد و خدمات فقط بر اساس مشاغل آنها یا درآمدی که دارند به آنها 
ارائه شود عده بسیاری در این میان طرد شده و در حاشیه قرار می گیرند. اهمیت این طرح 
به حدی است که در قوانین و اسناد مختلف کشور بر آن تأکید شده و مورد توجه قرار گرفته 
است. از مهم ترین این اسناد می توان به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد که 
در اصل 29 آن به برخورداری از تأمین اجتماعی برای همه افراد جامعه از محل درآمدهای 
عمومی و مشارکت افراد توجه دارد. در الیحه برنامه پنجم توسعه در مواد 27 و 42 صراحتًا 

به برقراری این نظام توصیه و بر آن تأکید شده است. 
»حمایت های سخاوتمندانه در نظام بازنشستگی نشان دهنده ضعف نظام رفاهی و الیه 
مساعدت است. وقتی در قوانین و برنامه ها جایی برای الیه مساعدت در نظر گرفته نمی شود، 
بار مالی این ها بر صندوق ها تحمیل می شوند« )نیکوپور(. هم چنین در ماده 81 برنامه ششم 
ساختار  اصالح  و  محروم  اقشار  توانمندسازی  چندالیه،  نظام  استقرار  بر  مستقیمًا  توسعه 

بیمه های اجتماعی تأکید شده است.

4-3-5- نادیده گرفتن پیامدهای اجتماعی 

هر قانونی که تصویب و اجرا می شود می تواند دارای اثرات مثبت و منفی برای جامعه و افراد 
باشد. توجه به پیامدهای قوانین یکی از مسائل مهمی است که قبل ار تصویب و به مرحله 
قرار گرفته و بحث های کارشناسی در مورد آن صورت  بررسی  باید مورد  اجرا درآمدن آن 
گیرد. قوانین تصویب شده در نظام های بازنشستگی نیز از این قاعده مستثنی نیستند با این 
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حال آنچه در تصویب قوانین بازنشستگی به آن توجه بیشتری صورت گرفته است معطوف 
به پیامدهای مالی و اقتصادی این حوزه بوده است. درحالی که برای تدقیق قوانین و بررسی 
صحیح آنها نه فقط جنبه مالی بلکه پیامدهای اجتماعی حاصل از قانون و اجرای آن برای 
جامعه باید مورد بررسی قرار گیرد. قوانین مصوب در این حوزه بر ذی نفعان و سایر افراد جامعه 
اثرگذار است و هدف اصلی از تصویب و اجرای آنها باید بهبود شرایط زندگی این افراد برای 
این گروه باشد. در سال های اخیر با تصویب قوانین متعدد شرایط استفاده از بازنشستگی های 
پیش از موعد تسهیل شده است. این در حالی است که به دلیل افزایش طول عمر و و روند 
یافته  افزایش  با سرعت سرسام آوری  بازنشستگی  دوران  سالمند شدن جمعیت، هزینه های 
است. قواعد محاسبات بیمه ای حکم می کند که با افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی 
افزایش یابد و حتی راهبرد بازنشستگی دیررس اتخاذ شود. اما قانون گذاری در کشور ما مسیر 
عکس این راهبرد را پیموده است که این روند باید متوقف شده و قانونی در این زمینه به 
تصویب نرسد. در حوزه بازنشستگی پیش از موعد آنچه مورد توجه قرار گرفته شده و منع شده 
است بیشتر متوجه بار مالی حاصل از تصویب این قانون بوده است )که دولت و سازمان های 
بیمه ای را با مشکالت بسیاری مواجه کرده است(، درحالی که اثرات اجتماعی تصویب این 
قانون نیز، مورد توجه و اهمیت است. با اجرایی شدن قانون بازنشستگی پیش  از موعد عده 
زیادی از افراد با تجربه از بازار کار خارج شده اند که نیازمند شغل دیگری نیز هستند. قانون 
بازنشستگی پیش از موعد باید با این هدف برقرار شود که با خروج عده ای از افراد که سالیان 
بسیاری مشغول کار بوده اند، نیروهای جوان، تحصیل کرده و جویای کار وارد این فضا شوند. 
درحالی که آنچه در بسیاری از مشاغل رخ داده است به کار گیری همان نیروهای قبلی برای 
ادامه کار بوده است تا کارفرمایان و سازمان های دولتی حق بیمه مجدد پرداخت نکنند که 

این مسئله می تواند به نفع آنان باشد و موجب کاهش هزینه ها شود.

4-4. مدیریت با مالحظات سیاسی

سازمان های بیمه ای به لحاظ اینکه دارای منابع مادی زیادی هستند معمواًل از دید دولت ها 
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به عنوان یک منبع مادی با هدف تأمین کسری بودجه خود در مواقع ضروری به حساب 
می آیند. اگر سازمان های بیمه ای به ابزار دست دولت ها بدل شوند و صندوق ها نقش تأمین 
رانت فرادستان را ایفا کنند و اداره آنها با مالحظات سیاسی در هم تنیده شوند، ممکن است 
در حوزه اجرا با مسائلی روبه رو شوند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم کارایی منابع و 
مصارف صندوق ها را دچار چالش های جدی کند. اصالحات بازنشستگی در همه کشورهای 
دنیا با نظام سیاسی آن کشور مرتبط است. در نظام های سیاسی که رکن اصلی هر جامعه ای 
محسوب می شوند عده ای در رأس قدرت قرار دارند که می توانند تصمیمات را به نفع خود 
تغییر دهند و آنچه برای آنها منفعت ایجاد می کند را دنبال کنند. ایران نیز از این امر مستثنی 
نبوده و با اینکه در حوزه نظام بازنشستگی ما با اصالحات عمیق و تأثیرگذاری در سال های 
اخیر مواجه نبوده ایم، اما نظام سیاسی به عنوان یک نهاد قدرتمند بر تصمیمات، برنامه ریزی ها 
و قوانین این حوزه تأثیرگذار بوده است و بسیاری از قوانین مصوب و اقدامات مهم دراین 
عرصه از قدرت این نظام نشئت گرفته است. دولت ها در دوره های مختلف به دنبال کسب 
محبوبیت و مقبولیت عمومی هستند و به دنبال آن تعهداتی را به صندوق ها می دهند )برای 
مثال بخشی از حق بیمه برخی مشاغل را پرداخت کنند با این هدف که موجب گسترش دامنه 
افزایش دهند( درحالی که این تعهدات عمدتًا  آنها شوند و مقبولیت عمومی خود را  پوشش 
انجام نشده باقی مانده اند و در بسیاری موارد فراتر از توان مالی دولت ها بوده اند. این روند 
در بلندمدت منجر به شکل گیری بدهی دولت به صندوق های بیمه ای شده است. از طرف 
بتوانند  منعقد می کنند که  را  قراردادهایی  با شرکت های خاصی  بیمه ای  دیگر صندوق های 
دارایی خود را در این شرکت ها سرمایه گذاری کرده و از سود حاصل از آن بهره ببرند. انتخاب 
این شرکت ها اغلب بر عهده دولت هاست که می تواند باعث فساد و تبانی بین دولت مردان 
و سرمایه داران شود و نوعی عدم شفافیت به وجود می آورد. اغلب این شرکت ها از نظر توان 

مالی ضعیف هستند و دولت آنها را برای پرداخت دیون خود به صندوق ها واگذار می کند. 
اصالحات در حوزه بازنشستگی که چندین سال است صاحب نظران این حوزه بر آن تأکید 
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دارند تاکنون مورد توجه سیاست گذاران نبوده است زیرا انجام هر اصالحی متحمل خسارات 
و زیان هایی است که عده ای را برنده و عده ای دیگر را بازنده می سازد. دولت های مختلف 
از  به عنوان یکی  را  تأکید کرده و آن  بازنشستگی  بر اصالحات  ابتدای کار خود  گرچه در 
مهم ترین برنامه های خود اعالم می کنند اما به مرور زمان از ایجاد اصالح سرباز زده و از آن 
امتناع می ورزند. آنها می دانند ممکن است با ایجاد اصالح در هر زمینه ای با بازندگان و افراد 
مخالفی روبه رو شوند که علیه آنها مخالفت کرده و این مسئله مقبولیت آن دولت را در میان 
افراد جامعه از بین ببرد و آن دولت را دچار بحران کرده و از قدرت سیاسی آنها کم می کند. 
بازنشستگی  نظام  در خصوص  کارشناسان  با  گفت و گو  و  شده  انجام  مطالعات  با  آنچه 
برنامه ریزی های  در  سیاسی  نظام  پررنگ  نقش  نشان دهنده  شده  است  حاصل  ایران  در 
تأکید بسیاری  با وجود  اخیر  به طوری که در سال های  بازنشستگی  است.  بیمه ای و  حوزه 
از کارشناسان مبنی بر نامساعد بودن شرایط نظام بازنشستگی و لزوم ایجاد اصالح در آن، 
هنوز این مسئله اهمیت چندانی نیافته و صرفا در محافل و جلسات مرتبط از طریق بحث و 
گفت و گو پیگیری می شود. آنچه مدنظر کارشناسان بوده  است روندی است مبتنی بر دنبال 
کردن مقاصد سیاسی و اجرای اهداف مدنظر برای دستیابی به مشروعیت سیاسی. به طوری 
که در ایران اگر مسائل حوزه بازنشستگی در یک دوره زمانی کوتاه مورد توجه قرار گرفته و 
بر مشکالت آن تأکید شده و راهکارهایی برای آن اندیشیده شده است مربوط به مقاطعی 
بوده است که گروه های خاص به دنبال جلب رضایت گروه های ذی نفع بوده و فقط برای 
به دست آوردن مقبولیت خود راهکارهایی را پیشنهاد داده و وعده هایی را به مردم داده اند. 
بیشتر این اقدامات مصادف با زمان های انتخابات دنبال شده و عموما پس از آن به ورطه 
فراموشی سپرده شده است. »به طور معمول دولت ها با توجه به امکان ایجاد نارضایتی های 
عمومی ناشی از اجرای هر نوع اصالحاتی و نگرانی از دست دادن محبوبیت و قدرت، تمایل 
چندانی به انجام اصالحات ندارند. همین امرخود می تواند منجر به تاخیر اصالحات و افزایش 
بارز آن  دامنه بحران مستمری و پیچیده تر شدن فرایند اصالحات شود« )قاسمی(. »مثال 
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می تواند همان محاسبه فرمول مستمری بر مبنای دو سال آخر حقوق افراد باشد که اگر تغییر 
کند منافع عده ای را از بین می برد و قانون گذار از حذف آن جلوگیری می کند« )یزدانی(. از 
طرفی چون عمر دولت ها در ایران معموال کوتاه مدت و حداکثر 8 سال است اگر وعده ای در 
این حوزه داده شود تا زمان اجرا شدن وقت گیر بوده و ممکن است اجرای آن به دولت های 
بعدی واگذار شود. »یکی از موضوعات مهم در ایران در زمان انتخابات تناسب بین اعمال 
یعنی همواره می بینیم که  انتخابات است  اجتماعی و وعده های زمان  سیاست های حمایت 
چند ماه قبل از انتخابات افزایش مزایا و حمایت های اجتماعی صورت می گیرد. حمایت های 
اجتماعی مسائل سیاسی هستند و صرفًا اقتصادی و اجتماعی نیستند، هم چنین جسارت انجام 
رأی  برای  مفید  سیاسی  ابزار  یک  این  و  ندارد  وجود  مدت  کوتاه  دولت های  در  اصالحات 
جمع کردن است« )زاده غالم(. چه بسا دولت روی کار آمده جدید اهدافی غیر هم سو با دولت 
این صورت  اقدام کند که در  این حوزه  به تصمیم گیری های جدید در  و  باشد  قبلی داشته 
اهداف قبلی محقق نشده باقی مانده و ضرر آن برای گروه های هدف و ذی نفعی خواهد بود که 
در آن مسئله دخیل بوده اند. کوتاه مدت بودن عمر دولت ها و عدم انتخاب شایسته مدیران در 
این حوزه عاملی است برای اینکه نگاه سیاسی و منفعت طلبانه بر نگاه کارشناسی غلبه پیدا 
کند و افراد بدون در نظر گرفتن منافع گروه های مختلف و مخاطب خود تصمیمات نادرستی 
گرفته و شرایط را نامساعد کنند. زمانی که نقش نظام سیاسی در مسائل حوزه بازنشستگی 
پررنگ شود، سایر افراد جامعه در حاشیه قرار می گیرند و قدرت خود را برای مشارکت در 
تصمیم گیری ها ازدست می دهند. »وقتی مسائل سیاسی بشوند نیروهای اجتماعی حق ورود 
و دخالت در آن را ندارند زیرا امر سیاسی حیطه قدرت و فعالیت قدرت مداران است و این ها 
مواردی هستند که قدرتمندان نسبت به آنها نظر متفاوت دارند و ورود به این حوزه برای عموم 
افراد سخت است« )لعل(. زمانی که افراد جامعه چنین اقداماتی را از دولت و نظام سیاسی خود 
مشاهده کنند و برنامه ریزی های منسجم و تأثیرگذار را فقط به زمان های مهمی مثل انتخابات 
معطوف کنند، اعتماد خود را به نظام سیاسی از دست می دهند و این عدم اعتماد می تواند آغاز 
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شکل گیری مخالفت و خنثی بودن در قبال تصمیمات نظام سیاسی را به دنبال داشته باشد 
که در آن مردم به این اطمینان می رسند که افراد حاکم بر آنها فقط در زمان هایی که به نفع 
خودشان باشد می توانند کارهای مهم و تأثیرگذاری انجام دهند و پس از گذراندن زمان آن 

مسئله را به فراموشی می سپارند. 

4-4-1- قوانین حمایتی

کشورها،  اساسی  قوانین  مانند  بازی  رسمی  قواعد  شامل  جامعه  یک  در  نهادی  فضای 
آیین نامه ها، مقررات حاکم بر سازمان ها و قوانین بین المللی است. یکی از نهادهای رسمی 
که بر عملکرد سازمان های بیمه ای اثرگذار است قوانین و مقررات رسمی حاکم بر یک کشور 
مختلف  جوامع  در  نهادی  محیط  بستر یک  بر  بیمه ای  سازمان های  دیگر  عبارت  به  است. 
اثر می پذیرند. قوانین و مقررات رسمی  تشکیل می شوند و در نتیجه از یک محیط نهادی 
یک کشور از جنبه های متعددی بر صندوق های موجود در سازمان های بیمه ای اثر می گذارند. 
و  وزارت خانه ها  اجرایی  بخش نامه های  وزیران،  هیئت  مصوبات  یا  و  دولت ها  سیاست های 
غیره، می توانند بر سازمان های بیمه ای و فرآیند منابع و مصارف صندوق های بیمه ای اثر گذار 
باشند. از آنجایی که صندوق های بیمه ای به صورت مستقیم در بستر اقتصادی و اجتماعی 
جوامع شکل می گیرند، بنابراین هر گونه تغییری در این بستر منجر به تغییر در فرآیند منابع 
و مصارف در صندوق های بیمه ای خواهد شد. نقش قوانین در برنامه ریزی ها و سیاست های 
و  سیاست گذاری  بستر  قوانین  است.  تأثیرگذار  و  مهم  بسیار  مختلف  حوزه های  به  مربوط 
اجرا را فراهم کرده و خط مشی یک برنامه را مشخص می کنند. در سال های اخیر در حوزه 
بازنشستگی قوانین بسیاری تصویب شده اند که دارای تأثیرات منفی برای صندوق ها بوده اند. 
»رویکرد اساسی سال های اخیر در حوزه نظام بازنشستگی تصویب و حمایت از قوانین غیر 
بیمه ای و تعریف گروه های مختلف برای صندوق ها و عدم پرداخت تعهدات نسبت به آنها 
بوده است. وجود این رویکرد می تواند ایجاد تخلف در نظام بیمه ای از طرف افراد را افزایش 
دهد، به عنوان مثال افراد اگر بخواهند به صورت اختیاری خود را بیمه کنند باید مبلغی را به 
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صورت ماهانه به عنوان حق بیمه بپردازند و در قبال آن مستمری بازنشستگی دریافت کنند، 
باشند و برای دریافت حقوق خود حق بیمه ای را به صورت  افراد کارگر ساختمانی  اگر  اما 
ماهانه پرداخت کنند مبلغ آن بسیار کمتر از حق بیمه اختیاری است و این باعث می شود افراد 
برای پرداخت کمتر حق بیمه دچار تخلف و پرداخت رشوه شوند و اقدام کنند به سندسازی 
برای اینکه خود را کارگر ساختمانی جلوه دهند تا منافع خود را تأمین کنند زیرا برای آنها 
دلیل قانع کننده ای مبنی بر بیشتر بودن مبلغ حق بیمه اختیاری وجود ندارد و آن را به نوعی 
تبعیض تلقی می کنند. نتیجه این اقدام و حمایت بی مورد شکل گیری فساد و تخلف در نظام 
بیمه ای است که در سطح جامعه فراگیر می شود و عامل به وجود آورنده این تخلف تصویب 
قوانین ضد بیمه ای و ورود بیش از حد گروه های مختلف به صندوق های بازنشستگی و به 
زیادی  سال های  قوانین  این  از  بسیاری  )عظیم زاده(.  است«  اجتماعی  تأمین  سازمان  ویژه 
اجرا شده و برخی از آنها به صورت کوتاه مدت اجرا شده اند. آنچه در این حوزه اهمیت بسیاری 
داشته و بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید کرده اند تصویب قوانینی بوده است که ماهیت 
عنوان  به  بازنشستگی  صندوق های  شده اند.  خارج  خود  بیمه ای  شکل  از  و  داشته  حمایتی 
نهادی برای تأمین آینده گروه های سالمند و بازنشستگان، ماهیت بیمه ای داشته و وظیفه 
حمایت از این گروه ها را به طور کامل ندارد اما آنچه در سال های اخیر در حوزه وضع قوانین 
صندوق ها رخ داده است بیشتر بر حمایت تام از بازنشستگان تأکید داشته است و مجلس نیز 
برای رعایت اصل عدالت اجتماعی به وضع این قوانین عمل کرده و آنها را تصویب کرده 
 است. این در حالی است که این قوانین در کنار حمایت از افراد، بار مالی بسیاری را برای 
دولت و صندوق ها ایجاد کرده اند و باعث افزایش بدهی آنان شده اند. اگر از وجه مالی آن 
اثرات اجتماعی این حمایت ها نیز منفی بوده  است و در بسیاری موارد نه تنها  نیز بگذریم 
اهداف عدالت اجتماعی را محقق نساخته بلکه موجب بی عدالتی نیز شده اند. به طور مثال 
قانون وراث اناث در جهت حمایت از دختران و زنانی بود که همسر و یا پدر خود را از دست 
داده اند و با این هدف تصویب شد که بتواند منبع درآمدی برای این گروه ها باشد. یا قانون 
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بازنشستگی پیش از موعد که برای خروج نیروهای سالمند و حمایت از آنان از فضای اشتغال 
بود اما عالوه بر هدف حمایتی که داشت توانست پیامدهای منفی نیز ایجاد کند. تصویب 
و اجرای این قوانین نشان دهنده ضعف الیه حمایتی برای افراد کم درآمد است که وظیفه 
اصلی حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی را بر عهده دارند. در جایی 
که این الیه ضعیف عمل کند و نهادهای و سازمان های مربوط کارکرد اصلی خود را نداشته 
افزایش  باعث  هم  حمایتی  قوانین  تصویب  با  و  شده  عرصه  این  وارد  بیمه ای  الیه  باشند 
بار مالی برای دولت و سازمان ها شده و هم تأثیرات اجتماعی آسیب زننده ای برای جامعه 
مشاهده  اجتماعی کشور  تأمین  نظام  در  نظام الیه بندی  نشدن  اجرا  دلیل  به  خواهد داشت. 
می شود که تعهداتی که دولت باید در الیه حمایتی ایفا کند به دلیل ناکارایی این سطح به 
الیه بیمه ای منتقل می شود برای مثال یک سطح حداقل مستمری تعیین شده است که به 
هر شکل مستمری که فرد دریافت می کند نباید از یک سطح حداقل کمتر باشد در صورتی 
که در یک نظام جامع تأمین اجتماعی این کسری باید توسط الیه حمایتی پوشش داده  شود 
اما در نبود کارایی در این الیه، بار مالی آن به نظام های بیمه ای منتقل می شود. بسیاری از 
کارشناسان و متخصصان حوزه های بیمه اجتماعی و بازنشستگی معتقدند آنچه در سال های 
اخیر روح غالب قوانین و تصمیم گیری ها در حوزه بیمه ای و بازنشستگی را شکل داده است 
رویکرد حمایتی حاکم بر آن است. بسیاری از قوانین تصویب شده در حوزه بازنشستگی مانند: 
قانون بازنشستگی پیش از موعد، مشاغل سخت و زیان آور، وراث اناث و سایر قوانین مربوط، 
بیشتر از اینکه جایگاه مؤثری در حوزه بیمه ای داشته باشند و با اصول بیمه ای هم سو باشند 
شکل حمایتی داشته و برای حمایت از اقشار فرودست جامعه وضع شده اند. در صورتی که 
مرز قوانین و سیاست های بیمه ای و حمایتی باید از یکدیگر تفکیک شده و ساحت هر یک 
از آنها مشخص شود. در حوزه حمایتی تأکید بر پوشش و حمایت از افرادی است که نیاز به 
توانمندسازی داشته و حمایت های اجتماعی می تواند آنها را از ورطه فقر نجات دهد درحالی که 
بیمه ای که در  بر اساس موقعیت شغلی خود و حق  را  افراد حمایت هایی  بیمه ای  در حوزه 
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دوران اشتغال می پردازند از صندوق های بیمه ای دریافت می کنند و انتظار این است که این 
و  تصمیم گیری ها  از  بسیاری  درحالی که  باشد.  متفاوت  با حوزه حمایتی  اقدامات  و  خدمات 
برای  مالی  بار  ایجاد  بر  و عالوه  است  بوده   مفید  غیر  و  حمایتی  به صورت  برنامه ریزی ها 
از علت این  با عدالت اجتماعی و اصول بیمه ای ناسازگار است. یکی  صندوق های بیمه ای 
مسئله می تواند رفتار دولت ها برای جلب رضایت مردم باشد زیرا قانون گذاران با دنبال کردن 
هدف عدالت اجتماعی در پی کسب مشروعیت و مقبولیت از طرف افراد جامعه و ذی نفعان 
هستند به همین علت در بسیاری از شرایط که موضوعات بیمه ای مطرح می شود آنها به جای 
یافتن راه حل صحیح و وضع قوانین بیمه ای به دنبال وضع قوانینی هستند که اصل حمایت 

در آنها بیشتر باشد و بتواند نظر عموم را جلب کند.

4-4-2- نقض قوانین در عمل

یکی از مواردی که در حوزه قانون گذاری مرتبط با بازنشستگی به چشم می خورد، تناقض 
موجود در قوانین تصویب شده و عمل به آنهاست به طوری که قانون مورد نظر یا به طور کلی 
اجرا نشده است و یا روند اجرای آن مناسب نبوده است. این گونه مسائل در حوزه قانون گذاری 
موجب شکل گیری ابهام در زمینه قانون مورد نظر می شود. وقتی قانونی تصویب می شود و 
برای اجرا در نظر گرفته می شود اجرایی نشدن و عدم نظارت بر آن توسط گروهی از افراد 
موجب برهم خورن نظم اجتماعی می شود. »یک مسئله مهم در بازنشستگی کارگران، بحث 
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور است که امری بسیار مهم است اما متأسفانه به صورت 
سلیقه ای اجرا می شود. تشخیص این امر بر عهده تعدادی از بازرسین کار و یک نفر نماینده از 
مرکز بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی است که عماًل حضور ندارند«)فتح اللهی(. اجرا نشدن 
این قوانین می تواند دالیل متعددی داشته باشد که مهم ترین آن، منفعت بسیاری از افراد از 
اجرا نشدن آن است و موجب ایجاد منفعت برای گروهای قدرت می شود. این گروه ها در عملی 
نشدن قوانین نقش مؤثری داشته و از اجرای آن جلوگیری می کنند. یکی از گروه های قدرت 
در این زمینه کارفرمایان هستند. دولت موظف است طبق قانون نوسازی صنایع، کارگرانی را 
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که دارای مشاغل سخت و زیان آور هستند، زودتر از موعد مقرر بازنشسته کند، به طوری که 
دولت به علت شرایط نامساعد کاری این افراد، حق بیمه 5 سال باقی مانده این کارگران را به 
سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده و این افراد را با سابقه شغلی 25 سال بازنشسته کند. 
در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است زیرا دولت در بیشتر موارد از پرداخت حق بیمه سرباز 
زده و آن را پرداخت نکرده است. هدف اصلی تصویب این قانون بازنشسته کردن این افراد 
زودتر از موعد مقرر و به کار گیری نیروهای جدید در این مشاغل بوده است اما آنچه در عمل 
رخ داده و هدف اصلی قانون را نقض کرده است به کارگیری همان کارگران قبلی بازنشسته 
شده توسط کارفرمایان است که بتوانند به جای نیروهای جدید، نیروهای با تجربه ای داشته 
باشند و از پرداخت حق بیمه برای آنها جلوگیری کنند که این مسئله کامل به نفع کارفرمایان 
است. »در اینجا کارفرمایان این مسئله را به عنوان یک امتیاز مثبت برای خود در نظر گرفتند 
که بتوانند کارگر ارزان تر داشته باشند. در بازنشستگی در حوزه مشاغل سخت و زیان آور، آن 
پولی که به ناحق با امتیاز بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور به برخی کارگران پرداخت 
می شود از جیب بقیه کارگران است بسیاری از افراد که از این امتیاز بهره برده اند سالم بوده و 
در شرایط کار و فعالیت هستند. کارگرانی که واقعًا در شرایط سخت و زیان آور کار می کنند به 
حق باید حمایت شوند در حالی که دولت و کارفرما از این کارگران حمایت نکرده اند و مطالبه 

خود کارگران نیز ضعیف بوده است« )فتح اللهی(.

4-5- فقدان گفتمان رفاهی در حوزه بازنشستگی

یک رویکرد مشخص در نظام بازنشستگی ایران فقدان گفتمان رفاهی مشخص در این زمینه 
است. اهمیت گفتمان رفاهی از آنجا مشخص می شود که تمام سیاست گذاری ها و نحوه عمل 
در یک جامعه به گفتمان رفاهی برگرفته از ایدئولوژی رفاهی غالب در آن جامعه بازمی گردد. 
زمانی که گفتمان یا ایدئولوژی رفاهی مشخص و مورد اجماعی بر نظام سیاسی و اجتماعی 
جامعه حاکم نباشد می تواند منجر به ابهام و مشکالت مختلف در این زمینه شود. »در ایران 
به علت کوتاه بودن عمر دولت ها اهداف فقط به صورت کوتاه مدت دنبال شده و دولت بعدی 
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آنها را تغییر می دهد و اولویت ها تغییر می کنند، هم چنین در ایران تالش بر این است تا از 
اهداف سه گانه همه آنها دنبال شده و یک جا مشکالت برطرف شوند که ایجاد این دوگانگی 
باعث حل نشدن مشکالت و ایجاد تعارض بین اهداف شده و ممکن است اهداف با یکدیگر 
ما  )گرجی پور(.  نمی گیرد«  رویکرد مشخصی شکل  به همین خاطر  و  باشند  داشته  تناقض 
با فقدان گفتمان رفاهی مواجه هستیم؛ نوع نظام  در سطح جامعه، نهادی و قانون گذاری 
رفاهی و رویکرد مشخص در این زمینه در یک جامعه امری نهادی است و از درون گفتمان 
رفاهی حاکم در سطح جامعه به دست می آید. رفاه به عنوان یک امر اجتماعی که در ارتباط 
با تک تک افراد جامعه است، همچنان در ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. »سیاست گذاری 
اجتماعی در ایران در حالت تعلیق و اغماست و اگر هم در جایی به آن توجه شود از نظر 
کنترل اجتماعی است. مفهوم سیاست گذاری اجتماعی دربرگیرنده انسجام اجتماعی است و 
برای این هدف می کوشد که جامعه بر اساس این سیاست گذاری ها منسجم شود و محور آن 
ارزش انسان است نه انشقاق اجتماعی« )یزدانی(. هنوز تعریف روشن و مشخصی در جامعه 
از مقوله رفاه به مثابه امری بدیهی و برآمده از سنت ها و ارزش های جامعه وجود ندارد تا بر 
مبنای آن بتوان درباره اینکه نظام رفاهی در ایران چه باید باشد قضاوت کرد؛ اساسًا بدون 
داشتن فهم روشن و مشخص از یک امر اجتماعی سیاست گذاری ناممکن می شود. به عبارتی 
این ابهام از سطح زیرین جامعه به سطوح سیاست گذاری تسری می یابد و در جریان طراحی و 
اجرای این سیاست ها خود را نشان می دهد. »نقش سیاست گذاری اجتماعی در انجام اصالح 
و قانون گذاری در حوزه نظام بازنشستگی پررنگ است. اما این مسیر تا به امروز مبهم بوده 
این حوزه عملکرد خوبی نداشته است. سیاست گذاران به جای  و نظام سیاست گذاری ما در 
رفع مشکالت به دنبال یافتن مقصر و انداختن تقصیر به گردن یکدیگر هستند و هیچ کس 

مسئولیت کار خود را بر عهده نمی گیرد« )باقری(.
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نتیجه گیری- 5

پژوهش حاضر با مسئله ای تحت عنوان شناخت رویکرد اصالح نظام بازنشستگی در ایران 
با شناخت  ارتباط  با پرسش هایی در  ادامه ما را  بازه زمانی )1395-1380(آغاز شد و در  در 
نارسایی های این نظام مواجه ساخت. از اینجا فرآیند پژوهش با تبیین مطالعه رویکرد مورد نظر 
و دستیابی به پرسش های پژوهش آغاز شد. پس از مصاحبه با مطلعان کلیدی و کارشناسان 
این حوزه و تحلیل یافته های آنان، تحلیل هایی از موضوع پژوهش ارائه و ویژگی های رویکرد 
مورد نظر تبیین گردید. در جریان پژوهش و با توجه به قوانین، مصاحبه های انجام شده با 
سه  موردنظر،  یافته های  تحلیل  و  بازنشستگی  و  اجتماعی  تأمین  حوزه  در  متخصص  افراد 
عامل عمده: اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود در نظام بازنشستگی ایران شناسایی شدند 
که هر یک دارای ویژگی های خاص خود هستد. با توجه به ویژگی های این سه عامل عمده 
و تطبیق آن با چارچوب مفهومی، رویکرد اصالح نظام بازنشستگی در ایران مطالعه شده و 
نارسایی ها و کاستی ها ی آن مورد بررسی قرار گرفت. اولین عامل بررسی شده طبق داده های 
به دست آمده و متون بررسی شده، عامل اقتصادی است که در آن مسائلی چون بحران مالی 
مختلف  قوانین  تصویب  حوزه،  این  در  سرمایه گذاری  افزایش  بازنشستگی،  نظام  بر  حاکم 
بازنشستگی  به صندوق های  دولت  بلندمدت  بدهی  است،  مالی  و  اقتصادی  روح  دارای  که 
بازار کار مورد تأکید  و عدم پرداخت آن، اصالحات پارامتریک و نادیده گرفتن سیاست ها در 
است که  مالی  بحران  است،  تلقی شده  بحران  عنوان  به  این عامل  در  آنچه  واقع شده اند. 
صندوق های بازنشستگی در 15 سال اخیر با آن مواجه بوده اند و مسئوالن و سیاست گذاران 
این حوزه علی رغم پیشنهادهای مختلف برای رفع آن نتوانسته اند این مسائل را برطرف کنند 
و به زعم ایشان افزایش این مشکالت موجب شکل گیری بحران در نظام بازنشستگی فعلی 
ایران شده است. به عقیده بسیاری از آنان این بحران یکی از ابرچالش های مهم در دوران 
فعلی است. طی سال های اخیر قوانین بسیاری تصویب شده و جلسات مختلفی برای رفع این 
بحران برگزار شده اند و کارشناسان و صاحب نظران مختلفی در این حوزه به ارائه نظرات خود 
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پرداخته اند اما شناخت مسائل موجود و راهکار رفع آن ها دارای روح اقتصادی بوده و عوامل 
ذکر شده فقط بر وجه اقتصادی و مالی صندوق های بازنشستگی تأکید کرده اند. درحالی که 
این صندوق ها عالوه بر کارکرد اقتصادی و نقش تأمین درآمد افراد در آینده، دارای یک وجه 
اجتماعی هستند که اثرات آن بر جامعه و ذی نفعان آن ها نمود پیدا می کند. هر تصمیم گرفته 
شده در این زمینه بر وضعیت ذی نفعان نظام های بازنشستگی تأثیر داشته و می تواند برای آنها 
شرایط جدیدی را به وجود بیاورد که ممکن است آنها از این شرایط راضی یا ناراضی بوده و 
خود را در جایگاه تصمیم گیری قرار دهند. بنابراین شناخت و بررسی مسائل این حوزه صرفًا با 
تأکید بر عوامل اقتصادی و ارائه راهکار در این زمینه مناسب نخواهد بود و سیاست گذاری ها 
اقدامات آتی را با مشکل مواجه خواهد ساخت. از طرفی نگاه یک سویه داشتن در حل  و 
مسائل کشور موجب نادیده گرفتن گروه های اجتماعی خواهد شد که از این تصمیمات تأثیر 

پذیرفته و در آن سهیم هستند. 
مضمون مهم دیگر که در فرآیند پژوهش به آن دست یافتیم، مضمون مرتبط با مسائل 
اجتماعی و مقوله های زیر مجموعه آن است که به مسائل اجتماعی نادیده گرفته شده در 
اصالح نظام بازنشستگی می پردازد. در این پژوهش طبق مصاحبه های انجام شده و تحلیل 
اهمیت  دارای  اقتصادی  مسائل  کنار  در  که  یافتیم  دست  مهمی  اجتماعی  مسائل  به  آنها 
بسیار بوده و از عوامل اثرگذار در اصالح نظام بازنشستگی هستند. مضمون اصلی در سطح 
اجتماعی و عدالت  اجتماعی است که شامل دو مقوله مهم مشارکت  اجتماعی، همبستگی 
اجتماعی است که بنیان های اصلی سیاست گذاری اجتماعی را تشکیل می دهند و توجه به آنها 
چه در حوزه تأمین اجتماعی به طور عام و چه در حوزه بازنشستگی به طور خاص از الزامات 
برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هاست. طبق یافته های پژوهش در اصالح نظام بازنشستگی به 
عوامل اجتماعی به طور ناچیز توجه شده و اهمیت آنها به علت تأکید بیشتر مسائل اقتصادی 
نادیده گرفته شده است. مسائلی چون توجه به اصل سه جانبه گرایی و گفت و گوی اجتماعی، 
پیامدهای  به  بی توجهی  و  نظام چندالیه  اجتماعی،  اجتماعی، عدالت  انسجام  جامعه مدنی، 
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از جمله مسائلی  انجام شده  برنامه ریزی های  و  قوانین تصویب شده در سیاست ها  اجتماعی 
برنامه ریزی ها و کارشناسی های صورت گرفته نقش  هستند که در نظر گرفته نشده اند. در 
مسائل اقتصادی پررنگ تر از مسائل اجتماعی بوده است، به همین دلیل مسائل اجتماعی در 

حاشیه قرار گرفته اند. 
می شوند  تعریف  سیاسی  مسائل  ذیل  پژوهش،  فرآیند  در  دست آمده  به  مضمون  دیگر 
که با عنوان مدیریت با مالحظات سیاسی مورد بررسی قرار گرفته اند. نقش و اهمیت نظام 
در  اینکه  وجود  با  دولت ها  است.  اهمیت  دارای  بازنشستگی  نظام  سیاست های  در  سیاسی 
سال های ابتدایی خود یکی از مهم ترین برنامه هایشان را اصالح و رفع مشکالت صندوق های 
این  در  اصالح  هر  زیرا  باشند.  موفق  حوزه  این  در  نتوانسته اند  کرده اند  مطرح  بازنشستگی 
و  کرده  مخالفت  سیاسی  نظام  یک  علیه  است  ممکن  که  دارد  بازندگانی  و  برندگان  حوزه 
خسارات مختلفی برای آن دولت به وجود بیاورند و چون عمر دولت ها در ایران کوتاه است 
اگر هم اقدام تأثیر گذاری در این زمینه انجام شود در زمان دولت بعدی یا با تغییرات گسترده 
همراه خواهد بود و یا به ورطه فراموشی سپرده خواهد شد. به همین علت معمواًل دولت ها 
از ایجاد یک رشته اصالحات قوی در این زمینه سرباز می زنند. از طرفی نظام سیاسی دارای 
گروه های قدرت است که می توانند به صورت پنهانی مانع از بسیاری اقدامات مفید در این 
زمینه شوند که به نفع آنان نخواهد بود. به عنوان مثال می توان تصویب قوانین زیان آور در 
حوزه بازنشستگی در سال های اخیر را بیان کرد که گرچه در حالت کلی جز ضرر و زیان برای 
صندوق ها نتیجه ای در بر نداشته است اما برای بسیاری از قدرتمندان دارای منفعت بوده است. 
در زمینه تصویب قوانین حمایتی نیز نقیصه به چشم می خورد. به زعم بیشتر کارشناسان این 
قوانین موجب از بین بردن دارایی صندوق ها شده است اما این حمایت ها برای وجهه کلی 
دولت خوب بوده است، زیرا آنها با حمایت از اقشار خاص در جامعه و افزایش پوشش آنها به 

نوعی از این گروه ها حمایت کرده اند و توانسته اند مقبولیت عمومی خود را حفظ کنند.
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5-1- رویکردهای نظری پژوهش

اقتصادی  نقش  بر  که  است  بحران  مورد نظر  رویکرد  اولین  پژوهش،  مفهومی  چارچوب  در 
صندوق های بازنشستگی تأکید دارد. این رویکرد کارکرد اصلی این نظام را تأمین درآمد برای 
دوران سالمندی و کمک صندوق های بازنشستگی به افزایش رشد اقتصادی در جامعه می داند. 
بر طبق این دیدگاه کارکرد و وظیفه اصلی صندوق های بازنشستگی افزایش سرمایه گذاری 
و باالبردن توان مالی است که از طریق آن صندوق ها می توانند در شرایط فعلی که منابع 
کمیاب هستند، در هر جامعه ای زمینه ای برای رشد اقتصادی فراهم کنند و بتوانند با افزایش 
ظرفیت مالی خود توانایی رقابت در عرصه اقتصاد جهانی را با سایر جوامع داشته باشند. در 
برهه های  تمام  در  اقتصادی  رشد  و  درآمد  کافی  تأمین  سیاست گذاران  وظیفه  رویکرد  این 
زمانی است. این رویکرد صندوق ها را فاقد توانایی برای حل مسائلی چون: عدالت اجتماعی 
این  آنچه در  بیمه ای و مالی تحت حمایت است  از طرف مؤسسات  و همبستگی می داند و 
رویکرد مورد توجه است، کارکرد اقتصادی و مالی صندوق های بیمه ای است که به عنوان تنها 
نقش مهم و تأثیرگذار این صندوق ها در نظر گرفته شده است و از سایر نقش های مؤثر این 
نظام غفلت ورزیده است. گرچه این رویکرد بر مسائل اجتماعی چون عدالت و شکل گیری 
نظام چندالیه تأکید می کند اما تحلیل آن در این زمینه اقتصادی است زیرا در حوزه عدالت، 
ایجاد هزینه و ضرر  و  فعلی  نسل  توسط  منابع کمیاب  از  زیاد  استفاده  را صرف  بی عدالتی 
برای نسل های آتی می داند و بر نقش مهم نظام چند الیه فقط از جهت کاهش فشار مالی بر 
صندوق ها تأکید دارد. طبق تحلیل مصاحبه های انجام شده با صاحب نظران و کارشناسان حوزه 
بازنشستگی، اقدامات انجام شده برای حل مسائل بازنشستگی و اقداماتی که در برنامه ریزی ها 
و سیاست گذاری ها به آن توجه شده است بیشتر ناظر برجنبه مالی و اقتصادی و دربرگیرنده 
نکاتی است که در رویکرد بحران بر آن تأکید شده است. آنچه در سال های اخیر به آن توجه 
بیشتری صورت گرفته است، مسائلی چون قوانین و مقررات اقتصادی، مسئله بدهی دولت به 
سازمان های بیمه گر و تالش برای سرمایه گذاری در صندوق ها، توجه به اصالحات پارامتریک 
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و وابستگی دولت به صندوق های بیمه ای بوده است که همگی بر رشد اقتصادی و افزایش 
توان صندوق ها در این زمینه داللت دارد. آنچه توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران را به خود 
جلب کرده  است، توان رقابت صندوق ها با سایر مؤسسات بیمه ای و مالی است و تالش بر 
این است که در حال حاضر موجودی و منابع این صندوق ها افزایش یابد تا هم نسل های 
آینده بتوانند از این منابع استفاده کنند و هم صندوق ها بتوانند با سرمایه گذاری باال به عنوان 
نهادهای مالی قوی و کارآمد شناخته شوند و بتوانند در عرصه اقتصادی رقابت داشته باشند. 
در ایران نیز مهم ترین کارکرد نظام بازنشستگی تأمین درآمد در دوران بازنشستگی برای افراد 

و ذخیره این درآمدها برای نسل های آتی جامعه مورد توجه قرار گرفته است.
 دومین رویکرد نظری پژوهش، ثبات است که در آن عالوه بر نقش اقتصادی صندوق های 
بازنشستگی بر کارکردهای مهم دیگر آنها یعنی نهادینه کردن آرامش و ایجاد انسجام اجتماعی 
صندوق های  دیدگاه  این  طبق  می شوند.  محسوب  اجتماعی  کارکردهایی  که  می کند  تأکید 
بازنشستگی صرفاً ابزار انتقال درآمد نیستند و باید در ایجاد یک جامعه منسجم و برابر سهیم بوده 
و با هرگونه نابرابری و تبعیض که باعث شکل گیری بی نظمی و هرج و مرج در جامعه می شود 
مقابله کنند. این ثبات و انسجام زمانی در جامعه به وجود می آید و نهادینه می شود که افراد 
بتوانند به نهادها و دولت اعتماد داشته باشند و از خدمات و حمایت های آنان بهره مند شده و در 
این بهره مندی ها احساس نابرابری و عدم رضایت نداشته باشند، هر چه قدر خدمات ارائه شده 
در دوران بازنشستگی برای افراد به دور از هر گونه تبعیض باشد افراد می توانند ارتباط بهتری با 
نهادهای بازنشستگی مرتبط با شغل خود داشته باشند اما اگر آنها از خدمات و حمایت های ناکافی 
برخوردار شوند و یا تحت پوشش نباشند، زمینه عدم اعتماد خود به دولت و سازمان های بیمه ای 
را از دست می دهند و احساس طرد می کنند. به وجود آمدن این شرایط در جامعه موجب بی نظمی 
و عدم ثبات شده و اعتراض بازنشستگان را به عملکردهای نظام بازنشستگی و اقدامات آنها 
افزایش خواهد داد. مسائل مهم و تأثیرگذاری چون: از بین رفتن تبعیض بین بازنشستگان توجه 
به عدالت بین نسلی، عدم وضع قوانین ناعادالنه در این حوزه، جلوگیری از اعطای امتیازات ویژه 
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به برخی گروه ها، شکل گیری نظام چندالیه اجتماعی و جلوگیری از سیاست زدگی برنامه های 
موردنظر می تواند زمینه شکل گیری عدالت اجتماعی را فراهم کرده و گروه های مختلف را به 
یکدیگر نزدیک کند. این شرایط منجر به افزایش روابط متقابل بین افراد، افراد و دولت و افراد و 

صندوق های بازنشستگی شده و ثبات و انسجام اجتماعی را محقق می سازد. 
تشکیل  نهاد  مردم  سازمان های  را  آن  هواداران  که  است  شهروندی  رویکرد،  سومین 
می دهند و عمده تأکید آن بر مشارکت اجتماعی در جامعه است که می تواند زمینه تبعیض را 
از بین ببرد. هدف سیاست گذاران در نظام های بازنشستگی فقط تأمین مناسب درآمد و رشد 
اقتصادی نیست بلکه در این نظام باید زمینه مشارکت اجتماعی بین افراد شکل گیرد و آنها 
را توانمند سازد تا بتوانند در برنامه ریزی ها و تصمیمات مربوط به این حوزه دخالت داشته و 
در تغییر و بهبود آنها نقش آفرینی داشته باشند. در اصالحات مربوط به نظام های بازنشستگی 
تغییرات گسترده ای شکل می گیرد که در آن تمام جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
درگیر هستند و این تغییرات نیاز به یک پاسخ سیاستی همه جانبه دارد که تأمین درآمد و رشد 
اقتصادی صرفًا جنبه مالی و اقتصادی آن و توجه به یک بعد محدود را مد نظر قرار می دهد 
بازنشستگان تأکید  در حالی که رویکرد شهروندی بر مشارکت گسترده گروه های سالمند و 
با طرد شدن  را  مرتبط  برنامه ریزی های  و  در سیاست گذاری ها  آنان  و عدم مشارکت  داشته 
این رویکرد نقش جامعه  برابر می داند. در  آنان  توانمندسازی  از جامعه و عدم  بازنشستگان 
مدنی و سازمان های مردم نهاد، که می توانند به نوعی در احقاق حق افراد در مسائل گوناگون 
اجتماعی سهیم بوده و آنها را در تصمیم گیری ها مشارکت دهند بسیار دارای اهمیت است. 
شهروندی به افراد صرف نظر از جنسیت، قومیت و سایر ویژگی های آنان توجه دارد و بر این 
نکته تأکید می کند که افراد به عنوان شهروند و جزء مهمی از اجتماع، باید در تصمیم گیری ها 
و برنامه های در نظر گرفته شده برای جامعه خود سهیم بوده و مشارکت کامل داشته باشند. 
این مشارکت می تواند به توانمندسازی افراد برای حضور در جامعه کمک کرده و زمینه اعتماد 
آنها را نسبت به دولت و نهادهای قانون گذار فراهم کند. یکی از عوامل فاصله طبقاتی عدم 
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آنان  از  استفاده  فقر و سوء  آنها موجب تشدید  ناآگاهی  و  است  از حقوق خود  افراد  آگاهی 
آنان فراهم نشود زمینه شکل گیری فاصله طبقاتی و  می شود و اگر شرایط برای مشارکت 
بی عدالتی ایجاد می شود. زمانی که فرد از حقوق خود آگاه نباشد و نتواند در امور مربوط به 
تقویت جامعه  و  خود مشارکت کند عمال محروم است. شکل گیری سازمان های مردم نهاد 
مدنی می تواند به عنوان یک کانال ارتباطی مهم بین مردم و دولت نقش مهمی را در افزایش 
مشارکت افراد جامعه در طرح ها و برنامه ها فراهم سازد که این مهم جز با تالش افراد و 
بستر سازی دولت در این زمینه میسر نمی شود. هم چنین توجه به مشارکت اجتماعی افراد از 
طریق: تقویت نهادهای مدنی، توجه به تشکل های کارگری و کارفرمایی و لزوم توجه به اصل 
سه جانبه گرایی، از اصول مهمی هستند که می توانند زمینه مشارکت افراد را افزایش دهند، 
صدای گروه های مختلف را به نهادهای قدرت برسانند و مانع از طرد اجتماعی آنان شوند. 
در حیطه اصالح نظام بازنشستگی در ایران، پیشنهادهای ارائه شده برای رفع مشکالت و 
اقدامات جزئی انجام شده تا کنون، نقش نهادهای مدنی و افزایش مشارکت و دخالت دادن 
افراد ذی نفع در این حوزه بسیار ناچیز بوده است و سیاست گذاري اجتماعي عموما فرآیندي 
دولت محور بوده و سیاست ها و برنامه ها توسط شوراها و کارگروه هایي مرکب از نمایندگان 
دستگاه هاي حاکمیتي تدوین و ابالغ مي شود. درواقع از کنشگران و بازیگران اصلي این عرصه 
در فرآیند تدوین و اجراي برنامه ها و سیاست ها کمتر استفاده می شود. حتي در عرصه هایي 
مانند تشکل ها و اتحادیه ها که نمایندگان گروه هاي اجتماعي حضور دارند، غالبًا این حضور 
جنبه نمادین یا تزئیني دارد. ساختار دستگاه هاي تصمیم گیر و سیاست گذار مبتني بر مشارکت 
اجتماعي گروه هاي ذي نفع طراحي نشده اند و پارامترهایي چون البي هاي سیاسي و منافع 
گروه هاي ذي نفوذ مؤثر بر تدوین سیاست ها و قوانین )مانند مدیران دولتي، نمایندگان مجلس 
شوراي اسالمي و سایر مسئوالن( اثرگذاری دارند. اصول سه جانبه گرایی،گفت وگوي اجتماعي 
و مشارکت گروه های ذی نفع از مهم ترین ضروریات سیاست گذاري اجتماعي در تمام جوامع 
هستند. باید توجه داشت سیاست گذاري بدون مشارکت واقعي و گفت وگوي ذي نفعان امکاني 
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براي موفقیت نخواهد داشت. سیاست گذاري مطلوب و موفق زماني دست یافتني مي شود که 
درك صحیح و مشترك از موضوع و راه حل ها در ذهن ذي نفعان شکل بگیرد و اجماع براي 
کاربست راه حل ها حاصل شود. تا زماني که سیاست ها به شکلي یک سویه از جانب نهادهاي 
حاکمیتي و گروه هاي نفوذ تدوین و اجرا مي شود، ثمره آن چیزي جز باقي ماندن اصلي مسئله 
مشارکت  پذیرش  و  مناسب  تدبیر  با  نیست. مي توان  موجود  تنش هاي  و  تداوم چالش ها  و 
گروه هاي اجتماعي، ضمن اصالح سیاست ها از مقاومت ها و تخریب هاي پس از آن جلوگیري 
کرد. باید پذیرفت که بخشي از مشکل نیز ناشي از ضعف تشکل هاي صنفي و مدني و عدم 

وجود ساختارهاي اجتماعي مستقل است.
 با توجه به یافته های پژوهش و چارچوب مفهومی، رویکرد کلی اصالح نظام بازنشستگی 
رویکرد،  نوع  این که  به  توجه  با  و  است  بوده  بحران  رویکرد  تا 1395  سال های 1380  در 
می تواند شیوه برساخت مسئله و انتخاب راه حل ها را متفاوت کند، رویکرد بحران ریشه مسائل 
حوزه بازنشستگی را اقتصادی در نظر گرفته و بحران به وجود  آمده در نظام بازنشستگی فعلی 
ایران را بحران مالی تلقی می کند و راه حل های ارائه شده برای آن نیز سیاست های مالی و 
اقتصادی هستند که دارای نارسایی های عمده ای مانند عدم توجه به مسائل اجتماعی مانند: 
ثبات اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، عدالت اجتماعی، عدم توجه به اصل 
سه جانبه گرایی، نهادهای مدنی و سایر است و با اصول رویکرد ثبات اجتماعی و شهروندی 

تفاوت دارد. 
متناسب  قوانین  داد  نشان  نیز  توسعه در دوره های مختلف  برنامه های  و  قوانین  تحلیل 
و  داشته  تأکید  بازنشستگی  صندوق های  اقتصادی  و  مالی  مسائل  بر  پژوهش  مضامین  با 
راهکارهای متناسب با آن نیز به همین صورت بوده اند. برنامه های توسعه نیز دز دوره های 
مختلف زمانی و با توجه به گفتمان هر دولت تحلیل شدند که نتایج نشان داد در برنامه سوم 
برنامه  دارند. در  اختصاص  اجتماعی  به حوزه  بوده و مسائل کمی  اقتصادی  رویکرد غالب، 
چهارم توسعه روح کلی قوانین به صورت اقتصادی- حمایتی است که مسائل حمایتی در آن 



64  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

بیشتر از سایر برنامه هاست، اما این رویکرد نیز با گفتمان دولت که تأکید بر برابری و عدالت 
است، در این دوره متناقض بوده  است و مواد قانونی در این زمینه اندك هستند. در برنامه 
پنجم توسعه نیز قوانین بیشتر جنبه حمایت مالی داشته و بر مشکالت و بحران های مالی 

تأکید کرده اند. صندوق ها 

جدول شماره 2- مشخصات مصاحبه شوندگان1
مدت زمان 

مصاحبه
تاریخ مصاحبه سمت و سازمان مربوطه

نام و نام 
خانوادگی

1 ساعت 1396/11/4
معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین 

اجتماعی
حسام نیکو پور

1 ساعت و 22 دقیقه 1396/11/15
مدیر عامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا 

وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری
میکائیل عظیمی

40 دقیقه 1396/11/7
کارشناس تأمین اجتماعی )بازنشستگی( 
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کامبیز لعل

1 ساعت 1396/11/23
مدیرکل روابط  عمومی صندوق بازنشستگی 

کشوری
حامد شمس

45 دقیقه 1396/11/30
مدیر گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی 

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
یاسر باقری

1 ساعت 1396/12/10
مدیرگروه مطالعات بیمه ای مؤسسه عالی 

پژوهش تأمین اجتماعی
نرگس اکبرپور

1 ساعت و 5 دقیقه 1396/12/20
مدیر کل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی
اسماعیل گرجی پور

45 دقیقه 1396/12/15
کارشناس تأمین اجتماعی مؤسسه عالی 

پژوهش تأمین اجتماعی
 عباس خندان

50 دقیقه
1396/11/30

معاون توسعه و برنامه ریزی موسسه عالی 
پژوهش تأمین اجتماعی

نعمت علی پور

1. طبق اصل مهم اخالق پژوهش، برای ذکر اسامی مصاحبه شوندگان در جدول مربوط و هم چنین ذکر نام آنها در قسمت 
تحلیل داده ها، از آنها بعد از پایان مصاحبه اجازه گرفته شده است.
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مدت زمان 
مصاحبه

تاریخ مصاحبه سمت و سازمان مربوطه
نام و نام 
خانوادگی

1 ساعت و 10 دقیقه 1396/12/22
دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی سازمان 

تأمین اجتماعی
 فرشید یزدانی

1ساعت 1396/11/15
معاون پژوهشی مؤسسه راهبردهای 

بارنشستگی صبا
رضا میرزا ابراهیمی

45 دقیقه 1397/12/25
پژوهشگر ومعاون سابق حقوقی سازمان تأمین 

اجتماعی
 محسن ایزدخواه

1ساعت 1397/2/10
رئیس هیئت مدیره انجمن های صنفی کارگران 

انجمن های صنفی کارگران
 ابوالفضل فتح اللهی

1 ساعت و 15 دقیقه 1397/1/20 معاونت سازمان تأمین اجتماعی  عظیم زاده اردبیلی

1 ساعت 1397/2/30
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق 

بازنشستگی کشوری
 زهرا زاده غالم

45 دقیقه 1397/3/5
عضو شورای حقوقی صندوق بازنشستگی 

کشوری
 طیبه جلیلی

50 دقیقه 1397/2/25
معاون امور اجتماعی و فرهنگی معاونت 

سازمان تأمین اجتماعی
 مسعود شاه  حسینی

30 دقیقه 1397/3/10
رئیس هیئت مدیره انجمن های صنفی 

کارفرمایی ایران
 محمد عطاردیان




