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پیشگفتار

ر پیشگفتا

بـه گـواه پژوهش هـای انجـام شـده و گزارش هـای کارشناسـی، به ویـژه در سـطح راهبـردی )اسـتراتژیک(، یکی از 
مهم تریـن تهدیدهـای پیـش روی صندوق هـای بازنشسـتگی، »ضعـف دانـش و فرهنـگ بیمه هـای اجتماعـی« در 
میـان گروه هـا و قشـرهای مختلـف جامعـه اسـت. بـه طـوری کـه دامنه شـیوع آن بـه شـهروندان محدود نبـوده و 
حتـی در میـان کانون هـای تصمیم سـازی و تصمیم گیـری نیـز ایـن وضعیت مشـاهده می شـود. بـر این اسـاس و از 
منظـر راهبـردی، تـاش و اقـدام بـرای مواجهـه اثربخـش و جبـران کاسـتی ها در ایـن حـوزه، در اداره صندوق های 
بازنشسـتگی امـری ضـروری به نظر می رسـد. زیرا در شـرایطی کـه وضعیت صندوق های بازنشسـتگی بـا مفاهیمی 
چـون بحـران، چالـش و ابرچالـش توصیـف می شـود، اختاف برداشـت و حتـی دیدگاه هـای نادرسـت از فرایندهای 

مرتبط با صندوق های بازنشستگی، موجب تعمیق شرایط نامساعد کنونی خواهد بود. 
روشـن اسـت کـه در ایـن چارچوب، تـاش برای شـکل گیری دیدگاه هـای هم سـو و مبتنی بر اصـول بیمه  های 
اجتماعـی، می توانـد )تنهـا( بخشـی از دشـواری را رفـع کنـد. امـا ایـن مهم خـود نیازمنـد اقداماتی بایسـته اسـت. با 
ایـن همـه، بـه نظـر می رسـد یکـی از موثرتریـن راه هـای شـکل گیری گفتمانی هم سـو در جامعـه، گفت وگـو میان 
کارشناسـان، مدیـران و سیاسـت گذاران صندوق هاسـت تـا از ایـن رهگذر ضمن تبـادل نظر و مرور ادبیـات و مفاهیم 

پایه، دیدگاه های مختلف مورد نقد قرار گیرند. 
بر این اسـاس »موسسـه راهبردهای بازنشسـتگی صبا« به عنوان نهاد پژوهشـِی صندوق بازنشسـتگی کشـوری، 
برگـزاری سلسـله نشسـت های »گفتگـوی راهبـردی« را در دسـتور کار خود قرار داده اسـت. در این نشسـت ها که با 
دعـوت از کارشناسـان و صاحب نظـران برگزار می شـود، ضمن بررسـی مسـائل و ابعاد مرتبط با موضوع بازنشسـتگی 

و بیمه های اجتماعی، مجموعه مباحث ارائه شده در نشست ها مستندسازی می شود. 
آنچه پیش رو دارید، مشـروح مطالبی اسـت که طی 10 نشسـت در سـال 1398 ارائه شـده و امید اسـت ثبت و 
ارائـه مکتـوب ایـن مباحـث در گسـترش و عمق بخشـیدن به دانـش بیمه های اجتماعی مفیـد بوده و بهانـه ای برای 

گفت وگوهای بیشتر در این باره باشد. 

مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
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عظیمـی: بـه نـام خداونـد جـان و خرد/کزین برتـر اندیشـه برنگذرد/خداونـد نام و 

خداونـد جای/خداونـد روزی ده رهنمـای. خدمـت حضـار و دوسـتانی کـه از طریق 
فضـای مجـازی مـا را می بیننـد خیرمقـدم می گویـم. موضـوع این جلسـه معرفی 
کتـاب کابـوس بازنشسـتگی اسـت. عنـوان دوم ایـن کتاب کـه نویسـنده آن را 
انتخاب کرده اسـت، )تأملی بر تجربۀ بازنشسـتگی در ایران( اسـت. نویسـندۀ 
کتـاب، دکتـر فرهـاد نصرتی نـژاد، عضـو هیئت علمـی دانشـگاه علوم بهزیسـتی و 
توان بخشـی گـروه رفـاه اجتماعـی اسـت. ایشـان دکتـرای جامعه شناسـی دارند و 
پیـش از کار دانشـگاهی به طـور حرفـه ای کارشـناس سـازمان تأمیـن اجتماعی در 
معاونـت فرهنگی و اجتماعی بودند. همچنین سـابقۀ همـکاری با مرکز تحقیقات و 
پژوهش هـای مجلـس را دارنـد و صاحب تحقیقات متعددی در حوزۀ بازنشسـتگی، 
رفاه و صندوق های بازنشسـتگی هسـتند. دوسـتانی که تمایل دارند با ایشان بیشتر 
آشـنا شـوند بـه رزومۀ ایشـان که در سـایت دانشـگاه موجـود اسـت، مراجعه کنند.

شـناخت و آشـنایی نزدیـک بـا صندوق هـای بازنشسـتگی و تجربـۀ ارتبـاط 
چهره به چهـره بـا بازنشسـتگان به علـت حضـور در سـازمان تأمیـن اجتماعـی و 
تلفیـق اطاعـات دانشـگاهی و نظری ایشـان، نتایج جالبـی را به بار آورده اسـت. 
پرسـش اصلـی کتـاب ایـن اسـت کـه چـرا بازنشسـتگان در ایـران نمی خواهند 
بازنشسـته بشـوند و چـرا این اتفـاق برای آنـان تجربـه ای  نگران کننده اسـت. ما 
در صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری می بینیـم افراد بـه لطایف الحیـل مختلف و با 
انـواع آیین نامه هـا و بخشـنامه ها تاش می کنند بازنشسـته نشـوند یا ایـن کار را 
بـه تأخیـر بیندازنـد. فارغ از مسـائل مادی و سـازمانی، ایـن رفتار تکرارشـونده در 
طـول دهه هـای گذشـته یـک ریشـۀ اجتماعـی و جامعه شـناختی دارد کـه دکتر 
نصرتی نـژاد بـه آن پرداختـه اسـت و در ایـن جلسـه بخشـی از آن را بـا مـا در 
میـان خواهنـد گذاشـت. از همـۀ حاضـران و از دوسـتان روابط عمومـی صندوق 
و به خصـوص آقـای داداشـی، مـرد خسـتگی ناپذیر صنـدوق، تشـکر می کنـم و 
از صمیـم قلـب بـرای ایشـان و همکارانشـان آرزوی موفقیـت می کنـم. از آقـای 

نصرتی نژاد، هم که وقت گذاشتند و دعوت ما را پذیرفتند، سپاسگزارم. 

نقدوبررسیکتاب

کابـوس
بازنشستگی

سخنران:
فرهاد نصرتی نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

محل برگزاری نشست:
صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ برگزاری نشست:
17 اردیبهشت ماه 1398
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نصرتی نـژاد: خدمـت حضـار گرامـی سـام می کنـم. مـن سـخنران خوبـی 

نیسـتم و پیشـاپیش از حضـار عذرخواهـی می کنـم. همان طـور کـه آقـای دکتر 
عظیمـی گفتنـد موضـوع جلسـه این اسـت کـه چـرا در جامعـۀ ایرانـی میل به 
بازنشسـتگی این قـدر کم اسـت و چـرا افراد محـدودی در بخش دولتی دوسـت 
دارنـد بازنشسـته شـوند و آن را می پذیرنـد. در ایـن کتـاب، تاش کـردم به علت 
ایـن بی عاقگـی به بازنشسـتگی بپـردازم. پاسـخ هایی که معمواًل به این سـؤال 
در ایـران داده شـده اسـت اغلـب بـر اسـاس منطـق اقتصـادی اسـت. بسـیاری 
از افـراد فکـر می کننـد کارمنـدان نمی خواهنـد و نمی تواننـد بازنشسـته شـوند، 
چـون بخـش زیـادی از درآمدشـان را از دسـت می دهنـد. قطعـاً این طـور اسـت 
و یکـی از دالیـل ایـن امـر همیـن اسـت، امـا عوامـل دیگـری نیـز وجـود دارد 
کـه بـه نظـر مـن تاکنـون بـه آن هـا پرداخته نشـده اسـت. مـن در این جلسـه 
دربـارۀ سـویه های اجتماعـی دیگـر ایـن اتفاق صحبـت خواهم کـرد. می خواهم 
بـه مؤلفه هـای اجتماعـی دیگری بپـردازم که در کار اسـت و باعـث بی عاقگی 
افـراد بـه بازنشسـتگی می شـود و بگویم چـرا بخشـی از کارمندان جدا شـدن از 

سیستم را به تعویق می اندازند. 
در ایـن کتاب سـعی کرده ام نشـان دهم آنچه در انتظار بازنشسـتگان اسـت 
بحران هـای متعـددی اسـت کـه ایـن بحران هـا تولیـد و بازتولیـد می شـوند و 
مجمـوع ایـن بحران هـا بـرای آن هـا درنهایـت بـه کابـوس تبدیل می شـود. به 
همیـن دلیـل مـن نـام ایـن کتـاب را کابوس بازنشسـتگی گذاشـته ام، چـون 
موضوعـی اسـت کـه نمی توانیـد از آن جـدا شـوید. بـرای اینکه نشـان دهم چه 
اتفاقـی باعـث چنین نگاهی شـده اسـت بایـد از منطـق جامعه شناسـانه »گذار« 
اسـتفاده کنیم. می خواهم بگویم در بازنشسـتگی چه اتفاقـی می افتد و پیامدهای 

بازنشستگی چیست. 
تعریـف سـادۀ بازنشسـتگی ایـن اسـت کـه شـما کارتـان را کـه 2۵ یا 30 
سـال اسـت انجام می داده اید از دسـت می دهیـد و ناگهان از فـردای یک روزی 
نبایـد سـر کار برویـد. مـن نـام ایـن دوره را »گـذار« گذاشـته ام. تعریـف سـادۀ 

بازنشسـتگی؛ یعنـی گـذار از وضعیتـی که شـما در آن 
شـاغل و دارای حـوزه ای تعاملی هسـتید بـه وضعیتی 
کـه فاقد اختصاصات پیشـین اسـت. اختصاصات پیش 
از بازنشسـتگی بـرای افـراد مزایـای بسـیاری دارد و 
بسـیاری از ایـن مزایـا در دورۀ پـس از بازنشسـتگی 

وجود ندارد. 
در جامعه شناسـی هرکسـی در طـول دورۀ زندگـی 
خـود دوره های گذاری مانند گـذار از نوجوانی به جوانی، 
یـا گـذار از جوانی به پیـری را دارد. جامعـه ادراک کرده 
اسـت کـه برخـی از ایـن گذارهـا مخاطره آمیز اسـت و 
بـرای آنها مکانیسـم هایی تهیه کرده اسـت تـا فرد این 
گذار را راحت تر از سـر بگذراند. مثًا در گذشـته و حتی 
امـروز، مراسـم »ختنه سـوران« یـا »جشـن تکلیـف«، 
گـذار یـک کـودک از یـک مرحلـه  بـه  مرحلـۀ دیگـر 
اسـت. در بازنشسـتگی نیز گـذار از وضعیت اشـتغال به 
وضعیـت بازنشسـتگی اتفاق می افتـد. در وضعیت پیش 
از بازنشسـتگی، فـرد شـغل و کار دارد. بسـیاری فکـر 
می کننـد کار صرفـاً یک مقولۀ اقتصادی اسـت، اما کار 
صرفاً یک مقولۀ اقتصادی نیسـت. بسـیاری از ادراکات 
اشـتباه مـا حتـی در حوزه هـای مدیریت یک سـازمان، 
ناشـی از درک نادرسـتی اسـت کـه از کار داریـم. فکـر 
می کنیـم افـراد فقـط بـرای امرارمعاش و کسـب منافع 
سـویه های  کار  درحالی کـه  می کننـد،  کار  اقتصـادی 
دیگـری دارد کـه نظام هـای بازنشسـتگی نه تنهـا در 
ایران، بلکه در بسـیاری از کشـورهای دنیـا به آن کمتر 

توجه کرده اند. 
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بـه نظـر مـن کار چندیـن سـاحت و بُعـد دارد. یک 
فـرد  وقتـی  اسـت.  »تعاملـی«  سـاحت  کار،  سـاحت 
مشـغول بـه کار می شـود بـا دیگـران )که ایـن دیگران 
می تواننـد همـکاران آن فـرد یـا مـردم کوچـه و بـازار 
باشـند( در ارتبـاط قـرار می گیرد و فـرد دارای یک حوزۀ 
تعاملـی می شـود؛ یعنـی فـرد وارد یک شـبکۀ ارتباطی 
می شـود. یکـی از جاذبه هـای کار، وارد شـدن بـه ایـن 
شـبکۀ ارتباطـی اسـت. بـه همیـن دلیـل شـما دیده اید 
کـه بسـیاری از افـراد بـا اینکـه پولـدار هسـتند بـرای 
دریافـت یـک یا 2 میلیـون تومـان کار می کنند. ممکن 
اسـت شـنیده باشـید کـه فانی دیوانه اسـت کـه برای 
یـک میلیـون تومان سـر کار آمده اسـت، درحالی که آن 
فـرد بـرای یک میلیـون تومـان سـر کار نیامده اسـت، 
او بـه خاطـر سـویه های دیگـری کار می کنـد کـه مـا 
از آن هـا غافـل هسـتیم؛ بنابرایـن کار مـا را وارد یـک 
حـوزۀ تعاملـی کـرده و بـا دیگـران مرتبـط می کنـد. 
جامعه شناسـان دربـارۀ این وضعیت می گوینـد کار برای 
فـرد سـرمایۀ اجتماعـی ایجـاد کـرده اسـت؛ یعنـی کار 
فـرد را وارد شـبکه های ارتباطـی می کنـد و این کارکرد 
بـرای افـراد مزایای روانـی مختلفـی دارد؛ بنابراین یکی 
از ویژگی هـای دورۀ ماقبـل بازنشسـتگی، داشـتن یک 
عرصۀ تعاملی گسـترده اسـت. به  تناسـب موقعیت افراد 
در کارشـان، ایـن عرصـه متفـاوت اسـت. مثـًا کسـی 
کـه موقعیت هـای مهـم سیاسـی دارد عرصـۀ تعاملـی 
بسـیار گسـترده ای دارد که این عرصۀ تعاملی از عرصۀ 

تعاملی یک کارمند جزء بسیار گسترده تر است. 

یکـی دیگـر از سـاحت های کار بُعـد »هویتـی« آن اسـت. ما بـه این بخش 
کار هـم توجـه کافـی نکرده ایـم. کار عنصـر مهم هویت بخشـی اسـت و هویت 
اجتماعـی افـراد باعـث شناسـایی آنـان در جامعـه می شـود. هرقـدر موقعیـت 
اجتماعـی یـک شـغل بااهمیت تر باشـد، جنبۀ هویتی آن شـغل برای فرد بیشـتر 
می شـود؛ بنابرایـن بسـیاری از افـراد مدام خودشـان را با این بخش از هویتشـان 
معرفـی می کننـد و پیونـد می زننـد؛ مثًا وقتـی می خواهنـد خودشـان را معرفی 
کننـد می گوینـد مـن مدیر فان جا هسـتم و اگر ایـن عنـوان را از آن ها بگیرید، 
ناراحـت می شـوند و پرخـاش می کننـد. به  ویـژه بـرای آن هـا کـه مقـام شـغلی 
باالیـی دارنـد ایـن بخـش هویتـی کار بسـیار مهم اسـت. دیده شـده اسـت که 
برخی در سیسـتم اداری اول موقعیتشـان و بعد اسمشان را می نویسند، درحالی که 
بایـد اول می نوشـت جنـاب آقـای فـان، بعد می نوشـت مدیـر یا معـاون فان 
اداره یـا مجموعـه. ایـن امـر نشـان  دهندۀ اهمیت ایـن ویژگی هویتی کار اسـت.

ویژگـی دیگـر کار ایـن اسـت کـه بـه انسـان »شأن بخشـی« می کنـد. کار 
باعـث می شـود انسـان، انسـان بشـود. بسـیاری از فاسـفه می گوینـد انسـان 
»حیـوان کارکـن« اسـت؛ یعنـی وجـه ممیـزۀ انسـان از حیـوان ایـن اسـت که 
انسـان کار می کنـد. در کار، بسـیاری از ویژگی هـا و آنچـه شـأن انسـانی نامیده 

می شود، بروز و ظهور پیدا می کند. 
سـاحت دیگـر کار »هسـتی آفرینی« آن اسـت. انسـان بـا کار چیزهایـی را 
خلـق می کنـد و بـه همیـن دلیـل بـه آن ها حـس نعوذبـاهلل خدا گونه ای دسـت 
می دهـد؛ بنابرایـن نتیجـۀ کار مـا هسـتی هایی اسـت کـه می توانـد ابژه هایـی 
مـادی یـا غیرمادی باشـد؛ بنابراین نتیجه و برآیند کار انسـانی را هسـتی آفرینی 

نام گـذاری کـرده ام.
در سیسـتم اداری، اصطـاح »کار ِگل« وجـود دارد کـه همـۀ ما با آن آشـنا 
هسـتیم. منظـور از کار ِگل ایـن اسـت که این نـوع کارها نیاز روانـی و اجتماعی 
و معنـوی آدمـی بـرای تولیـد و خلق چیـزی را بـرآورده نمی کند و همـه از مدیر 
تـا کارشـناس و کارگـر از ایـن نوع کار فراری هسـتند. یک مثـال دیگر ماجرایی 
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اسـت کـه ضرب المثل شـده اسـت. در زمان های گذشـته بـه چند کارگـر گفتند 
چاهـی بکننـد. آن هـا چاه هـای زیـادی کندند، ولـی بـه آب نرسـیدند. درنهایت 
عاصـی شـدند و پیـش اربابشـان رفتنـد و گفتنـد این کندن هـا فایده نـدارد و به 
آب نمی رسـند. اربـاب پاسـخ داد و گفـت ایـن کار برای من آب ندارد، برای شـما 
کـه نـان کـه دارد. ارباب به اشـتباه فکـر می کرد آدم هـا کار می کنند تـا فقط پول 
بگیرنـد، امـا هـر انسـانی کـه کار می کنـد دوسـت دارد کاری را انجـام دهـد که 
بـرای او ارزش اجتماعـی یـا مادی داشـته باشـد و بـرای او مهم باشـد؛ بنابراین 
اشـتباه اسـت فکـر کنیـم آدم ها فقـط بـرای پـول کار می کننـد؛ بنابرایـن خلق 
هسـتی توسـط کسـی که کار می کند بسـیار مهم اسـت. خواه این هسـتی، خلق 

یک اثر نقاشی توسط یک هنرمند باشد یا امری دیگری باشد. 
دربـارۀ هویت بخشـی کار، نتیجـۀ پژوهشـی را برای شـما بیـان می کنم که 
بیـن اسـتادان دانشـگاه تهـران انجـام شـده و خیلـی جالـب اسـت. می دانید که 
اسـاتید دانشـگاه اصطاحـاً »توان تطبیق« باالیـی دارند و می توانند خودشـان را 
از سـاختارهای موجـود بیـش از دیگـران رها کنند. بر این اسـاس انتظار داشـتیم 
وقتی اسـتاد دانشـگاهی بازنشسـته می شـود کار علمـی انجام دهـد و به گونه ای 
زندگـی خـود را پیـش ببرد که گویـی اتفاقی برایش نیفتاده اسـت، اما بر اسـاس 
این تحقیق متوجه شـدیم عموم اسـاتید معتقدند در دورۀ بازنشسـتگی احسـاس 
پوچـی و بی معنایی می کنند. این پاسـخ اسـاتید دانشـگاه اسـت، حـاال فکر کنید 
وقتـی اسـاتید دانشـگاه که درجـۀ باالیی از تـوان تطبیق دارند چنیـن می گویند، 

وضعیت دیگران چگونه است. 
یکـی از دالیـل ایـن امـر، هویت بخشـی کار اسـت. شـما کـه امـروز اسـتاد 
دانشـگاه هسـتید، فـردا یـک بازنشسـته هسـتید و تمـام عناویـن خودتـان را از 
دسـت می دهیـد. شـاید ویژگی مثبت بازنشسـتگی از منظر عدالـت و برابری این 
باشـد کـه همـۀ افراد با هـر موقعیت اجتماعی شـبیه هم می شـوند؛ یعنی اسـتاد 
دانشـگاه، مدیرعامـل، کارمنـد سـاده و کارگـر را بـا هـم برابر می کنـد. به همین 
خاطـر خیلـی از افـراد وقتـی می خواهند خودشـان را معرفی کننـد می گویند من 

»استاد بازنشسته« یا »افسر بازنشسته« هستم. 
سـاحت دیگر کار کـه همه آن را می دانند، سـاحت 
»اقتصادی« آن اسـت. کار وسـیله ای بـرای امرارمعاش 
ماسـت کـه بـا آن زندگی می  کنیم. متأسـفانه بخشـی 
از مشـکات صندوق هـای بازنشسـتگی تأمیـن منابـع 
مالی مسـتمری بازنشستگان اسـت. امری که روزبه روز 

و هرقدر جلو می رویم تأمین آن دشوارتر می شود. 
ویژگـی دیگـر کار که جامعه شناسـان به آن اشـاره 
کرده انـد ایـن اسـت کـه کار منبعـی بـرای »قـدرت« 
اسـت. می دانیـد که تعاریـف زیادی بـرای مفهوم قدرت 
وجـود دارد، امـا تعبیـری سـاده بـرای قدرت این اسـت 
کـه »شـما کسـی را برخـاف میلـش بـه کاری وادار 
کنیـد«؛ البتـه بعدهـا دیگـران ایـن تعبیـر وبـری را نقد 
کردنـد. وقتـی از قـدرت صحبـت می کنیم؛ یعنی شـما 
تـوان انجـام دادن برخی کارها را داشـته باشـید. هرقدر 
فـردی توان بیشـتری داشـته باشـد، می توانـد کارهای 
بیشـتری را علی رغـم موانـع انجـام دهـد. کار یکـی از 
منابـع مهـم قـدرت اسـت. یکـی از منابع مهـم قدرت، 
»قـدرت اقتصـادی« اسـت. افـراد ثروتمند انسـان های 
قدرتمنـدی هم هسـتند و می توانند با پولشـان کارهای 
بسـیاری کنند. برای بسـیاری از افراد کار منبع »اقتدار« 
اسـت. مثـًا یـک مدیـر می تواند بـه دیگـران امرونهی 
کنـد و بگویـد اینجـا برو یـا اینجا نـرو. جامعه شناسـان 
بـه ایـن نـوع از قـدرت کـه سیسـتم اداری بـر اسـاس 
تعاریفی مشـخص در اختیار مدیر قرار داده اسـت اقتدار 
می گوینـد. برخـی دارای »نفـوذ« هسـتند. مثـًا فردی 
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خوش سیماسـت و می توانـد از این فرصت اسـتفاده کند 
و نفـوذ کنـد. برخـی از موقعیت هـای کاری بـه خاطـر 
درآمـد، موقعیـت و اتوریتـه ای کـه بـرای افـراد تأمیـن 
می کنـد یـا بـه خاطـر اعمال نفوذهایـی که شـبکه های 
ارتباطـی ماننـد ارتباط بـا دیگر مدیران بـرای افراد تهیه 

می کنـد، منبعـی مهم بـرای قدرت هسـتند.
بسـیاری از مدیـران سـالمندی کـه دوسـت ندارنـد 
موقعیتشـان را از دسـت بدهنـد به خاطر حقوقی نیسـت 
کـه دریافـت می کننـد. آن هـا نمی خواهنـد ایـن شـبکۀ 
قـدرت را از دسـت بدهنـد؛ بنابراین بخش خیلـی زیادی 
از مخالفـت و مقاومـت بـا قانـون »منـع به کارگیـری 
بازنشسـتگان« فقـط بـه خاطـر منطـق اقتصـادی افراد 
نیسـت. آن ها نمی خواهند اتوریته و اقتدار خود را از دست 
بدهنـد. بـه همین علـت تاش می کننـد تا ایـن منبع را 
از دسـت ندهنـد، ولی کسـانی کـه موقعیت هـای پایینی 
در ادارات دارنـد دوسـت دارند بازنشسـته شـوند؛ بنابراین 
هرچقـدر موقعیت افراد باالتر باشـد میل به بازنشسـتگی 
در آنـان کمتـر می شـود. برخـاف مشـاغل خدماتی که 
تمایل دارند بازنشسـته شـوند، مشـاغل مدیریتی در برابر 

بازنشستگی، بسیار مقاومت می کنند. 
مـواردی کـه برشـمردم ویژگی هـای کار پیـش از 
بازنشسـتگی بـود. متأسـفانه در گـذار بـه بازنشسـتگی 
بیشـتر ایـن ویژگی هـا از دسـت مـی رود. وقتـی فردی 
بازنشسـته می شـود، قـدرت، اقتـدار و نفـوذ خـود را از 
دسـت می دهـد و تنهـا چیزی کـه می توانـد حفظ کند 
قدرت اقتصادی اوسـت. شـنیده ایم که افـراد می گویند 

منـی کـه تـا دیـروز رئیـس اینجـا بـودم و تا کمر بـرای من خـم می شـدند و به 
مـن تعظیـم می کردنـد، امروز دیگر مـرا بـه اداره راه نمی دهند! باید بـه این افراد 
گفـت افـراد بـه شـما تعظیـم نمی کردند، بلکه بـه مقـام و موقعیت شـما تعظیم 

می کردند؛ دیروز شما این مقام را داشتید و امروز ندارید. 
آشـنایی و آگاهـی بازنشسـتگان بـا ایـن حقایـق بسـیار مهم اسـت. هرقدر 
این آشـنایی بیشـتر باشـد، گذار از اشـتغال به بازنشسـتگی آسان تر اسـت. زمانی 
کـه بازنشسـته می شـوید، بسـیاری از آن ویژگی هـا را از دسـت می دهیـد. فـرد 
مدیرعامـل دیگـر عنوانـش را از دسـت می دهد و فقط یک بازنشسـته می شـود. 
بـه مـزاح برخـی می گوینـد »بـا زن  نشسـته«، چون فـرد باید بـه خانـه برگردد 
و پیـش همسـرش بنشـیند؛ البته ایـن وضعیت هـم مجادالت خاص خـودش را 
دارد، چـون همسـرش ایـن فرد را سـی سـال بیـرون از خانـه دیده اسـت و حاال 
کـه او را مـدام در خانـه می بینـد با هـم درگیری پیـدا می کنند و در آخر، همسـر 
می گویـد از خانـه بیـرون بـرو و بعد هم بازنشسـته سـر از پـارک درمـی آورد. در 
پارک هـا حتمـاً دیده اید کـه بازنشسـتگان گعده هایی بـرای خودشـان دارند. این 
سـاختار خوبی اسـت. آن ها جمع های دو سـه  نفره ای تشـکیل می دهند و با هم 
صحبـت می کننـد و شـطرنج بازی می کننـد. معلم، اسـتاد دانشـگاه و مدیرعامل 
همه بازنشسـته می شـوند؛ بنابرایـن فرد فردای بازنشسـتگی اش هویـت و حوزۀ 
تعاملـی اش را از دسـت می دهـد و ایـن حـوزۀ تعاملـی بـه خانـواده و دوسـتانش 
محـدود می شـود، درحالی کـه ارتبـاط بـرای انسـان خیلـی مهـم اسـت. آن قـدر 
ارتبـاط بـرای انسـان مهم اسـت کـه برخـی از اصطـاح »سـامت اجتماعی« 
دربـارۀ انسـان اسـتفاده کرده انـد. تعریـف ایـن اصطاح به طور سـاده این اسـت 
کـه انسـان بـه ارتبـاط بـا دیگـران نیـاز دارد. ایـن نیـاز به قـدری زیاد اسـت که 
فلسـفۀ زنـدان، ایجـاد مانع بـرای برآورده شـدن همین نیاز اسـت. بـرای همین 
بـه برخـی افـراد کـه می گوینـد زندان هـای برخی کشـورها جای خوبی اسـت و 
همـۀ امکانـات را دارد بایـد گفـت زنـدان جلـو برآورده شـدن نیـاز به ارتبـاط در 
انسـان را می گیـرد و شـدیدترین شـکل در زنـدان نیـز زنـدان انفرادی و سـلول 
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اسـت. ارتباط آن قدر برای انسـان مهم اسـت که انسـان حتی در چنین شـرایطی 
هـم بـا ضربـه زدن به دیـوار و مانند آن با دیگـر زندانی ها ارتبـاط می گیرد. وقتی 
شـما کارتان را از دسـت می دهید، شـبکه ای از ارتباطاتتان را از دسـت می دهید. 
دیگـر چیـزی خلق نمی کنید و شـما کـه تا دیروز موجـودی خاق بودیـد، امروز 
موجـودی مصرف کننـده شـده اید کـه دیگـر تولیـدی نـدارد و کاری نمی کنـد و 
حـس می کنـد بی مصـرف شـده اسـت. بسـیاری از بازنشسـتگان چنین حسـی 
دارنـد و بدتریـن بخـش قصـه این اسـت کـه چون بازنشسـتگی آخریـن مرحلۀ 
زندگـی و آخریـن گـذار آن اسـت، افـراد آن را دوسـت ندارنـد، چـون آدم بـه ته 
خـط می رسـد و دیگـر پـس از آن کاری نیسـت که انجـام دهد. بـرای همین در 
دنیـا کسـانی کـه می توانند بـرای خودشـان سـرگرمی هایی در ایـن دوران ایجاد 

می کنند تا آن خأل را جبران کنند. 
در ایـران می شـود گفـت همـۀ بازنشسـتگان بخش زیـادی از درآمدشـان را 
از دسـت می دهنـد. در تحقیقـی برآورد کردیم مسـتمری ای که به بازنشسـتگان 
پرداخـت می شـود در سـال اول 80 درصـد حقـوق اشـتغال اسـت و هرقـدر کـه 

بـا  بازنشسـتگان  حقـوق  فاصلـۀ  می گـذرد  سـال ها 
کسـانی کـه موقعیـت آن هـا بـا هـم یکسـان بوده انـد 
و امـروز همچنـان شـاغل هسـتند بیشـتر می شـود. در 
مرکـز پژوهش هـای مجلس، پژوهشـی دربارۀ اسـاتید 
دانشـگاه انجـام دادیـم. اسـتادی داشـتیم که در سـال 
1381 به عنـوان چهـرۀ مانـدگار ملـی شـناخته شـده 
بـود و سـال 1391 حقـوق او یک میلیـون و 800 هزار 
تومـان بود، درصورتی که اسـتادی دیگـری مانند همان 
اسـتاد، آن زمـان چنـد برابـر او دریافـت می کـرد. ایـن 
امـر بـه دلیل آن اسـت کـه صندوق های بازنشسـتگی 
مـا نمی تواننـد تمـام حقوق افـراد را پوشـش بدهند. در 
دنیـا بـرای ایـن امـر نسـبتی را رعایـت می کننـد، ولی 
مـا نمی توانیـم ایـن نسـبت را رعایت کنیـم. به همین 
خاطـر دولت هـای مـا تـا دستشـان بـاز می شـود یـک 
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جهـش حقوقـی ایجـاد می کنند و مثـًا حقوق افـراد را 
2 برابـر می کننـد، با این اتفـاق تا چند سـال آن حقوق 
بـرای بازنشسـتگان خوب اسـت، اما به دلیـل تورم این 

حقوق دوباره کم و کمتر می شود. 
از دسـت دادن همـۀ ایـن ویژگی هـا ماننـد حـوزۀ 
تعاملـی و منابـع قدرت باعـث ایجاد بحـران در زندگی 
بازنشسـتگان می شـود؛ البتـه ایـن بحـران در زندگـی 

همۀ بازنشستگان به یک میزان رخ نمی دهد. 
نام گـذاری  هویـت«  »بحـران  را  بحـران  اولیـن 
کرده ام. بازنشسـتگان در این دوران احسـاس بی هویتی 
می کننـد. احسـاس می کنند هویتشـان مخدوش شـده 
اسـت. آن هـا کـه تـا دیـروز دبدبـه و کبکـه ای بـرای 
خودشـان داشـتند امـروز صرفاً یـک بازنشسـته اند. این 
امـر دامن گیـر بسـیاری از بازنشسـتگان بـا موقعیـت 

اجتماعی باال می شود. 
بحـران دوم »داغ خوردگـی« اسـت. داغ خوردگی یا 
اسـتیگما متصـف کـردن آدم هـا بـه یک صفـت ناگوار 
بدنـی و اجتماعـی اسـت. معمـواًل ایـن داغ خوردگی از 
سـوی خانواده بازنشسـتگان اسـت؛ یعنی خانـوادۀ افراد 
بازنشسـته بـه آن هـا نشـان می دهنـد کـه آدم هـای 

بی مصرف، بیکار و عافی هستند. 
بحـران بعـدی »ازخودبیگانگی« اسـت. مـن برای 
تعریـف ایـن مفهوم از عبارت سـیمن اسـتفاده می کنم. 
او می گویـد شـما حس می کنیـد که معنـای زندگی تان 
را از دسـت داده ایـد. انسـان وقتی کار می کنـد یا کارش 
برایـش معنـا دارد یـا بـه دلیـل اجبـار به تأمیـن معاش 

خـود بـه معنـای آن فکـر نمی کنـد؛ بنابراین افـراد بـه پرسـش های بنیادین فکر 
نمی کنند؛ البته نکتۀ منفی این وضعیت دچار روزمرگی شدن است. 

بحران بعدی بحران »معیشـت« اسـت. عموم بازنشسـتگان در بازنشستگی 
بخشـی از درآمدشـان را از دسـت می دهند و در عین حال همۀ هزینه هایشـان 
افزایـش می یابـد. مثـًا دختـر و پسـرش می خواهنـد ازدواج کنند و ایـن کارها 
هزینه دارد. به دلیل افزایش سـن خود و همسـرش بیمار می شـوند و هزینه های 
درمانـی او و خانـواده اش بیشـتر می شـود، ولـی در سیسـتم بازنشسـتگی ما فرد 
درآمـدش کمتـر می شـود. امـروز یکـی از دالیـل بی عاقگـی کارمنـدان مـا 
بـه بازنشسـتگی نگرانـی از بحـران معیشـت اسـت. می دانیـد کـه مـا آدم هایی 
داشـته ایم کـه وقتـی فیش حقوق بازنشستگی شـان را بـه آن هـا داده اند نزدیک 
بـوده اسـت سـکته کننـد. مثـًا فـردی کـه 4 میلیون تومـان حقـوق می گرفته 
اسـت، حقوق بازنشسـتگی 2.۵ میلیونـی داده اند و فرد یک باره حـدود 40 درصد 
از درآمـدش را از دسـت می دهـد. علـت ایـن از دسـت دادن آن اسـت کـه در 
سیسـتم اداری بخشـی از درآمدهـای ما مشـمول کسـورات بیمه ای نمی شـود؛ 
ولـی افـراد وقتـی بـه بازنشسـتگی می رسـند ناگهـان درآمدشـان خیلـی کـم 
می شـود. آمـاری مربـوط بـه سـال 139۵ را می دیـدم کـه طبـق آن نزدیـک 
بـه 10 درصـد مسـتمری بگیران صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری نزدیـک یک 
میلیـون تومـان حقـوق دریافـت می کرده انـد. بخـش زیـادی از ایـن بحران هـا 
ذاتـی اسـت و بخشـی دیگر از ایـن بحران ها قابل  پیشـگیری اسـت و می تواند 
کمتـر بشـود، ولی چـه بخواهیم و چـه نخواهیم، ایـن بحران ها به هـر حال رخ 
می دهـد. علـت هـم این اسـت که تجربـۀ خوب وضعیـت پیش از بازنشسـتگی 

را پس از آن از دست می دهیم. 
حـال ایـن پرسـش مطـرح می شـود کـه چـه بایـد کـرد. در دنیـا دو کار 
عمـده پیشـنهاد داده می شـود: اولیـن کاری کـه برخی کشـورها انجـام می دهند 
»بازنشسـتگی تدریجـی« اسـت. در ایـن حالـت، به جـای بازنشسـتگی ناگهانی 
در دورۀ چندسـاله ای مـدام سـاعات کاری افـراد کـم می شـود و در کنـار آن فرد 
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آموزش هایـی را می بینـد تـا بتوانـد با بازنشسـتگی خـود کنار بیاید. این سیسـتم 
در ایـران خیلـی امکان پذیـر نیسـت، چـون منطـق بازنشسـتگی در کشـور مـا 
بیسـمارکی و مبتنـی بـر حق بیمـه اسـت و اگـر افـراد سـاعات کمتری سـر کار 
بیاینـد، حق بیمـۀ آنان کمتر می شـود؛ مگر اینکـه دولت بپذیرد سـاعات کاری را 
کـم کنـد، ولـی کل حقوق را بپـردازد که ایـن کار هزینه هـای دولـت را افزایش 
می دهـد؛ بنابرایـن اگـر دولت پول داشـته باشـد، می تواند سیسـتم بازنشسـتگی 
تدریجـی را اعمـال کنـد و در کنـار بازنشسـتگی تدریجی، یک سـری آموزش ها 
داده  شـود. یکی از مشـکات ما در ایران این اسـت که ما به مسـائل سیسـتمی 
نـگاه نمی کنیـم. مـا فقط خود بازنشسـته را می بینیـم، درحالی که بازنشسـته باید 
در شـبکه ای کـه در آن قـرار دارد؛ یعنـی خانـواده و سـایر افراد مرتبط بـا او و در 
ظـرف بزرگ تـری به نام جامعـه دیده شـود. کارهایی کـه معاونت های فرهنگی 
انجـام می دهنـد معطـوف بـه خـود افـراد اسـت، درحالی که بایـد هم بـه فردی 
کـه بازنشسـته می شـود و هم به خانـوادۀ او آموزش هـای الزم داده شـود. عاوه 
بـر ایـن بایـد در جامعه هـم آموزش هایی کلی داده شـود. یکی از اسـتیگماهایی 
کـه در جامعـۀ مـا وجـود دارد، این اسـت که فرد بازنشسـته فرد سـالمند اسـت. 
به واسـطۀ ایـن طـرز تلقـی بـا فـرد بازنشسـته مانند یـک فـرد سـالمند برخورد 
می کننـد، درصورتی کـه فـرد بازنشسـته ای کـه 60 سـال دارد سـالمند نیسـت. 
درسـت اسـت کـه در تعاریـف شـروع سـالمندی را از 60 یـا 6۵ سـال می دانند، 
ولـی در همیـن تعاریـف هـم بـه چنین فـردی »سـالمند جـوان« می گوینـد. در 
ایـران، تلقـی عمومـی از فرد بازنشسـته، فردی سـالمند اسـت. ما بایـد این طرز 

تفکر را با کمک مطبوعات و تلویزیون و رسانه اصاح کنیم. 
عـاوه بـر این، نـوع ارتباط خانـوادۀ فرد بازنشسـته با چنین فـردی می تواند 
بحرانی را که فرد بازنشسـته دچار آن شـده اسـت، تشـدید یا تضعیف کند. عاوه 
بـر آموزش هایـی که بایـد به خانـوادۀ فرد بازنشسـته داد، معاونت هـای فرهنگی 
سـازمان ها بایـد به خود فرد بازنشسـته آموزشـی دربارۀ واقعیت سـالمندی بدهد 
تـا افـراد بداننـد در بازنشسـتگی چـه چیزهایی در انتظار آن هاسـت و بـا آموزش 

پیامدهای این امور را کم کرد. 
کار دیگـر ایـن اسـت کـه بایـد بـرای وضعیـت 
بازنشسـتگی کـه فاقـد اختصاصـات وضعیت اشـتغال 
را  مزایـا  آن  کـه  کنیـم  فراهـم  وضعیتـی  اسـت، 
داشـته باشـیم. ایـدۀ کانون هـای بازنشسـتگی ایـدۀ 
بسـیار خوبـی بـود؛ یعنـی پـس از بازنشسـتگی جایی 
هسـت کـه افـراد بـه آنجـا می رونـد و کنار هـم قرار 
می گیرنـد، ولـی کانون هـای بازنشسـتگی کانون های 
هویت بخـش و محـل ارتبـاط نیسـت، بلکـه بیشـتر 
کارهـای  دنبـال  افـراد  اینکـه  بـرای  اسـت  محلـی 
اداری شـان مثـل فیـش حقوقی شـان می رونـد. اگـر 
ویژگی هایـی  چنیـن  بـا  بازنشسـتگی  کانون هـای 
از سـازمان های مردم نهـاد کمـک  و  کننـد  فعالیـت 
ارتباطـی  کارکـرد  از  می تواننـد  افـراد  بگیرنـد، 

کننـد. اسـتفاده  بازنشسـتگی  کانون هـای 
کار دیگـری کـه در دنیـا در ایـن زمینـه انجـام 
شـده اسـت، در ادبیـات رفـاه »غیـر کاالیـی کـردن 
هـر  کاال  کـه  می دانیـم  دارد.  نـام  بازنشسـتگی« 
چیزی اسـت کـه در بـازار قابلیت  خریدوفـروش دارد. 
سیسـتم های بازنشسـتگی در کشـور مـا اصطاحـًا 
کاالیی اسـت؛ یعنـی فرد بازنشسـته با پرداخت سـی 
آن  مزایـای  و  بازنشسـتگی  از کاالی  سـال هزینـه 
اسـتفاده می کنـد. در مقابـل این سیسـتم بیسـمارکی 
مبتنـی بـر بیمـه، سیسـتم دیگـری وجـود دارد کـه 
اولیـن بـار بوریـج در انگلسـتان آن را به وجـود آورد. 
منطـق بوریجـی کاالیـی نیسـت؛ یعنـی شـما قـرار 
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پرسش و پاسخ

پرسـش: بـا تشـکر از همـۀ دوسـتان و دکتـر نصرتی نـژاد مـن دو نکتـه 
داشـتم. اول اینکـه عنـوان کتـاب کـه کابـوس بازنشسـتگی اسـت عنوانی 

وهمنـاک اسـت. به خصـوص برای من که دو سـه سـال دیگر بازنشسـته 

می شـوم. بـه نظـرم آدم وقتـی ایـن عنـوان را می بینـد وحشـت می کند 

و اگـر از بازنشسـتگی نترسـد، هـم ناگهـان فکـر می کنـد کـه مـن هـم 

بایـد بترسـم و بـه او ایـن حـس القـا می شـود. بحـث دیگر این اسـت 

کـه مـن به طـور عملـی دیـده ام کـه وقتـی تشـویقات یـا ارفاق هایی به 

کارمنـدان می دهیـم تا آنان مثالً ده سـال زودتر بازنشسـته شـوند از این 

خیلـی اسـتقبال می شـود، حتـی دیـده ام مثـاًل جانبـازان عزیز مـا تالش 

می کننـد یـک سـال زودتر بازنشسـته شـوند، درحالی که یک سـال خیلی 

هـم تأثیـری ندارد. مـن گروه هـای زیـادی را دیده ام که بسـیار دوسـت 

دارنـد بازنشسـته شـوند. بارها دیـده ام که فـردی خودش را بـه مریضی 

می زنـد تـا بـرای خـودش ازکارافتادگـی بگیـرد و مثالً سـه سـال زودتر 

بازنشسـته شـود. بـه نظرم گاهـی طرح های ارفاقـی بازنشسـتگی، افراد 

را به بازنشسـتگی مشـتاق می کند و دیگر برایشـان بازنشستگی کابوس 

نیسـت. شـاید آن ها می خواهند از بخش دوم زندگی شـان اسـتفاده کنند 

کـه این قدر به بازنشسـتگی مشـتاق هسـتند. مـن دوسـتانی دارم که در 

نودسـالگی تـازه به گـردش در اروپا با ماشینشـان اقـدام کرده انـد. این 

دوسـتان که آلمانـی بودند در ایام محرم وارد ایران شـدند و مراسـم های 

مـا را دیدند و بسـیار لـذت بردنـد، درحالی که مـن این دغدغه را داشـتم 

بـا توجـه بـه تفـاوت فرهنگی ممکـن اسـت از آن لـذت نبرند. بـه نظرم 

بازنشسـتگی الزامـاً کابوس نیسـت و می توانـد ایامی برای لـذت بردن از 

زندگـی و سـپردن کار به جوانان باشـد.

نیسـت بازنشسـتگی را با سـی سـال کار بخرید، بلکه 
از بازنشسـتگی بـه دلیـل پرداخـت مالیات برخـوردار 
می شـوید؛ یعنـی در یک سـنی همـۀ مالیات دهندگان 
خوبـی  شـوند.  برخـوردار  می تواننـد  بازنشسـتگی  از 
سیسـتم بوریجی این اسـت که حوزۀ بازنشسـتگی را 
از کار جـدا کـرده اسـت؛ یعنی فـرد می تواند علی رغم 
می کنـد،  دریافـت  بازنشسـتگی  مسـتمری  اینکـه 
همچنـان و تـا زمانـی کـه تـوان بدنـی الزم را دارد 
اشـتغال داشـته باشـد. در ایـران پتانسـیل غیرکاالیی 
کـردن بازنشسـتگی وجـود داشـت، ولـی متأسـفانه 
چنیـن سیسـتمی در ایـران رایـج نشـد. بـه نظـر من 
طـرح یارانه هـا ظرفیت خوبی بود که می شـد مشـابه 
ایـن سیسـتم را مـا هـم داشـته باشـیم، ولـی بـه هر 

حال عملی نشد. 
 از شـما تشـکر می کنـم. اگـر سـؤالی داریـد و من 

بتوانم پاسخ بدهم، در خدمت شما هستم. 

عظیمـی: بـا تشـکر از دکتـر نصرتی نژاد کـه مطالب 

کتـاب را کلـی و به اختصـار مـرور کردند. آمـاری که 
مـا داریـم این اسـت که از سـیزده اسـتان به واسـطۀ 
ایـن  همـۀ  از  دارنـد،  حضـور  جلسـه  ایـن  در  وب 
دوسـتان کـه مـا را تنهـا نگذاشـتند، تشـکر می کنم. 
خدمـت دوسـتان یـادآوری می کنـم کتـاب کابـوس 
اسـت،  جلسـه  ایـن  موضـوع  کـه  بازنشسـتگی 

به طـور پـی دی اف روی سـایت مؤسسـه راهبردهـای 
بازنشستگی صبا وجود دارد. 
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پاسـخ: زیـر عنوان کتـاب »تأملی پدیدارشـناختی برای فهم بازنشسـتگی آن گونه 

کـه هسـت« اسـت. ما اینجـا داریم آنچه را که هسـت توصیف می کنیـم و در مقام 
تجویـز نیسـتیم. بـرای اصـاح یـک وضعیـت، اول باید توصیـف خوبی از مسـئله 
داشـت؛ بنابرایـن به ناگزیـر بایـد وضعیـت را آن گونه که هسـت دید. دوسـتانی که 
تمایـل بـه خـروج از سیسـتم بازنشسـتگی دارنـد کسـانی هسـتند کـه بـه گواهی 
فیش هـای حقوقی شـان کمتریـن دریافتـی را دارنـد. در صندوق تأمیـن اجتماعی، 
بـر اسـاس قانـون آن هرکسـی حداقـل 10 سـال سـابقه کار و 60 سـال داشـت 
می توانسـت از سیسـتم خـارج شـود و صندوق مجبور بود بر اسـاس قانـون حداقل 
دسـتمزد را بـه ایـن فـرد بپـردازد. اگـر ایـن فـرد 30 سـال هم کار کـرده بـود، باز 
حداقـل دسـتمزد را می گرفـت. اگـر بـا 10 سـال هم از صنـدوق خارج می شـد، باز 
حداقـل دسـتمزد را می گرفت؛ بنابراین دوسـتانی کـه می خواهند از صنـدوق خارج 
شـوند عمومـاً ایـن دسـته از افرادنـد؛ یعنی کسـانی هسـتند که چون همیشـه کف 
را پرداخـت می کننـد، بایـد کـف را هـم دریافـت کننـد. بـه همیـن دلیل بسـیاری 
از کارگـران به راحتـی از صنـدوق خداحافظـی می کننـد؛ امـا هرقـدر حقـوق باالتر 
مـی رود، آن وقـت ایـن اتفـاق نمی افتـد؛ بنابرایـن در سـطوح پاییـن فرمایش شـما 
خیلی درسـت اسـت. دربارۀ عنـوان کتاب هم به ایـن دلیل واژۀ کابـوس را انتخاب 
کـردم کـه بـر اسـاس مطالعاتـم و آنچه هسـت ایـن بحران هـا وجـود دارد، اگرچه 

شـدت آن بـرای همـۀ افراد بـه یک نحو نیسـت.
پرسـش: بـه نظـر من هـم کابـوس بازنشسـتگی عنـوان زیبایی نیسـت. 
سـؤال مـن این اسـت آیـا پژوهشـی انجام شـده اسـت که نشـان دهد 

چنـد درصـد از بازنشسـتگان آن را کابـوس می دانند؟ چون ممکن اسـت 

بـرای بسـیاری این دوران خوشـایند باشـد. آیا تحقیقاتی نشـان داده که 

بیشتر افراد بازنشستگی را کابوس می بینند؟ 

پاسـخ: در کتاب به بسـیاری از این پژوهش ها اشـاره شده اسـت؛ پژوهش هایی 

کـه نشـان می دهند بازنشسـتگان پـس از بازنشسـتگی چه حس هایـی را تجربه 
می کننـد؛ البتـه افـراد از واژۀ کابـوس اسـتفاده نکرده انـد، ولـی مثـًا گفته انـد 

شـده  بی معنـا  زندگی شـان  کـه  می کننـد  احسـاس 
اسـت و احسـاس می کننـد کاری بـرای انجـام دادن 
ندارنـد. افـرادی کـه چنین احساسـی را داشـتند در کل 
پژوهـش، درصـد قابل توجهـی بوده انـد؛ امـا اینکه چرا 
از ایـن واژه اسـتفاده کـردم به دلیل این بـود که در کار 
پدیدارشـناختی ادراک محقق بسـیار مهم اسـت. عاوه 
بـر ایـن به ایـن کتاب بسـیار ارجاع داده شـده اسـت و 
وقتـی مـا می خواهیم چیـزی بگوییم که اثرگذار باشـد 
مجبوریـم کمـی اغـراق کنیم تـا بگوییم بازنشسـتگی 

همان چیزی نیست که ما فکر می کنیم. 
مـن در کتـاب گفتـه ام کـه تصورمـان ایـن اسـت کـه 
پـس از بازنشسـتگی می رویـم و دور دنیـا را می گردیم، 
درحالی که چنین نیسـت. هر کار و حرفـه ای اقتضائاتی 
دارد. مثـًا مـن کـه فکر می کـردم کار معلمـی از همۀ 
کارهـا بهتـر اسـت، وقتی وارد کار شـدم دیـدم من هم 
بـدون تعـارف کار ِگل بسـیار انجـام داده ام. بعـد فکـر 
کـردم هـر حرفـه ای بخشـی دارد کـه ما آن را دوسـت 
نداریم. شـاید فقط هنر باشـد که انسـان در آن با دلش 
کار می کنـد؛ البتـه در آن هـم ممکـن اسـت برخی آثار 
و تابلوهـا و فیلم ها بـرای امرارمعاش باشـد. عنوان این 
کتـاب هم به این دلیـل بود که ادراک بسـیاری از ما از 

بازنشستگی با چیزی که واقعاً هست تفاوت دارد. 
بـرای بسـیاری از مـا بازنشسـتگی فرصت لـذت بردن 
و خوشـی اسـت، اما درواقـع چنین نیسـت و وقتی وارد 
ایـن دوره می شـویم می بینیـم که چنین نیسـت. برای 
بسـیاری از کسـانی کـه بازنشسـته شـدند، »بحـران 
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سیاسـت گذاران ما عمدتاً بازنشسـتگی را از منظر اقتصـادی می بینند. در مقاالت 
مـا مدام نوشـته می شـود کـه صندوق هـا دارنـد ورشکسـته می شـوند. واقعاً هم 
در دنیـا صندوق هـای بازنشسـتگی بـه این سـمت می رونـد، ولی مـا می خواهیم 
سـویه های اجتماعـی بازنشسـتگی دیـده شـود. ما می خواهیـم کارهایـی را بیان 
کنیـم کـه کانون هـای بازنشسـتگی می تواننـد انجام دهنـد، ولی تاکنـون به آن 
نپرداخته انـد. بـه هـر حـال قصـد ما این بـود و اگـر بازنشسـتگان این عنـوان را 

دوست ندارند، باید مرا ببخشند. 

اشـتغال دوبـاره« پیـش آمـده اسـت؛ یعنـی، بسـیاری 
از افـراد مجبورنـد دوبـاره سـر کار برونـد و در حقیقـت 
تاکسـی  راننـدگان  حتمـاً  شـما  نشـده اند.  بازنشسـته 
زیـادی را دیده ایـد کـه مثـًا می گوینـد روزگار چنیـن 
کـرد منـی که مثًا اسـتاد دانشـگاه بـودم، حـاال راننده 
تاکسـی شـده ام. در آژانس هـای مسـکن بسـیاری از 
معلمـان پـس از بازنشسـتگی مشـغول به کار شـده اند. 
آیـا ایـن چیـزی جز کابوس اسـت؟ قـرار بـود فرد پس 
از 30 سـال کار، حاال به سـرگرمی هایش بپـردازد، ولی 
حـاال کارهایـی می کنـد کـه بعضـاً دون پایه تـر از کار 

قبلی اوست. 
بـا ایـن اوضـاع واقعـاً واژۀ کابـوس اغـراق نیسـت و 
چیزی اسـت که خیلی از بازنشسـتگان مـا آن را تجربه 
می کننـد. بازنشسـتگی می توانـد کابوس نباشـد و قرار 

است که کابوس نباشد.  

پرسـش: بـه نظـر من هـم بهتر بـود عنـوان کتاب 
مالیم تـر بـود. بـه نظـر می رسـد فقط مسـئوالن 

و کسـانی کـه سـمت بـاال دارنـد تمایـل ندارنـد 

بازنشسـته شـوند و بیشـتر کارمنـدان دیگر حتی 

تمایـل دارنـد با 20 سـال سـابقۀ کار بازنشسـته 

عنـوان  انتخـاب  کـه  دارم  قبـول  البتـه  شـوند. 

سـلیقه ای است و شـما بر اسـاس تصور و سلیقۀ 

خودتان نام کتاب را انتخاب کرده اید. 

کـه  بگوییـم  می خواسـتیم  کار  ایـن  در  مـا  پاسـخ: 

نیسـت.  اقتصـادی  مسـئله ای  صرفـاً  بازنشسـتگی 
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عظیمـی: بی تردیـد بـا توجـه بـه مخالفت هایـی کـه مطـرح شـد ما به 
پژوهش هـای دقیق تـری دربارۀ این مسـئله نیـاز داریـم. از جامعۀ یک 

میلیـون و 400 هزارنفـری صندوق بازنشسـتگی کشـوری و بیش از 3 

میلیـون نفری صندوق تأمین اجتماعی و 600 هزار نفری بازنشسـتگان 

نیروهـای مسـلح، چنـد درصد مشـمول کابوس بازنشسـتگی هسـتند. 

تاکنـون چنیـن مطالعـه ای در کشـور مـا انجـام نشـده اسـت. آقـای 

نصرتی نـژاد در صحبت هایشـان مـرزی بیـن دورۀ سـالمندی و دورۀ 

بازنشسـتگی گذاشـتند. لزومـاً فـرد بازنشسـته فرد سـالمند نیسـت. 

امروز برخالف گذشـته که از دوره های کودکی، اشـتغال و بازنشسـتگی 

و سـالمندی صحبت می شـد، از »دورۀ سـوم عمر« به جای بازنشستگی 

صحبـت می کننـد. امروزه معتقدند ممکن اسـت فردی شـاغل نباشـد، 

ولـی دچـار ضعف هـای سـالمندی هم نباشـد. ایـن دوران دورۀ سـوم 

عمـر نـام دارد. در ایـن دوره فـرد هنوز ظرفیـت مولد بـودن دارد. ما به 

نقـل از این کتـاب نیاز داریم برای مسـئلۀ بازنشسـتگی مناسـک گذار 

را آمـاده کنیـم. تـا افراد بـرای گذار از اشـتغال بـه بازنشسـتگی آماده 

شـوند. از آقـای دکتـر نصرتی نـژاد و همۀ دوسـتان حاضر در جلسـه و 

دوستان استان ها ممنون و سپاسگزارم. 
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عظیمی: خدمت شـما هسـتیم بـرای صحبت دربـارۀ ارتباط نظام هـای مالیات و 

نظام هـای بازنشسـتگی. به بحثـی می خواهم اشـاره کنم، ولی دوسـت ندارم که 
ایـن سـخن را از بـاب تشـریفات ادارۀ چنین جلسـاتی تلقی کنیـد. در هفتۀ دفاع 
مقـدس هسـتیم و بـه قول آن دوسـت عزیز از دسـت رفته، یاد تمام کسـانی که 
زحمـت کشـیدند و بار دوران و بار زمانه را بر دوش کشـیدند گرامـی بداریم. باید 
امیـدوار باشـیم و از خـدا بخوانیـم و آرزو کنیـم کـه سـایۀ جنگ هیچ گاه بر سـر 
هیچ ملتی نباشـد. برآورد خسـارت ایران در هشـت سـال جنـگ تحمیلی 1000 
میلیـارد دالر بـود، اما آنچه رسـماً ثبت و امضا شـد، 97 میلیارد دالر بود. دوسـوم 
جمعیت ۵0 میلیون نفری کشـور ما در آن زمان، درگیر جنگ بودند. ۵0 شـهر و 
4 هـزار روسـتا آسـیب دیدنـد؛ 13 هزار خانه به طـور کامل ویران شـد؛ 190 هزار 
خانـه دچار خسـارت شـد؛ یک میلیـون و 2۵0 هـزار نفر ناچار به تـرک زندگی و 

کاشانه شان شدند؛ و 800 واحد صنعتی آسیب دید. 
سـال 1394-1393 آمـار واحدهـای صنعتـی مـا 12 هـزار بـوده اسـت. آن 
زمـان کل واحدهـای صنعتـی مـا 4 هـزار تـا ۵ هـزار واحد بـوده اسـت. نزدیک 
یک پنجـم صنایـع ما در جنگ آسـیب دیدنـد. در این سـال ها، اقتصـاد ما به طور 
میانگیـن 30 درصـد کاهـش تولیـد ملی پیدا کـرده اسـت. آنچه در بنیاد شـهید 
فقـط در طـول جنـگ هشت سـاله تحمیلی ثبت شـده اسـت، 213 هـزار و 2۵۵ 
نفر شـهید بوده اسـت. این شـهدا خانواده و دوسـتانی داشـته اند و همۀ خانواده ها 
و اطرافیانشـان بسـیار صدمـه خوردنـد و آرزوهایشـان بر باد رفت. ضمـن احترام 
بـه همۀ  کسـانی که بـار دوران و زحمت زمانه را بر دوش کشـیدند آرزو می کنیم 
سـایۀ جنـگ از سـر ایـران دور شـود و هیچ بشـری در دنیـا درگیر جنگ نشـود. 
ایـن موضـوع بـه عقانیتـی دوطرفـه نیـاز دارد و امیدواریم بشـر سـاکن در کرۀ 

خاکی، روزی به این عقانیت برسد. 
در ایـن جلسـه خدمـت آقای فـاح و آقـای گرجی پور هسـتیم. می خواهیم 
یکـی از مباحـث مهـم در حـوزۀ نظـام بازنشسـتگی؛ یعنـی نسـبت میـان نظام 
مالیاتـی کشـور بـا نظـام بازنشسـتگی آن را بـا هـم مرور کنیـم. تصـور رایج بر 

لبدشکافی کا
ابعادپیوندی
لیاتی نظامما

ونظام
تأمیناجتماعی

سخنرانان:
علی فالح

پژوهشگر اقتصاد
اسماعیل گرجی پور

رئیـس دبیرخانـه هیئت امنای سـازمان تأمیـن اجتماعی 
و صندوق های تابعه 

محل برگزاری نشست:
صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ برگزاری نشست:
4 تیـرماه 1398



کالبدشکافی ابعاد پیوندی نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی

21

آن اسـت کـه از طریـق مالیات هـا مخـارج نظـام حمایـت اجتماعـی، یـا نظـام 
بازنشسـتگی تأمیـن می شـود، امـا آقـای فـاح در کتابشـان نشـان می دهد که 
پیونـد میان نظـام مالیات و نظام بازنشسـتگی فقط از زاویۀ تأمین مالی نیسـت، 
بلکـه جـاده ای دوطرفـه اسـت و این طـور نیسـت کـه نظـام بازنشسـتگی فقط 
و فقـط گیرنـده باشـد. ایـن نظـام می توانـد در رابطـه  ای دوطرفـه قـرار بگیـرد 
و می شـود تقویت کننـدۀ نظـام مالیاتـی باشـد و نظـام مالیاتـی هـم می توانـد 
تقویت کننـدۀ نظـام بازنشسـتگی باشـد. خوشـبختانه آقـای فاح نویسـندۀ این 
کتـاب بیـش از ده سـال سـابقۀ کار کارشناسـی در سـازمان تأمیـن اجتماعـی 
را دارنـد و ایـن تصمیـم سـخت را گرفتنـد کـه از ایـران مهاجرت کننـد و چند 
صباحـی اسـت کـه در کانادا سـاکن هسـتند و اتفاقاً در کانـادا نیز در بـازار نظام 
بازنشسـتگی به عنـوان کارشناسـی بیمه های اجتماعی مشـغول به کار هسـتند. 
مؤسسـه راهبردهـای بازنشسـتگی صبا غیر از کتـاب امروز؛ یعنـی نقش نظام 
مالیاتـی در کارآمـدی تأمیـن اجتماعی، سـال گذشـته نیـز کتـاب دیگری از 

ایشـان را بـا عنـوان ضـرورت تدویـن سـند سیاسـت سـرمایه گذاری در 
صندوق هـای بازنشسـتگی منتشـر کـرده اسـت. امیدواریـم همکاری هـای 

ایشان با ما ادامه پیدا کند. 
دوسـتان اسـتان ها می تواننـد کتابـی را کـه موضوع بحـث امروز ماسـت و 
به طـور پی دی اف در سـایت مؤسسـۀ صبا موجود اسـت دانلود و مشـاهده کنند. 
ابتـدا صحبت هـای آقـای فـاح را می شـنویم و بعـد خدمـت آقـای گرجی پـور 
هسـتیم کـه مدیـرکل بیمه هـای اجتماعـی وزارت رفـاه بودنـد و اخیـراً رئیـس 
دبیرخانـه هیئت امنـای سـازمان تأمیـن اجتماعـی شـده اند. جـدا از مسـئولیت 
رسـمی، ایشـان به عنـوان یکـی از کارشناسـان صاحـب  قلـم و اثـر در حـوزۀ 
بازنشسـتگی هسـتند و چـون سال هاسـت مسـئلۀ صندوق هـا را از منظر کان 
و ملـی بررسـی می کننـد، سخنانشـان بـرای مـا حتمـاً جالب توجه خواهـد بود. 

خدمت آقای فاح برای بحثشان هستیم. 

فالح: مـن هم عرض سـام خدمت دوسـتان دارم. 

سـعی می کنـم بحثـم را به طـور خاصـه خدمتتـان 
ارائـه بدهـم و پس از آن اگر سـؤالی بـود، در خدمت 
شـما خواهم بود. دوسـتان همـه از متخصصان حوزۀ 
بازنشسـتگی هسـتند و می دانیـد مهم ترین مشـکل 
توسـعه یافته  دنیـای  بازنشسـتگی در  صندوق هـای 
و غیرتوسـعه یافته مشـکات مالـی آن هاسـت؛ البته 
منشـأ بحران در این دو نوع کشـورها متفاوت اسـت. 
بیشـتر  بحـران  منشـأ  توسـعه یافته  کشـورهای  در 
بحث هـای جمعیتـی و امیـد بـه زندگـی و کاهـش 
زاد و ولـد اسـت. همچنیـن ایـن علت کـه در دنیای 
توسـعه یافته نظـام تولیـد برون سـپاری شـده اسـت؛ 
یعنـی بخشـی از تولیـد بـه کشـورهایی ارجـاع داده 
شـد کـه نیـروی کار ارزان تـر داشـتند؛ یعنـی اگرچه 
کار  بـازار  ولـی  داشـت،  وجـود  اقتصـادی  رشـد 
کوچک تـر شـد و بـرای صندوق هـای بازنشسـتگی 
مشـکل ایجـاد شـد و آن ها دچـار بحران شـدند. در 
کشـورهایی مانند ما، بیشـتر مباحـث اقتصادی مانند 
تـورم مطـرح بـوده اسـت کـه منابـع صندوق هـای 
ناکارآمدی هـای  همچنیـن  خـورد؛  را  بازنشسـتگی 
اسـت.  سیاسـی  اقتصـاد  بحث هـای  و  مدیریتـی 
صرف نظـر از اینکـه منشـأ بحـران چـه بوده اسـت، 
مطـرح  بحـران  ایـن  بـرای  بسـیاری  اصاحـات 
شـد؛ ماننـد اصاحـات پارامتـری و بعـداً اصاحـات 
سیسـتماتیک و بعـد هم بحـث بانک جهانـی دربارۀ 
نظـام تأمیـن اجتماعـی چندالیـه مطرح شـد. بحث 
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نظـام تأمیـن اجتماعی چندالیـه مبتنی بـر این ایده 
اسـت کـه این بحـران آن قدر بزرگ اسـت که شـما 
پارامتریـک نمی توانیـد  به تنهایـی و بـا اصاحـات 
ایـن بحـران را حـل کنیـد، چـون بازنشسـتگی باید 
معنایـی هم داشـته باشـد. شـما نمی توانید بـه افراد 
بگویید حاال در 6۵ سـالگی یا 70 سـالگی بازنشسته 
بشـوید. شـما نمی توانیـد مدام سـن بازنشسـتگی را 
بـاال ببرید. بـا این کار افـراد به این نتیجه می رسـند 
که اصًا بازنشسـتگی چـه اهمیتـی دارد، وقتی قرار 
نیسـت حتی ده سـال از مزایای آن اسـتفاده کنم. با 
چنیـن کارهایـی افراد بـه این نتیجه می رسـند که از 

روش هایی به جز بازنشستگی استفاده کنند. 
نظـام تأمین اجتماعی چندالیـه روش پایدارتری 
را  بـار مسـئولیت  ایـن  اسـت کـه سـعی می کنـد 
به گونـه ای میـان دولـت، افـراد و کارفرمایـان توزیع 
کنـد تـا به هر بخش فشـار کمتری وارد شـود؛ یعنی 
دولـت و کارفرمـا بـه روش هـای متـداول خودشـان 

بخشی از این بار را بر عهده می گیرند. 
پرداختـه  مبحـث  ایـن  بـه  کمتـر  ایـران  در 
شـده اسـت کـه الزامـات اجتماعـی یـک نظـام 
تأمیـن اجتماعـی چندالیـه چیسـت. ایـن کار بـه 
لحـاظ رویکـردی یـک قـدم در این راه محسـوب 
می شـود. بایـد بـه این پرسـش پاسـخ داد کـه اگر 
یـک نظـام مالیاتی کارآمد نداشـته باشـیم، چگونه 
می توانیـم یـک نظـام تأمیـن اجتماعـی چندالیـه 
تأمیـن  نظـام  می گوییـم  وقتـی  باشـیم.  داشـته 

اجتماعـی چندالیـه اولیـن پرسشـی کـه بایـد بـه آن پاسـخ بدهیـم ایـن 
اسـت که چگونه الیه ها را تقسـیم کنیم. باید مشـخص شـود هرکسـی از 
هـر الیـه چقـدر دریافت خواهد کرد. برداشـت من این اسـت که شـاقول 
و شـاه بیت ایـن موضوع »مالیات« اسـت. مالیـات به عنوان ابـزار ادارۀ هر 
کشـور می تواند نقش چشـمگیری در تدوین سیاسـت های رفـاه اجتماعی 
داشـته باشـد. در ایـن کتـاب ما خواسـته ایم ابعاد این کار را بیشـتر نشـان 
بدهیـم؛ البتـه اشـاره ای بـه تجربـۀ کشـورهای OECD و بخش هایی از 

کشورهای اروپایی هم داشتیم.  
بـا این مقدمه وارد جزئیات بحث می شـوم. همۀ شـما اقتصـاد خوانده اید 
و می دانیـد کـه اولیـن هـدف مالیـات، کسـب درآمد بـرای دولت ها بـود، اما 
رفته رفتـه اهـداف مالیـات تغییر کرد و مالیـات دیگر فقط ابزار کسـب درآمد 
تلقـی نشـد و کم کـم ابـزار رشـد اقتصـادی و ابـزار برنامه ریـزی منطقـه ای 
شـد؛ نظیـر کارهایـی کـه در ایـران هـم انجـام می شـود. مثـًا دولـت بـه 
شـرکت هایی کـه در برخـی نقـاط کشـور تأسـیس شـوند معافیـت مالیاتی 
می دهـد. در سـه دهـۀ اخیـر، مالیـات رکـن اصلـی سیاسـت گذاری رفـاه 
اجتماعـی در دنیـا شـده اسـت؛ یعنـی دولت هـا بـه ایـن نتیجه رسـیدند که 
به جـای اینکـه فقـط در بلندمدت پرداخت مسـتقیم انجام بدهند، از بخشـی 
از درآمـد دولـت در زمـان حاضر چشم پوشـی بکنند بـا این منطق کـه افراد 
را تشـویق کننـد بخشـی از منابـع درآمدیشـان را بـرای  وقتـی که به سـن 
بازنشسـتگی یا دورۀ ازکارافتادگی رسـیدند پس انداز کنند و بتوانند خودشـان 
را تأمیـن مالـی کننـد؛ همچنیـن افـراد بتواننـد دربـارۀ مسـکن و آمـوزش 
فرزندانشـان ایـن هزینه هـا را تأمیـن مالـی کننـد، حتـی در کشـوری مانند 
امریـکا از سـال 1980 بـه بعـد اصاحـات بسـیاری در زمینـۀ مالیات ها رخ 
داد. همیـن حـاال کـه مـا صحبت می کنیـم باید بدانیـم تمـام دعواهایی که 
بـر سـر اوباماکـر وجـود دارد و بحث هایـی که آقـای ترامپ مطـرح می کند 
کـه بایـد آن طـرح را بردارنـد و طـرح دیگـری جایگزیـن آن کننـد، همـان 
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چیـزی اسـت که در پـس ذهن جمهوری خواهـان وجود دارد؛ یعنی اسـتفاده 
از بحـث مالیـات بـرای تأمین مالـی بلندمـدت طرح های بهداشـتی درمانی. 
انتقـاد جمهوری خواهـان این اسـت کـه می گوینـد اوباماکر بیشـتر پرداخت 
مسـتقیم می کنـد و بیمار حق انتخاب پزشـک ندارد، ولـی جمهوری خواهان 
و به طـور مشـخص ترامـپ می خواهنـد افـراد از طریـق معافیـت مالیاتـی 
حسـابی داشـته باشـند و در آن حسـاب پولشـان را بگذارنـد و وقتـی بـه 
خدمـات بهداشـتی و درمانی نیاز داشـتند از آن حسـاب پول برداشـت کنند؛ 
البتـه نقدهایـی بـه ایـن رویکرد وجـود دارد. منتها بحث اساسـی این اسـت 
کـه مـن در کمتر کشـور توسـعه یافته ای دیـده ام کـه در آنجا مالیـات نقش 
غالبـی در بحث هـای بازنشسـتگی نداشـته باشـد. دربارۀ آموزش و مسـکن 
چنیـن فراگیـری وجـود نـدارد. امریـکا دربارۀ مسـکن تنها کشـوری اسـت 
کـه بـه افـراد معافیـت مالیاتی می دهـد. در حـوزۀ آمـوزش فرزنـدان، کانادا 
خیلی پیشـروتر اسـت، ولی دربارۀ بازنشسـتگی تقریباً این موضوع در بیشـتر 

کشورها عمومیت دارد و همۀ کشورها از آن استفاده می کنند. 
دو نکتـه مهـم در ایـن زمینـه وجـود دارد: اول اینکـه، در چـه شـرایطی 
نظـام مالیاتـی می تواند برای سیاسـت گذاری اجتماعی اسـتفاده شـود؛ و دوم 
اینکـه، اگـر سیاسـت های کان اجتماعـی کشـورها به سـمت این بـرود که 
از طریـق نظـام مالیاتـی بخواهنـد به معماری نظـام اجتماعی شـکل بدهند، 
چـه تأثیراتـی بر نظـام اجتماعی می گـذارد. منظورم از نظـام اجتماعی، بحث 
بازنشسـتگی اسـت. آیـا ایـن به سـمت سیسـتم های مبتنی بـر DC حرکت 
می کنـد، یـا می تواننـد سیسـتم های DB را حفـظ کننـد و بـا سیسـتم های 
DC هـم کار کننـد. ایـن دو پرسـش کلیدی اسـت که مـن در انتهای بحثم 

به آن می پردازم. 
پیـش از اینکـه بـه جزئیـات بپـردازم بایـد بگویم کـه همۀ ایـن حرف ها 
بـرای وقتـی اسـت کـه دولـت بـه لحـاظ حاکمیتـی آن قـدر قوی باشـد که 
قـدرت اخـذ مالیـات متعلـق به خـودش را داشـته باشـد. اگر دولت بـه لحاظ 

حاکمیتـی و اطاعاتـی این قدرت را نداشـته باشـد، 
اساسـاً مالیات نمی تواند ابزاری برای سیاسـت گذاری 
اجتماعـی باشـد. شـما همگـی ایـن ضرب المثـل را 
شـنیده اید که در غـرب از مالیات و مـرگ نمی توانید 
فـرار کنیـد. دولت های پیشـرفته در زمینۀ شناسـایی 
درآمدهـا و هزینه هـا بسـیار قـوی شـده اند و چـون 
سسـیتم های بانکـی، مالـی، بـازار و بـورس آن هـا 
بـه هـم وصل شـده اسـت دقیقـاً می دانند کـه افراد 
چقـدر درآمد دارنـد؛ بنابراین وقتی فـردی اظهارنامۀ 
مالیاتـی پر می کنـد، دولت پیش از شـما اطاعاتتان 
را دارد؛ یعنـی این طور نیسـت که شـما اظهارنامه ای 
را پرکنید و دولت امکان نداشـته باشـد آن را نسنجد. 
اگـر دولـت نتوانـد مالیاتش را شناسـایی کنـد، دیگر 
ایـن بحث هـا خیلـی موضوعیـت نـدارد. اگـر فرض 
کنیـم دولـت می توانـد و این امکان را داشـته باشـد 
کـه مالیـات خـود را کسـب کند، بایـد دیـد دولت با 
چـه روش هایـی ایـن کار را انجـام می دهـد. مثـًا 
دربـارۀ بازنشسـتگی در کشـورها دو رویکـرد وجـود 
دارد: یـا نـرخ ترجیحـی اعمـال می کنند؛ و یـا بالکل 
آن را معـاف از مالیـات می کننـد. می گوینـد اگـر بـر 
فـرض شـما 100 واحـد درآمـد داریـد و 20 درصـد 
درآمـد خودتـان را بـرای اهـداف بازنشسـتگی )در 
حسـاب هایی که رجیسـتری هسـت و بانـک وظیفه 
دارد گـزارش این حسـاب را بـه ادارۀ مالیاتی و دولت 
بدهـد( سـرمایه گذاری کنیـد، آن وقـت آن 20 درصد 
درآمـد شـما معاف از مالیات می شـود. ایـن روش دو 
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مزیـت دارد. بـا یـک مثال ایـن را توضیـح می دهم. 
اگر کسـی بـر فـرض 100 هـزار دالر درآمد داشـته 
باشـد، بایـد 3۵ تـا 40 هـزار دالر مالیات بدهـد. اگر 
ایـن فـرد 20 هـزار دالر از آن درآمد را بـرای اهداف 
بازنشسـتگی در حسـاب رجیسـتری سـرمایه گذاری 
از 80 هـزار دالر محاسـبه  او  کنـد، نـرخ مالیاتـی 
می شـود، امـا اگر کسـی بخواهـد میز و مبـل بخرد، 
بایـد مالیـات آن را بدهـد. ایـن امـر بـه افـرادی که 
درآمـد دارنـد انگیـزه ای قـوی می دهـد کـه در 6۵-
60 سـالگی، یـک میلیـون یـا 2 میلیـون دالر پـول 
در آن حسـاب رجیستری شـان داشـته باشـند و یک 

مستمری طویل المدت دریافت کنند. 
مثـال دیگـر بحـث آمـوزش اسـت. در بسـیاری 
از کشـورها دولـت بـه افـراد می گویـد اگـر آن هـا 
بـرای آموزش فرزندانشـان مبلغی را در حسـاب های 
رجیسـتری ذخیره بکننـد، دولت آن بخـش از درآمد 
افـراد را از مالیـات معـاف می کنـد؛ البتـه بـرای این 
موضـوع یـا بازنشسـتگی سـقف وجـود دارد؛ یعنـی 
شـما اگـر یـک میلیـون دالر درآمـد داشـته باشـید، 
نمی توانیـد 200 هـزار دالر از آن را بـرای اهـداف 
بازنشسـتگی ذخیـره کنیـد، چـون درنهایـت نظـام 
اجتماعـی در پـی ثروت انـدوزی نیسـت، بلکـه قـرار 

است رفاه نسبی برای افراد به وجود بیاورد. 
بحـث دیگـر حـوزۀ مسـکن در امریکاسـت. در 
دارد کـه  ایـن هـدف وجـود  بسـیاری  کشـورهای 
همـۀ افـراد باید بتوانند صاحب مسـکن و سـرپناهی 

بـرای خودشـان بشـوند. در امریـکا به طـور مشـخص دولـت می گویـد اگـر 
شـما تـا سـقف یـک میلیـون دالر وام مسـکن گرفتـه باشـید، بهـره ای که 
پرداخـت می کنیـد به عنوان هزینـۀ قابل قبول مالیاتی خانوار شـما محسـوب 
می شـود. مثـًا اگـر 30 هـزار دالر یـا 2۵ هـزار دالر بهـرۀ پرداختی سـالیانۀ 
وام شـما باشـد، ایـن 2۵ هـزار دالر از درآمد شـما معـاف از مالیات می شـود 
و بـر بقیـۀ درآمـد شـما مالیات بسـته می شـود. این دربـارۀ اصل خـود درآمد 
اسـت؛ امـا سـؤال ایـن اسـت که ایـن پول ها کـه سـرمایه گذاری می شـود و 
خـودش سـودی دارد اینجـا مالیـات چگونـه اعمال می شـود. در بسـیاری از 
کشـورها، سـود ایـن درآمدها هم معـاف از مالیـات می شـود. درنهایت وقتی 
فـردی بـر فـرض، امروز بازنشسـته می شـود حاال بایـد از ایـن صندوق های 
ذخیـره خـود برداشـت کنـد. بسـیاری از کشـورها در ایـن مرحله مالیاتشـان 
را دریافـت می کننـد. دلیـل ایـن اسـت کـه وقتـی فـرد جـوان اسـت درآمد 
بیشـتری دارد و بایـد مالیات بیشـتری بدهـد. دولت در این زمـان طرح هایی 
بـه نـام Saving plan دارد و بـه افراد به واسـطۀ این طرح ها اجـازه می دهد 
به جـای اینکـه امـروز مالیـات بدهنـد معـاف از مالیـات شـوند، ولـی باید در 
آینـده و در زمـان بازنشسـتگی مالیـات بدهنـد، چون بـه هر حال بایـد افراد 
یک جایـی مالیـات پرداخـت کننـد؛ حـال یـا در زمـان اشـتغال افـراد یـا در 
زمـان بازنشسـتگی. در کشـورهای صنعتـی عمومـاً دو حالـت وجـود دارد: یا 
نرخ هـای ترجیحـی بـر درآمـد افراد اعمـال می کنند، یـا کًا درآمـد را معاف 
از مالیـات می کننـد و در بخـش سـوم؛ یعنـی زمـان بازنشسـتگی مالیـات را 
اعمـال می کننـد. منتهـا ایـن رویکـرد هـم خالـی از عیـب نیسـت. بـه این 
رویکـرد هـم چنـد انتقـاد شـده اسـت. یـک انتقـاد ایـن اسـت کـه مالیـات 
اساسـاً بـرای اخـذ درآمـد دولت ها بـوده اسـت و از ابتـدا برای سیاسـت رفاه 
اجتماعـی نبـوده اسـت. ایـن افـراد می گویند اگـر شـما از ابزار مالیـات برای 
سیاسـت گذاری رفـاه اجتماعـی خانوارهـا اسـتفاده کنیـد، فرم هـای مالیاتـی 
پیچیـده می شـود و واقعـاً هـم همین طور اسـت. بـا پیچیده شـدن برگه های 
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مالیاتـی افـراد مجبـور می شـوند بـرای ایـن کار حسـابدار اسـتخدام کننـد و 
بـرای آن هزینـه پرداخـت کننـد؛ لـذا از ایـن منظـر بسـیاری معتقدنـد ایـن 
کار بـرای افـراد و به ویـژه بـرای خانوارهـای کم درآمدتـر معضلـی می شـود. 
مؤسسـۀ اربن )Urban Institute( تحقیقی کرده اسـت و نشـان داده اسـت 
اگـر دولـت از طریـق نظام هـای مالیاتـی می خواسـت بـه افراد کمـک کند، 
در مقایسـه بـا پرداخت مسـتقیم باز هـم هزینه هـای اداری اش کمتر اسـت. 
تحقیقـات ایـن مؤسسـه نشـان داد اگـر فـردی بخواهـد در امریـکا از دولت 
پرداخـت مسـتقیم دریافـت کنـد، بایـد دوازده صفحه فـرم را پر کنـد و یک 
روز کاری بایـد مرخصـی بگیـرد؛ بنابرایـن آن ها نتیجـه گرفته انـد، حتی اگر 
فرم هـای مالیاتـی پیچیده بشـود، باز هـم هزینۀ آن از پرداخت های مسـتقیم 
ماننـد یارانه هـای ما کمتر اسـت؛ لـذا این انتقـاد خیلی بنیادی نیسـت. انتقاد 
مهـم دیگـر این اسـت کـه وقتـی شـما از نظـام مالیاتـی اسـتفاده می کنید، 
درنهایـت صرفه هـای اقتصادی مشـمول کسـانی می شـود که درآمـد دارند. 
آن هـا بـرای فـرار مالیاتی می خواهند بخشـی از درآمدشـان را پس انداز کنند. 

اگـر فردی درآمد کافی نداشـته باشـد، چـرا باید این 
کار را بکنـد. بـرای مثـال مـن هنـوز بـرای خـودم 
Registered savings plans ایجـاد نکـرده ام بـا 

اینکـه درآمـدم در کانادا بد هم نیسـت، چـون آن قدر 
هزینه هـای دیگـر در زندگـی باالسـت کـه نمی ارزد 
آدم فقـط بـه خاطـر صرفـۀ مالیاتـی 18 هـزار یا 20 
هزار دالری درآمدش را در حسـابی بگذارد که نتواند 
بـه آن دسـت بزنـد، چـون وقتی شـما پولتـان را در 
حسـاب رجیسـتری می گذارید هر لحظـه نمی توانید 
بـه آن دسـت بزنیـد؛ لذا آن هـا می گویند اسـتفاده از 
ابـزار مالیاتـی در سیاسـت گذاری رفـاه اجتماعـی در 
حـوزۀ بازنشسـتگی می تواند بسـیار کارآمد باشـد، اما 

فقط برای طبقات دارای درآمد. 
بـرای بهتر مشـخص شـدن بحث بـه بهره های 
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مالیاتـی وام هـای مسـکن در امریـکا توجـه کنیـد. 
تحقیقـات نشـان می دهد تقریبـاً 70 درصـد مزایای 
مالیاتـی در امریـکا نصیـب 20 درصـد افـراد جامعـۀ 
امریـکا می شـود؛ آن هایـی کـه می تواننـد خانۀ یک 
میلیون دالری بخرند. در بسـیاری از کشـورها، برای 
پاسـخ به ایـن انتقادها، دولت ها سیسـتم »مچینگ« 
را طراحـی کرده انـد. در ایـن سیسـتم دولت می گوید 
اگـر شـما 1۵ یـا 20 درصـد از درآمدتـان را کنـار 
عمومـی  بودجـۀ  از  درصـد  هـم ۵  مـن  بگذاریـد، 
برایتـان  و  می گـذارم  کنـار  شـما  بـرای  را  کشـور 
سـرمایه گذاری می کنـم. بـا ایـن طـرح حتـی افـراد 
کم درآمـد انگیـزۀ پس انداز پیـدا می کنند، چـون اگر 
فـرد 20 درصـد بگـذارد، دولـت ۵ درصـد می گـذارد 
و معـادل یک چهـارم پولـی کـه فردگذاشـته اسـت 
دولـت بـه او کمک باعـوض داده اسـت؛ یعنی فرد 

2۵ درصد سود کرده است. 
شـد،  داده   »401k« طـرح  وقتـی  امریـکا  در 
پـس از آن طرح هـای جدیـدی مطـرح شـد تـا این 
نقیصـه را برطـرف کننـد. نمونـۀ دیگر حسـاب های 
کاناداسـت کـه بسـیار موفق تر از امریـکا عمل کرده 
اسـت، چـون در کانـادا، دولـت مچینـگ می کنـد و 
می گویـد بـرای هـر فرزند تا سـقف 7 هـزار و ۵00 
دالر، معـادل 30 درصد مشـارکت شـما مـن هم در 
آن حسـاب پـول می گـذارم. این امر به افـراد انگیزه 
می دهـد و مـن وقتی بـه کانـادا رفتـم در ابتدا حتی 
وقتـی کار نداشـتم برای ایـن برنامه ثبت نـام کردم، 

چـون منطـق این کار برای من ملموس بود. شـما وقتـی 200 دالر پس انداز 
کنیـد، 30 درصـد بازدهـی می گیریـد؛ لـذا بـرای پاسـخ بـه آن انتقادهـا از 
سیسـتم های مچینگ اسـتفاده کردنـد. انتقاد سـوم به این سیاسـت مالیاتی 
کـه امـروز در غـرب جدی تـر هم شـده این اسـت کـه می گویند شـما افراد 
را مجبـور می کنیـد بـرای اهداف مشـخصی پس انداز کنند و اگـر افراد برای 
اهـداف مشـخص موردنظر شـما پس انداز کردنـد، به آن ها معافیـت مالیاتی 
می دهیـد، ولـی افـراد با توجه به شـرایط زندگی شـان اهـداف مختلفی برای 
پس انـداز دارنـد. مثـًا فـردی نیاز دارد بـرای پرسـتار گرفتن بـرای مادرش 
یـا بـرای حـوادث غیرمترقبـه ای پس انـداز کنـد کـه اآلن نمی داند چیسـت 
ولـی فکـر می کند ممکن اسـت در آینـده رخ بدهد. این منتقـدان می گویند 
چـون شـما مـوارد اسـتفاده از معافیت مالیاتـی را محدود می کنیـد، درنتیجه 
از آن اسـتقبال کمتـری می شـود. بـه نظـر من هم این انتقاد نسـبتاً درسـت 
اسـت. بـرای برطـرف کـردن این نقیضـه خیلـی از کشـورها اجـازه داده اند 
کـه شـما پـس از ایجـاد Registered savings plans بتوانیـد در مواقـع 
ضـروری بـدون اینکه تنبیه شـوید یا پنالتـی به آن بخورد پولتـان را بردارید. 
قبـًا این طـور بـود کـه اگـر شـما ایـن پـول را برمی داشـتید یا بایـد همان 
موقـع مالیـات آن پـول را می دادیـد یـا بـه آن پنالتـی می خـورد، امـا امروز 
 می گوینـد اگـر شـما می خواهید خانـۀ اولتـان را بخرید، می توانید از حسـاب

Registered savings plans خـود مثـًا ۵0 هـزار دالر پـول برداریـد، 

ولـی به شـرط اینکـه طـی پنج سـال این پـول را بـه آن حسـاب بازگردانید؛ 
بنابرایـن ایـن مباحـث از ابتـدا شسـته ورفته نبـود و به مـرور ایـن نقیصه هـا 

برطرف شد. 
ایـن کلیـت بحـث ما برای نحوۀ اسـتفاده از نظـام مالیاتی بـرای طراحی 
معمـاری جدیـد اجتماعـی بـود. حـال بایـد پرسـید ایـن معمـاری اجتماعی 
چگونـه شـکل می گیـرد. آنچـه اتفـاق می افتـد این اسـت که دولـت می آید 
و وظایـف را تقسـیم می کنـد. برای مثال در کانادا دولت در اسـناد باالدسـتی 
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تعییـن کرده اسـت کسـی که بازنشسـته می شـود بایـد 7۵ درصـد درآمدش 
را از طریـق سیسـتم بازنشسـتگی دریافـت کنـد. این همان چیزی اسـت که 
مـا بـه آن نـرخ جایگزینـی می گوییـم و در اینجـا عـدد آن 7۵ درصد اسـت. 
حـال سـؤال ایـن اسـت چگونـه بایـد ایـن 7۵ درصـد تقسـیم بشـود که به 
دولـت، افـراد و کارفرماهـا فشـار نیـاورد. در کانـادا گفته اند حـدود 14 درصد 
از مبلـغ 7۵ درصـد بایـد از طریـق old age و سیسـتم های بدون مشـارکت 
تأمیـن بشـود. حـدود 2۵ درصـد ایـن رقـم بایـد از سیسـتم های بیمه هـای 
اجتماعـی اجبـاری کـه نمونـۀ آن در ایـران صنـدوق تأمین اجتماعی اسـت، 
تأمیـن بشـود که در آن هرکسـی که شـغلی دارد خـودش و کارفرما 9 درصد 
پرداخـت می کنـد و اجبـاری اسـت. بقیـۀ ایـن مبلـغ تـا 7۵ درصـد از طریق 
نظام هـای مالیاتـی تأمیـن می شـود؛ یعنـی دولت باید مشـوق هایی بـه افراد 
بدهـد کـه از طریـق ایـن مشـوق ها افـراد پس اندازهایـی داشـته باشـند و 
در سـن بازنشسـتگی درنهایـت آن 7۵ درصـد را دریافـت کننـد. ایـن همان 
چیـزی اسـت کـه ما بـه آن تأمیـن اجتماعـی چندالیـه می گوییـم؛ بنابراین 
تأمیـن اجتماعی چندالیه بحث پیچیده ای نیسـت. تأمیـن اجتماعی چندالیه 
می خواهـد بگویـد شـما یک نرخ جایگزینـی طراحی کنیـد و بگویید این نرخ 
جایگزینـی چطور می خواهد تقسـیم بشـود. در آنجا تقریبـاً 3۵ درصد را نظام 
مالیاتـی از طریـق مشـوق های مالیاتی کمک می کند که اعمال بشـود. شـما 
وقتـی آمار هزینه هـای اجتماعی دولت را محاسـبه می کنید بایـد هزینه های 
مالیاتـی را هـم در کنار پرداخت های مسـتقیم بگذارید، وگرنه شـاخصی غلط 
طراحـی کرده ایـد، چـون دولـت ممکن اسـت مسـتقیماً پولـی به شـما نداده 
باشـد، اما دولت از درآمدی که می توانسـت داشـته باشـد چشم پوشـی کرده 
اسـت. در ادبیـات سیاسـت های رفـاه اجتماعـی، بـه ایـن امـر »هزینه هـای 
مالیاتـی دولـت« گفته می شـود کـه ایـن هزینه هـای مالیاتی دولـت درواقع 
به عـاوۀ پرداخت هـای مسـتقیم دولـت، هزینه هـای اجتماعـی دولت هـا در 

غرب را شکل می دهد و نه فقط پرداخت های مستقیم. 

نکتـۀ دیگـر ایـن اسـت کـه در ایـران تـا بحث 
تأمیـن اجتماعـی چندالیـه می شـود بحـث  نظـام 
مطـرح  اجتماعـی  بیمه هـای  خصوصی سـازی 
اجتماعـی  تأمیـن  نظـام  درصورتی کـه  می شـود، 
چندالیـه بـا بحـث خصوصی سـازی خیلـی متفاوت 
اسـت. کسـی نمی توانـد تأمیـن اجتماعـی پایـه را 
خصوصـی کنـد. کسـی نمی توانـد آن الیـۀ اجباری 
اول را خصوصـی کنـد؛ البته حسـاب های انفرادی به 
ایـن شـیوه که گفتم می تواند شـکل بگیـرد و تأمین 
اجتماعـی چندالیـه را شـکل بدهـد. از نظـر آمـاری 
هـم مطالعاتـی کـه در اتحادیـۀ اروپـا انجـام شـده 
اسـت، بـه مـا می گویـد آیـا ایـن کارهـا صرفه های 
مالیاتـی دارد یـا نـه؛ چـون درسـت اسـت کـه افراد 
امـروز مالیـات نمی دهنـد، امـا فـردا و پـس از سـی 
سـال بایـد مالیـات بدهنـد. حـال سـؤال این اسـت 
کـه بـرای کسـی کـه از درآمـد امـروزش صرف نظر 
کـرده اسـت، پـس از سـی سـال ارزش پولش حفظ 
می شـود و او صرفـۀ اقتصـادی می بـرد یا نـه. اینکه 
صرفـۀ اقتصـادی نصیب شـما می شـود یا نـه به دو 
عامـل مهم بسـتگی دارد: اول اینکه نرخ های مالیات 
ابزارهـای  اینکـه  دوم  و  اعمـال می شـود؛  چگونـه 
سـرمایه گذاری جایگزیـن چـه چیـزی هسـتند. من 
از دومـی شـروع می کنـم. اگـر مـن بـه دلیـل اینکه 
می خواهـم از معافیـت مالیاتـی اسـتفاده کنـم از 20 
درصـد درآمـد امـروزم صرف نظـر کـردم و آن را در 
یـک حسـاب پس انـداز سـرمایه گذاری کـردم و آن 
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حسـاب پـس انداز یـک فعالیـت اقتصـادی کم بازده 
و کم ریسـک را انجـام داد صرفـۀ بیشـتری می بـرم 
یـا اینکـه اگـر مالیـات این پـول را بدهـم و آن را در 
روش سـرمایه گذاری پربـازده و بـا ریسـک معقـول 
ببرم. ممکن اسـت اگر در بخش اول سـرمایه گذاری 
کنـم، صرفـۀ اقتصـادی نصیب مـن نشـود؛ بنابراین 
بسـیار مهـم اسـت کـه در کنـار سیسـتم مالیاتـی 
چـه نظـام سـرمایه گذاری و چـه ابزارهـای مالـی در 
کشـورتان داشـته باشـید. اگـر ابزارهـا و بازارهـای 
مالـی پیشـرفته ای نداشـته باشـید، نمی توانیـد کار 
خاصـی کنیـد. یـادم هسـت مـن در یـک شـرکتی 
کار می کـردم کـه هـر دو هفتـه یـک نیوچـر فانـد 
جدیـد طراحـی می کردند و خودشـان بـه آن تارگت 
فانـد می گفتنـد و بـه مـا می گفتند این را به کسـانی 
کـه 30 سـال یـا 2۵ سـال بعد بازنشسـته می شـوند 
و هنـوز فرصـت دارنـد، می توانیـد پیشـنهاد دهیـد؛ 
بنابرایـن صرفـۀ اقتصـادی بدون داشـتن بـازار مالی 
مسـنجم برای افـرادی بـا ویژگی های مشـخص به 
دسـت نمی آیـد. همچنین دربـارۀ نرخ مالیاتـی، مثًا 
در کانـادا صرفۀ مالیاتی 27 درصد اسـت؛ یعنی شـما 
که پولتان را در حسـاب های رجیسـتری گذاشـتید و 
مالیـات آن را نداده ایـد، ارزش پولتـان بیشـتر شـده 
اسـت و شـما 27 درصد سود کرده اسـت در مقایسه 
بـا زمانی که شـما مالیـات می دادید و ایـن پول را در 
حسـاب رجیسـتری نمی گذاشـتید. همیـن در برزیل 
حـدود 14 درصد اسـت، چـون نرخ مالیـات در کانادا 

32.۵ درصـد اسـت و در برزیـل 18 تـا 20 درصـد اسـت؛ لـذا صرفه هـای 
مالیاتـی بـا توجـه بـه شـرایط می تواند تغییـر کنـد. خاصۀ بحث این اسـت 
کـه معمـواًل طرح هایـی کـه از سیسـتم های معافیـت مالیاتی بـرای درآمد و 
همچنیـن بـرای سـرمایه گذاری های ناشـی از آن درآمد و بر مسـتمری بهره 
می برنـد عمومـاً صرفه هـای اقتصـادی فراوانـی بـرای کسـانی دارد که بین 
1 تـا 1.۵ برابـر میانگیـن درآمـد کشورشـان دارنـد؛ امـا اگر کسـی کم درآمد 
باشـد، فقـط درصورتی کـه دولت از سیسـتم مچینگ اسـتفاده کنـد می تواند 
صرفـۀ اقتصـادی ببـرد. جزئیـات زیـادی در کتاب آمـده اسـت و نمی خواهم 

وارد آن بشوم. 
در ایـران پـس از اینکـه دولـت نتوانسـت قـدرت شناسـایی مالیات های 
خـودش را داشـته باشـد، ماده واحـدۀ قانونـی بود کـه تجمیع منابـع درآمدی 
بـرای مبنـای محاسـبۀ مالیـات را از پایـه برداشـت و امـروز ما در ایـران این 
بحـث را نداریـم کـه مجمـوع درآمد شـما بایـد مبنای مالیات شـما باشـد. تا 
آنجـا کـه مـن اطـاع دارم این بحـث در قانـون مالیاتـی امروز مـا کاربردی 
نیسـت. مشـکل بعـدی ایران این اسـت کـه ما نظـام دیتابیـس و اطاعاتی 
قـوی ای نداریـم. نظـام بانـک و بـورس مـا بـا هـم خیلـی تعامل مشـترک 
ندارنـد. اگـر بخواهیـم سیاسـت تأمیـن اجتماعـی چندالیـه را ایجـاد کنیم، 
بـدون داشـتن یک سیاسـت مالیاتی خوب چنیـن امکانی را نداریـم. باید هم 
بـه لحـاظ قانونی و هـم به لحـاظ دیتابیس های بانکی و مالی مجهز شـویم. 
مضـاف بـر ایـن باید نظـام مالی و بانکی متشـکل و قوی داشـته باشـیم که 

بتوانند برای صندوق های بازنشستگی پروداکت مالی ایجاد کنند. 
بـه یـاد دارم حـدود سـال 1380 کـه در تأمیـن اجتماعـی اسـتخدام 
شـدم، مقالـه ای ترجمـه کـردم کـه در آن مقالـه مطـرح شـده بـود دولت یا 
صندوق هـای بازنشسـتگی یکـی از کارکردهایـش ایـن اسـت کـه بتوانـد 
آن  منظـور  مـن حـاال می فهمـم  بدهـد.  توسـعه  را  مالـی  پروداکت هـای 
مقالـه چـه بـود، چـون وقتـی حجـم عظیمـی از منابـع را از طریـق مالیـات 
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هدایـت کنیـد، بـرای اینکـه صرفه هـای مالیاتـی و انگیـزه ایجاد بشـود باید 
پروداکت هـای مالی طراحی بشـود تا بتواند جمعیت مشـخص شـما را تحت 
پوشـش قـرار بدهد. ایـن کلیات بحث کتاب بود. امیدوارم توانسـته باشـم آن 

را برای شما درست توضیح داده باشم. 

مـن  دارم.  بزرگـواران  همـۀ  خدمـت  ادب  عـرض  و  سـام  گرجی پـور: 

قصـد سـخنرانی نداشـتم. خوشـحالم توانسـتم آقای فـاح را ببینیم. ایشـان 
نـکات خیلـی خوبـی را مطـرح کردنـد، بحـث را به طـور مفصل بـاز کردند و 
آسیب شناسـی هـم انجام دادنـد. نکتۀ خوبی که ایشـان مطـرح کردند بحث 
پایگاه هـای اطاعاتـی بـود. در گذشـته )در سـال 1380، اگـر اشـتباه نکرده 
باشـم( آقـای دکتـر میـدری و دوستانشـان در مرکـز پژوهش هـای مجلـس 
کاری انجـام دادنـد و بـه دلیل مشـکات پایـگاه اطاعاتی برای تشـخیص 
میـزان درآمـد افـراد، آن زمـان طرحـی دادنـد که مقالـه آن هم هسـت و به 
دنبـال آن یکـی از اقتصاددانـان ایـده ای را مطـرح کـرد کـه در آن زمـان از 
آن ایـده اسـتقبال نشـد، امـا امـروز آن ایـده فراگیـر شـده اسـت و بیـش از 
چهـل کشـور دنیـا در حـال اسـتفاده از این ایـده هسـتند. این ایـده »مالیات 
بـر نقـل  و انتقـال بانکی« اسـت. این ایـده مزایـای قابل توجـه و چندوجهی 
نسـبت بـه سیسـتم مالیاتـی مبتنی بر پایـگاه اطاعاتـی دارد، اما یک سـری 
انتقـادات هـم به این شـیوه مطرح می شـود. امـروز اقتصاددانـان بزرگی مثل 
فریدمـن و جـوزف اسـتیگلیتز و دیگـران این شـیوه را تأیید می کننـد. امروز 
در کشـور برزیـل هـم از ایـن ابـزار بـرای تأمیـن مالـی حـوزۀ رفـاه و تأمین 
اجتماعی اسـتفاده می شـود. مزیت این شـیوه این اسـت که در آن تشـخیص 
نیـروی انسـانی وجـود نـدارد و فسـادی کـه ممکن اسـت بـر پایۀ شـناخت 
نیـروی انسـانی ایجـاد شـود از بین مـی رود. معمـواًل کمتر از 1 درصـد از هر 
نـوع تراکنـش مالـی برداشـت می شـود و به طـور ماشـینی به حسـاب دولت 
به عنـوان مالیـات واریـز می شـود. مزیـت دیگـر این سیسـتم حاصل شـدن 

ابـزاری بـرای جلوگیـری از سـوداگری در اقتصـاد 
اسـت، چـون خیلـی از فسـادها و انباشـت ها کـه در 
اقتصـاد کان می توانـد رخ بدهـد بـا ایـن شـیوه از 
بیـن مـی رود. در هر حـال در آن زمـان دکتر میدری 
و دوستانشـان محاسـبه ای هم کردنـد و در آن جزوه 
بـا عنـوان »مالیات بـر نقـل و انتقال بانکـی؛ ابزاری 
بـرای رفـاه اجتماعی« نوشـتند که اگـر بخواهند زیر 
1 درصـد از نقـل و انتقـال بانکـی به عنـوان مالیـات 
برداشـت شـود، چقدر منابـع حاصل می شـود. همان 
زمان مشـخص شـد این ابزار خیلی بیشـتر از تأمین 
اجتماعـی می توانسـت کسـب درآمـد کنـد؛ یعنـی 
اصـًا الزم نبـود از ابـزار حق بیمه و سـهم کارفرما و 
کارگـر اسـتفاده کنید که می توانسـت مشـکاتی در 
فضای کسـب وکار ایجـاد کند. درنهایت پیشـنهادی 
کـه بـه  نوعـی در ایـن تحقیـق داده شـد ایـن بـود 
کـه می توانیـم از ایـن شـیوه به عنـوان ابـزار مالیاتی 
اسـتفاده کنیـم. بـه نظـر من بـا توجه به اشـکاالتی 
کـه در سیسـتم اطاعاتـی و پایـگاه دادۀ مـا وجـود 
دارد شـاید ایـن روش بتوانـد آن ضعفـی را که آقای 
فـاح بـه آن اشـاره کـرد پوشـش بدهـد؛ البتـه این 
ایـده هـم محل بحـث اسـت و مـن نمی خواهم آن 
را تأییـد و تکذیـب کنـم، ولـی فکـر می کنـم ایـن 
موضـوع بـا توجـه بـه ضعـف پایـگاه اطاعاتـی ما 

می تواند کمک کننده باشد. 
بیـش از ایـن مصـدع اوقـات شـما نمی شـوم و 
برسـیم.  پاسـخ  و  پرسـش  بـه  بیشـتر  می خواهـم 
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سـؤالم از آقای فاح این اسـت که از سـخنان شـما 
این طور برداشـت کـردم اگر در این سیسـتم مالیاتی 
از مچینگ اسـتفاده نشـود و فقـط از معافیت مالیاتی 
اسـتفاده شـود بیشـتر افـرادی کـه 2 برابـر متوسـط 
درآمـد دارنـد از معافیت هـای مالیاتـی نفـع می برنـد 
دسـتمزد  ترکیـب  نمی برنـد.  نفـع  کم درآمدهـا  و 
در تأمیـن اجتماعـی دسـت کم بخشـی کـه اعـام 
می شـود کمتـر از دو برابـر میانگیـن اسـت. البته که 
فـرار بیمـه ای هم وجـود دارد امـا اگـر آن را هم 20 
تـا 30 درصد در نظـر بگیریم باز هم درآمدها بسـیار 
پاییـن اسـت. بـا توجـه به ایـن واقعیت به نظر شـما 
چـه ابـزاری برای ایـران می تواند مناسـب باشـد. آیا 
می تـوان از ایـن ابـزار اسـتفاده کـرد یـا بایـد سـراغ 
ابزارهـای تأمیـن مالـی دیگـری ماننـد مالیـات بـر 
تراکنش ها برویم؟ پیشـنهاد شـده اسـت کـه مالیات 
بـر ارزش افـزوده حـذف شـود و از این ابزار اسـتفاده 
شـود. اگـر اشـتباه نکنـم جمعیـت بـاالی 6۵ سـال 
مـا حـدود ۵ میلیـون نفـر هسـتند. شـما فرمودید در 
کانـادا 14 درصـد از نرخ جایگزینـی )میانگین درآمد 
جامعـه( از طریـق مسـتمری old age و به واسـطه 
مالیات هـا تأمیـن می شـود. در کشـور ما، شناسـایی 
میانگیـن درآمـد افـراد هم کار سـختی اسـت. اما آیا 
می تـوان بـرای ایـران بـا ابزارهای معرفی شـده مثل 
مالیـات بـر ارزش افـزوده ایـن مسـتمری را تأمیـن 
مالـی کـرد. نکتـۀ جالـب دیگر بحث شـما ایـن بود 
کـه حـق بیمـه در سیسـتم اجبـاری 9 درصد اسـت 

و ایـن حـق بیمـه در سیسـتم اجبـاری 2۵ درصـد نـرخ جایگزینـی را تأمین 
می کنـد مابقـی هـم در حسـاب های انفرادی اسـت و بخشـی از مچینگ به 
دسـت می آیـد. مـا در طراحـی نظـام چندالیـه فـارغ از الیـۀ مسـاعدت که 
آن را کنـار می گذاریـم، مدت هـا دنبـال بحـث old age بودیـم، ولـی اگـر 
می خواسـتیم آن سیسـتم را راه بیندازیـم، نزدیک 14 تـا 1۵ هزار میلیارد پول 
نیـاز داشـتیم تـا افـراد 6۵ سـال به بـاال بتواننـد حداقل دسـتمزد یا متوسـط 
دسـتمزد را بگیرنـد. متوجـه شـدیم اگـر بخواهیـم در سیسـتم های اجبـاری 
اصاحاتـی ایجـاد کنیـم، کف و سـقف آن در خیلـی جاها با هم فـرق دارد و 
هـر صندوقـی بـرای خودش قواعـد خاصـی دارد. شـما فکر می کنیـد با چه 

شیوه و روشی می توانیم اصاحات را برای ایران انجام دهیم؟ 
عظیمـی: مـا دربـارۀ مقطعـی از زندگـی افـراد صحبـت می کنیـم کـه قرار 

اسـت افـراد بـدون کار کـردن درآمـدی داشـته باشـند و اسـم ایـن وضعیت 
بازنشسـتگی اسـت. ایـن امـر نیـاز دارد پولـی کـه بـه فـرد بازنشسـته داده 
می شـود از یک جایـی یا با یک مکانیسـمی تأمین بشـود. قبـًا و حتی امروز 
می شـد و می شـود بـه منبـع نفـت فکـر کـرد کـه نفـت را می فروشـیم و به 
بازنشسـتگان می دهیم یا از کسـانی که کار می کنند می گیریم و به کسـانی 
می دهیـم کـه کار نمی کننـد، امـا این شـیوه ها بـه ناپایـداری خورده اند. حاال 
متخصصـان بـه فکـر خاقیـت در ایـن زمینـه افتاده انـد؛ شـیوه هایی ماننـد 

شیوۀ اخذ مالیات یا کسب منابع جدید برای مالیات. 
مـن امـروز بـه بانک رفتم تـا کار کوچکـی انجـام دهم. خانمـی آمد که 
200 هـزار تومـان وام می خواسـت و گریـه می کرد. از بانک بیـرون آمدم، ده 
متـر دور نشـده بـودم کـه خانـم موجـه و موقر سـالمندی آمد و گفت پسـرم 
می توانـی بـه مـن کمـک کنـی. مـن ایـن مثـال را زدم تـا بگویـم گویی ما 
بـا یـک نقصـان درآمد در این سـن مواجه هسـتیم. احتمااًل دوسـتان اسـتان 
مـا هـر روز بـا مراجعـۀ بازنشسـتگانی کـه کم بودن مستمری شـان مشـکل 
آن هاسـت روبـه رو می شـوند. من فکـر نمی کنم کـه روزی بدون وقـوع این 
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صحنه هـا بـرای همـکاران مـا بگـذرد. حـاال سـؤال ایـن اسـت مـا از کجـا 
بایـد منابعـی بیاوریـم تـا ایـن مشـکل را حـل کنیـم. دوسـتان مـا در سـال 
1394 مطالعـه ای انجـام دادنـد و دو رقـم را بـا هـم مقایسـه کردنـد. اطاع 
داریـد کـه هـم دولـت و هـم مجلـس از صندوق هـا به عنـوان ابرچالـش یاد 
می کننـد و می گوینـد تمـام بودجـۀ دولت را کمکـی که دولت مجبور اسـت 
بـه دو صنـدوق لشـکری و کشـوری کنـد بـه گـروگان گرفتـه اسـت. آنچه 
را دولـت بـرای ایـن دو صنـدوق پرداخـت می کنـد بـا مالیـات محقق نشـده 
مقایسـه کردیـم و متوجـه شـدیم کمکی کـه دولت بـه این دو صنـدوق که 
جامعـۀ هـدف آن در اوج خـودش ۵ میلیـون نفرند می کند، یک سـوم مالیات 
محقق نشـدۀ سـال 1394 اسـت. در سـال 139۵ یک چهـارم، بنابراین اگر ما 
بتوانیـم سیسـتم مالیاتی مان را مقـداری بهبود بدهیم، ابرچالـش را می توانیم 
چالـش کنیـم. سـؤال اصلی ما این اسـت کـه فرآیند یـا منبع مالـی پرداخت 
افـرادی کـه وارد دورۀ بازنشسـتگی می شـوند چگونـه اسـت؟ دکتـر فـاح 
 old گفتنـد در نمونـۀ کانـادا این پول 14 درصد اسـت که از منابـع طرح های
age تأمیـن می شـود و 2۵ درصـد آن از طریـق بازنشسـتگی های اجباری و 

36 درصـد از طریـق مشـوق های مالـی کـه در ایـن زمینه وجـود دارد تأمین 
می شـود. گویـی قـوۀ عاقلـه ای در سیسـتم وجود دارد کـه به افـراد می گوید 
برویـد پس انـداز کنیـد و بـه آن هـا می گویـد اگـر اینجـا پس انداز کنیـد، من 
بـه شـما آوانس می دهـم؛ یعنی در این کشـورها مکانیسـم هایی وجـود دارد 
کـه پـس از 30 سـال با انبـوه مطالبات بازنشسـتگان که درآمد ما کم اسـت 
و نـرخ کفایـت مـا زیـر ۵0 درصـد اسـت مواجـه نشـوند. در این کشـورها از 
منشـأها و جریان هـای مختلف اسـتفاده می کنند تـا منابع الزم بـرای دوران 

بازنشستگی افراد تأمین بشود. 
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پرسش و پاسخ

پرسـش: خسـته نباشـید. خیلی ممنونـم. من کتاب 
را قبـاًل ندیـده بودم، امـا از عنوان نشسـت تصور 

کـردم قرار اسـت بیشـتر دربارۀ نحـوۀ تخصیص 

مالیات در سیسـتم تأمین اجتماعـی صحبت کنیم. 

برایـم جالب بـود که بدانـم آیا می شـود از مالیات 

بـرای سیسـتم پایۀ بیمـه ای اسـتفاده کرد یـا نه. 

نمی دانـم در کتـاب دربـارۀ ایـن مطلـب توضیـح 

داده شـده اسـت یـا نـه، ولـی خواهـش می کنـم 

دربـارۀ ایـن بخـش صحبـت کنیـد. سـؤال دیگر 

مـن ایـن اسـت آنچه مـا از کارکـرد نظـام تأمین 

اجتماعی انتظار داریم هموارسـازی مصرف اسـت؛ 

هـم در طول عمر افـراد و هم توزیـع مجدد ثروت 

در سـطح جامعـه؛ گویی بحث شـما این مسـیر را 

به سـمت افـراد و همبسـتگی اجتماعی در سـطح 

افقـی می بـرد و توجیهی برای همبسـتگی عمودی 

و بین  نسـلی ندارد. اگـر ممکن اسـت، دربارۀ این 

هم توضیح بدهید. 

فـالح: خیلـی ممنونـم. ابتـدا از سـؤال آقـای گرجی  پـور شـروع می کنـم. بله، 

نقـدی کـه بـه ایـن سیسـتم ها می شـود ایـن اسـت کـه ایـن سیسـتم بـرای 
کسـانی کـه درآمـدی ندارنـد یـا درآمـد کمـی دارنـد انگیزه بخش نیسـت. من 
در مـورد خـودم مثـال زدم کـه بـا اینکـه میانگیـن درآمد مـن بد نیسـت، ولی 
مـن ایـن حسـاب را بـرای خودم بـاز نکـردم، چـون هزینه های زندگی بیشـتر 
اسـت؛ امـا همان طـور که گفتـم روش هایـی تکمیلـی ماننـد روش مچینگ را 
کنـار ایـن روش گذاشـته اند. مچینـگ؛ یعنی تطبیـق دادن؛ یعنی اگر شـما 10 
تومـان بـرای پس انـداز می گذاریـد، دولـت هـم 3 تومـان به عنـوان پرداخـت 
مسـتقیم در آن حسـاب بگـذارد. بـا این اوصاف شـما 30 درصد بازدهـی دارید. 
بحـث دیگـر ایـن اسـت کـه اجـازه داده انـد که حق شـما انباشـت شـود. مثًا 
شـما وقتـی در 2۵ سـالگی وارد بـازار کار می شـوید، خانـه و ماشـین نداریـد و 
می خواهیـد تشـکیل خانـواده بدهیـد؛ بنابرایـن حجـم عظیمـی از درآمد شـما 
بـرای نیازهـای روزمـرۀ شـما هزینه می شـود. در این سیسـتم ها ایـن اجازه به 
افـراد داده شـده اسـت کـه اگـر برای مثـال مـن در سـال 2000 بـا درآمد ۵0 
هـزار دالری هیـچ پس انـدازی نکـرده ام حق من اسـت که مثـًا 18 هزار دالر 
از ایـن ۵0 هـزار دالر را بعـداً پس انداز کنم و این حق من سـوخت نشـود و هر 
وقـت درآمـد داشـتم می توانـم ایـن پـول را پس انداز کنـم و از درآمد آن سـال 
مـن آن پـول حذف شـود. این روش هـا تاش می کنند تـا به انتقـادات موجود 

در سیستم های مالیاتی پاسخ بدهند و نقیصه های آن را برطرف کند. 
همیـن امـروز در امریـکا بحـث این اسـت که نرخ بهـرۀ بانکـی را کاهش 
بدهنـد و معافیـت مالیاتـی را کاهـش بدهنـد تـا افرادی کـه می تواننـد با 400 
هـزار دالر خانـه بخرنـد آن هـا هـم بتواننـد از مزایـای مالیاتی اسـتفاده کنند و 
نه فقـط کسـانی کـه درآمدهای بـاال دارند. آماری دیـدم که جالب اسـت بدانید 
حسـاب های سـرمایه گذاری مربـوط بـه طرح هـای بازنشسـتگی در امریـکا از 
کل پس انـداز خانوارهـا در امریـکا بیشـتر اسـت؛ یعنـی هنـوز هم با تمـام این 
انتقادهـا مشـوق های مالیاتـی آن قـدر کارآمد اسـت کـه پس انـداز امریکایی ها 
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در ایـن حسـاب ها هنـوز بیش از کل سـایر پس انـداز امریکایی ها بـرای اهداف 
دیگر است، چون می توانند از این مشوق ها استفاده کنند. 

دربـارۀ سـؤال دیگـر؛ وقتـی شـما می خواهیـد نظـام تأمیـن اجتماعـی را 
تأمیـن مالـی کنیـد دو بحـث وجـود دارد. درنهایـت تأمیـن اجتماعـی جـزو 
وظایـف دولت هـا به عنـوان یـک سیاسـت اجتماعی اسـت و من فکـر می کنم 
ایـن امـر در قـرن بیسـت ویکم پذیرفتـه شـده اسـت کـه تأمیـن اجتماعـی 
حقـی اجتماعـی اسـت. می گوینـد قـرن نوزدهـم قـرن حقـوق سیاسـی بـود 
و قـرن بیسـتم قـرن حقـوق اجتماعـی اسـت و تأمیـن اجتماعـی یکـی از 
نمونه هـای حقـوق اجتماعـی اسـت کـه به عنـوان یک حـق اجتماعـی پس از 
حقـوق سیاسـی کـه حاصل شـد پذیرفته شـده اسـت. بـه همین دلیـل دولت 
سـعی می کنـد مالیات هـای خـود را کسـب کنـد. مالیـات بر نقـل و انتقـال یا 
مالیـات بـر ارزش افـزوده و همیـن حـاال مالیـات بـر ماری جوانـا در کانـادا به 
همیـن دلیل اسـت. فلسـفۀ اینکـه ماری جوانـا در کانـادا آزاد و قانونی شـد به 
خاطـر ایـن بود کـه می گفتنـد این محصـول به صـورت قاچـاق خریدوفروش 
می شـود و کسـی هـم مالیـات آن را نمی دهـد. آمدنـد هزینـۀ مالیـات آن را 
مشـخص کردنـد و بـا آن پول کمـک به بچه هـا را افرایش دادنـد، پس دولت 

باید منابع مالیاتی و مصرف خودش را مشخص کند. 
صادقانـه می گویـم در دنیـای غـرب هرکسـی حقـوق و مسـئولیت های 
خودشـان  بازنشسـتگی  دوران  بـرای  هـم  خانوارهـا  یعنـی  دارد؛  هم زمانـی 
مسـئولیت دارنـد. درسـت اسـت که ایـن امـور باید هدایت بشـود، ولـی جامعۀ 
مـا پرمصرف اسـت. شـاید یک خانـوادۀ ایرانی در طول زندگی خـودش پنج بار 
مبلمـان منزلـش را عوض کند، اما در کانادا کسـی این کار را نمی کند. سیسـتم 
او را بـا ایـن روش هـای تشـویقی هدایـت می کنـد کـه پس انـداز کنـد. بحـث 
مـن ایـن بود که باید مسـئولیت نظام بازنشسـتگی منطقی توزیع بشـود. شـما 
نمی توانیـد همـۀ مسـئولیت را از کارفرمـا بخواهیـد، چـون تولید دچار مشـکل 
می شـود. شـما نمی توانیـد همـه مسـئولیت را از دولـت بخواهیـد، چـون دولت 

هـم محدودیـت بودجـه ای دارد. همچنیـن نمی توانید 
مدام اصاحات پارامتریک بکنید و سـن بازنشسـتگی 
را باال ببرید. همین امروز بازنشسـتگی در 67 سـالگی 
کـه فرانسـوی ها و آلمانی هـا دنبـال آن هسـتند سـن 
باالیـی اسـت. مگـر آدم هـا چقـدر می خواهنـد عمـر 
کننـد که تـا 67 سـالگی هم بایـد کار کننـد؛ بنابراین 
نمی تـوان همـۀ مسـئولیت را از یک نفر خواسـت. اگر 
نظـام مالیاتـی درسـت طراحـی بشـود، نظـام مالیاتی 
می توانـد بخشـی از آن مسـئولیت را بـه سـمت خـود 
خانوارهـا، بخشـی را به سـمت کارفرماها و بخشـی را 
به سـمت دولت سـوق بدهد. در آنجـا بودجه عمومی؛ 
یعنـی مالیـات، نـه نفت. در آنجا مسـتمری سـالمندی 
بر اسـاس تابعیت و سـن پرداخت می شـود. من نمونۀ 
کانـادا را توضیـح دادم، امـا همـۀ کشـورها یـک نرخ 
جایگزینـی بـرای خودشـان تعریـف می کنند کـه باید 
از نظـام مالیاتـی تأمیـن می شـود، ولـی بخش هـای 
دیگـر هـم می توانـد از نظـام مالیاتـی، بـه روش های 
متفـاوت تأمیـن بشـود. در مـورد ایـران هـم واقعاً من 
در جایگاهـی نیسـتم کـه پیشـنهادی بدهـم، اما فکر 
می کنـم رفتـار جزیـره ای مـا در حـوزۀ بازنشسـتگی 
در ایـران راه بـه جایـی نمی بـرد. بایـد سیاسـت های 
بازنشسـتگی در سیاسـت های کان اقتصـادی نمـود 
داشـته باشـد، درحالی که امـروز این نمود وجـود ندارد. 
اگـر تـورم ایجـاد شـود و نـرخ ارز و سـود مشـارکت 
جابه جـا بشـود، این امور اثـرات بلندمدتی بـر تعهدات 
صندوق هـای بازنشسـتگی خواهـد داشـت. مـن فکر 
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نمی کنـم در شـورای اقتصـاد کسـی وقتـی تصمیمی 
می خواهـد برای نرخ سـود بانکی بگیـرد، ذره ای بحث 
صندوق هـای بازنشسـتگی در آنجـا اهمیـت داشـته 
باشـد؛ اما امـروز در اروپا، امریکا و کانـادا اگر بخواهند 
سـود بانکـی را تغییـر بدهنـد، اولیـن فکـر آن هـا این 
اسـت کـه چـه بایـی بر سـر حجـم عظیـم پس انداز 
در  بازنشسـتگی  نظـام  یعنـی  بازنشسـتگان می آیـد؛ 
سیاسـت گذاری کان اقتصـادی باید جایـگاه خودش 
را پیـدا بکنـد. بـه نظـرم در ایـران ایـن رونـد وجـود 
نـدارد. فکـر نمی کنـم هیچ وقـت دغدغۀ رئیـس بانک 
مرکـزی ایـران چنین چیزهایی بوده اسـت. بخشـی از 
ایـن مسـئله هم بـه دلیـل خود فعـاالن بازنشسـتگی 
اسـت که نتوانسـته اند جایـگاه این حوزه را بـاال ببرند. 
بـه هر حـال این بحـث چندجانبه اسـت. می دانیم اگر 
رابطـۀ نرخ رشـد حقوق و مسـتمری ها و نـرخ بازدهی 
سـرمایه گذاری ها معقـول نباشـد، اتفاقـاً افزایش سـن 
بازنشسـتگی بـه شـما هیـچ کمکـی نمی کنـد و وضع 
شـما بدتـر می شـود. مثـل اینکه شـما از بانکـی با 20 
درصـد بهـره وامـی بگیریـد، ولـی 1۵ درصـد بازدهی 
داشـته باشـید. در این حالـت هرچه زودتـر این پول را 
بازگردانیـد بهتـر اسـت، چون شـما هر سـال ۵ درصد 
ضـرر می کنیـد. در بلندمـدت بسـیار مهـم اسـت کـه 
نظـام مالیاتـی بـه ایـن سـمت جهـت داده بشـود. در 

غیر این صورت نمی شود کاری کرد. 
خـوب  را  عنـوان  شـاید  دیگـر،  سـؤال  دربـارۀ 
نفـت  مـا  کـه  اسـت  واضـح  نکرده ایـم.  انتخـاب 

و صنـدوق ذخیـرۀ ارزی داریـم کـه در آن پولـی جمـع نمی شـود، ولـی در 
تمـام کشـورها، بخش هـای پایۀ تأمیـن اجتماعـی از مالیات تأمین می شـود؛ 
حـال چـه مالیـات بـر مشـروبات الکـی باشـد چـه مالیـات بـر ماری جوانـا یا 
ارزش افـزوده یـا هـر چیـز دیگری. ایـن را قانـون تعیین می کند کـه این پول 
چگونـه تأمین بشـود، ولـی در هر صورت بحث هـای پایۀ تأمیـن اجتماعی از 

مالیات تأمین می شود. 
در بحـث توزیـع ثـروت هم شـما درسـت می فرماییـد. وقتی حسـاب های 
انفـرادی و بخـش سـوم مطـرح می شـود، دیگـر بحـث توزیـع ثـروت مطـرح 
نیسـت، ولی در دو بخش اول؛ یعنی نظام تأمین اجتماعی اجباری و مسـتمری 
بـر مبنـای اقامـت خودبه خـود بحـث توزیع ثـروت را در خـود دارد. وقتی شـما 
مالیـات مصـرف را مبنـا قـرار بدهیـد کسـانی کـه بیشـتر مصـرف می کننـد، 
احتمـااًل درآمـد بیشـتری دارنـد و از آن ها مالیاتی گرفته می شـود و به کسـانی 
تخصیـص داده می شـود کـه مصـرف کمتـری دارنـد. در بحـث حسـاب های 
فـردی کـه افـراد 20 تـا 30 درصـد درآمدشـان را پس انـداز می کننـد، توزیـع 
ثروت مطرح نیسـت. مشـوق های مالیاتی بیشـتر الیۀ سـوم بیمه های تکمیلی 
بازنشسـتگی را دربـر می گیـرد. دو بخـش اول هیـچ ربطـی بـه مشـوق های 

مالیاتی ندارد. 
گرجی پـور: خیلـی ممنونـم. بحـث آقـای فـاح جزئیـات فراوانـی دارد و مـا 

پرسـش های بیشـتری داریـم که ان شـاءاهلل در جمـع کوچک تـری اگر فرصت 
باشـد، مزاحم ایشـان خواهیم شـد. کف مسـتمری کـه باید تزریق بشـود یکی 
از ایـن پرسش هاسـت. یـا پرسـش از ایـن درصدی کـه به عنوان بیمـۀ اجباری 
تعییـن می شـود؛ فـارغ از ترکیـب حـق بیمـه کـه چقـدر را کارفرمـا می دهد و 
چقـدر را خـود فـرد، یا در مشـاغل آزاد کـه خود فـرد باید صد درصـد هزینه را 
بپـردازد؛ بنابرایـن یکـی از پرسـش ها، کـف و سـقف حق بیمـه اسـت. معمواًل 
در کشـورهای مختلـف بـرای ایـن کار سـقف می گذارنـد، امـا آیـا کـف هـم 
وجـود دارد؟ در ایـران 20 تـا 21 درصـد حـق بیمه بـرای بازنشسـتگی دریافت 



کالبدشکافی ابعاد پیوندی نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی

35

می شـود و از یـک کـف و سـقفی پیـروی می شـود. فـارغ از ایـن اختـاف که 
سـقف و کف هـای مختلفـی در صندوق هـای مختلـف وجـود دارد، مـن فکـر 
می کنـم ایـن 9 درصـد فراگیـری الزم را در بیمۀ اجباری فراهـم می کند. چون 
افزایـش حق بیمـه هـم خـودش یک مسـئله اسـت. در ایران بـا اینکـه افراد 7 
درصـد حـق بیمـه می دهند، اما فشـار بیشـتر بـر دوش کارفرماسـت. بـا توجه 
بـه متوسـط درآمـد کـه چسـبندگی بـه پاییـن دارد آیا ایـن طراحی را شـما به 
سـمت کاهـش نـرخ حق بیمه بایـد ببریـد؟ فرآیند گذار به سـمت نظـام تأمین 
اجتماعـی چندالیـه چگونـه اسـت؟ به نظر من همۀ این ها پرسـش هایی اسـت 
کـه بایـد مطـرح شـود. من هـم ماننـد آقـای فـاح فریـاد می زنم و دوسـتان 
تأمیـن اجتماعـی ناراحـت می شـوند. وقتـی می گویـم اصاحـات پارامتریـک 
بُعـد کوچکـی از اصاحـات اسـت. مـا نمی گوییـم اصاحـات پارامتریک مهم 
نیسـت، ولـی اصاحـات پارامتریـک همـۀ مسـئله را حـل نمی کنـد. این هـا 
جزئیـات مختلفـی دارد کـه بایـد در فرصت مناسـبی مطرح شـود. بـه نظر من 
بایـد در جلسـۀ دیگری به کف و سـقف مسـتمری تضمینی بپردازیـم و حتماً با 
آقـای فـاح دربـارۀ آن صحبـت کنیم. مـا در این طراحی که چند سـال اسـت 
انجـام می دهیـم و اطاعـات مختلـف برای آن می آیـد هرقدر جلوتـر می رویم 
می بینیـم جزئیـات آن قـدر زیـاد اسـت که خـود طراحی یک داسـتان اسـت و 
مدیریـت تغییـرات یـک داسـتان دیگـر. بـا توجه بـه اینکه مـا حـزب نداریم و 
در کشـور مـا اجمـاع سیاسـی به همیـن دلیل به وجـود نمی آیـد و همچنین به 
خاطـر اینکـه در کشـور ما اجماع کارشناسـی هم بـه وجود نمی آید بعید اسـت 

اصاحات انجام شود. 

اگـر  مـن  نظـر  بـه  ممنونـم.  خیلـی  عظیمـی: 
جدیـدی  پرسـش های  طـرح  بـه  گفت وگویـی 

منتهـی شـود، فـارغ از اینکـه بتوانیـم بـه آن هـا 

آن  می توانیـم  بدهیـم،  دقیقـی  پاسـخ های 

گفت وگـو را موفـق و یک دسـتاورد خـوب بدانیم. 

دوسـتانی کـه تجربـۀ صحبـت بـا مسـئوالن را 

داشـته اند می داننـد چقـدر سـخت اسـت به یک 

آن  دربـارۀ  کـه  موضـوع  ایـن  بگوییـد  مسـئول 

صحبـت می کنـد به ایـن سـادگی نیسـت. باعث 

خرسـندی اسـت کـه آقـای گرجی پـور به عنـوان 

اجتماعـی خودشـان  تأمیـن  از مسـئوالن  یکـی 

اذعـان می کننـد که مسـئله پیچیدگی هـای زیادی 

دارد. در پایـان از دوسـتان اداره کل روابط عمومی 

کـه اگـر نبودنـد، برگـزاری ایـن جلسـات تقریباً 

انجام  نمی شـد، تشـکر می کنـم. خیلـی ممنونم و 

همۀ شما را به خدا می سپارم. 
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عظیمـی: امـروز قـرار اسـت دربـارۀ کتـاب قوانیـن مغـز بـرای سـالمندان 

صحبـت کنیـم. مـن گاهـی در چنین جلسـاتی بـا این تضـاد روبه رو می شـوم. 
آقـای ابوالفضـل جلیلـی، در پاسـخ بـه خبرنـگاری کـه دربـارۀ فیلـم او سـؤال 
پرسـید، گفت: »اگر می خواسـتم سـخنرانی کنم کـه فیلم نمی سـاختم. کار من 
فیلم سـاختن اسـت و فیلـم را باید دید«. مـن هم از این جمله اسـتفاده می کنم 
و می گویـم کتـاب را بایـد خوانـد و بعـد نقـد کـرد، ولـی به  هـر حـال برگزاری 
چنیـن جلسـاتی در زندگی پرشـتاب امروز برای انتخاب موضوعـی برای مطالعه 

کمک کننده است. 
مـن ایـن شـانس را داشـتم کـه پیـش از انتشـار این کتـاب با آقـای پایا، 
مدیرمسـئول انتشـارات »طـرح نقـد«،  و خانـم زهـره احمـدی آشـنا شـدم. 
نمی دانـم تخصـص جـان مدینـا، نویسـندۀ این کتـاب را چـه می تـوان نامید، 
چـون محتـوای کتاب بحث هـای فیزیولوژیکی، زیسـتی، روان شناسـی و علوم 
اجتماعـی اسـت؛ بنابرایـن ما با کتابـی که از زوایـای مختلف به مغـز پرداخته 
اسـت مواجـه هسـتیم. مـن از این کتـاب این طور متوجه شـدم نویسـنده قبًا 
کتابـی بـا عنـوان قوانیـن مغز به طـور عمومی نوشـته اسـت. بعـد کتابی به 
نـام قوانیـن مغـز بـرای کـودکان و در آخـر هم ایـن کتـاب؛ یعنـی قوانین 
مغز برای سـالمندان را نوشـته اسـت که ضلع سـوم این سـه گانه اسـت. زیر 

عنـوان کتـاب »ده اصـل بـرای گـذر عمر بـا حفظ سـرزندگی، شـادابی، 
چابکـی و چاالکی« اسـت. نویسـنده در ایـن کتاب به ما برای داشـتن زندگی 

بهتـر و چاالک تـر در سـالمندی، راهنمایی هایـی ارائـه می دهد. بـا این مقدمه 
در خدمـت آقـای پایـا و خانم احمدی هسـتیم تـا در این باره برای ما سـخنان 

خود را ارائه کنند. 

معرفیکتاب

نینمغز قوا
لمندان یسا برا

سخنرانان:
زهره احمدی- مترجم کتاب

حسین پایا- مدیر انتشارات طرح نقد )ناشر کتاب(

محل برگزاری نشست:
صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ برگزاری نشست:
16 مهــر ماه 1398
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پایـا: بـه نـام خـدا. خدمـت حضـار عزیز سـام می کنـم. توفیقی اسـت کـه در 

خدمت دوسـتان هسـتم. در ابتدا از دکتر عظیمی و همکارانشـان تشـکر می کنم. 
آشـنایی با ایشـان و همکارانشـان برای من افتخاری بود. ایشـان باعث شدند این 
کتـاب بـه بازار نشـر بیایـد. افتخار دیگر من، آشـنایی بـا خانم دکتر احمـدی بود. 
از طریـق ایشـان بـا این کتاب آشـنا شـدم و پس از ترجمۀ ایشـان توانسـتیم این 
کتـاب را به صـورت عمومـی منتشـر کنیم. کتـاب قوانین مغز برای سـالمندان 
کتـاب بسـیار مهمـی اسـت و نباید از عنـوان آن ایـن تصور ایجاد شـود که کتاب 
فقـط بـرای قشـر خاصـی؛ یعنی سـالمندان مفید اسـت. ایـن کتاب در پـی فائق 
آمـدن یـک جامعه بر مشـکاتش اسـت؛ آن هـم در جامعۀ پرمشـکلی که دولت 
یـا لویاتان اسـت یـا خدای ناتـوان بر روی زمین و از حل مشـکات عاجز اسـت. 
در چنیـن جوامعـی، افـراد بایـد بـا توانمندسـازی خودشـان مشکاتشـان را حل 
کننـد و همـۀ ایـن مـوارد در گـرو آن اسـت کـه مـا مشـکاتمان را بشناسـیم و 
بـرای حـل مشـکل بـه آگاهـی نیـاز داریـم. می دانیـم که سـاختار جامعـۀ مدرن 
»معرفت محـور« اسـت؛ یعنـی جوامعـی کـه کمتـر با معرفت آشـنا باشـند، کمتر 
می تواننـد مشکاتشـان را بشناسـند و بـه ایـن ترتیـب کمتـر هـم می تواننـد 
مشکاتشـان را حل کنند؛ بنابراین در جوامع پرمسـئله هرقدر شهروندان ذهنشان 
را با دانش نسـبت به فهم مسـئله آگاه کنند، بیشـتر موفق می شـوند که مسـائل 
خـود را حل وفصـل کنند. این کتاب حقیقتاً برای توانمندسـازی افراد اسـت و الزم 
اسـت در هـر خانـواده یـک نفر ایـن کتـاب را بخواند و بـرای دیگران شـرح دهد 
تـا هـم خـودش از منافـع این کتـاب بهره مند شـود و هم باعث شـود دیگـران از 
ایـن کتـاب اسـتفاده کنند. در انتهـا دربارۀ سـرکار خانم دکتر احمـدی باید بگویم 
که ایشـان در رشـتۀ روان شناسـی مشـغول تنظیم تز دکترای خودشـان هستند و 
با رشـتۀ موسـیقی نیز آشـنا هسـتند. در این کتاب هم دربارۀ تأثیر مثبت آشـنایی 
بـا موسـیقی در گـروه سـالمندان صحبـت شـده و گفته شـده موسـیقی می تواند 
سـاختار ذهـن آدمـی را متحـول کند و به حل مشـکات انسـان کمک کنـد و او 
را در حـل مشـکاتش چاالک تـر کنـد. می خواهم بگویم شـما بـا صاحب نظری 

آشـنا خواهید شـد کـه دربارۀ ایـن کتاب آگاهـی باالیی 
دارد. از همۀ حضار ممنونم. 

احمـدی: بـه نام خـدا. با عرض سـام خدمـت حضار 

گرامـی. از بانیـان برگزاری این جلسـه تشـکر می کنم. 
دکتـر جـان مدینا، میکروبیولوژیسـت، مشـاور و محقق 
در دانشـگاه سـیاتل امریکا، هستند. ایشـان آثار مکتوب 
بسـیاری دارنـد و عمـدۀ آثـار ایشـان تـا آنجـا کـه من 
دیـده ام در حوزۀ »شـناخت« اسـت. اگـر بخواهم حوزۀ 
شـناخت را توضیـح بدهم، بایـد بگویم شـناخت دانش 
نوینی اسـت و بیش از پنجاه تا شـصت سال از عمر آن 
نمی گـذرد و گمـان می کنـم این حوزۀ میان رشـته ای تا 
ده سـال آینده دنیا را تکان بدهد. این حوزه متشـکل از 
رشـته های روان شناسـی، زبان شناسـی، زیست شناسی، 

عصب شناسی و فلسفۀ ذهن است. 
دربـارۀ شـناخت می توانیـم بگوییم شـناخت، تعامل 
مغـز انسـانی با جهان خارج اسـت. مغز ما سـه قسـمت 
دارد.: »مغـز پسـین« که با بسـیاری از حیوانـات ابتدایی 
مشـترک اسـت؛ »مغـز میانـی« که بـا جانـوران عالی تر 
مشـترک  عظیم الجثـه  جانـوران  و  پسـتانداران  ماننـد 
اسـت؛ و »مغـز پیشـین« کـه در پیشـانی مغـز اسـت و 
کامـًا انسـانی اسـت و همتایـی در جهان هسـتی ندارد 
و منحصـراً مغـزی انسـانی اسـت. تمـام پردازش هـای 
عالـی انسـانی ماننـد توجـه، حافظـه، ادراک، اسـتدالل، 
تصمیم گیـری، یادگیـری و یـادآوری در همیـن بخـش 
پیشـانی مغز صـورت می گیرد و ایـن مـوارد در حیوانات 
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وجـود نـدارد. می دانیـم که بـرای تعامل با جهـان خارج 
اسـت کـه اطاعـات وارد ایـن بخـش می شـود و در 
آنجـا پـردازش می شـود. هنـگام مواجهـۀ مـن بـا یـک 
محـرک ماننـد چهـرۀ شـما، در مرحلـۀ اول اطاعات از 
حـس بینایـی وارد مغـز مـن می شـود و آنجـا پـردازش 
می شـود. پردازش هایـی ماننـد اینکه شـما چهـرۀ خوبی 
داریـد یـا نداریـد؛ آیا چهرۀ شـما بـرای من آشناسـت یا 
نـه و اینکـه حـدوداً چـه سـنی دارید. بـرای تعامـل ما با 
جهـان خـارج از مغـز، ایـن امـور در ذهـن مـا پـردازش 
می شـود. مغـز بایـد در تعامـل تنگاتنگی با بدن انسـانی 
باشـد تا بتواند فعال باشـد. در دو سـه دهۀ اخیر کشفیات 
خیلـی جالبی در این رشـته شـده اسـت. دانشـمندی به 
نـام رامـا چاندرال و دانشـمندان دیگر کشـفیاتی کرده اند 
کـه جهـان بـا نابـاوری بـه آن نـگاه می کنـد. ابتـدا این 
کشـفیات اصـًا پذیرفته نمی شـد، ولی بعـد او ثابت کرد 
کـه مغز ما انعطاف پذیر اسـت. توضیح اینکه ما همیشـه 
فکـر می کردیـم مغز به عنـوان فرمانـدۀ کل قـوای بدن 
بـه سـایر اعضـای بـدن حکـم می راند کـه چـه کنید و 
چـه نکنیـد، طبق این کشـفیات امـروز می دانیـم بدن و 
شـخص مـا هـم می توانـد به مغـز دسـتور بدهـد و مغز 
بـه لحـاظ سـاختاری و عملکـردی می تواند دچـار تغییر 
شـود. ایـن کشـف بسـیار بسـیار بزرگی اسـت کـه مغز 
مـا انعطاف پذیـر اسـت؛ یعنـی مغـز مـا می توانـد از بدن 
و جهـان خـارج، تغییـر بپذیرد. دربـارۀ این تغییـرات بعداً 
صحبـت می کنیم. آنچه برای شـخص من بسـیار جالب 
بـود، ایـن بـود که اگر مـا می توانیـم به واسـطۀ کارهایی 

کـه می خواهیـم انجـام بدهیـم مانند تفکـرات و حتـی نیت هایمان؛ یعنـی اموری 
کـه هنوز عملی نشـده اسـت و کامًا ذهنی اسـت مغزمان را کامـًا تغییر بدهیم، 
پس بحث سـبک زندگی بسـیار مهم اسـت؛ یعنـی با عادات خوب و بـد و کارهای 
زندگـی روزمـرۀ خودمان می توانیـم آنچه را از مغزمان می گـذرد تغییر بدهیم و بعد 

با تغییر مغز خودمان بر ارگانیسم خودمان و بر جهان تأثیر بگذاریم. 
خوشـبختانه این کشـفیات نشـان داده اسـت که ایـن امور وجـود دارد. طبق 
آخریـن تحقیقـات، انسـان از حـدود 2۵ تـا 30 درصـد ژنتیـک خـودش پیـروی 
می کنـد؛ یعنـی، DNA و ژنتیـک در حداکثـر میـزان خـود تنهـا می تواننـد 30 
درصـد بـر انسـان تأثیـر داشـته باشـند؛ اگرچـه ممکن اسـت فشـارخون من در 
جوانـی ارثـی باشـد، ولـی 70 درصـد امـور این گونـه نیسـت و مـن بـا رفتارها و 
اندیشـه هایم می توانـم بـر مغـزم تأثیر بگـذارم؛ یعنـی ژنتیک قدرتی نیسـت که 

بتواند ارگانیسم مغز را کنترل کند. 
ایـن تحقیقـات به مـا این خبرهای خـوش را می دهد و ما بایـد روی این نکات 
کار کنیـم. آقـای جـان مدینـا در کتاب قوانین مغـز برای سـالمندان، ابتدا پیری 
و سـالمندی را تعریـف می کنـد. مـا معمواًل پیـری را متـرادف با بیمـاری می دانیم 
و فکـر می کنیـم افـراد بـه دلیـل پیـری از دنیـا می رونـد، درصورتی که جـان مدینا 
می گویـد پیـری بیماری نیسـت، بلکـه مرحلـه ای از گذار عمـر اسـت و همان طور 
کـه مـا دوران کودکـی، نوجوانی، جوانی و میانسـالی داریم، دوران پیـری هم داریم 

و این مرحله، فرآیندی عادی از زندگی با ویژگی های خودش است. 
آغـاز سـالمندی امـری فـردی و فرهنگـی اسـت و مـا نمی توانیـم بگوییـم 
آغـاز سـالمندی دقیقاً 60 سـال اسـت یا 6۵ سـال. صرف نظـر از این امـر، پیری 
ویژگی هایـی ماننـد کاهـش سـرعت پردازش مغـز دارد؛ یعنـی در افراد سـالمند، 
دامنـۀ پـردازش حـرکات کم می شـود. مثـًا قدم هـای کوچک تـری برمی دارند. 
هنگام نوشـتن آرام تر می نویسـند. هنگام خواندن با سـرعت کمتـری می خوانند. 
بـه ایـن امور سـرعت پـردازش می گویند؛ یعنی سـرعتی که مغز مـا با محرک ها 
روبـه رو می شـود و آن هـا را پردازش می کنـد و به حافظۀ کوتاه مـدت و بلندمدت 
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افـراد سـالمند سـرعت پـردازش کاهـش می یابـد. همچنیـن  می فرسـتد؛ در 
»هـوش جـاری« آن هـا کـم می شـود. »حافظـۀ کاری« هم کم می شـود و افت 
پیـدا می کنـد، ولـی طبق آزمون هـا، »هوش متبلور« سـالمندان بهتـر از جوان ها 
می شـود. هـوش متبلـور ریشـه در تجربیـات افـراد دارد. »حافظـۀ کامی« هم 

بهتر می شود. این نیز به واسطۀ تجربۀ افراد است. 
جان مدینا با لحن طنز و شـوخ خودشـان که البته ترجمۀ کتاب را کمی دشـوار 
می کـرد، پابه پـای خواننـده قصه و روایت می گوید و مطالب سـنگین را به سـادگی 
توضیـح می دهـد و مطـرح می کنـد کـه بـا ایـن افت شـناختی چـه باید کـرد. در 
افـت شـناختی، فرآیندهـای مغـزی ماننـد توجـه و تمرکز پاییـن می آیـد، حافظه 
مقـداری ضعیـف می شـود و تزلـزل پیـدا می کنـد؛ ماننـد اینکـه فـرد کلیدهایش 
را گـم می کنـد یـا نمی دانـد چنـد رکعـت نمـاز خوانـده اسـت؛ البته ایـن موضوع 
در افـراد مختلـف یکسـان نیسـت. در این کتـاب، جان مدینـا می گوید بایـد برای 
افـت شـناختی چـه کارهایی کـرد. ابزاری کـه ما در دسـت داریم بدنمان اسـت. از 
طریـق بدن، سـبک زندگی، اندیشـه ها و عـادات خودمان می توانیم بـر مغزمان در 
طـول زمـان تأثیر بگذاریـم و اگر این هـا را تغییر بدهیم، در طول زمان مسـیرهای 
عصبـی جدیدی برای ما سـاخته می شـود. مغـز ما مانند یک خانه سیم کشـی دارد 
کـه افـکار و عـادات و اندیشـه های جدید می تواند مسـیرهای قبلی را پـاک کند و 

مسیرهای جدیدی بسازد؛ یعنی ما می توانیم آدم دیگری بشویم. 
مغـز افـراد را بررسـی می کننـد و برای مثـال می بیننـد افرادی که موسـیقی 
کار می کننـد یـا دو سـه زبـان بلـد هسـتند، یـا در روز ورزش می کننـد یا دو سـه 
سـاعت کتاب می خوانند، سـاختار مغزشـان با دیگرانی که ایـن کارها را نمی کنند 
متفـاوت می شـود؛ یعنی فضاهای شـناختی مغز آن ها بیشـتر می شـود و درنتیجه 
مغـز آن هـا به واسـطۀ ایـن فضاهـای شـناختی می تواند گسـترده تر تغذیه بشـود. 
پـس بـا سـبک زندگی مـان می توانیـم سـیم پیچی و سـاختمان و عملکـرد مغـز 

خودمان را تغییر بدهیم و این امری خارق العاده است. 
 ایـن کتـاب چهار سـرفصل دارد: »مغـز اجتماعی«؛ »مغز متفکر«؛ »جسـم 

و بـدن«؛ و »مغـز آینـده«. اول مغـز متفکـر؛ یعنـی 
عملکردهـای  پیـری  در  گفتـم  کـه  را  همان جایـی 
شـناختی آن دچـار افت می شـود توضیـح می دهم. اگر 
فـرد سـالمند کاری بـرای جبـران این امر انجـام ندهد، 
دچـار افـت شـناختی می شـود و کم کـم حافظـه اش 
کـم می شـود، به خصـوص اگـر ورزش نکنـد، چـون 
70 درصـد کسـانی کـه ورزش نمی کننـد دچـار افـت 
شـناختی زودرس تـر می شـوند؛ بنابرایـن مـا با سـبک 
را  شـناختی مان  افت هـای  می توانیـم  زندگی مـان 
جبـران کنیـم. می دانیـد کـه دمانـس اسـم عام اسـت 
و زیرمجموعه هـای بسـیاری دارد و انـواع فراموشـی و 
اختال هـای پارکینسـون را دربر می گیـرد. همۀ این ها 
در کتـاب جان مدینا توضیح داده شـده اسـت. امیدوارم 
کسـی فـرد آلزایمری در اطراف خودش نداشـته باشـد، 
ولی اگر چنین فردی در اطراف خودتان داشـته باشـید، 
متوجه می شـوید آلزایمـر چه آفت بزرگی اسـت و افراد 
و اطرافیـان فـرد مبتا بـه آلزایمـر درگیر چه مسـائلی 
می شـوند، چون فرد آلزایمری دچار آسـیب  شـناختی و 
وابسـته بـه اطرافیـان می شـود و نمی توانـد از خـودش 
خـودش  روزمـرۀ  کارهـای  پـس  از  و  کنـد  مراقبـت 
بـه  انـگل  و  وابسـته  کامـًا  موجـودی  و  برنمی آیـد 
اطرافیانـش می شـود. اطرافیـان چنین فردی به شـدت 
تحت  فشـار هسـتند. طبق آمار گفته می شود 10 درصد 
جمعیـت ایاالت متحده، که عـدد بزرگی اسـت، آلزایمر 
دارند. افراد آلزایمری، هم اطرافیانشـان را درگیر مسـئله 
می کننـد و هـم هزینـۀ گزافـی بـه حکومـت، دولـت، 
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سـازمان بهداشـت، بیمه های اجتماعـی و صندوق های 
بازنشسـتگی تحمیـل می کننـد؛ بنابراین مسـئله خیلی 
جدی اسـت. موضـوع دیگر افسـردگی و تنهایـی افراد 
سـالمند اسـت. افـراد سـالمند وقتـی تنهـا می شـوند، 
احسـاس افسـردگی می کننـد. افسـردگی هم مسـائل 
خـاص خـودش را دارد، چون یک نفر باید فرد افسـرده 
را همراهی کند. افسـردگی هم به افت شـناختی منجر 
می شـود. در ایـن کتـاب توضیـح داده شـده اسـت که 
بـرای جلوگیـری از افـت شـناختی بایـد فعالیت هـای 
چالش برانگیـز برای مغز داشـته باشـیم؛ کارهایی مانند 
کتـاب خوانـدن. آمارهـا نشـان می دهنـد کسـانی کـه 
روزی 2.۵ یـا 3 سـاعت کتـاب می خواندنـد، 23 درصد 
طول عمرشـان بیشـتر از دیگرانی بود کـه چنین کاری 
نمی کردنـد. ازجملـه دیگر کارهـای چالش برانگیز برای 
مغـز، آموختـن یـک زبان جدید اسـت که تأثیـر مثبتی 
روی مغـز می گـذارد. مـوارد دیگـر در ایـن زمینـه را به 

خود شما می سپارم تا کتاب را مطالعه کنید. 
در قسـمت مغز اجتماعی توضیح داده شـده اسـت 
کـه بهتریـن نـوع بـودن در عالـم هسـتی، »بـا هـم 
بـودن« اسـت. انسـان از زمانـی کـه در رحـم مادرش 
اسـت، موجـودی اجتماعـی اسـت. نفـس و موجودیت 
مـا بـه مادرمان گـره خـورده اسـت. انسـان زمانی که 
بـه دنیـا می آیـد بیسـت سـال طول می کشـد تا رشـد 
مغـزی اش کامـل شـود و ایـن مـدت در پسـران کمی 
بیشـتر اسـت. بیشـتر موجودات مدت کوتاهـی پس از 
تولـد می تواننـد بلنـد شـوند و روی دو پـا بایسـتند، اما 

انسـان موجـودی اسـت که بیشـترین مراقبت خارج از رحمـی را نیـاز دارد. نوزاد 
انسـان بـه مراقبت والدینـش نیاز دارد. در گذشـته کـه برخی مـادران در هنگام 
زایمـان از دنیـا می رفتنـد، بـا سیسـتمی کـه All Parenting نـام داشـت همه 
بـرای کمـک می آمدنـد تـا یـک بچه را بـزرگ کننـد. هنوز هـم مـادران جوان 

برای نگهداری از فرزندانشان به کمک مادربزرگ ها نیاز دارند. 
حـاال فرد سـالمند به واسـطۀ شـرایطی کـه دارد با احسـاس تنهایـی روبه رو 
می شـود و ایـن تنهایـی بـه افسـردگی او منجر می شـود. این سـیکل شـناختی 
باعـث افـت مغـزی سـالمند می شـود. در ایـن زمینـه توصیـه شـده اسـت کـه 
افـراد ارتباطاتشـان را بـا اعضـای خانـوادۀ خـود گسـترش بدهند؛ البته به شـرط 
رضایت بخشـی و مثبـت بـودن آن. همچنیـن توصیـه شـده اسـت ارتباطـات 
شـبکه ای بـا افـرادی ماننـد خودشـان را نیز گسـترش دهنـد. امری کـه به نظر 
می رسـد سـازمان هایی مانند سـازمان بازنشسـتگی بایـد فراهم کننـد، چون فرد 
بازنشسـته وقتـی بـه خانـه مـی رود، دچار انـزوا می شـود. اگر سـازمانی کـه فرد 
بـرای آن سـال ها خدمـت کرده اسـت بـرای او برنامه های اجتماعـی و فرهنگی 
داشـته باشـد و فـرد بازنشسـته بتواند همکاران و دوسـتان سـابق خـود را در این 
برنامه هـا ببینـد، بـه ایـن نتیجه می رسـد که سـازمان بـه او هویت داده اسـت و 
او می توانـد سـاعات خوشـی را کنـار همسـاالن خودش داشـته باشـد. در چنین 
حالتـی، بخشـی از مسـئله انزوا بـرای او حل می شـود. در این کتـاب، دربارۀ این 

نوع ارتباطات شواهد علمی و در عین حال ساده ای آورده شده است. 
در بخـش سـوم کتاب؛ یعنی بخش جسـم و بـدن به این می پـردازد که چگونه 
بـدن بایـد تغذیـه و خـواب بهتری داشـته باشـد. در این بخـش گفته می شـود باید 
ورزش کنیم و اسـترس کمتری داشـته باشـیم. دربارۀ اسـترس در بخش شـناختی 
هـم مطالـب مفصلـی آمـده اسـت و گفته شـده اسـت که اسـترس چقـدر می تواند 
خانمان برانـداز باشـد. در اینجـا، طبـق آخرین تحقیقات و با اسـتناد علمی نویسـنده 
می گویـد تغذیـه مـا بایـد چگونه باشـد. در ایـن پژوهش، بهتریـن رژیـم غذایی که 
افـراد طـی چهـار پنج سـال رعایت کرده انـد و نمرۀ شـناختی آن ها باال رفته اسـت، 
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بیـان شـده اسـت. در بخـش بعـد، ورزش و تحـرک بدنی توضیح داده شـده اسـت. 
نویسـنده گفته اسـت مـا از زمان تکامل و طی هسـتی مان به خاطر نـوع زندگی مان 
مجبـور بودیـم فعالیـت زیـادی داشـته باشـیم؛ یعنی انسـان مجبـور بوده اسـت 12 
کیلومتـر در روز راه بـرود، دنبـال غـذا بـرود یا از حیوانـات عظیم الجثه فـرار کند. در 
ایـن کتـاب گفته شـده اسـت بدن مـا همان بدن اسـت، ولی سـاختار زندگـی امروز 
مـا را پشـت میزهـا قـرار داده اسـت، درصورتی کـه فیزیـک واقعـی و نیـاز مـا هنوز 
همان 12 کیلومتر راه رفتن اسـت. بعد نویسـنده می گوید افراد مسـتعد آلزایمر وقتی 
ورزش کرده انـد، احتمـااًل ابتـای آن هـا به آلزایمـر 60 درصد کاهش یافته اسـت و 
رضایـت از زندگـی آنـان نیـز افزایش یافته اسـت. دربارۀ خـواب نیز در ایـن کتاب و 
کتـاب قوانیـن مغز به طور عمومی، کامًا توضیح داده شـده اسـت. در مغز، سـائق 
خـواب و بی خوابـی بـا هم می جنگند. گاه سـائق خواب پیروز می شـود و گاه سـائق 
بیـداری. تمـام ایـن مـوارد با زبان داسـتان وار و علمی توضیـح داده می شـود. در این 
کتـاب گفته شـده اسـت افراد سـالمند اغلـب دچار کم خوابی می شـوند یا خوابشـان 
می بـرد، ولـی زود بیـدار می شـوند. نویسـنده ایـن مـوارد را به عنـوان رونـد طبیعـی 

توضیـح می دهـد و بعـد راهکارهایـی ارائه می دهـد، ولی 
می گویـد این مـوارد را باید از دوران میانسـالی پایه گذاری 
کنیـم. اگـر خواب خـوب باشـد، افت شـناختی انسـان تا 
30 درصـد کاهـش می یابـد و سـرعت افـت شـناختی 
کاهـش می یابـد. خـواب خـوب سـموم موجـود در مغز را 
دفـع می کنـد و یادگیـری و حافظه را هم بهبـود می دهد؛ 
بنابرایـن کسـانی که خـوب نمی خوابند، یادگیـری هم در 

میان آن ها کمتر می شود. 
نام گـذاری  آینـده«  »مغـز  کـه  آخـر  فصـل  در 
شـده اسـت، نویسـنده توضیـح می دهـد در جهـان و 
در کشـورهای پیشـرفته، تـاش زیـادی می شـود کـه 
موضـوع طـول عمـر مطالعـه شـود. آن هـا می خواهنـد 
بداننـد آیـا می شـود طـول عمـر انسـان را افزایـش داد. 
بـا داروهـای مختلفـی روی موش هـا آزمایـش کرده اند 
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تـا بتواننـد طـول عمرشـان را افزایـش دهند. نویسـنده 
می گویـد فعـًا اگـر کسـی صـد سـال عمـر کنـد، باید 
کاهـش را بـاال بیندازد و خدا را شـکر کند، چون عمومًا 
افـراد صـد سـال عمـر نمی کننـد. در بخش بعـدی این 
فصـل، جان مدینـا دربارۀ ابرسـالمندانی صحبت می کند 
کـه پیـران سـالمندی هسـتند کـه در عین سـالم بودن، 
از نظـر جسـمی و روانـی خیلی خوب و بدون وابسـتگی 
و کمـک دیگـران، بـدون عائـم فراموشـی و آلزایمـر، 
سـال های آخـر عمرشـان را بـا رضایـت طـی می کنند. 
بعـد نمونـه ای از زندگـی یـک سـالمند بـه نـام هلـن را 
توضیـح می دهـد که برای خـود برنامۀ دقیقی از سـاعت 
8 صبـح تـا 11 شـب دارد. بـرای مثـال هلـن سـاعت 
3 کاس رقـص دارد، سـاعت 6 کاس زبـان فرانسـه 
دارد و نویسـنده می گویـد همـۀ افراد در همـۀ دوره های 
زندگی شـان و به خصوص در دورۀ سـالمندی باید جدول 
زمانـی دقیقی داشـته باشـند. جان مدینـا در کتابش این 
تعبیـر را دارد کـه بازنشسـتگی بدترین بایی اسـت که 

یک انسان می تواند بر سر خودش بیاورد. 
مـن شـنیده ام کـه برخـی در سـازمان شـما در 42 
سـالگی بازنشسته می شـوند و دچار افسـردگی زودرس 
می شـوند؛ البتـه منظـور ایـن نیسـت کـه افـراد باید تا 
آخـر عمـر کار معیشـتی بکننـد. منظـور این اسـت که 
افـراد بایـد بـرای خـود برنامـۀ روزانـه داشـته باشـند و 
اوقـات خودشـان را پـر کننـد. در ایـن بخـش از کتاب 
برنامـه ای شـماتیک بـرای یـک سـالمند معرفی شـده 
اسـت و نویسـنده گفته بایـد از این برنامـه الگو بگیریم 

و چنیـن برنامه هایـی را در زندگی مان داشـته باشـیم. در انتهای کتاب، نویسـنده 
نتیجه گیـری می کنـد بـه تعـداد افـراد کرۀ زمیـن، مسـیرهای گذر از سـالمندی 
متفـاوت اسـت. چنان کـه اثرانگشـت هر کسـی بـا دیگـری مختلف اسـت، گذر 
از سـالمندی هـر کسـی با دیگـری نیز متفاوت اسـت. مسـیری که سـنگاخی 

است، ولی با اصاح سبک زندگی و عادت هایمان می تواند بهتر شود. 
جـان مدینـا می گویـد امـروز امیـد بـه زندگـی در بیشـترین میـزان خودش 
در طـول تاریـخ اسـت و ایـن عـدد امـروز باالی هشـتاد سـال اسـت. ایشـان با 
تعبیـر »روغـن کاری چرخ دنده هـای زیسـتی خودمـان« می گویـد بیاییـد طـول 
عمـر خودمـان را در اختیـار خودمان قـرار دهیم و آن طور کـه می خواهیم زندگی 
کنیـم. مـن به عنـوان مترجـم کتاب، خوانـدن این کتـاب را که جنبۀ پیشـگیرانه 
دارد بـه همـه توصیـه می کنم. ایـن موضوع که بـرای تغییر عاداتـی مانند عادت 
خواب باید از سـال های میانسـالی یا برای مقابله با آلزایمر از 2۵ سـالگی شـروع 

کرد، نمونه ای از این وجه پیشگیرانۀ کتاب است. 
به هر حال نخسـتین گام برای پیشـگیری، شناسـایی این دوران اسـت. باید 
شـرایطی را کـه وجود دارد بشناسـیم و بپذیریم. من فراموش کـردم بگویم امروز 
در جهـان بـه حـوزۀ شـناختی مسـئلۀ »ذهن آگاهـی« بسـیار توجه شـده اسـت. 
روان شناسـی موج هـای مختلفـی را پشـت سـر گذاشـته اسـت. از سـال 1990، 
 ACT روان شناسـی بـه موضـوع ذهن آگاهی بسـیار پرداخته اسـت و رویکـرد یا
ذهن آگاهـی را در پیـش گرفتـه اسـت. ایـن همـان چیزی اسـت کـه در عرفان 

موالنـا یا اشـعار حافظ مطرح شـده اسـت.
نظـر شـخصی مـن این اسـت کـه جهـان دارد به این سـمت مـی رود و اگر 
مـا شـیوۀ زندگی مـان را بـه این سـمت نبریـم، دچار مشـکل می شـویم. به طور 
خاصـه ذهن آگاهـی؛ یعنـی مـا یـک زمـان داریـم و آن زمـان حـال اسـت و 
گذشـته و آینـده توهـم ذهـن بشـر اسـت. سلسـله کارهایی کـه دیـروز و امروز 
انجـام داده ایـم در ذهـن مـا توهم گذشـته و آینده را القـا کرده اسـت، ولی آنچه 
واقعـاً هسـت، زمـان حـال و اکنـون اسـت. بایـد فقـط در زمـان حـال باشـیم و 
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شـرایط خودمـان را بپذیریـم و بـدون قضـاوت این موضـوع، فقط تماشـا کنیم. 
ذهن آگاهـی مطلبـی اسـت کـه جای بحـث و تمریـن بیشـتری دارد. نویسـنده 
گفتـه اسـت افـرادی کـه ذهن آگاهـی دارنـد و مراقبـه می کننـد )در فرهنـگ ما 
شـاید مراقبـه را بتـوان دعا کـردن نامید( و با مافـوق خود ارتبـاط دارند، وضعیت 
توجهـی مغزشـان 30 درصـد افزایش و بهبود پیـدا می کنـد. بیماری های قلبی و 
عروقـی در آنـان 86 درصـد کاهـش پیـدا می کنـد و بیماری های عفونـی هم به 
میـزان زیـادی کاهـش می یابـد؛ یعنی بـا مراقبه و توجـه و تمرکز بـر زمان حال 

روی روان و بدن و ذهنمان می توانیم این قدر تأثیر بگذاریم. 

عظیمـی: از آقـای پایا و خانم احمدی متشـکرم. اجازه دهید یـادآوری کنم روز اول 

اکتبر روز جهانی سـالمند بود. به این مناسـبت چندین جلسـه سـخنرانی برگزار شد 
و در یکی از این جلسـات که من هم حضور داشـتم، یکی از اسـاتید برای توصیف 
شـرایط آینـدۀ نزدیک کشـور از سـونامی سـالمندی نام بـرد، چون طبق آمـار ما 8 
میلیـون نفـر سـالمند داریم. در چشـم برهـم  زدنی در سـال 1404 این رقـم به 12 
میلیون نفر می رسـد. در سـال 1430 حدود 30 درصد جمعیت سـالمند خواهند بود. 
اسـتاد دیگـری گفـت چرا سـالمندی را سـونامی می بینید، این سـالمندان کسـانی 
هسـتند که توانسـته اند از تمام شـرایط سـخت اجتماعی موفق بیـرون بیایند؛ البته 
توصیـف ایشـان مـن را بـه یـاد دارویـن انداخت؛ یعنی کسـانی کـه توانسـته اند از 

کوران مشکات، حوادث، جنگ ها و بیماری ها عبور کنند و زنده بمانند. 
در هـر صـورت، جامعـۀ مـا در آسـتانۀ ورود به شـاخص هایی اسـت که طبق 
آن جمعیـت را سـالمند تلقـی می کننـد. در چشـم برهم  زدنـی، تعداد بسـیاری از 
افـراد واجـد ایـن شـرایط می شـوند. بـرای مـن مهم ترین بخـش کتاب ایـن بود 
کـه چطـور ذهـن و عادت ها و مسـائل غیرفیزیکـی می تواند به مسـائل فیزیکی 
منتهـی شـود. بـه نظـر می رسـد شـاید مخاطـب اصلی کتـاب نظـام تصمیم گیر 
کشـور ماسـت. مـا به عنوان مؤسسـه بسـیار مشـتاقیم این مسـائل مطرح شـود، 
کمـا اینکـه در عمـر کوتـاه ده سـاله مؤسسـه دو کتاب در این مورد منتشـر شـده 

اسـت. در ایـن کتـاب و کتـاب کابوس بازنشسـتگی 
آقـای نصرتی نـژاد و کتـاب سـالمندی خـوب خانـم 
زنجـری تأکید شـده اسـت کـه مـا می توانیـم اقدامات 
و راهکارهایـی بـرای تسـهیل سـالمندی انجـام دهیم؛ 
البته این کار منوط به شـناخت پدیدۀ سـالمندی اسـت. 
مخرج مشـترک هر سـه کتاب، اصاح سـبک زندگی و 
آموزش اسـت. مـا به عنوان مؤسسـه نمی توانیم بگوییم 
متولـی این بحث ها صندوق باشـد؛ مـا مطالب را خطاب 
بـه دسـتگاه های تصمیم گیر مطرح می کنیـم. امیدواریم 
جایـی باشـد کـه به طور منظـم به این مسـئله بپـردازد.
سـاختار جمعیتـی به سـمت سالمندشـدن مـی رود و 
ایـن سـاختار اقتضائـات خـاص خـود را دارد کـه جامعـۀ 
مـا بـرای آن، امکانـات الزم را نـدارد. نه شـهروندان و نه 
نظـام تصمیم گیـر ما آمادگـی چنیـن اتفاقاتـی را ندارند. 
درنتیجـه تمـام فشـارها روی نهادهایی ماننـد صندوق ها 
قـرار می گیـرد و صندوق هـا هـم نمی داننـد چگونـه این 
فضـا را مدیریـت کنند، چراکـه برای چنیـن چالش هایی 
موانع قانونی مختلفی وجود دارد. متأسـفانه هیچ جایی در 
کشـور ما به طـور منظم این مباحـث را پیگیری نمی کند. 
مؤسسـه مـا ایـن بحـث را پیگیری می کنـد و امیـدوارم 
نهادهـای تخصصی حرفـه ای مدنی در ایـن زمینه ایجاد 
شـوند و بـرای ایـن مباحـث آمـاده شـوند. از آقـای پایـا 
می خواهـم توضیـح دهنـد که انتشـارات »طـرح نقد« با 
سـابقۀ ستودنی شـان چطـور وارد ایـن مبحث شـدند و از 
خانـم احمـدی می خواهـم به سـالمندی خـوب بپردازند.
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پایـا: بـا تشـکر از دکتـر عظیمـی و حضـار گرامـی. 

حقیقت این اسـت که صنعت نشـر کشـور ما با بحران 
از  درکـی  نباشـد  تئـوری  تـا  می دانیـم  روبه روسـت. 
موضـوع شـکل نخواهد گرفـت و بسـیاری از تاش ها 
بـرای رفع مسـئله بیهـوده یـا بی نتیجه خواهد بـود. در 
کشـور مـا بـه هـر دلیـل کتاب خـوان کم شـده اسـت 
و این مشـکل نشـر ماسـت. بخشـی به خاطر مسـائل 
معیشـتی اسـت، بخشـی به خاطر وسـایل الکترونیکی 
ماننـد گوشـی های هوشـمند اسـت کـه افـراد درگیـر 
آن هـا شـده اند؛ البتـه آن هم جای خـودش را دارد، ولی 
رسـانۀ کتـاب حائـز اهمیت اسـت. بـرای اینکـه کتاب 
بتوانـد نفوذ کند، باید نشـر کتاب مسـئله محور باشـد و 
بتوانـد مسـائل جامعۀ خود را در حد مقـدور درک کند و 

متناسب با آن کتاب تولید کند. 
یکـی از مسـائلی کـه مـا بـا آن مواجـه بودیـم همان 
آن  بـه  کان شـهرها  دربـارۀ  زیمـل  کـه  بـود  چیـزی 
امـروز آدم هـا به شـدت در  او می گویـد  اشـاره می کنـد. 
کان شـهرها تنها شـده اند و تنهایی مسـئله ای اسـت که 
افـراد جامعـۀ مـا را تهدید می کنـد. توجه کنید که ما سـه 
گونـه تنهایـی داریـم: اولی »تنهایـی مزمن« اسـت. افراد 
در دوره هایـی از زندگی شـان احسـاس تنهایـی می کنند و 
احسـاس می کننـد کـه دیـده نمی شـوند. می دانیـم کلمۀ 
احتـرام یـا Respect از کلمـۀ دیـده شـدن می آیـد. وقتی 
افـراد همدیگـر را نمی بیننـد، یعنی برای هـم حرمت قائل 
نیسـتند. افـراد به نوعـی بـه حاشـیه رانـده می شـوند؛ نوع 
دیگـر تنهایـی که از همۀ انـواع تنهایی خطرناک تر اسـت 

»تنهایی موقعیتی« اسـت. افراد همسرشـان را از دسـت می دهند یا طاق می گیرند 
یـا شغلشـان را از دسـت می دهنـد. ایـن آخری همـان چیزی اسـت که اَلَـن دو باتن 
بـه آن »اضطـراب منزلـت« می گوید؛ یعنی آدم هـا ناگهان جایگاهی را که داشـتند از 
دسـت می دهنـد. این امر به شـدت خطرناک اسـت، چـون افراد نمی توانند به سـرعت 
بـرای خودشـان جایگاه دیگـری تهیه کنند و بنابراین احسـاس تنهایی می کنند؛ البته 
نوعـی هـم از تنهایی وجود دارد که »تنهایی گذرا« اسـت. در اینجـا فرد مثًا در یک 

مهمانی که با بقیۀ افراد مشابه نیست احساس تنهایی می کند. 
افـراد بـا تنهایی موقعیتی در جامعۀ مدرن به شـدت دسـت وپنجه نـرم می کنند. 
مثـًا در انقـاب، جنـگ و تحریم هـا و موقعیت هایـی که مـدام تغییر می کنـد افراد 
دچـار ایـن نـوع تنهایـی می شـوند. آن هـا دچـار تکانه های شـدید می شـوند. تکانۀ 
شـدید؛ یعنی شـما جایگاه قبلی خودتان را از دسـت داده اید و در جایگاه جدید هنوز 
قـرار نگرفته ایـد و دچـار افسـردگی و تنهایی می شـوید. این مسـئله باعث شـد من 
تصمیـم بـه انتشـار ایـن کتاب بگیـرم، چـون ایدۀ ایـن کتاب این اسـت کـه آدم ها 
با شـناخت سـازوکار ذهنشـان می تواننـد تا حد زیادی بر مشکاتشـان فائـق آیند و 
ایـن توانمندسـازی اعضـای جامعه موضوع بسـیار مهمی اسـت. این نـوع آگاهی ها 
را فقـط انتشـاراتی ها می تواننـد بسـط بدهند. مـن هم توسـط خانم احمـدی با این 
حوزه آشـنا شـدم و به شـدت جـذب این حوزه شـدم. ما بـه میانجی هایی نیـاز داریم 
که این منابع ترویج و معرفی بشـوند. در جامعۀ ما که سـنت شـفاهی در آن پررونق 

است، تشکیل چنین جلساتی به نشر و ترویج این مباحث کمک می کند. 
احمـدی: بـرای جلوگیـری از ضـرر بایـد پیشـگیری کـرد. امـروز در تمـام مباحـث، 

موضـوع پیشـگیری مطـرح اسـت. مـن کتابـی به نـام سـبک زندگی برتـر ترجمه 
کـرده ام کـه نوشـتۀ یک روماتولوژیسـت اسـترالیایی بـود. در این کتاب بـا این مطلب 
آشـنا شـدم که بـرای اینکه دچار عوارض چهل سـالگی نشـویم از پیش بایـد تغذیه و 
ورزشـمان را بـه شـکل علمی تصحیح کنیـم. اگر ایـن کار را بکنیم، در هر سـنی که 
باشـیم بـا تأثیـرات مثبت آن پـس از دو هفتـه روبه رو خواهیم شـد؛ بنابرایـن پیش از 

اینکه چیزی به سراغمان بیاید، باید با پیشگیری مانع آن امر منفی بشویم. 
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پرسش و پاسخ

پرسـش: بـا توجه به زوال عملکرد شـناختی آیـا می توانیم از مشـاغل بازار 
کار نوعی طبقه بندی داشـته باشـیم که طبق آن دسترسـی سـالمندان به 

برخـی مشـاغل سـهل تر و به برخی سـخت تر باشـد؟ سـؤال بعـدی من 

ایـن اسـت کـه بـا توجه بـه تقلیل عملکـرد شـناختی بـه ابعـاد و قوانین 

فیزیولوژیـک ایـن دوگانۀ دوقطبی ریش سـفید و گیس سـفید و پیر فرزانه 

را در برابـر پیر خسـته دل و ناتـوان چطـور می توانیم توجیـه می کنیم؟ آیا 

ایـن گـزارۀ قدرتمنـد با حقیقت هـای علمی در تضاد نیسـت؟

احمـدی: مـن معتقـدم هیچ چیز مطلق نیسـت و همه چیـز در این جهان نسـبی 

اسـت. ورود بـه سـالمندی هـم بـه ایـن معنا نیسـت کـه همه چیـز رو بـه زوال 
مـی رود. مـن توضیـح دادم کـه هـوش متبلور در سـنین پیـری اتفاقاً بیشـتر هم 
می شـود. هـوش متبلـور ریشـه در اطاعاتـی دارد کـه مـا در گذشـته کسـب 
کرده ایـم، ولـی حافظۀ کاری که مواجهۀ ما با مسـائلی اسـت که بـرای اولین بار 
بـا آن روبـه رو شـده ایم، در این دوران کم می شـود؛ یعنی سـالمندان با اطاعات 
جدیـد به سـختی روبـه رو می شـوند، ولـی در ارتباط بـا مهارت هایی کـه از پیش 
داشـتند بهتـر از جوانـان هسـتند. ایـن همان امری اسـت کـه در فرهنـگ ما با 
نـام انتقـال تجربیـات مطـرح می شـود. ممکن اسـت به دلیـل گذر عمـر و تغییر 
مشـاغل، فـرد نتوانـد خـودش را مانند گذشـته با شـغلش تطبیق بدهـد، ولی رد 
پـای ایـن مهارت ها در ذهن افراد هسـت و از بین نمی رود؛ بنابراین الزم نیسـت 

چـون فـرد دچـار افت شـناختی می شـود، اصل شـغلش را تغییـر دهد.

پرسـش: تشـکر می کنـم از کتـاب خوبـی کـه ترجمـه شـده اسـت. مـن 
فکـر می کنـم بایـد بررسـی کنیـم چـرا بـا وجـود این  همـه کار خـوب و 

مطالبـی کـه امروز منتشـر می شـود و بسـط دانشـی، هنـوز کاری انجام 

نمی دهیـم. تصـور می کنـم وضـع حاضر بـه خاطر 

ناآگاهـی نیسـت، چـون اکثـر مـا آگاهـی داریـم، 

ولـی هیـچ کاری نمی کنیم. مثـاًل می دانیـم ورزش 

خوب اسـت، ولـی ورزش نمی کنیم. من پیشـنهاد 

می کنـم واحـدی ایجـاد کنیـم و این مطالـب را در 

عمل بـه رفتار مـردم اضافـه کنیم. گمـان می کنم 

ایجـاد  دنیـا  تمـام  در  امـروز  واحدهایـی  چنیـن 

طریـق  از  بازنشسـتگی  سـازمان  اسـت.  شـده 

مؤسسـۀ راهبردهـای صبا خوب اسـت کـه در این 

زمینـه شـروع بـه کار کنـد. بـرای نمونه بسـیاری 

از افـراد در پاسـخ بـه اینکـه پـس از مرگشـان 

راضی هسـتند اعضـای بدنشـان به بیمـاران اهدا 

شـود موافـق هسـتند، امـا در ایـن مسـیر کاری 

نمی کننـد. به عبارتـی مـا معمـوالً تنبـل هسـتیم و 

سـراغ کارهـای خودمـان نمی رویـم. اگـر چنیـن 

واحدهایـی باشـد و بـرای نمونـه فـرم رضایت با 

چنیـن کاری در دسـترس مردم قـرار بگیرد، مردم 

از آگاهی هـای موجـود اسـتفاده می کننـد و رفتارها 

تغییـر می کنـد.

احمـدی: مـن همیشـه وقتـی می خواهـم کاری را انجام 

بدهـم بـه خـودم می گویـم چقـدر ایـن کار مـن دنیـا را 
جابه جـا می کنـد. گاهـی کار مـا دنیـا را در جهت بـد و در 
مسـیر آلودگـی جابه جـا می کنـد و افـراد را بـه جـان هم 
می انـدازد. گاهـی هـم کار مـا خنثـی اسـت. بهتر اسـت 
در عمـر کوتاهمـان کارهایـی کنیـم کـه بازخـورد خوبی 
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داشـته باشـد. بـرای کار خـوب بایـد آگاهـی داشـت. گام 
اول، کسـب آگاهـی بـرای جابه جایـی جهـان اسـت. گام 
دوم نیـز انگیـزه داشـتن و اقـدام کردن اسـت. گاهی من 
نوعـی نمی توانـم کاری را کـه می خواهـم انجـام بدهـم، 
چـون مراتـب سـازمانی کـه در آن هسـتم بـه مـن اجازه 
نمی دهـد؛ بنابرایـن بایـد مراتـب آگاهی در افـراد از حالت 
بالقـوه بـه حالـت بالفعـل دربیایـد؛ بنابرایـن توصیۀ شـما 

بسیار درست است. 

پرسـش: در جامعـۀ ما بازنشسـتگی به عنـوان یک 
فاجعـه در نظـر گرفتـه می شـود. ای کاش بتوانیم 

زندگی مـان را بـه نحـوی طبقه بنـدی کنیـم کـه 

تمـام بـار عاطفـی، روانـی، معنـوی، موقعیتـی و 

اقتصـادی زندگی مـان را بر شـغلمان حمـل نکنیم 

تـا بـا از دسـت رفتن شـغل کـه دیـر یـا زود رخ 

می دهد، چنین ناگهان از هم نپاشیم. 

در طـول ارائـۀ شـما مـن بـه ایـن فکـر می کردم 

کـه کلیت بحـث خیلـی رمانتیک بـود. ایـن کتاب 

در  اسـت.  گرفتـه  نادیـده  را  یک سـری مسـائل 

زندگـی آدم هـا نظام مسـلطی وجود دارد که شـما 

هر اسـمی می توانیـد روی آن بگذاریـد. این نظام 

مسـلط سـبک زندگـی آدم هـا را به آن هـا تحمیل 

می کنـد و سـبک زندگـی افـراد باعـث می شـود 

کـه افـراد طبـق آن رفتـار کننـد و نتیجـه بگیرند. 

در آخـر چنیـن تفکـری همه چیز بـه آدم هـا حواله 

داده می شـود؛ یعنـی خـود آدم هـا بایـد بـه حـال 

خودشـان فکـری کننـد. شـاید اگـر در جامعه ای ایـن مباحـث از کودکی 

مطـرح شـود، این حرف هـا فهمیدنی باشـد، اما در کانتکسـت جـاری در 

جامعۀ ما این بحث ها رمانتیک است. 

احمـدی: مـن کاری تحقیقاتـی می کـردم و در پارک هـا بـا سـالمندان صحبت 

می کـردم، مانـده بـود کـه مـن را کتـک بزننـد. آن هـا می گفتند مـا نـان نداریم 
بخوریـم؛ البتـه این هـا بازنشسـتۀ مخابـرات بودند و منظورشـان دقیقـاً این نبود 
کـه نـان ندارنـد بخورنـد، بلکـه منظورشـان ایـن بـود که تـوان اقتصادی شـان 
جبـران زندگـی آن هـا را نمی کنـد. من این را با روان شناسـی اگـر بخواهم تبیین 
کنم، از هرم مازلو اسـتفاده می کنم. ما اول باید امنیت داشـته باشـیم. در کشـور 
مـا مسـائل خاص خودش مطرح اسـت. شـاید سـالمندان مـا این امنیـت مالی را 
نداشـته باشـند کـه بتواننـد به نوه هایشـان کادویـی را که دوسـت دارنـد بدهند. 
مـن بسـیار شـنیده ام که سـالمند می گویـد من خجالت می کشـم کـه نمی توانم 
بـه نـوه ام عیـدی خوبی بدهـم. پس این مسـائل وجـود دارد، ولی مـا نمی توانیم 
همۀ این مسـائل را به گردن سـاختارها بیندازیم. باید شـبکه های اجتماعی باشـد 
که افراد در بازنشسـتگی در آنجا فعال شـوند و احسـاس فراموش شـدگی به آنان 
دسـت ندهد؛ البته امکاناتی مانند باشـگاه و اسـتخر برای برخی سـالمندان وجود 
دارد، ولـی بـه هـر حال صرف نظر از مسـائل کان و اجتماعی، مـا نیز باید هوای 

کارمان را داشته باشیم و این جز با آگاهی به دست نمی آید. 

پایـا: مـا کتابی با نـام ذهن آگاهی در دسـت ترجمه داریـم. در این کتـاب دربارۀ 

ایـن بحـث می شـود که افـراد باید به همۀ کارهایشـان حتی به نفس کشیدنشـان 
آگاه باشـند و در هر موقعیتی که هسـتند خودشـان را به فضای عمومی نسـپارند؛ 
البتـه ایـن کار تمریـن می خواهـد. می دانیم که توسـعۀ سیاسـی در هـر جامعه با 
مـواردی ماننـد تولیـد ناخالـص، حکمرانی خوب، جمعیـت جوان و مـواردی مانند 
این سـنجیده می شـود، اما یک عامل دیگر از توسـعه یافتگی »تاب آوری« اسـت. 
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بـرای نمونـه آلمان پس از جنگ جهانی دوم با خاک یکسـان شـد، ولی توانسـت 
خـودش را ارتقـا بدهـد. ایـن جامعه بـه مرحله ای رسـید که برخاف کشـورهای 
سوسیالیسـتی مانند فرانسـه، در زمان مهاجرت پناهندگان سـوری تعداد زیادی از 
آنان را پذیرفت، چون اسـتاندارد دموکراسـی این کشـور به مراتب بیشـتر از سـایر 
کشـورهای اروپایـی بـود. علـت تفـاوت آن هـا و مـا این بود کـه طرز تفکـر ما با 
هـم متفـاوت اسـت. مـا مـدام دنبال این هسـتیم کـه بدانیم بیـرون بـرای ما چه 
می کنـد، درحالی کـه ایـن تلقـی باید تغییر کنـد. پس مـا در حد مقدوراتمـان باید 

تکنولوژی را به کار بگیریم تا حس فاعل بودن ما باقی بماند. 
یـک نمونه رانندگان تاکسـی هسـتند که معمـواًل از درد آرتـروز رنج می برند، 
درحالی که اگر آگاهی عمیق داشـتند در فاصله دو مسـیر می توانسـتند یک سـری 
نرمش هـا را انجـام بدهنـد تـا از بـروز آرتـروز در مفاصلشـان جلوگیری کننـد؛ اما 
ایـن آگاهـی و عـزم بایـد توأمان باشـد. پـس در هر شـرایطی می تـوان وضعیت 
را تغییـر داد و کمـی بهتـر کـرد. آلمان پس از جنـگ جهانی هم همین طـور بود؛ 
البتـه خیلی مهم اسـت کـه بدانیم »آگاهی« بـا »اطاعات« تفـاوت دارد. ما فقط 
اطاعات داریم، ولی آگاهی مسـئله محور اسـت. کسـی که مسـئله داشـته باشـد، 
مسـئله اش او را رهـا نمی کنـد، امـا کسـی کـه موضوعی برایش مسـئله نیسـت، 
فقـط چیـزی بلد اسـت بـدون اینکـه دغدغه اش باشـد. دانـش دغدغه  آور اسـت. 
پـس مـا دانـش نداریـم، چـون معرفت اگـر بیاید، پشـت سـر آن رهایـی می آید. 
امـروز مگـر غیـر از این اسـت که روانکاوها شـما را بـه مشـکاتتان آگاه می کند 
و ایـن آگاهی هـا باعـث رهایـی افراد می شـود. پـس آگاهـی از درون اسـت و در 
بیـرون، مـا فقـط می توانیـم خودمـان را اصـاح کنیم. این طـرز فکر، تـاب آوری 

جامعه را افزایش می دهد. 

پرسـش: اشـاره کردیـد کـه پیشـگیری بهتـر از درمـان اسـت. بـه نظـر 
می رسـد مطالعـه ایـن کتـاب در زمان سـالمندی کمـی دیر اسـت. کاش 

در مقدمـه توضیـح می دادید کـه این کتاب فقط برای سـالمندان نیسـت. 

آمـوزش و پـرورش مـا باید ایـن آگاهـی ذهنی را 

ایجـاد کنـد که ما فقـط به ایـن دنیـا نیامده ایم که 

کارفرمـای بیرونـی داشـته باشـیم و مـزد بگیریم، 

بلکـه بایـد کارفرمای درونـی خودمـان را زنده نگه 

داریـم. اگر ایـن کارفرمـای درونی پـرورش نیابد، 

بـا مشـکل روبه رو می شـویم.

احمـدی: بـه قـول موالنا بایـد تمرکـز را از بیـرون به 

درون بـرد، چون حتی اگر 80 درصد مسـائل به واسـطۀ 
شـرایط بیرونـی ایجـاد شـده باشـند، ولی باز بـا تمرکز 

بر آن 20 درصد می توان تغییراتی ایجاد کرد. 

عظیمـی: از همه حضار گرامی، دوسـتان اسـتان ها 
و خانم احمدی و آقای پایا بسیار ممنونم. 
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عظیمـی: خدمـت تمامـی حضـار سـام عـرض می کنـم. در جلسـه امـروز 

در خدمـت آقـای دکتـر کاشـف هسـتیم تـا دربـاره نانوشـته های اصاحـات 
بازنشسـتگی بـرای مـا صحبـت کننـد. ایشـان تا چنـدی پیش به عنـوان یکی 
از اعضـای کمیسـیون های فنـی ISSA )انجمـن بین المللی تأمیـن اجتماعی( 
مشـغول بـه کار بودنـد. ISSA کمیسـیون های فنـی مختلفـی در حوزه هـای 
تأمیـن اجتماعـی و بیمه  گـری اجتماعـی دارد. در دوره ای چهار نفر از سـازمان 
 ISSA تأمیـن اجتماعـی عضـو کمیسـیون های مختلـف سـازمان بین المللـی
 ISSA شـدند و آقـای کاشـف هـم عضـو کمیسـیون فنـی سـرمایه گذاری
بـود. بـه همیـن دلیـل بـا کارشناسـان بین المللـی مربوط بـه حـوزۀ بیمه گری 
اجتماعـی و تأمیـن اجتماعـی حشـر و نشـر و رابطه داشـتند. مجموعۀ سـابقۀ 
پژوهشـی و مدیریتـی و ارتباطـی ایشـان باعـث شـده اسـت کـه در حـوزۀ 
اصاحـات نظام بازنشسـتگی تجربیاتی کسـب کنند که اسـم آن را خودشـان 
نانوشـته ها گذاشـته اند؛ یعنـی مباحثـی کـه در اسـناد مکتـوب کمتـر بـه آن 

پرداخته شـده اسـت یا اصًا به  آن پرداخته نشـده اسـت، یعنی پشـت صحنۀ 
تجربیـات کشـورها دربـارۀ اصاحـات. از ایشـان خواهـش کردیـم تجربیـات 
خـود را بـا ما در میـان بگذارنـد و امیدواریم ایـن بحث سـرآغاز گفت وگوهای 
بیشـتر دربـارۀ ایـن موضـوع باشـد. ابتدا خدمـت آقای کاشـف خواهیـم بود و 
بعـد طبـق روال جلسـات پیشـین پرسـش و پاسـخ خواهیم داشـت. دوسـتان 
اسـتان ها هـم اگر سـؤالی داشـتند، با همـکاران فنی ما ارتباط داشـته باشـند. 

آن ها سؤاالت را در اختیار من قرار خواهند داد. 

نانوشتههای
اصالحــات
بازنشستگی

سخنران:
رضا کاشف

مشاور معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی

محل برگزاری نشست:
صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ برگزاری نشست:
5 آذر ماه 1398
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کاشـف: بسـم اهلل الرحمن الرحیم. باعث افتخار اسـت که در جمع شما کارشناسان 

صندوق بازنشسـتگی کشـوری هسـتم که به نوعی قدیمی ترین نهاد بازنشستگی 
کشـور اسـت و بخشـی از مطالبـی را کـه کمتر در مقـاالت و کتاب هـای متعارف 

حوزۀ بازنشستگی ثبت شده اند با شما به اشتراک خواهم گذاشت. 
 مـن ابتـدا می خواهـم یک پیشـینۀ تاریخـی بگویم. همیشـه ما روبنـای کار 
و قوانیـن و مصوبه هـا را می بینیـم، ولـی زمینه های اجتماعی-فرهنگـی بروز این 
قوانیـن را نمی بینیـم. اتفاقاً این زمینه هـا بهترین راهنمای اصاح قوانین هسـتند 
کـه مـا آن هـا را نمی بینیم. من از اولیـن قانون بیمه های اجتماعی در سـال 1883 
شـروع می کنـم. ایـن قانـون در زمینـۀ اعتراضات پنجاه سـالۀ کاری مصوب شـد. 
زمینـۀ اعتراضـات کارگـری هـم از اواخـر قرن هجدهـم بود که انقـاب صنعتی 
شـروع شـد و نابرابری های شـدیدی از تقسـیم ثمرات کار نصیب کارفرماها شـد. 
به مـرور اعتراض کارگرها برانگیخته شـد و در رسـالۀ مارکس و کتاب سـرمایه 
ایـن امـر بـه اوج خودش رسـید. مارکس حق کارگـر را مکتوب کـرد و پیش بینی 
کـرد اگـر سـرمایه داری بـا ایـن روال پیـش بـرود و کارگرهـا به جز دسـتمزد که 
اسـتثمار نامیده می شـد سـهم دیگری نبرند، آیندۀ سـرمایه داری رو به اضمحال 
خواهـد بـود. بـه نظر مـن بزرگ ترین منجـی نظـام سـرمایه داری، کارل مارکس 

بود؛ به خاطر ایراداتی که مارکس در سرمایه داری شناسایی کرد. 
بیسـمارک از کمون هـای مختلفـی کـه مشـهورترین آن کمـون پاریـس و 
اعتراضـات و اعتصابـات کارگران پاریس بـود درس گرفت و اولین بیمۀ اجتماعی را 
در سـال 1882 ایجـاد کرد. جالب اسـت کـه اولین بیمه هم بیمۀ درمـان بود؛ یعنی 
خدمتـی کوتاه مـدت و ملموس برای کارگـران. با اعتراضات کارگران، سـرمایه داران 

پذیرفتند بخشی از کیک اقتصاد را در اختیار کارگران بگذارند. 
زمینـۀ شـروع گسـترش تأمین اجتماعـی در اغلب کشـورهای اروپایـی پس از 
ورود بـه قرن بیسـتم و اوایل قرن بیسـت ویکم بـود. در امریکا سـال 1916-1917 
ایـن کار با اسـم کارگران راه آهن شـروع شـد و کم کم گسـترش یافـت. پیامدهای 
جنـگ جهانـی اول و رکـود بـزرگ ناشـی از آن و شکسـت نظریات کاسـیک در 

حـوزۀ اقتصـادی و بـروز نظریـات کینـزی، دورۀ طایی 
چهل سـاله ای را در اختیـار اقتصاددانان کینزی گذاشـت. 
در ایـن دوره در اقتصـاد تأکیـد فروانـی بـر پس انـداز و 
سـرمایه می شـد. در تمام ایـن دوره، سیسـتم PAYG تا 
اواخـر دهـۀ 60 تـا 70 میـادی که شـوک نفتـی اتفاق 
افتـاد و دیگـر سیاسـت های کینزی قابلیت اجـرا در نظام 
اقتصـاد کان را نداشـت رو به گسـترش نهـاد. این دوره 
باعـث تغییـر نـگاه به نظام سـرمایه داری شـد و به نوعی 
بـه سـرمایه داران سـیگنال داد کـه کم کـم می توانید آن 
ِکیکـی را کـه در صـد سـال گذشـته بـه کارگرهـا دادید 
کم کنیـد. مطالعه دربـارۀ پیدایش نظـام تأمین اجتماعی 
خصوصـی یا نظام های بازنشسـتگی خصوصی ریشـه در 
اوایـل دهـۀ 70 میـادی دارد. اگـر ایـن پیشـینه را نگاه 
کنیـد، می بینیـد در دهـۀ 80 میادی اولین کشـوری که 
نظـام تأمیـن اجتماعـی خصوصـی را پیـاده کرد کشـور 
شـیلی بـود. تغییـر از نظـام عمومـی به نظـام خصوصی 
در کشـوری اتفـاق افتـاد که دچار کودتا شـد و قـدرت از 
مـردم گرفتـه شـد و به گـروه خاصـی داده شـد. گروهی 
کامـل وجـود  اقتدارگرایـی  آن  نظـام سیاسـی  در  کـه 
داشـت و تقریبـاً می شـود گفـت مـردم اختیـاری بـرای 
تصمیم گیری های خودشـان نداشـتند. جالب اسـت وقتی 
خصوصی سـازی در نظـام بازنشسـتگی شـیلی رخ داد در 
سیسـتم نظامی هـا همچنـان PAYG ادامـه پیـدا کرد و 
غیرنظامی هـا فقط با اجبار بیمه هایشـان خصوصی شـد. 
تبدیـل سیسـتم DB به DC باعث شـد افـراد تقریباً 30 

درصد از قدرت مستمری شان را از دست بدهند. 
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سـال 1980 که این اتفاقات در شـیلی رخ داد سـن 
بازنشسـتگی پنـج سـال افزایـش یافـت. بازنشسـتگی 
زنـان در 60 سـال و مـردان در 6۵ سـالگی تعییـن 
شـد. حداقـل سـابقه را هـم به اجبـار به یک باره بیسـت 
سـال کردنـد. ایـن کار تا حدود بیسـت سـال ادامه پیدا 
کـرد. اوایـل سـال 2000 آن ها سـمیناری در سـانتیاگو 
برگـزار کردنـد و آنجـا هفـت گنـاه سیسـتم تأمیـن 
اجتماعـی خصوصـی شـیلی را مطـرح کردنـد؛ البتـه 
طـی این بیسـت سـال نظامیـان همچنان مواهبشـان 
از بخـش دولتـی کاهـش پیـدا نکـرد. چند اتفـاق افتاد 
کـه گناه های سیسـتم خصوصـی را گفتنـد: اول اینکه 
پوشـش آن کـم بـود؛ دوم اینکـه مسـتمری کـم بـود؛ 
سـوم اینکـه هزینه هـای اداری آن بـاال بـود. این هـا را 
کـه می گویـم بـا شـرایط ایـران انطبـاق بدهیـد. امروز 
برخـی می گوینـد یکی از دالیـل تبدیل نظـام دولتی و 
عمومـی به خصوصی کاهـش »هزینه های سـرباری« 
اسـت ایـن در حالـی اسـت کـه در شـیلی یکـی از 
گناه هـای بـزرگ باال بـودن هزینه هـای اداری در نظام 
خصوصـی اسـت. هزینه هـای مالـی و بهـره در شـیلی 
بسـیار سـنگین بـود. نظام تأمیـن اجتماعـی خصوصی 
در شـیلی بـا هـدف افزایش پس انـداز ملی ایجاد شـد؛ 
یعنـی اجـرای نظرات کینـزی در اوایل دهـۀ 80 که آن 
موقـع نظریـات پولـی در اقتصاد رایج شـده بـود. اواخر 
دهـۀ 70 نظریـات پولـی فریدمن، که مشـاور اقتصادی 
ریـگان بـود، رایـج شـده بـود، ولـی در شـیلی داشـتند 
نظریـات کینزی شکسـت خورده را پیگیـری می کردند. 

نابرابـری جنسـیتی گنـاه دیگـری بـود کـه در سـانتیاگو به آن اشـاره شـد. نرخ 
جایگزینـی بـرای زنـان 18 درصـد و بـرای مـردان 28 درصد بود. دلیـل هم این 
بـود کـه با آن پوشـش کـم، فرصـت کار تمام وقـت برای زنـان کمتر بـود. زنان 
چون کار تمام وقت زیاد نداشـتند، پوشـش و نابرابری جنسـیتی در بیمه هایشـان 
وجـود داشـت. مـورد دیگر این بود کـه برخاف آنچه می گوینـد تأمین اجتماعی 
خصوصـی بـه رقابـت بـاال منجـر می شـود در شـیلی رقابـت پایین بـود. آخرین 
گنـاه هـم دخالـت سیاسـیون در هیئت مدیره هـای صندوق های AFP بـود. در 
سـال 2004 و پس از 22 سـال تجربۀ تأمین اجتماعی خصوصی در شـیلی، این 
موارد گناه دانسـته شـد. پس اجـرای تأمین اجتماعی خصوصـی اواًل، هزینه های 
نظام هـای  در  دومـاً،  می کنـد؛  تحمیـل  اقتصادهـا  و  دولت هـا  بـه  بسـیاری 
بوروکراتیـک بـا مقاومـت جدی ذی نفعـان روبه رو می شـود؛ لذا بـرای اجرای آن 
بـه قـوۀ قاهـرۀ زیـادی نیاز اسـت و ایـن امر در شـرایط معمـول به راحتـی اتفاق 
نخواهـد افتـاد. ایـن مطلـب نانوشـته مربوط بـه اصاحاتی اسـت که شـما در 

کشورهای دموکراتیک کمتر می بینید چنین اتفاقاتی دفعتاً رخ بدهد. 
ایـن بیانیۀ سـال 2004 سـانتیاگو بـه روی کار آمدن رئیس جمهـوری منجر 
شـد کـه من حـاال اسـم او را نمی برم، ولـی تغییراتـی را که ایجاد کـرد می گویم 
و بعـد خواهـم گفـت چه شـد این تغییـرات موجب بهبـود نظام تأمیـن اجتماعی 
شـیلی شـد. سـال 2008 رئیس جمهـور شـیلی تغییـر کـرد. او دید مسـتمری ها 
پاییـن اسـت. آن زمـان بحـث نظام هـای تأمین اجتماعـی چندالیه مطرح شـده 
بـود. اینجـا وارد تقابـل ILO و بانـک جهانی نمی شـوم. چون این هـا، دو طرف 
طیفـی بودنـد کـه از اوایـل دهۀ 2000 بـا تکمیـل یکدیگر به سـمت همگرایی 
بـا هـم پیـش رفتند. سـال 2008 بـه دلیـل پایین بودن مسـتمری و مشـکات 
اقتصـادی، الیـه ای به نام مسـتمری غیرمشـارکتی از محل منابـع عمومی مانند 
یارانه هـای مـا، بـرای جبـران کاهـش ارزش مسـتمری ها ایجـاد کردنـد. بـرای 
هزینه هـای اجرایـی هم مناقصه گذاشـتند و شـرکت های AFP را مجبور کردند 
کـه سـطح هزینه هـای اجرایی شـان را پاییـن بیاورنـد و درمجمـوع یـک نظـام 
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تأمیـن اجتماعـی چندالیـۀ غیررسـمی به وجـود آوردند کـه الیـۀ اول آن همان 
مسـاعدت های اجتماعی مسـتمری بگیران بود؛ مسـتمری بگیرانی کـه 60 درصد 
آن هـا حداقل بگیرانـی بودنـد کـه کفایـت مزایا بـه  اندازۀ کافـی نداشـتند. توجه 
داریـم کـه در ایـن نظـام تأمیـن اجتماعـی خصوصـی که سـرلوحۀ بسـیاری از 
سیاسـتمداران و ازجملـه سـرلوحۀ سیاسـتمداران مـا هـم قرار گرفته اسـت، پس 
از 22 سـال کار بـه جایـی رسـید کـه دولـت مجبـور شـد از محـل درآمدهـای 
عمومـی خـود بـه بازنشسـتگان کمک کند. اصاحات سـال 2008 شـیلی سـه 
هـدف اصلـی داشـت: اول »کاهـش فقـر«؛ دوم »کفایـت درآمد سـالمندی«؛ و 
سـوم »هموارسـازی مصـرف«. هموارسـازی مصـرف ویژگـی اصلـی نظام های 
DB اسـت. نظام هـای DB یک سـری منافـع بـرای شـما تعریـف می کنـد کـه 

این مزایا بر اسـاس سـبک زندگی قبلی شـما در دورۀ اشـتغالتان است. به همین 
دلیـل وقتـی می خواهنـد برای شـما مسـتمری تعیین کننـد بر اسـاس میانگین 
درآمـد دو تـا سـه یـا پنـج سـال آخـر درآمدتـان ایـن کار را می کنند، چـون این 
مبلـغ سـبک زندگـی شـما را ایجاد کـرده اسـت و مزایایی که برای شـما تعریف 
می کنـد متأثـر از آن اسـت. می بینیـم در کشـوری کـه پیشـرو  در تغییـر نظام از 
DB بـه DC بـود بیسـت سـال بعد از اجـرا به این نتیجه می رسـند بایـد مزایا را 

بر اساس نظام DB تعیین کنند. 
اصاحـات شـیلی به گونـه ای انجـام شـد کـه توانسـت بخشـی از نابرابری 
جنسـیتی را کـم کنـد. اسـم آن رئیس جمهـور خانـم میچـل باچلـه بـود. اگـر 
می خواهیـم اصاحـات انجام دهیم، باید بدانیم مجری این اصاحات چه کسـی 
اسـت. تـا پیـش از خانـم باچله بـه نابرابری جنسـیتی در نظام های بازنشسـتگی 
خیلـی توجـه نمی شـد. از دورۀ پینوشـه بـه بعـد و تـا زمـان خانم باچله در سـال 
2008، طـاق در شـیلی ممنـوع بـود. زمانی که خانـم باچله رئیس جمهور شـد، 
طـاق را آزاد کـرد و تـا مدت ها جلو محضرهای طاق شـیلی صف بود. ایشـان 
یـک دوره رئیس جمهـور شـد، بعـد طبـق قانـون شـیلی کنار رفـت و دوبـاره در 
سـال 201۵ روی کار آمـد. در دورۀ دوم ریاسـت جمهوری اش، اصاحـات بهتری 

در شـیلی انجـام داد. کاش ایـن اصاحـات در کشـور 
مـا نیـز انجـام می شـد. در دوره اول ریاسـت جمهوری 
ایـن خانـم تعیین شـد هـر مردی کـه حق بیمـه اش را 
پرداخـت می کند، در زمان طاق باید ثروت مسـتمری 
بازنشسـتگی اش با همسرش تقسیم شـود؛ مانند کاری 
کـه دربـارۀ ثـروت در امریـکا انجـام می شـود. در دورۀ 
دوم حسـاب مشـترک تعریـف کردنـد و از این حسـاب 
مشـترک زن و مـرد هـر دو سـود می برنـد. تعریف هم 
ایـن اسـت کـه ایـن دو نفر با هـم دارنـد فرزندانشـان 
را بـزرگ می کننـد و هزینه هـا و مزایـای این هـا بایـد 
بـا هـم تقسـیم بشـود. زمانـی برابـری جنسـیتی رخ 
می دهـد کـه یـک رئیس جمهـور زن روی کار باشـد. 
مـن بـه زنان تأکیـد می کنم اگـر می خواهید سـهمتان 
در جامعـه بیشـتر شـود، تأکید کنید یـک رئیس جمهور 
زن روی کار بیایـد تـا از حقـوق شـما دفـاع کند. پیش 
از اصاحـات خانـم باچله نابرابـری درآمـدی بین زنان 
و مـردان وجـود داشـت. به طـور متوسـط، درآمـد زنان 
نصـف مـردان بود. سـنوات پرداخت آن ها هـم به دلیل 
اینکـه کار تمام وقـت بـرای زنـان کـم بـود کمتـر بود. 
نکتـۀ دیگر اینکه جداول عمر را در شـیلی فرا جنسـیتی 
کردنـد. در گذشـته جـداول عمـر زنـان و مـردان جـدا 
بـود کـه این امـر بـه نابرابـری منجـر می شـد، چراکه 
امیـد بـه زندگـی زنـان به طور متوسـط بیـش از مردان 
بـود و وقتـی می خواسـتند دارایـی بازنشستگی شـان را 
بـه قسـط سـالیانه تبدیل بکننـد، مبلغ مسـتمری زنان 
کمتـر می شـد. ایـن جـدول را هـم بـرای دو جنسـیت 
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در  باچلـه  خانـم  اصاحـات  بنابرایـن  کردنـد؛  یکـی 
نظـام بازنشسـتگی و تأمیـن اجتماعی شـیلی به شـدت 
نابرابری هـا را کـم کـرد و هنـوز به طـور جـدی ایـن 
اصاحـات ادامـه دارد. ابتدای سـال 201۵ کمیسـیونی 
را آنجـا برقـرار کردند و در آن پیشـنهاد یکسان سـازی 
سـن بازنشسـتگی بـرای هـر دو جنـس مطرح شـد تا 
ایـن عـدد 6۵ سـال باشـد. همچنیـن همـان طـور که 
اشـاره کـردم جـداول عمـر بـرای دو جنسـیت یکـی 
شـد و ذخیـرۀ بازنشسـتگی تـا زمانـی که افـراد طاق 
نگرفته انـد مشـترک بـود، ولی پس از طـاق حتماً این 
میـزان نصـف می شـد. مـن فکـر می کنم خوب اسـت 
روی ایـن موضـوع به عنـوان ارث فکـر کننـد؛ یعنـی 
بازنشسـتگی افراد، مانده ای تلقی شـود که بشـود مانند 

ارث تقسیم بشود. 
در زمـان خانـم باچلـه موضـوع جالـب دیگری که 
اتفـاق افتـاد این بـود که بـرای نگهداری از سـالمندان 
در منـازل حـق ویـژه ای قائـل شـدند و خـوب اسـت 
ایـن مـورد هـم در کشـور مـا فکـری شـود. در  در 
آنجـا گفتنـد چـون زنـان در ایـن زمینه بیشـتر زحمت 
می کشـند، در سیسـتم بازنشستگی شـان این را در نظر 
گرفتنـد و مبلغـی را بـرای نگهـداری از خویشـاوندان 
بـرای آن هـا در نظـر گرفته انـد. در کشـورهای اروپایی 
کار را به عنـوان بیمـۀ »مراقبت هـای بلندمـدت«  ایـن 

)Long Term Care( معرفـی کرده انـد. در این زمینه، 
بیـن کشـورهای شـمال و جنـوب اروپـا تفـاوت وجود 
دارد. کشـورهای اسـپانیا، یونان و ایتالیا که کشـورهای 

سـنتی تر و خونگرم تـری هسـتند و در آنجـا نهـاد خانـواده قوی تـر اسـت، تقریبًا 
ماننـد کشـور مـا افـراد خانـواده و فرزنـدان متکفـل نگهـداری از والدیـن خـود 
  Long Term Care در سـنین بـاال می شـوند. بـرای همیـن در ایـن کشـورها
می  گویـد کـه مـن شـبیه همیـن پـول را به فرزنـدان یـا افـرادی که از سـالمند 
نگهـداری می کننـد می دهـم، ولـی در کشـورهای شـمال اروپـا ماننـد سـوئد و 
کشـورهای اسـکاندیناوی کـه همبسـتگی اجتماعی کمتر اسـت پـول نگهداری 
از سـالمندان در سـراهای سـالمندان از طریـق Long Term Care پیش بینـی 
شـده اسـت. هنـوز نمی دانـم پیشـنهاد 201۵ کمیتـه به شـیلی کـه قرار بـود از 
سـال 2016 اجـرا شـود بـه کجـا رسـیده اسـت. این کمیته سـه پیشـنهاد جدی 
بـرای اصاحات نظام بازنشسـتگی شـیلی داشـت: اولین پیشـنهاد اصـاح نظام 
DC بود؛ دومین پیشـنهاد ترکیب DC و DB بود؛ و سـومین پیشـنهاد برگشـت 

بـه نظـام DB-PAYG بـود. جالـب اسـت از اعضـای کمیسـیون پانزده نفره آن 
کمیتـه، دوازده نفـر بـه پیشـنهاد اول رأی دادند. یـازده نفر به پیشـنهاد دوم رأی 
دادنـد و فقـط یـک نفـر بـه پیشـنهاد سـوم رأی داد؛ یعنـی آن هـا دیگـر حاضر 

نیستند به نظام PAYG برگردند. 
بـه تبعیـت از کشـور شـیلی 28 کشـور دیگـر در امریـکا التیـن بـه سـمت 
خصوصـی کـردن نظـام بازنشستگی شـان رفتنـد. امـروز فقـط دوازده کشـور 
همچنـان بـر آن مسـیر باقی مانده انـد و بقیۀ این کشـورها پس از بحـران 2008 
از آن مسـیر برگشـتند. مؤسسـۀ عالی پژوهش کتابی از ILO با عنوان برگشـت 
از خصوصی سـازی ترجمـه کـرده اسـت کـه توصیـه می کنـم دوسـتان آن را 

 DC حتمـاً مطالعـه کنند. این قسـمت مربوط به شـیلی بـود و اینکه اساسـاً نظام
بـه بهبـود کارآیـی منجـر نمی شـود و با توجـه به شـرایط قبلی اقتصـاد به تغییر 
نابرابری جنسـیتی و بهبود نابرابری ها منجر نمی شـود. نباید انتظار داشـته باشـیم 
کـه نقایـص تاریخـی با تغییـر سیسـتم ها اصاح می شـود. پـس از سـال 2000 
به طـور جـدی گفتند ایـن کار با هدف گسـترش سـرمایه گذاری ملـی و پس انداز 
ملـی بوده اسـت. اواخر دهـۀ 90 و اوایل سـال 2000 سـرمایه گذاری های خارجی 
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بیشـتر مشوق خصوصی سـازی تأمین اجتماعی بودند. دقت کنید خصوصی سازی 
تأمیـن اجتماعـی ابـزاری برای کارتل هـای بین المللی سـرمایه گذاری بـود؛ یعنی 
آن ها دلسـوز کشـورها نیسـتند، بلکه دنبال جابه جایی کان سـرمایه های خارجی 
هسـتند؛ بنابراین باید دقت کنیم مأمور اجرای سیاسـت هایی نباشـیم که خودمان 
هـم خبـر نداریم و عامل کسـی دیگـر شـده ایم؛ بنابراین باید پیشـنهاد اصاحات 

را ریشه یابی کنیم و بدانیم این پیشنهاد از کجا آمده است. 
چنیـن اتفاقـی در کشـور روسـیه هـم رخ داد. روسـیه کشـوری اسـت که از 
اقتصـاد کمونیسـتی بـه اقتصـاد بازار آزاد تبدیل شـده اسـت. بین روسـیه و چین 
در حرکـت به سـمت بـازار آزاد یک تفاوت وجود داشـت، این دو کشـور هم زمان 
بـه سـمت بـازار آزاد حرکت کردند، ولی چین آهسته آهسـته شـروع به اصاحات 
کـرد و روسـیه بـه توصیـۀ مشـاوران اقتصـادی که اهـل امریـکا بودنـد و گفته 
بودنـد بایـد ایـن کار ناگهانـی و سـریع باشـد آن را به سـرعت انجـام داد. اواخـر 
دهۀ 90 میادی فسـاد شـدید اقتصادی در روسـیه وجود داشـت. رشـد اقتصادی 
به شـدت کاهـش یافته بـود. در اوایـل اصاحات چین و روسـیه، تولیـد ناخالص 
داخلـی روسـیه 2 برابـر چیـن بـود و پـس از اصاحـات، تولیـد ناخالـص داخلی 
چین 2 برابر روسـیه شـد؛ یعنی تولید ناخالص داخلی روسـیه نصف شـد و تولید 
ناخالـص داخلـی چیـن 2 برابـر شـد. بـا این پیشـینه روسـیه شـروع بـه اصاح 
سیسـتم بازنشسـتگی اش کرد. سـال 2013 سیسـتم بازنشستگی روسـیه از یک 
نظـام PAYG مبتنـی بـر منابـع عمومی بـه نظامی شـبه خصوصی تبدیل شـد. 
مـن عبـارت DC صـوری یـا ذهنـی بـه عنـوان ترجمـه notional را مناسـب 
نمی دانـم. جالب اسـت کـه بانک جهانی هـم آن واژه را بـه Non-financial یا 
»غیرمالـی« تبدیـل کـرده اسـت و دیگر هیچ کـس بـه آن notional نمی گوید. 
 DC دو سـال پیـش در اجاسـی در رم، آقای هولزمن را که سـه کتـاب در حوزۀ
نوشـته اسـت، دیـدم. ایشـان این کتـاب را زمانی کـه در بانک جهانـی بود پیش 
بـرده بـود. با او صحبت می کردم، ایشـان گفـت کتاب های مـن را جدی نگیرید. 
گفـت این هـا را گـوش کـن، ولـی زیـاد جدی نگیـر. ما هم رفتـه بودیـم آنجا تا 

نظـام DC ایـران را در آنجـا معرفی کنیم. بـه هر حال 
روسـیه از نظام عمومی به سـمت نظام شـبه خصوصی 
یـا NDC حرکـت کرد و نظامی سـه   الیـه را پیاده کرد 
کـه الیـۀ اول آن حمایتـی بـود و بـه آن کاری نداریم؛ 
الیـۀ دوم؛ یعنی مسـتمری های پایـه اش از PAYG به 
 DC تبدیـل شـد و یـک الیۀ اجبـاری تکمیلی NDC

هم معرفی کرد. 
فرمـول روسـیه به صـورت امتیـازی بـود. قانـون 
سـال 2013 تصویـب شـد و قـرار بـود از ابتدای سـال 
201۵ اجرا شـود. سـال 201۵ نایب رئیس هیئت مدیرۀ 
روسـیه، عضـو کمیسـیون سـرمایه گذاری ISSA بود. 
مـن آنجـا با او آشـنا شـده بـودم. پیـش از آن هم یک 
زمـان وزیـر کار روسـیه در زمـان وزارت کار آقـای 
ربیعـی بـه ایـران آمده بـود. من بـا نحوۀ تغییراتشـان 
آشـنا بودم. در نشسـتی که داشـتیم به آن هـا گفتم آیا 
تغییراتـی کـه ایجـاد کرده اید بـا موفقیت همـراه بوده 
اسـت. وزیـر کار روسـیه گفت حسـابی گیـر کرده ایم. 
روی کاغـذ ایـن سیسـتم خیلی جالب اسـت. سیسـتم 
آن هـا امتیـازی شـده بـود. روش محاسـبۀ امتیـاز نیـز 
اختاف حقوقشـان از سـقف بـود. می گفتند مثـًا اگر 
سـقف یـک میلیـون تومان اسـت، شـما حـق بیمه را 
بر اسـاس چنـد درصد از سـقف پرداخـت می کنید. 70 
درصـد، 80 درصـد یـا 20 درصـد؟ این مبلـغ امتیاز آن 
سـال شـما می شـد. حداقل امتیـاز برای بازنشسـتگی 
9 بـود کـه بنـا داشـتند تـا سـال 202۵ آن را بـه 1۵ 
امتیاز برسـانند. کسـی از اول با نصف حقوق شـروع به 
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کار می کنـد، 10 سـال طـول می کشـد کـه 1.۵ امتیاز 
بگیـرد، حـاال فکـر کنیـد بـرای 9 و 1۵ امتیـاز چقـدر 
بایـد کار کنـد. خاصـه بـه مـن گفـت ما به مشـکل 

برخورده ایم و داریم آن را اصاح می کنیم.  
مـورد دیگـری کـه روی کاغـذ بسـیار خـوب و 
قشـنگ بـود، ولـی بایـد اصاحـش می کردنـد سـن 
بازنشسـتگی بـود. قرار بود سـن بازنشسـتگی را که آن 
زمـان ۵۵ تـا 60 سـال بـود، از ابتـدای 201۵ به تدریج 
افزایـش دهنـد و  بـرای همـه بـه 6۵ سـال برسـانند. 
پارسـال همین موقـع اجاس کمیسـیون های فنی بود 
و ما ژنو بودیم. در کمیسـیون فنی، کارشـناس روسـیه 
گفـت فـردا یا پس فـردا پوتین قـرار اسـت در تلویزیون 
بگوید که سـن بازنشسـتگی زیاد می شـود. بـه او گفتم 
مگـر قـرار نبـود این کار از سـال 201۵ شـروع بشـود. 
گفت شـرایط مهیا نبـود و این روی کاغذ قشـنگ بود، 
نـه در عمـل. دو روز بعد در اجاس هیئت رئیسـه بودیم 
کـه پوتیـن ایـن را در روسـیه اعـام کرد. افـراد نگران 
از بازخـورد ایـن خبـر در روسـیه بودند. وقتی بـه ایران 
برگشـتم در اعتـراض بـه ایـن مسـئله، روسـیه شـلوغ 
شـد؛ بنابراین ما کارشناسـان باید بدانیـم خیلی وقت ها 
چیزهایـی کـه مـا می گوییم فقـط روی کاغذ قشـنگ 

است و در اجرا کاری سخت است. 
در اروپـای شـرقی، مجارسـتان اولیـن کشـوری 
بـود کـه بـه سـمت تأمیـن اجتماعـی چندالیـه بـا 
تشـویق جـدی بانک جهانـی رفت؛ البته با شکسـتی 
مفتضحانـه روبـه رو شـدند و کًا آن سیسـتم را جمع 

کردنـد. کشـور بعـدی چک بـود. در شـرق اروپا دو سـه اندیشـه در این زمینه 
وجـود دارد. یکـی اصاحـات پارتیزانـی اسـت؛ یعنـی بزن و سـریع بـرو جلو. 
راسـت تر  راسـت ها  از  پارتیزانـی چپ هـا  اصاحـات  در  کـه  اسـت  جالـب 
می شـوند. علـت هـم ایـن اسـت کـه می خواهنـد بگوینـد مـا چپ نیسـتیم و 
حـاال از آن طـرف بـام می افتنـد و بـه سـمت اصاحاتـی می رونـد کـه قاعدتًا 
جنـاح راسـت بایـد آن را پیش ببـرد. احـزاب ملی گرا چون با مسـتمری بگیران 
و سـازمان هایی کـه از منابـع عمومی اسـتفاده می کننـد ارتباط مسـتقیم دارند 
و برایشـان رانـت ایجـاد می کننـد، عمدتاً طرفـدار اصاحات نیسـتند و موافق 
نظام هـای عمومـی PAYG هسـتند. ایـن تفکـرات باعث می شـود اصاحات 
یا شـروع نشـود یا با مشـکل روبه رو شـود. توصیۀ من به دوسـتان این اسـت 
کـه اگـر سیسـتم های بازنشسـتگی دنیـا را مطالعه می کننـد، حتماً بـه اقتصاد 

سیاسی و ساختار سیاسی آن کشورها توجه کنند. 
چهـارده سـال اسـت که هرسـال  کره جنوبـی دربارۀ بازنشسـتگی سـمیناری 
برگزار می کند و کارشناسـان آسـیا را دعوت می کند و مشـکات بازنشسـتگی آن 
کشـور را در این سـمینار مطرح می کنند. مثًا سـال گذشـته مشـکل »گسـترش 
پوشـش« آن ها مطرح شـد و از کارشناسـان می خواسـتند بگویند در کشـور آن ها 
گسـترش پوشـش چه پیشـینه ای داشـته اسـت. من سـه سـال در این کنفرانس 
شـرکت کـردم. فرمول بازنشسـتگی کـره پیچیده و جالب اسـت. برخاف کشـور 
مـا کـه جمعیـت آن در طـول جنـگ افزایـش یافت، جمعیـت کره پـس از جنگ 
داخلـی کـره در دهـۀ 60 میـادی کـه بـه جدایـی کـره شـمالی و جنوبـی منجر 
شـد، جمعیـت آن کشـور گسـترش پیـدا کـرد. بچه هـای آن زمـان، اآلن به سـن 
بازنشسـتگی رسـیده اند. آن زمـان هنـوز کـره توسـعه یافته نبـوده اسـت و ایـن 
نانوشـته کره اسـت. کره ظاهراً سیسـتمی مترقـی دارد. ولی بزرگ ترین مشـکل 

کـره کفایـت مزایاسـت. باالتریـن نـرخ فقـر بازنشسـتگان در میـان کشـورهای 
OECD در کـره اسـت. مشـکل هم همان بچه هایی هسـتند کـه زمانی که هنوز 

کـره توسـعه نیافته بودنـد به دنیا آمده اند و حاال به سـن بازنشسـتگی رسـیده اند. از 
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سـوی دیگـر کره سـندیکاهای قـوی کارگری دارد و بـه دولت اجـازۀ افزایش نرخ 
حق  بیمـه را نمی دهـد و ایـن رقـم در آن کشـور هنـوز 9 درصـد مانـده اسـت، اما 
خودشـان می گوینـد نـرخ بلندمدت ما بایـد 14 درصد باشـد وگرنه تا سـال 2043 
تمـام ذخایرمـان خرج می شـود. در فرمـول کره چیزی بود که در کشـورهای دیگر 
نبـود. فرمـول آن ها پلکانی شـده اسـت و در این فرمـول چیزی به نـام »میانگین 

دستمزد افراد تحت پوشش« وجود دارد.  
 در کـره فرمـول محاسـبات بـر مبنـای میانگیـن دسـتمزد اسـت کـه برای 
مـا نیـز می توانـد مفیـد باشـد. میانگیـن متغیری اسـت که تغییـرات آنی نـدارد. 
برخـی پیشـنهاد می دهنـد کـه سیسـتم امتیـازی را که آلمان و روسـیه اسـتفاده 
می کننـد در ایـران نیـز پیـاده کنیم. سیسـتم امتیـازی؛ یعنی من هر سـال امتیاز 
می گیـرم و اولین سـالی کـه می خواهند برایم مسـتمری بگذارنـد امتیازهای من 
را محاسـبه می کننـد و بـه نسـبت امتیازهـا، ضریبی از کف دسـتمزد را بـه افراد 
می دهنـد. سـال گذشـته تـورم زیـاد شـد و حقـوق و دسـتمزدها 30 درصـد باال 
رفـت. در حالـت امتیازی حداقل دسـتمزد 1.۵ میلیونی مبنای دریافت مسـتمری 

مـن می شـود. حـاال فـرض کنیـد سـال 1389 کـه بـا 
هدفمنـدی یارانه هـا و بـا اینکـه تـورم 2۵ درصـد بود، 
حقـوق 9 درصـد افزایـش یافـت در سیسـتم امتیـازی 
چقـدر مسـتمری می توانسـت افـت کنـد. درواقـع کف 
دسـتمزد در یک اقتصاد تورمی نوسـانات زیادی دارد و 
سیسـتم امتیازی نوسـانات را به مسـتمری بازنشستگی 
قـرار  معیـار  را  میانگیـن  منتقـل می کنـد. کره ای هـا 
می دهنـد امـا چـون میانگیـن آن هـا پایین به مشـکل 
فقـر برخـورد کرده انـد و از مشـاوران کانادایـی بـرای 
حـل ایـن مشـکل کمـک خواسـته اند. آن هـا هـم بـه 
راه حل شـیلی رسـیده اند و درحـال برقراری مسـتمری 
اجتماعی هسـتند. شـما می دانیـد که در سیسـتم کانادا 
هـم مسـتمری اجتماعـی وجـود دارد؛ یعنـی 30 درصد 
از درآمـد دریافتـی مسـتمری تان از مسـیر مسـتمری 
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اجتماعی است و نه از صندوق بازنشستگی. 
اگـر می خواهیـم اصاحـی کنیـم، بایـد بـه ایـن 
مـوارد توجه کنیم و تجربه کشـورهای دیگر را درسـت 
مطالعـه کنیـم. فقط نـرخ جایگزینـی 60 درصـد آن ها 
را نبینیـم. کنـار ایـن نـرخ جایگزینـی یـک 30 درصد 
مسـتمری اجتماعی قرار دارد تا فـرد بتواند زندگی کند. 
مـا هـم اگـر می گوییـم بایـد از نظـام تأمیـن اجتماعی 
چندالیـه حمایـت کنیـم، بـه خاطـر ایـن اسـت کـه 
نمی تـوان امـور حمایتـی و غیرحمایتـی را از صنـدوق 

بیمه ای طلب کرد. این کار شدنی نیست. 
مـورد دیگر کشـور پاکسـتان اسـت. پاکسـتان هم 
سیسـتمش را NDC کرده اسـت. می دانید که سیسـتم 
NDC پارامتـر نـرخ بهـره را بـه دسـت سیاسـت گذار 

می دهـد. نـرخ بهـره در پاکسـتان 8 درصد اسـت و اگر 
ایـن را پرداخـت کننـد، مسـتمری خیلی افـت می کند، 
بنابراین دولت مجبور شـده نرخ بهـره را غیرواقعی و 12 
درصـد تعییـن کند. اگرچـه یکی از مزیت های سیسـتم 
NDC ایـن اسـت که کنترل ایـن پارامتر دسـت دولت 

اسـت امـا در پاکسـتان ایـن رونـد ایـن هزینـه ای روی 
دسـت دولت گذاشـته کـه در آن مانده اسـت. 

هند سیسـتم صندوق احتیاط را داشـت. از 2003 یا 
200۵ صندوق کارکنان دولت در هند DC شـده اسـت. 
ایـن صنـدوق 20 میلیون نفـر جمعیـت دارد. در گزارش 
اکچوئـری آن مشـخص شـده اسـت کـه هیچ یـک  از 
متغیرهایـی کـه پیش بینـی کرده انـد رخ نـداده اسـت. 
مثـًا نـرخ سـود را 8.۵ پیش بینی کردند، ولـی آنچه رخ 

داد سـود 6 درصـدی بـود. نـرخ تـورم را 4 درصـد پیش بینی می کردنـد، ولی تورم 
8.۵ درصـد شـد. معمـواًل در گـزارش اصاحـات ایـن بحران هـا نمی آیـد. ما هم 
برای اصاحات در کشـورمان باید شـرایط نهادی، سیاسـی و پیشینۀ قبلی مسائل 

را در نظر بگیریم. 

عظیمـی: خیلـی ممنونـم. تکملـۀ خوبـی مطـرح کردنـد کـه می تواند سـرآغاز 

بحث هـای بیشـتری بشـود. دوسـت دارم مطلبی را با شـما در میان بگـذارم و با 
هـم دربارۀ آن فکر کنیم. به نظر شـما چرا سیسـتم جامعـۀ اداری ما در نهادهای 
اداری بـرای ارتباطـات تخصصـی بین المللـی مقاومـت می کننـد؟ مـن می دانم 
آن سـمت ماجرا در یک دوره هایی سوءاسـتفاده هایی شـده اسـت یا دسـتاوردی 
نداشـته اسـت، ولـی به محـض اینکـه صحبـت از گفت وگوهـای کارشناسـی 
بین المللـی می شـود برخی خیلـی جدی می گوینـد باید خیلی دقیق نشـان دهید 
چنیـن کارهـا و هزینه هایی کجای سیسـتم فعلـی را دقیقاً بهبود می دهـد. الزامًا 
نمی شـود بـرای ایـن دو موضـوع تناظـر یک به یک برقـرار کرد، ولی می شـود از 
صحبت هـای آقـای کاشـف در این جلسـه فهمید که نمی شـود از جریـان تولید 
دانـش در حـوزۀ بازنشسـتگی در سـطح بین المللـی جدا بـود. نمی شـود خودمان 
را جزیـره ای کنیـم و از آن دانـش بین المللـی خودمـان را کنـار بکشـیم. اگر این 
کار را کنیـم، شـبیه وضعیـت امروزمـان خواهیـم بـود. می دانم مشـکاتی وجود 
دارد، ولـی بـرای مشـکات باید راه حلی پیدا کرد. نمی شـود مسـائل را با سـلیقۀ 
یـک فـرد پیـش ببریـم. دربـارۀ صنـدوق ما کـه این مسـئله خیلی جدی اسـت 
و احتمـااًل در دوایـر دیگـر هـم همیـن مسـئله وجود داشـته باشـد. نمی دانم چرا 
آقایـان تصمیم گیـر فقـط در ایـن حـوزه این قـدر سـخت گیری می کننـد؛ البتـه 
اصـل این سـؤال بحق اسـت و برای هر هزینـه از منابع عمومی باید دسـتاوردها 
و خروجـی آن عمـل مشـخص شـود. ایـن ماحظه مهم اسـت، ولی بایـد درجۀ 

این سخت گیری و سهل گیری تنظیم شود. 
خیلی خوشـحال شـدم که آقای کاشـف از انقاب صنعتی شـروع کردند و 
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گفتنـد که شـکل گیری بیمه های اجتماعـی و نظام های تأمین بـرای جلوگیری 
از فروپاشـی ملـی و اجتماعـی در آن زمـان بـوده اسـت. امروز هم بایـد بدانیم 
کـه ایـن نهـاد برای حفظ انسـجام جامعۀ ماسـت. این تجربه ای بشـری اسـت 
و هزینه هـای زیـادی پرداخت شـده اسـت تا بشـر به این نتیجه رسـیده اسـت 
و نبایـد دوبـاره چـرخ را از ابتـدا اختـراع کرد. نبایـد زندگی اجتماعـی را به حال 
خـود رهـا کرد. بایـد نظامی برای حمایـت اجتماعی وجود داشـته باشـد وگرنه 
جامعه متاشـی می شـود. تجربۀ کشـورهایی که آقای کاشـف مطرح کردند از 
همیـن جنـس اسـت. رویکردهایی که مـا امروز مطـرح می کنیـم رویکردهای 
بیسـت سـال پیش کشـورهایی مانند شـیلی، روسـیه و بولیوی اسـت که امروز 
بـا صـدای آهسـته می گوینـد اشـتباه کرده انـد. نبایـد کشـور را در مسـیری 
تجربه شـده قـرار بدهیـم. به جـز کتابـی که آقای کاشـف بـه آن اشـاره کردند، 
مؤسسـه راهبردهـای بازنشسـتگی صبا نیز چند کتـاب در این حـوزه دارد. اولی 
یـک کتابچـه بـا سـه مقاله دربارۀ شـیلی اسـت. این کتاب در سـایت مـا وجود 
دارد. در ایـن کتاب دربارۀ اسـتثنا شـدن نظامیان و پلیس ها از خصوصی سـازی 
در شـیلی توضیـح داده شـده و بـه مـا نشـان می دهـد کـه هزینـۀ ایـن کار را 
مـردم عـادی دادنـد و نظامی هـا و پلیس هـا ندادنـد. کتـاب دیگری بـا عنوانی 
مشـابه بازگشـت از خصوصی سـازی ترجمـه  شـده اسـت. کتـاب دیگـری 
دربـارۀ تجربـۀ امریـکا پس از 1940 منتشـر شـده اسـت. تمرکز ایـن کتاب بر 
مبانـی شـکل گیری تأمیـن اجتماعـی اسـت و زمینه های تاریخی شـکل گیری 
ایـن نهـاد را بـرای مـا توضیـح می دهـد. کتـاب در پی بازگشـت بـه آن مبانی 
اسـت و برای جامعۀ امریکا نوشـته  شـده اسـت، ولی برای ما درس های خوبی 
دارد و مـا بایـد زمینه هـای ایـن مبانی را فهم کنیـم. نادیده گیـری این موضوع 

خسارات زیادی به جامعه می زند. 

پرسش و پاسخ

پرسـش: ممنـون از بحـث شـما. تـا آنجـا کـه من 
می دانـم در اصالحـات ایتالیا و فرانسـه هـم مانند 

شـیلی که نظامی هـا مسـتثنی شـدند، در آنجا هم 

کارکنـان صندوق هـای بازنشسـتگی کشـوری از 

اصالحات مسـتثنی شـدند یا برای آن ها اصالحات 

با شـدت کمتری اعمال شـد. در سیسـتم پیش از 

اصالحـات ایـن کشـورها، امتیـازات زیـادی برای 

ایـن افـراد وجـود داشـت و آن ها بـرای اصالحات 

بـه وجـود می آوردنـد و صـدای  بیشـتری  مانـع 

بـه  ایـران  در  داشـتند. وضعیـت  بلندتـری هـم 

چـه صـورت اسـت؟ می دانیـم یکـی از اصالحات 

موردنظـر تغییر سـن بازنشسـتگی اسـت. این در 

حالی اسـت کـه در تأمین اجتماعی میانگین سـن 

بازنشسـتگی 57 تـا 58 سـال اسـت. ایـن عـدد 

بـه 60 سـال قانونـی نزدیـک اسـت، ولـی برای 

نظامی ها این عدد 48 سـال و برای بازنشسـتگان 

صنـدوق کشـوری 51 تـا 52 سـال اسـت. آیـا 

می توانیـم بگوییـم در ایـران حوزه هایـی کـه اول 

اصـالح می شـوند اتفاقـاً سـازمان های کارگـری 

هسـتند و در کشـور ما هـم مانند ایتالیا و فرانسـه 

بخش کشوری و لشکری مصون می مانند؟ 

بـه  بایـد  ایـن بحثـی سیاسـی اسـت کـه  کاشـف: 

آن دیپلماتیـک جـواب داد، ولـی اینجـا چـون جلسـۀ 
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کارشناسـی اسـت مـن این طـور می توانـم بگویـم کـه 
اصـاح  هیچ وقـت  کشـوری  بازنشسـتگی  صنـدوق 
نخواهـد شـد، چـون مجلسـی ها و دولتی هـا عضـو آن 
هسـتند. مگر اینکـه اصاحـات را فراتر از پانزده سـال 
دیگـر در نظـر بگیریم. یکی از مشـکات صندوق های 
بازنشسـتگی، منافع افرادی اسـت که قرار اسـت دربارۀ 
آن تصمیم بگیرند. در کشـور کانادا، سـال 2000 اعام 
کردنـد کـه قـرار اسـت از سـال 2016 اصاحـات را 
شـروع کنیـم. پـس آن هایـی کـه اآلن هسـتند نگران 
نشـدند. متأسـفانه مـا دیـر اقـدام می کنیـم و بی عملی 
مـا برای جامعه هزینـه دارد. صندوق های بازنشسـتگی 
رسـیده اند  خودشـان  حیـات  آخـر  ثانیه هـای  بـه  مـا 
و اگـر سـه چهـار سـال پیـش بـدون درد و خونریـزی 
می شـد اصاحـات را انجـام داد، امـروز ایـن کار با درد 
و خونریـزی همـراه خواهـد بـود. هرچقـدر ایـن کار را 
دیرتـر انجـام دهیـم، درد و خونریزی بیشـتر می شـود. 
در تأمیـن اجتماعـی هم اگر قانون 60 سـال 10 سـال 
نبـود، میانگیـن تأمیـن اجتماعـی هـم ۵2 تا ۵3 سـال 
بـود. وقتـی این قانـون آمد و افـراد باالی 60 سـال در 
سیسـتم آمدند سن بازنشسـتگی باال رفت. طبیعت این 
قانـون بـرای 3۵ سـال سـابقۀ کار بود. نـرخ جایگزینی 
مـا در دنیـا یکـی از باالتریـن مـوارد اسـت. وقتـی بـه 
بالقـوه یـک فـرد می توانـد  به طـور  آن هـا می گفتـم 
1.18 درصـد در سیسـتم تأمیـن اجتماعـی مسـتمری 
بگیـرد همـه متحیـر می شـدند. می گفتند مگـر از 100 
درصـد بیشـتر هـم داریم. می گفتـم بله، چون در سـال 

1371 مجلـس قانـون بازنشسـتگی را اصـاح کرد و یک سـی و    پنجم شـد یک 
 سـی ام. نتیجه اینکه اگر شـما 3۵ سـال کار کنید، سـی و پنج سـی  ام حقوقتان را 
می گیریـد. ایـن را بـه هرکسـی بگوییـد تعجـب می کنـد و می گوید شـما چطور 
داریـد زندگـی می کنیـد. بـه نظر مـن اگـر می خواهیـم اصاحاتی انجـام دهیم، 
بایـد منافـع عده ای را به رسـمیت بشناسـیم و بپذیریم که اصاحـات این منافع 
را به طـور جـدی خدشـه دار نکنـد. اگـر ایـن را نپذیریـم، هیچ وقـت نمی توانیـم 

اصاحات کنیم.  

پرسش: یعنی به آن ها باج بدهیم؟
کاشـف: بـاج نمی دهیـم، ولـی اصاحـات باید از نسـلی باشـد کـه مثًا ده سـال 
سـابقۀ پرداخت حق بیمه دارد. کسـی که ده سـال از خدمتش مانده اسـت و بیسـت 
سـال را بـا فرمولـی دیگـر طـی کـرده اسـت در برابـر فرمول جدیـد برای ده سـال 
آخـرش مقاومـت می کنـد، چون منافـع او را کم می کند. اگر بـه اصاحات معتقدیم، 
بایـد بـرای آن راهـی پیـدا کنیم. سیاسـتمداران نـه به اصاحـات اعتقاد دارنـد و نه 
بـه آن نیـازی دارنـد. پـس باید اصاحات را برای نسـل پـس از آنـان بگذاریم. مثًا 
بگوییـم بـرای متولـدان 13۵8 و پـس از آن. یا بگوییـم اصاحات را از سـال 1410 
شـروع می کنیـم بـا این کار تصمیم گیـران وقتی فکـر می کنند این قانـون به منافع 

آنان ضربه نمی زند، موافق آن می شوند و از آن طرح حمایت می کنند. 

پرسـش: بـه نظر شـما نظـام چندالیـه در صندوق بازنشسـتگی کشـوری 
قابلیت  اجـرا را دارد؟

کاشـف: بلـه. اتفاقـاً در کشـور چـک اول نظـام الیـۀ دوم را بـزرگ کردنـد. بعد 

دیدنـد سوءاسـتفاده از آن زیـاد شـد و نـرخ جایگزینـی الیـۀ دوم آن ها کم شـد؛ 
یعنـی دیدنـد کـه سـود الزم را کسـب نکردنـد. در نتیجـه الیـه دوم بـه مـرور 
کوچـک شـد. ایـن به نفـع گروه های چپ شـده اسـت؛ یعنـی گروه های راسـت 
بـه سـمت بـزرگ  کردن الیـۀ دوم رفتند، ولـی در عمل چون نـرخ جایگزینی در 
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مجموع دو الیه کم شد، الیه اول را بزرگ تر کردند. 
مـن فکـر می کنم در ایـران ما می توانیـم در الیۀ پایه از مـدل NDC به عاوۀ 
پس انـداز اجبـاری اسـتفاده کنیـم. پس انداز اجبـاری به ما کمک می کند که سـقف 
7 برابـر امـروز مـا پاییـن بیایـد و صندوق بازنشسـتگی بگویـد من به جـای 7 برابر 
حداقـل حقـوق روی 2 برابـر یـا 3 برابر آن تعهـد دارم، تو هم به  جـای 22.۵ درصد 
بـه مـا 13 درصـد یـا 12 درصد حق بیمـه بـده و مابه التفـاوت را در الیـۀ دوم ببر و 
پس انـداز اجبـاری کـن. بـا این کار فـرار بیمه ای به خاطـر الیۀ دوم کم می شـود و 
افـراد انگیـزه پیدا می کنند که فرار بیمـه ای نکنند. در این حالت افراد خودشـان هم 
می توانند در صندوق بیمۀ کشـوری مشـارکت کنند. اآلن افراد نمی توانند مشـارکت 
کننـد و بعضاً ممکن اسـت افـراد بخواهند به بیمه های تجاری بیاینـد، ولی در بیمۀ 
تجـاری یکپارچگـی بیمـه عمومی و خصوصـی را نداریـد. به نظر مـن در صندوق 
بازنشسـتگی کشـوری می توانیـم الیـۀ دوم را پس انـداز اجبـاری با مشـارکت خود 
فـرد قـرار بدهیـم. در کشـورهای دیگر ممکن اسـت الیـۀ اختیاری را با مشـارکت 
اختیـاری کارفرمـا بگذارند. مثـًا اگر کارفرما می خواهد به کسـی پـاداش بدهد، به 
او می گویـد مـن در الیـۀ سـوم تو مشـارکت انجام می دهـم. می شـود در الیۀ دوم 
بـرای کارمنـدان مشـارکت اختیـاری قـرار بدهیـم؛ یعنـی بر فـرض، من کـه حاال 
هزینـه ام کمتـر اسـت، آگاهانـه هـر ماه یـک میلیـون تومـان از درآمـدم را در الیۀ 
دوم می گـذارم تـا آن را خـرج نکنـم؛ هـم به آن سـود تعلـق می گیرد و هـم ثروت 

بازنشستگی من در دوران بازنشستگی افزایش می یابد. 

پرسـش: ضمـن عـرض سـالم. بـرای همۀ افـراد مشـخص اسـت که در 
بیمه هـای تجـاری ارزش افزوده بیشـتری بـرای افراد وجـود دارد. آنچه ما 

در بیمـۀ ایـران و سـامان می بینیم پرداخت متوسـط سـود سـاالنه حدود 

25 تـا 26 درصـد اسـت. ایـن در صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری مگـر 

چقدر است؟ 

کاشـف: در ذهـن یک چیـز اسـت، در عمـل چیـز دیگـری اسـت. مـن 

گفتـم در مـدل NDC مثـل پاکسـتان که نـرخ واقعی  
بهـره 8 درصـد اسـت، ولی دولـت 12 درصـد پرداخت 
می کنـد. ایـن در دسـت سیاسـت گذار اسـت. مـن بـه 
خاطـر ایـن موافـق سیسـتم PAYG هسـتم که شـما 
پیـدا   PAYG سیسـتم  از  باالتـر  سـرمایه گذاری ای 
 ،PAYG نمی کنیـد، چـون نـرخ بـازده داخلی سیسـتم
رشـد دسـتمزد و رشـد حق بیمه دهنـده اسـت. شـما در 
هیـچ کجـا در ایـن دوره نمی بینیـد کـه نـرخ دسـتمزد 
از نـرخ بـازده واقعـی کمتر باشـد. پس اگر در سیسـتم 
در  دومـاً  می بریـد.  بیشـتری  بـازده  باشـید،   PAYG

سیسـتم PAYG ریسـک طـول عمر نخواهید داشـت، 
ولـی در سیسـتم DC افـراد ریسـک طـول عمـر را 
خواهند داشـت. ایـن نیز در اختیار صندوق اسـت. اتفاقًا 
صندوق هـا در اینجـا می تواننـد بـا هـم رقابـت کننـد. 
صندوق هـای درمـان آلمان از ده سـال پیـش که حدود 
3 هـزار تا بودنـد، امروز به 96 تا 97 صندوق رسـیده اند 
و کوچـک شـده اند. همـۀ افراد هـم باید به اجبـار عضو 
یکـی از ایـن صندوق هـای درمانـی باشـند. بسـتۀ پایه 
هـم اجبـاری اسـت و همه بایـد یک حداقلـی را با یک 
نـرخ ثابـت بدهنـد. رقابـت صندوق هـا بر سـر آفرهای 
باالتـری اسـت که هر صندوق به اعضایـش می پردازد، 
البتـه افـراد تـا هجده مـاه نمی تواننـد از صندوقـی کـه 
واردش شـده اند خـارج شـوند. ایـن آفرهـای کوچکـی 
کـه هـر صندوق می دهـد، مثًا صندوقی ممکن اسـت 
هزینـۀ سـفر شـما بـرای درمـان به خـارج از کشـور را 
هم بدهـد، یا هزینۀ دندان پزشـکی، ایـن اتفاقات اینجا 
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هـم می توانـد رخ بدهـد، ولی مـا همه چیز را بسـته ایم. 
تعهـدات خیلـی باالیـی هـم بسـته ایم. مـا با نـرخ 18 

درصد تعهد 7 برابری داریم. 
مکـرون سـه چهار مـاه پیش پیشـنهاد اصـاح داد. 
خـود مکـرون ایـن را مادر اصاحـات نـام داد؛ یعنی این 
اصاحـات بسـیار سـخت و پیچیـده اسـت. تـازه نـرخ 
حق بیمـه آن هـا 28.2 درصـد اسـت. بعـد مـا می گوییم 
نـرخ حق بیمـۀ مـا باالسـت. اصـًا نـرخ حق بیمـۀ مـا 
بـاال نیسـت. مـا پول کمـی می دهیـم. کارمنـدان دولت 
در فرانسـه امـروز 24.2 درصـد یـا 2۵ درصـد دارند نرخ 
حق بیمـه می دهنـد و ایـن رقـم را می خواهنـد بـه 28 
برسـانند. اگـر می خواهیـد ایـن را اصـاح کنیـد، باید به 
فـردی کـه بـر فـرض ماهـی 4 میلیـون دریافتـی دارد 
بگوییـد اگـر حاضـر اسـت خـودش عـاوه بـر آن نـرخ 
حق بیمـه کـه می دهد فرضـاً ۵ درصد هم بیشـتر بدهد، 
آن وقـت می دانـد به جای 4 میلیون مسـتمری  گرفتن در 
آینـده، بـا این پس انـداز، ۵ میلیـون مسـتمری می گیرد. 
بـه این در اقتصـاد کان مصرف بیـن  دوره ای می گویند؛ 
یعنـی فـرد یـک دوره کـم  مصرف کـرده اسـت تا پس 
از آن مبلـغ اسـتفاده کنـد. بـه نظر مـن این کار شـدنی 

است، ولی باید سازوکار آن را ایجاد کرد. 
عظیمی: گزارشـی از دوسـتان مؤسسـۀ صبا در سـایت 

مؤسسـه با نـام »پایـداری مالـی صندوق بازنشسـتگی 
کشـور در سـناریوهای مختلـف« وجـود دارد و همیـن 
تسـت  آمـاری  واقعیت هـای  اسـاس  بـر  را  موضـوع 
کرده انـد، نـه پیش بینی. نتیجه این اسـت کـه برخاف 

جملـۀ معـروف اگر پولم را در بانک گذاشـته بودم، بیشـتر سـود کرده بـودم، اتفاقًا 
در صنـدوق فـرد بیشـتر سـود کـرده اسـت. احتمال اینکـه این نتیجه غلط باشـد 
فقـط در صورتـی اسـت کـه یا آمار رسـمی کشـور غلط باشـد، یـا کامپیوتری که 
اکسـل دارد غلـط باشـد. بیـن پولـی کـه صنـدوق می دهـد و پولـی که اگـر فرد 
در بـازار طـا، مسـکن، بـورس یا بانـک سـرمایه گذاری می کـرد مقایسـه انجام 
داده انـد. نتیجـه نشـان داده اسـت آورده ای کـه یـک کارمنـد به عنوان کسـورات 
پرداختـی بـه مـا داده اسـت بـرای او در آینـده بیشـتر از وقتی بوده اسـت که این 
پـول را بـه صنـدوق نمـی داد و در بانـک و بورس و بازار مسـکن سـرمایه گذاری 
می کـرد. ایـن محاسـبه برای آینـده نبود. برای گذشـته بـود؛ یعنی اگر فـردی در 
سـال 1366 عضـو صنـدوق می شـد و برای مثال ماهـی 2 هزار تومان کسـورات 
مـی داد و بـه همیـن ترتیب در سـال های بعد، اگر بـا نرخ های بانکی سـال 1366 
یا مسـکن طی سـال 1396 تا 1366 مقایسـه می شـد، آورده فرد از سرمایه گذاری 
در اینجا بیشـتر شـده اسـت تا هـر بازار دیگـری؛ البته من موافق این امر نیسـتم، 
چـون همین مسـائل ثبـات صندوق را دچار مشـکل کـرد. در این پروسـه عوامل 
مختلفـی وجـود دارد: یکی، کفایت مزایاسـت تا فرد بتواند با آن مسـتمری زندگی 
کنـد؛ دیگـری رفتـار عادالنـه و برابـر بـا ذی نفعان اسـت. کارآیـی و جامعیت هم 
هرکـدام یک شـاخص اسـت؛ بنابرایـن به لحاظ حرفه ای اشـتباه اسـت فقط یک 
شـاخص را ببینیـم و بقیـه را رهـا کنیـم. اآلن صندوق بازنشسـتگی کشـوری از 
نظـر مالـی در وضعیـت بی ثباتـی و ناپایـداری اسـت و دلیـل هـم از همین جاهـا 
سرچشـمه گرفته اسـت. هنـر سیاسـت گذار باالنس کـردن همۀ این شـاخص ها 
کنـار هـم اسـت. خواهـش می کنـم همـه ایـن گـزارش را بخواننـد و اگـر در آن 
اشـکالی دیده انـد، بـه مـا بگویند. نبایـد دید کـه اآلن برای مثـال بانـک آینده یا 
بیمـۀ پاسـارگاد چه نرخـی را می دهد. ما در صندوق های بازنشسـتگی بـا دوره ای 
طوالنـی و بیـن  نسـلی روبـه رو هسـتیم. عرفی ایـن عدد 30 سـال اسـت وگرنه 
حـدود 27 سـال هم بـا بازماندگان این فرد طرف هسـتیم؛ یعنی اگـر یک پرونده 
یا شـمارۀ دفترکل باز شـود، 7۵ سـال طول می کشـد بسـته شـود. صندوق بیمۀ 
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خصوصـی نمی توانـد ایـن ارقـام را تحمل کنـد. ما با نهـادی بین  نسـلی طرفیم. 
در گفت وگوهـا خیلـی اوقات این مسـئله فراموش می شـود و تکـرار این جمات 

غلط باعث می شود، شنونده فکر کند آن جمات درست است. 

پرسش: نظام بازنشستگی ایران چه سیستمی است؟ DB یا DC؟
کاشـف: نظـام ما DB اسـت، چون فرمـول ما بـرای پرداخت مسـتمری میانگین 

دو سـال آخـر اسـت. چـون حفظ سـبک زندگـی افراد وظیفـۀ این سیسـتم تعریف 
شـده اسـت؛ یعنـی تضمیـن درآمـد دورۀ سـالمندی، اما بحث این اسـت کـه نظام 
مـا  DB-PAYG اسـت، یـا DB-Partial Funded؟ از نظـر مـن Partial بـا 
وضـع موجـود مـا کـه DB-PAYG به اضافـۀ ذخیرۀ احتیاطی اسـت یکی اسـت. 
در کانـادا تکلیـف شـما مشـخص اسـت، بایـد ۵ برابر ذخیـرۀ PAYG خـود ذخیره 
داشـته باشـید و ورود بـه سیسـتم از ایـن ذخیره )V( شـروع می شـود. در سیسـتم 
DC در هرلحظـه از زمـان شـما بایـد ذخیره تـان مثبـت باشـد، چـون بایـد مانـده 

داشـته باشـید و بتوانیـد بـا آن خرج مسـتمری افـراد دیگـر را بدهید. ایـن وضعیت 
در DB منفـی اسـت. طبیعـی هم هسـت که ذخیره منفی باشـد. شـما بایـد این را 
بدانیـد و در گزارش هـای اکچوئـری وقتی می شـنوید ماندۀ تعهد شـما منفی اسـت 
تعجـب نکنیـد، چـون ذات آن منفـی اسـت و طبیعـی اسـت. کارشناسـان بایـد به 
ایـن نکتـه کلیـدی دقـت کننـد. V در DB منفـی اسـت و همیشـه تعهدات شـما 
بیشـتر از ماندۀ موجودی شماسـت. علت هم این اسـت که شـما از درآمد ده سـال 
دیگـر می خواهیـد بگیریـد. اآلن تعهدات را حسـاب می کنید ولی درآمدهـا را که ده 
سـال دیگر اسـت حسـاب نمی کنید. پس V نقطۀ شـروع اسـت. حال سـؤال این 
اسـت کـه V یـا ذخیرۀ موجودی شـما چقـدر باید باشـد؟ آلمـان می گویـد حداقل 
0.7 هزینـۀ PAYG شـما بایـد باشـد. بـه ایـن موضـوع هیچ کـس در مجلـس و 
هیئت امنا ورود نکرده اسـت. اگر این مشـخص شـود، پشـت سـر آن سیاسـت های 
سـرمایه گذاری نیـز مشـخص می شـود. خواهش می کنـم دسـتورالعمل هایی را که 
ایسـا منتشـر کرده اسـت مطالعـه کنید. به خصـوص دسـتورالعمل سـرمایه گذاری، 

دسـتورالعمل اکچوئریال و دسـتورالعمل حکمرانی خوب. 
 ISSA این سـه به هم پیوسـته اسـت و در اجاس اخیر
ایـن سـه را بازنگـری هم کردنـد. امروز دیگـر می گویند 
لزومـی نـدارد سـرمایه گذاری ها حتمـاً پربـازده باشـد، به 
نظـر من این سـرمایه گذاری ها باید اشـتغال آفرین باشـد، 
چـون اگـر اشـتغال آفریـن باشـد، ریشـۀ آن دسـتمزدی 
داده  حق بیمـه  مـن  بـه  آن  به واسـطۀ  کـه  می شـود 
می شـود. مـن ایـن موضـوع را در کمیتـۀ ISSA مطرح 
کـردم. آن قـدر مـا ایـن را گفتیـم تـا آخـر این مطلـب را 
در اصـول راهنمایشـان آوردنـد. تأثیر مـا در اجاس های 
بین المللـی اینجاسـت. یـک نفـر هـم از غنا آمـده بود و 
گفـت کـه مـا هـم از طـرف دولـت تحـت  فشـاریم که 
مسـکن بسـازیم. مـا هـم نمی خواهیم همۀ سـرمایه مان 
را به سـمت مسـکن ببریـم. من هم گفتم اتفاقاً مشـکل 
مـا هم همین اسـت کـه باید سـراغ سـرمایه گذاری های 
اشـتغال آفرین برویـم. چـرا تأمیـن اجتماعـی باید سـراغ 
»Hi Tec«، یـا سـرمایه گذاری حـوزه دیجیتـال بـرود. 
ماهیـت مشـاغل دارد عـوض می شـود. ایـن نکتـه را از 
بیـل گیتـس بـه یاد داشـته باشـید کـه او گفته اسـت در 
آینـده بـرای جبران بیـکاری افراد باید بـر ربات ها مالیات 
اقتصـاد دیجیتـال چـه کسـی  از هزینه هـای  ببندیـم. 
سـود می بـرد؟ معلوم اسـت سـرمایه دار! دولـت به عنوان 
»رگوالتـور« بایـد در همین جا ورود کنـد و بگوید مالیات 
بـر رباتـت را پرداخـت کن. امـروز می خواندم کـه یکی از 
کارخانه هـای بـزرگ در امریـکا قرار شـده اسـت که 18 
هـزار نفـر را طـی چند سـال تعدیـل کند و به  جـای این 
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افـراد ربات بیـاورد. یکی از ده چالشـی کـه  ISSA برای 
تأمیـن اجتماعی پیش بینی کرده اسـت اقتصـاد دیجیتال 
اسـت. در ایـران هم کم کـم دارد اقتصاد دیجیتـال ایجاد 
می شـود. باالخـره ماشـین بـدون راننـده تـا پنـج سـال 
دیگـر قطعـاً به ایـران هـم می آیـد. وقتی ماشـین بدون 
راننـده بیایـد، رانندگان تاکسـی بیـکار می شـوند. هزینۀ 
بیـکاری ایـن افـراد را بایـد از طریـق وضـع ایـن نـوع 
مالیات هـا بدهیم. مـا باید خودمـان را بـرای این تغییرها 
آمـاده کنیـم، چون ماهیت مشـاغل در حال تغییر اسـت. 
نقش کارشـناس اکچوئر باید دسـت راست سـرمایه گذار 
باشـد. در تأمیـن اجتماعـی کـه چنیـن چیـزی نیسـت. 
نمی دانـم اینجـا وضـع بـه چـه صـورت اسـت. احتمـااًل 
اینجـا هم  چنیـن چیزی وجود ندارد. بـا تحلیل اکچوئری 
مشـخص می شـود کـه چـه نـوع سـرمایه گذاری؛ یعنی 
سـرمایه گذاری کوتاه مـدت، میان مـدت یا بلندمـدت باید 
بکنیـم و از ایـن میـزان چقـدر بایـد نقـدی و چقـدر باید 
غیرنقـدی باشـد. این هـا را مـا انجـام نداده ایـم. درنتیجه 
سیاسـت های سـرمایه گذاری ما درست نیسـت. در تأمین 
اجتماعـی در طول 2۵ سـال گذشـته، از ۵ درصد بنگاه و 
9۵ درصـد اوراق و پـول نقـد بـه ۵ درصد پـول نقد و 9۵ 
درصـد بنـگاه تبدیـل شـده ایم. بـه خاطـر رد دیون هایی 
کـه تاکنون اتفـاق افتاده اسـت. ما چون سیاسـت گذاری 

نداشـتیم، هرچـه به مـا دادند نگه داشـتیم.

در  بحـران  ایـن  از  برون رفـت  راهـکار  پرسـش: 
صندوق بازنشسـتگی کشـوری چیست؟ مشکالت 

را همه می دانند. راه حل چیست؟ 

آن هـا  کـه  می بینیـد  کنیـد،  مطالعـه  را   IMF پیشـنهاد  اگـر  کاشـف: 

گفته انـد صنـدوق را ادغـام کننـد؛ امـا ایـن نانوشـته ای اسـت کـه بایـد آن را 
بدانیـم. آقـای رئیس جمهـور به وزیـر اقتصـاد قبلی دسـتور داد گزارشـی دربارۀ 
سـرمایه گذاری های صنـدوق بازنشسـتگی بدهیـد. آن هـا هـم از IMF دعـوت 
کردنـد تـا بـه کمـک بیاید و بـرای مـا این وضعیـت را تحلیـل کننـد. می دانید 
کـه وزارت اقتصـاد بـا IMF کار می کنـد و بانـک مرکـزی بـا بانـک جهانـی. 
آن هـا هـم سـه تـا کارشـناس بـرای مـا فرسـتادند و گفتند تا ما سیسـتم شـما 
را نشناسـیم نمی توانیـم دربـارۀ سیاسـت سـرمایه گذاری شـما صحبتـی بکنیم. 
آمدند و سیسـتم بازنشسـتگی ما را ارزیابی کردند. نانوشـته اینجاسـت که یکی 
از آن کارشـناس ها از مجارسـتان بـود. مجارسـتان هـم تجربۀ شکسـت تلخی 
در زمینـۀ شکسـت اصاحـات و نظـام چندالیـه داشـت. پیشـنهاد آن هـا ادغام 
همـۀ صندوق هـا بـود. مـا اگر فقـط گـزارش را بخوانیـم و نانوشـته ها را ندانیم، 
نمی توانیـم دقیقـاً مسـائل را ببینیـم. نمی بینیم چه کسـی با چه پیشـینه ای این 

گزارش را نوشته است. 
کارشـناس مجارسـتانی شـب قبـل از اینکـه آن گـزارش را بدهد، مـن را در 
هتلـی کـه بود مهمان کرد. خواسـت پیـش از ارائۀ گزارش، برای مـن موضوع را 
توضیـح دهـد. می دانسـت مـن مخالف آن تحلیل هسـتم. پیش از آمـدن او ما با 
هـم مکاتباتـی داشـتیم و سیسـتم را برای او توضیـح داده بودم. همان شـب با او 
کلـی بحث کردم. وقتی گزارش منتشـر شـد در جلسـۀ وزارت اقتصـاد گفتم من 
از نظـر شـخصی و کارشناسـی با ایـن نظر مخالفم. ایـن نظـر را وزارت رفاه هم 
تأییـد نکـرد. شـش ماه بعد وقتی برای یک جلسـه بـه رم رفته بودم، کارشـناس 
مجارسـتانی هـم بـود. نیم سـاعت تاش داشـت مـن را توجیه کند کـه چرا آن 
گـزارش را نوشـته اسـت. من در آن جلسـه سیسـتم پیشـنهادی خودمـان را که 
نظـام چندالیـۀ پایـۀ حمایتـی و بیمـۀ DB بـود مطرح کـردم. گفتیـم روی این 
می خواهیـم NDC بگذاریـم و خاصـه این را در جمع کشـورهایی مانند سـوئد، 
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لهسـتان و ایتالیـا کـه همـۀ آن هـا NDC را پیـاده کـرده بودند، مطـرح کردیم. 
هفـت کشـوری کـه آن را پیـاده کـرده بودنـد در ایـن سـمینار بودنـد. جالب بود 
آقـای رادکوفسـکی کـه از بانـک جهانـی آمـده بـود از سیسـتم مـا خیلـی دفاع 
می کـرد. آن آقـا کـه بایـد دفـاع می کـرد اصـًا دفـاع نمی کـرد. بعـد ایـن دو با 
هـم بحـث می کردنـد و ما هم فقـط نگاه می کردیـم. اگر بخواهیـم اصاحات را 
انجـام دهیـم، نسـخۀ خارجی ها می گوینـد ادغام خوب اسـت، ولی ادغـام؛ یعنی 
سیسـتمی کـه 10 تـا کسـری دارد و سیسـتم دیگـری ۵ تـا و یک سیسـتم ۵ تا 
مـازاد دارد، بـا هم ترکیب بشـوند و تمام شـرکت های زیرمجموعـۀ صندوق های 
بازنشسـتگی بـه دولـت برگردنـد و صندوق هـای بـزرگ ماننـد صنـدوق تأمین 
اجتماعـی و کشـوری و روسـتایی بـا هم ادغام بشـوند. بـا این کار ریسـک های 
آن هـا بـا هـم ادغـام می شـود و بعـد دولـت در قبال هـر صندوق پاسخگوسـت. 
شـبیه کاری کـه در ترکیـه انجـام شـد. سـال 2000 در ترکیـه چهـار صنـدوق 
ورشکسـته را در هـم ادغـام کردند. وزارت بهداشـت ما هم گفـت حاال که ترکیه 
ایـن کار را کـرده اسـت و نتیجـۀ ایـن ادغـام خـوب بـوده اسـت، بیاییـد ما هم 
ایـن کار را انجـام بدهیـم. اوایـل دولـت آقـای روحانی خیلـی صحبـت از ادغام 
صندوق هـا بـود، ولـی این کارها دیدن روبناسـت. باید ریشـۀ این مسـائل را دید.
بـه نظـر مـن اگـر صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری به سـمت اصاح نسـل 
جدیـد بازنشسـتگانش برود و هرچـه زودتر جلو برخی کارها گرفته بشـود، حقوق 
مکتسـبه افـراد بایـد هرچه زودتر تغییـر کند. هرچه انجـام این کار دیرتر بشـود، 
بایـد هزینه هـای بلندمـدت بیشـتری پرداخـت. بـه نظر من ایـن کار بـا اصاح 
چندالیـه، کاهـش تعهـدات پایـه و افزایـش تعهدات NDC شـدنی اسـت. مثًا 
پیشـنهاد مـن ایـن اسـت که 2 تـا 2.۵ برابـر تعهد پایه بشـود و از 2.۵ تـا 7 برابر 
هـم تعهـدات NDC بشـود. بـاالی 7 برابر هم تعهد اختیاری بشـود. بـا این کار 
دولـت در برابـر 2 یـا 2.۵ برابـر متعهـد می شـود و نـه 7 برابـر. بـه نظر مـن راه 

اصاح در کشور ما این است. 

کـه  دوسـتانی  از  ممنونـم.  خیلـی  عظیمـی: 
عالقه منـد بـه مطالعـه در ایـن حـوزه هسـتند، 

پیشـنهاد می کنـم بـا موضـوع نظـام چندالیـه 

در  آن هـا  از  برخـی  کـه  مختلفـی  منابـع  بـه 

مؤسسـۀ صبـا تولید شـده اسـت مراجعـه کنند. 

عـالوه بـر آن ISSA کـه اتحادیـه بین المللـی 

سـازمان های بیمه گـر اجتماعی اسـت گایدالین 

تجربیـات  اسـاس  بـر  دسـتورالعمل هایی  یـا 

چنـد دهـۀ گذشـته در حوزه هـای مختلـف مانند 

بـه  بازگشـت  و  اکچوئـری  خـوب،  حکمرانـی 

عالقه منـد  دوسـتان  اسـت.  کـرده  منتشـر  کار 

کـه  را   ISSA دسـتورالعمل  هشـت  می تواننـد 

ترجمـۀ آن در سـایت سـازمان تأمیـن اجتماعی 

آمـده اسـت مطالعه کنند. از همۀ دوسـتان حاضر 

و دوستان استان ها و آقای کاشف ممنونم. 
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عظیمـی: از اینکـه مـا را در جمـع خودتان پذیرفتید سپاسـگزارم. ما از مؤسسـه 

پژوهشـی بازنشسـتگی صبا وابسـته بـه صندوق بازنشسـتگی کشـوری در این 
نشسـت حضـور داریـم. ایـن مؤسسـه تشـکیل شـد تـا در حـوزۀ بازنشسـتگی 
پژوهـش انجـام دهـد. ما مقـداری اجتهاد کردیـم و گفتیم نمی شـود در »خأل« 
بحـث کـرد و بایـد بـا مفاهیـم هم خانـوادۀ مفهـوم بازنشسـتگی آشـنا شـد تـا 
بتـوان کار را پیـش بـرد. بـا این تحلیـل از مباحث محض صندوق بازنشسـتگی 
خـارج شـدیم و بـه مباحثـی ماننـد سـالمندی نیـز پرداختیم. مـا این شـانس را 
داشـتیم که با دانشـگاه علوم بهزیسـتی آشـنا بشـویم و امیدواریم این جلسـات 
فرصتـی برای دانشـجویان دورۀ تحصیات تکمیلی در زمینۀ پایان نامه هایشـان 
باشـد و مـا بتوانیـم در حـد ظرفیـت محدودمـان پشـتیبان آنـان باشـیم، چـون 
پشـتیبانی تخصصی پژوهشـی در زمینۀ سالمندی در سـرفصل کار ما وجود دارد 
و مـا در حـد بـرگ سـبزی تحفۀ درویـش امکان حمایت هـای مالـی و اداری از 

پایان نامه های حوزۀ سالمندی داریم. 
بـه اصـل مطلـب بپردازیـم. بـه نظـر می رسـد مسـئلۀ سـالمندی هنـوز 
نظرهـا را در کشـور مـا بـه خـود جلـب نکـرده اسـت. سرنوشـت انسـان در 
سـال های پایانـی زندگـی اش بـه چـه صـورت درمی آیـد؟ پیش تـر ایرانی هـا 
بـه ایـن موضـوع این گونـه پاسـخ داده بودند که یا فرد سـالمند تحت پوشـش 
خانـواده اش قـرار می گرفـت یـا در خانقاه ها مقیم می شـد. در جوامـع دیگر نیز 
راهکارهایی وجود داشـت. مثًا در جوامعی سـالمندان را در سـبد می گذاشـتند 
و پـای کـوه هیمالیـا یـا اورسـت رهـا می کردنـد. ایـن هـم نوعی پاسـخ برای 
مسـئلۀ سـالمندی بـود. با ورود بـه دنیای جدید سیسـتم های سـنتی تغییر کرد 
و پـای صندوق هـای بازنشسـتگی و سیسـتم های حمایتی جدید بـه میان  آمد. 
آن هـا ادعـا می کننـد نگـران نباشـید، مـا هوای شـما را داریـم، ولی متأسـفانه 
انـگار نتوانسـته اند هـوای مـا را داشـته باشـند؛ بنابرایـن ترجمان همان سـؤال 
تاریخـی بـزرگ امروز هـم پیش روی ماسـت و وظیفـۀ پژوهشـگران پرداختن 

به این مسئله است. 

معرفی
لگوهاوعوامل ا

تعیینکنندۀ
نتقـاالت ا
بیننسلی

سخنران:
علی حصاری

رئیس گروه جمعیت و امور اقتصاد کان معاونت هماهنگی 
برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه

محل برگزاری نشست:
دانشگاه علوم بهزیستی

تاریخ برگزاری نشست:
18 آذرماه 1398
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متأسـفانه به طور مشـخص وقتی بحث سـالمندی در مراکـز تصمیم گیری 
مطـرح می شـود، اسـتنباط و مواجهـۀ مـن این گونه بوده اسـت کـه این بحث 
را در چارچـوب موعظه هـای اخاقـی و پنـد و نصیحـت می بیننـد. غافـل از 
اینکه سـالمندی بخشـی از زندگی ماسـت و در آن روابط علمی حاکم اسـت. 
همان طـور کـه در حـوزۀ جامعه شناسـی یـا اقتصـاد می گوینـد اگـر در ایـن 
متغیرهـا بی احتیاطـی کنیـم، مثـًا آسـیب های اجتماعـی بیشـتر می شـود یـا 
تـورم ایجـاد می شـود و رشـد اقتصـادی کاهـش می یابـد، در حوزۀ سـالمندی 
نیـز چنیـن روابطـی وجـود دارد؛ بنابرایـن بایـد روابـط کلیدی بیـن متغیرهای 
ایـن حـوزه را به طور علمی مطالعـه کنیم. این دقیقًا کاری علمی و دانشـگاهی 
اسـت. مؤسسـۀ راهبردهـای بازنشسـتگی صبـا کـه به یـک مؤسسـۀ اجرایی 
چفـت شـده اسـت بالـذات نمی توانـد و نبایـد پـا در حـوزۀ شـما دانشـگاهیان 
بگـذارد. مـا بایـد مصرف کننـدۀ تولیـدات علمـی شـما باشـیم. مثًا اگر شـما 
بـه مـا بگوییـد بـا افزایـش سـن ترکیـب متغیرهـای درمانـی به چـه صورتی 
درمی آیـد، ایـن بـرای سیاسـت گذاری بیمـۀ تکمیلـی مـا کاربـردی اسـت. 
در کارهـای اجرایـی، متغیرهـای مبهـم بی شـماری داریـم. مـن نمی خواهـم 
چـون کارمنـد یک جایـی هسـتم از آنجـا دفـاع کنـم. درددل هـای مـا بیشـتر 
از شماسـت. وقتـی دکتـر حسـن طائـی، اسـتاد اقتصـاد دانشـگاه عامـه کـه 
به جرئـت جـزو سـه نفـر برتـر در حـوزۀ اشـتغال در ایران امـروز هسـتند و در 
زمینـۀ اشـتغال و کارآفرینی صاحب سـبک هسـتند در دورۀ اول آقای روحانی 
در وزارت آقـای ربیعـی، معـاون اشـتغال وزارت رفـاه شـدند مـن به دوسـتانم 
گفتـم سرنوشـت آقـای طائـی به عنـوان متخصـص حـوزۀ اشـتغال در ایـن 
کرسـی آرزوی؛ اینکـه فـردی در حـوزۀ تخصصـی خـودش قـرار بگیـرد، ولی 
درنهایـت ایشـان بـر سـر اختاف نظرهـا مجبـور شـد اسـتعفا بدهد. مـن این 
نقدهـا را بـه حـوزه تصمیم گیـری وارد می دانـم. مـا در حـوزۀ تصمیم گیـری 
جعبـه سـیاهی داریـم و نمی دانیـم چـرا تصمیم گیـران مـا نسـبت به شـنیدن 
موازیـن علمـی بی توجـه هسـتند و در این زمینه گوش شـنوایی وجـود ندارند. 

بـا ایـن وجـود سـمت دیگـر مسـئله ایـن اسـت کـه  
اگـر مـا می خواهیـم با مسـئوالن دیالوگ هـای خوب 
داشـته باشـیم، بایـد کشـکول مـا پـر از گزارش های 
علمـی خـوب باشـد. اگـر چنیـن کشـکولی نداشـته 
باشـیم، بـه سیاسـت گذاران کـه دنبـال چه بایـد کرد 
هسـتند، امـر به تقـوا و توصیه های کلـی می کنیم. در 
آخـر از مجموعۀ دانشـگاه بهزیسـتی و دکتر حصاری 
تشـکر می کنم. ایشـان رئیـس گروه جمعیت شناسـی 
و اقتصاد کان هسـتند و در سـازمان برنامه و بودجه 
شـاغل اند و از جمعیت شناسـانی هسـتند کـه در ایـن 
چنـد سـال کـه مؤسسـۀ مـا تشـکیل شـده اسـت 
بـا مـا همـکاری دارنـد و واقعـًا از تجربیـات ایشـان 
اسـتفاده کرده ایـم. ایـن جلسـه برگزار شـده تـا یکی 
از تحقیقـات ایشـان را کـه بـرای ما خیلـی مفید بوده 
اسـت بـا شـما در میان بگذاریـم. ایشـان در چارچوب 
پایان نامـۀ دکتـرای خـود، انتقـاالت مالی بین نسـلی 
را بیـن سـالمندان و فرزندانشـان بر اسـاس داده های 
سـال 1396 محاسـبه کرده انـد. مـا از ایـن گـزارش 
کـه به تازگی به دسـت ما رسـیده اسـت، در مؤسسـه 
دوسـتان  از  کنیـم.  بسـیاری  اسـتفاده  می توانیـم 
متشـکرم. در ابتـدا خدمـت دکتر احمد دلبـری رئیس 
مرکـز تحقیقـات سـالمندی و عضـو هیئـت علمـی 
دانشـگاه هسـتیم  کـه امـروز میزبـان مـا هسـتند و 

سپس در خدمت دکتر حصاری خواهیم بود. 



سلسله نشست های گفت وگوی راهبردی 1398

66

و  سـام  عـرض  گرامـی  حضـار  خدمـت  دلبـری: 

احتـرام دارم. از دکتـر عظیمـی بـرای برگـزاری ایـن 
جلسـه تقدیـر و تشـکر می کنـم و بـه دکتـر حصاری 
برگـزاری  بـرای  سـاعت  ایـن  می گویـم.  خیرمقـدم 
جلسـه مناسـب نبـود و پیش بینـی می شـد کـه بخش 
زیـادی از همـکاران پـس از سـاعت 12 در دانشـکده 
بحـث  از  کـه  می خوریـم  افسـوس  نباشـند.  حاضـر 
اسـتفاده نمی کننـد. عزیـزان دربـارۀ بحث سـالمندی 
اطاعـات دارنـد و مـن خیلـی نمی خواهـم در این باره 
صحبـت کنـم. متأسـفانه بـا رونـدی کـه در سـطح 
سیاسـت گذاری مشـاهده می کنیـم غصـه می خوریم. 
آینـدۀ مـا چنـدان خـوب نیسـت و مشـکات زیـادی 

فراروی ما خواهد بود. 
در دنیا، »سـالمندی« یک علم اسـت. من همیشـه 
علم سـالمندی را بـا علم کودکی مقایسـه می کنم. اگر 
مرحـوم دکتـر قریـب علـم طـب کـودکان را بـه ایران 
نیـاورده بـود و پـس از آن، آن همـه نیروهـای خوب در 
زمینـۀ مـادر و کـودک تربیـت نمی شـدند، امـروز ما در 
حـوزۀ طـب کـودکان رشـد نمی کردیـم. متأسـفانه در 
ایـران آن جدیتـی که در حـوزۀ مادر و کودک داشـتیم، 
در حـوزۀ سـالمندی نداشـتیم. امـروز جمعیـت دارد بـه 
سـمت پیـری مـی رود و در ایـن دوره بـار بیماری هـا 
بیـش  از پیـش اسـت، ولـی مـا تناسـبی در ایـن حوزه 
نمی بینیـم. امـروز بیـش از ۵ هزار متخصـص در حوزۀ 
طـب اطفـال و همچنین سـازمان ها و مؤسسـاتی فعال 
در حـوزۀ کـودکان داریـم، ولـی مـا کـه نتوانسـتیم آن 

افزایـش جمعیـت در دهـۀ 60 را در حوزۀ کـودکان، نوجوانـان و جوانان مدیریت 
کنیـم، امروز هـم نمی توانیم جمعیت 8 میلیون نفری سـالمندان و بازنشسـتگان 
کشـور را دریابیـم. حجـم انـدک فعالیت های مـا در این حـوزه با نیازهـای حوزۀ 

بازنشستگی و سالمندی در کشور ما هیچ نسبتی ندارد. 
بیش از هشـتاد سـال اسـت که در دنیا محققان و فعاالن اجتماعی در حوزۀ 
سـالمندی و بازنشسـتگی مشـغول بـه کار هسـتند. امـروز حتـی در کشـورهای 
توسـعه یافته کـه در حـوزۀ رفـاه اجتماعی رتبۀ برتر دنیـا را دارند، مانند سـوئد که 
حـدود 18 درصـد سـالمند دارد، می گوینـد ما غافلگیر شـده ایم. سـوئد 2 میلیون 
نفـر جمعیـت سـالمند دارد. بحـث مـن دربارۀ آینـده نیسـت. امروز مـا 8 میلیون 
نفـر سـالمند داریم که مشـکات جسـمی، روانی، معیشـتی و اجتماعـی دارند و 
مـا نتوانسـته ایم بـرای این 8 میلیـون نفر کاری کنیـم و آن هـا را مدیریت کنیم. 
وضعیـت صندوق هـای بازنشسـتگی و حقوق های بازنشسـتگی در حـوزۀ کار ما 
نیسـت، ولـی در حوزۀ سـامت که حـوزۀ کاری ماسـت می بینیم که سـالمندان 
مـا وضعیـت خوبـی ندارنـد. مـا دلخوش بـه این هسـتیم که امیـد بـه زندگی را 
بـه بـاالی 7۵ سـال برده ایـم، ولـی چقدر کیفیـت زندگی بـه ایـن افزایش عمر 
بخشـیده ایم؟ درسـت اسـت که امید به زندگی مطلوبی در سراسـر کشـور وجود 
دارد، امـا آیـا حال و روز سـالمندان ما خوب اسـت؟ آیا کیفیـت زندگی آنان خوب 
اسـت؟ امـروز بیـش از 9۵ درصـد از سـالمندان مـا حداقـل یـک بیمـاری دارند. 
بیـش از 77 درصد از سـالمندان مـا حداقل دو بیماری دارند و بیـش از ۵۵ درصد 
آن هـا حداقل سـه بیمـاری مزمن دارند. اختال روانی در میان سـالمندان بسـیار 
باالسـت. اگر امروز در حوزۀ سـالمندی مشـکل جدی نداریم، به این دلیل اسـت 
کـه سـالمندان مـا حداقل پنج فرزند دارند کـه حدود ۵0 درصد از ایـن فرزندان از 
والدینشـان حمایـت می کننـد، وگرنـه حمایت های دولتـی و سـازمان ها در حدی 
نیسـت کـه نیازهـای سـالمندان را بـرآورده کنـد؛ باید بـرای آینده ای کـه در آن 
نـه زیرسـاخت دولتـی و سـازمانی داریم و نه خانواده های منسـجم کـه بتوانند از 
والدیـن خـود حمایت کنند، نگران باشـیم. باید سیاسـت گذاران را نسـبت به این 
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مسـئله حسـاس کنیـم تا بداننـد آینـده مانند امـروز به ایـن آرامی نخواهـد بود. 
در آینـده بـا توجه به مسـائل مالی صندوق ها، موضوع سـالمندی و بازنشسـتگی 

می تواند مسئله ای امنیتی شود. 
صبـح امروز در شـورای شـهر بودم و گزارشـی بـه آن ها می دادم که از سـال 
1391 کـه آن هـا سـندی بـا WHO دربارۀ سـالمندان امضـا کردند تـا امروز که 
سـال 1398 اسـت فقط چهار جلسه در شـورای شـهر برگزار کرده اند، درحالی که 
ددالیـن آن موضـوع تا سـال 2016 بوده اسـت. متأسـفانه گوش شـنوایی دربارۀ 
سـالمندان نیسـت. بـرای 1۵ هـزار معتـاد در این شـهر در حضور رهبری جلسـه 
گذاشـته می شـود، ولـی بـرای 8 میلیـون سـالمندی کـه 30 درصـد آن هـا تنها 
هسـتند و همسـر ندارنـد کسـی فکـری نمی کنـد. 20 درصـد سـالمندانی که در 
آسایشـگاه های شـهر تهران نگهداری می شـوند تقریبـاً مجهول الهویه هسـتند؛ 
یعنـی تقریبـاً هزار سـالمند! نمی دانم دلیلش چیسـت؟ آیا فعـاالن اجتماعی حوزۀ 
سـالمندی انسـجام یـا تریبـون الزم را ندارند، یـا دلیل دیگـری دارد؟ به هر حال 
کسـی بـه فکر ایـن 8 میلیون نفر نیسـت. امیدوارم هـر ماه یک نشسـت برگزار 

شود و ان شاءاهلل این نشست ها ادامه پیدا کند. 

حصـاری: بـه نام خـدا. از دکتر عظیمی تشـکر می کنم کـه این فرصـت را دادند 

تا کاری که انجام شـده و در کشـور ما مغفول واقع شـده اسـت اینجا مطرح کنم. 
بحـث مـا انتقـاالت بیـن نسـلی و روابـط مالی بیـن والدیـن و فرزندان اسـت. ما 
به این مسـئله بیشـتر از دیـدگاه اقتصاد جمعیـت پرداخته ایم. امروز سـالخوردگی 
جمعیـت یـک چالـش در گروه هـای جمعیت شناسـی و در حـوزۀ سیاسـت گذاری 
اسـت. حدود بیسـت سـال اسـت که »فرصـت پنجرۀ جمعیتـی« برای کشـور ما 
بـاز شـده اسـت و در مجامـع علمی و سیاسـت گذاری همیشـه ایـن بحث مطرح 
بـوده اسـت که چگونـه می توانیم از این فرصت جمعیتی اسـتفاده کنیـم. عمًا تا 
چنـد سـال آینـده ما باید مـرگ پنجرۀ جمعیتی کشـور را اعـام کنیم. مـا از این 
فرصـت جمعیتـی هیـچ اسـتفاده ای نکردیم. امـروز خیل عظیمـی از این جمعیت 

را در سـال های پیـش از سـالخوردگی داریـم کـه در 
سـال های آینده وارد دورۀ سـالمندی می شـوند و نسبت 
جمعیـت سـالخوردۀ مـا به بیـش از 20 درصد می رسـد. 
اگـر مـا از ایـن فرصـت اسـتفاده می کردیـم و جمعیت 
افـراد در حـال کار را می توانسـتیم توانمنـد کنیـم، ایـن 
اتفـاق می توانسـت بیمـه ای بـرای دوران بازنشسـتگی 
ایـن افـراد باشـد. جمعیت سـالخورده توانمنـد در دوران 
اشـتغال خـود ذخیره هایـی دارنـد کـه می تواننـد از این 
ذخیره هـا در دوران سالمندی شـان اسـتفاده کننـد. تـا 
پیـش از این کار، هیـچ تصوری دربـارۀ روابط مالی بین 
نسـل ها نداشـتیم. بـا توجه بـه محدودیت هـای آماری، 
اطاعاتمـان را در شـهر تهـران جمـع آوری کردیـم. بـا 
توجـه به شـرایط اقتصـادی و اجتماعی تهـران احتمااًل 
ایـن   آمـار به کل کشـور قابـل تعمیم نیسـت و احتمااًل 
در دیگـر نقـاط کشـور تصویـر متفاوتی وجـود دارد. اگر 
بخواهیـم وارد بحـث بشـویم، باید رفتار اقتصـادی افراد 
را در طـول چرخـۀ عمرشـان مطـرح کنیـم. افـراد در 
سـنین ابتدایـی عمًا تولیـدی نـدارد و مصرف کننده اند. 
از سـوی دیگـر بـا افزایـش »امیـد بـه زندگـی« که ما 
امـروز پـز آن را می دهیـم، روابـط بین نسـلی بـه نوعی 
تحـت فشـار قـرار می گیـرد. از یک سـو سـالخوردگانی 
داریـم که درآمد بسـیار پایینـی دارند و نیازهـای زیادی 
و  دارنـد  بهداشـت  و  زمینـۀ سـامت  به خصـوص در 
از سـوی دیگـر نسـل جـوان مـا در حـال گـذار اسـت. 
ایـن نسـل بـه ازدواج و مسـکن نیـاز دارد و هزینه های 
باالیـی را بـه خانواده هـا و نسـل ها تحمیـل می کنـد. 
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انتقاالت بین نسـلی، نسـل های سـالخورده و جوانان را 
قـادر می کنـد کـه بیشـتر از آنچـه درمی آورنـد مصرف 
کننـد. در غیـر ایـن صـورت، اگـر انتقاالت بین نسـلی 
وجـود نداشـته باشـد، بـا فقـر و کاهش مصـرف مواجه 
خواهیـم بـود کـه ایـن عوامـل نیـز پیامدهـای خـاص 
خودشـان را دارد. مسـئلۀ اصلی مطالعه حاضر این است 
کـه چه مکانیسـمی بـرای انتقـاالت مالی بین نسـل ها 
وجـود دارد و در طـول چرخـۀ عمـر ایـن انتقـاالت بـه 
چـه صـورت انجـام می شـود و چگونـه عمـل می کند. 
مـا اگـر وارد بحث حسـاب های ملـی انتقاالت بشـویم، 
متوجه می شـویم حسـاب های ملی انتقاالت با کسـری 
بودجـه در ابتـدای زندگـی افـراد مواجه اسـت. کسـری 
چرخـۀ عمـر، مصـرف منهـای درآمـد اسـت. وقتـی 
مصـرف از درآمد پیشـی می گیرد، ماننـد دوران جوانی و 
سـالخوردگی که این گونه اسـت، برای افـراد این گزینه 
بـه وجود می آید که از پس اندازشـان اسـتفاده کنند. اگر 
افراد در سـنین اشـتغال خود پس اندازی نداشـته باشـند، 
عمـًا ایـن گزینه بـرای آنـان در دوران سالمندی شـان 
حـذف خواهد شـد. اگر نتوانیم از بحـث پنجرۀ جمعیتی 
اسـتفاده کنیـم و برای جمعیـت خودمان اشـتغال کامل 
ایجـاد کنیم، در آینده با جمعیت سـالخوردۀ فقیر روبه رو 
خواهیـم شـد، چـون ایـن جمعیـت پس انـدازی نـدارد، 
درصورتی کـه افـراد پس انـداز نداشـته باشـند، انتقاالت 
مالـی باعث می شـود بیش از درآمدشـان بتوانند مصرف 
کننـد. بازتخصیص منابـع هم عامل دیگری اسـت. اگر 
پس انـداز و بازتخصیـص منابـع نباشـد، انتقـاالت مالی 

افراد را قادر به مصرف بیش از درآمدشان می کند. 
انتقـاالت به سـه صـورت انجام می شـود: »انتقـاالت عمومـی«؛ »انتقاالت 
خصوصـی«؛ و »بازتخصیـص مبتنـی بـر دارایـی«. انتقـاالت عمومـی همـان 
حمایت هـای دولـت و صندوق هـای بازنشسـتگی اسـت کـه عمـًا بـا توجـه 
بـه سیسـتم های بازنشسـتگی آن چنـان نمی توانـد از سـالخوردگان مـا حمایـت 
خوبـی کنـد. اگـر دارایی هـا کـم باشـد و باتخصیـص مبتنـی بـر دارایـی مکفی 
نباشـد، انتقـاالت خصوصی کسـری چرخۀ عمـر را جبران خواهد کـرد. انتقاالت 
خصوصـی انتقاالتـی اسـت کـه از طریـق خانواده هـا انجـام می شـود. مطالعات 
MTA نشـان می دهـد کـه در کشـورهای توسـعه یافته انتقـاالت عمومـی از 

افـراد سـالخورده حمایـت می کنـد، ولـی در کشـورهای درحال توسـعه بیشـتر 
انتقـاالت خصوصـی تأمین کننده اسـت. انتقاالت خصوصی به سـه شـکل انجام 
می شـود: »انتقـاالت مالـی«؛ »انتقـاالت زمـان«؛ و »هم سـکنایی«. انتقـاالت 
مالـی کمک هایـی اسـت کـه از طـرف خانواده ها به صـورت نقدی یـا غیرنقدی 
انجـام می شـود. در انتقاالت زمان، حمایت هـای اجتماعی و مراقبتـی فرزندان از 
والدین یا بالعکس انجام می شـود. این  انتقاالت بین سـالخوردگان و فرزندانشـان 
دوطرفه انجام می شـود و هم سـکنایی؛ یعنـی محل زندگی افراد با هم مشـترک 

می شود و فرد سالخورده با فرزندانش زندگی  کند. 
انتقـاالت بیـن خانـوار انتقاالتی اسـت که بیـن فرزندانی کـه ازدواج کرده اند 
و والدینشـان انجـام می شـود و انتقـاالت درون خانـوار انتقاالتـی اسـت که بین 
فرزنـدان و والدینـی انجـام می شـود که هنـوز با هـم زندگی می کننـد. انتقاالت 
بیـن خانوار در کشـورهای توسـعه یافته به عدد صفر میل می کنـد؛ یعنی فرزندی 
کـه ازدواج می کنـد تقریبـاً هیچ چیـز از والدینـش دریافـت نمی کنـد و والدینـش 
هـم بـه او نیـازی ندارنـد تـا از او چیـزی دریافـت کننـد، ولـی درون خانوارهـا 
انتقاالت باالسـت و بیشـتر هزینۀ سـامت و هزینه های انسـانی فرزندان را دربر 
می گیـرد. متأسـفانه بـرای سیاسـت گذاران ما این مسـائل هنوز شـفاف نیسـت.

مـا در ایـن تحقیـق از نظریـۀ »جریـان ثـروت« اسـتفاده کردیـم. در جوامع 
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سـنتی، انتقـاالت سـرمایه از سـمت فرزنـدان بـه والدیـن بـوده اسـت. هرقـدر 
تعـداد فرزنـدان بیشـتر باشـد، والدیـن سـود مـادی بیشـتری می بردنـد، ولـی با 
افزایـش هزینه هـای سـرمایۀ انسـانی و هزینۀ بهداشـتی فرزندان ایـن انتقاالت 
برعکس شـده اسـت و از سـمت والدین به فرزندان اسـت. به این ترتیب والدین 
سـالخورده عمـًا فرزنـدان خـود را به عنـوان بیمـه و سـرمایه گذاری می بیننـد. 
چارچـوب نظـری مـدل تحلیل ما ویژگی هـای اقتصادی در بحـث نیازها و منابع 
اسـت کـه تعیین کننـدۀ انتقـاالت بین نسـلی اسـت. هرقدر نیازها بیشـتر باشـد، 
انتقـاالت بیشـتری دریافـت می کننـد و هرقـدر هـم منابـع آن ها بیشـتر شـود، 
انتقـاالت بیشـتری پرداخـت می کننـد. همنوع دوسـتی هـم نقش تسـهیل کننده 
دارد. همبسـتگی بیـن نسـلی و تعهد هنجاری هـم انتقاالت فرزنـدان به والدین 

و برعکـس را تسـهیل می کنـد. موضوع جبـران مبادله 
نیـز مطرح هسـت. یک سـری مبادالت بیـن فرزندان و 

والدین با نیت جبران انجام می شود. 
روش پیمایش ما در سـطح مناطق بیسـت ودوگانه 
شـهر تهـران بود. نمونـۀ مـا 681 خانوار بـود که حدود 
روش  می شـد.  شـامل  را  والدین-فرزنـد  زوج   1۵00
نمونه گیـری مـا خوشـه ای چندمرحله ای بود کـه از 22 
منطقـۀ تهـران 13 منطقۀ را تحت پوشـش قـرار دادیم 

و داده های ما از حدود 28 خوشه جمع آوری شد. 
تعداد پاسـخگویان مـا 681 مورد سرپرسـت خانوار 
بودنـد. 107 نفـر یـا 1۵ درصـد از ایـن افـراد زن بودند 
و 84.3 درصـد مـرد. اگـر ایـن یافته هـا را بـا نتایـج 
سرشـماری سـال 139۵ مقایسـه کنیـم، می بینیـم که 
در سرشـماری سـال 139۵ هم نسـبت سرپرسـت زن 
1۵.8 درصـد بـوده اسـت کـه نشـان می دهـد نتایج ما 
بـا آن سرشـماری سـازگاری دارد و ایـن نمونه گیـری 
علمی و متقن بوده اسـت. توزیع پاسـخگویان برحسب 
وضعیـت تأهـل این گونـه بوده اسـت کـه 78.6 درصد 
اثـر  در  بی همسـر  درصـد  بودنـد، 3.4  دارای همسـر 
طـاق و 18 درصـد بی همسـر در اثـر فـوت بودنـد. 
ایـن نتایـج هـم بـا سرشـماری تهـران تطابـق خوبی 
داشـت. توزیـع پاسـخگویان بـر اسـاس وضـع فعالیت 
همسـر و فرزنـدان بـه ایـن نحو بـود کـه 69.2 درصد 
شـاغل بودند، 4.7 درصـد دارای درآمد بـدون کار و 19 
درصد بازنشسـته بودنـد. درمجموع حـدود 47 درصد از 
پاسـخگویان ما؛ یعنـی 320 نفر از 681 نفر، مسـتمری 
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 41 تعـداد  ایـن  از  می کردنـد.  دریافـت  بازنشسـتگی 
درصـد بازنشسـته اند و 190 نفـر مسـتمری بگیری کـه 
بازنشسـته نشـده اند 7۵ درصد آنـان دوباره به بـازار کار 
برگشـته اند؛ یعنـی 7۵ درصـد بازنشسـتگان مـا چـون 
مسـتمری های بازنشسـتگی آن ها پوشـش هزینه های 

آنان را نمی دهد دوباره به بازار کار برمی گردند. 
در زمینـه هزینه هـا و درآمدهـای خانوارهـای نمونه  
بررسـی ها نشـان داد میانگین کل درآمد افراد 6 میلیون 
و 104 هـزار تومـان بـود. اگـر به جزئیـات درآمدها نگاه 
کنیـم، یـک میلیـون و 9۵9 هـزار تومان درآمـد مبتنی 
بـر دارایـی افـراد بـود. درآمـد ناشـی از کار 4 میلیـون و 
144 هـزار تومـان بـود. هزینـۀ خانـوار هـم 4 میلیون و 
139 هـزار تومـان بود؛ یعنی عمًا درآمد ناشـی از کار و 
هزینـۀ خانوار بـه یک اندازه اسـت. مسـتمری هم یک 
میلیـون و 20 هـزار تومـان بـود. اگـر بـه الگوی سـنی 
درآمدهـای والدیـن نـگاه کنیـم، می بینیـم کل درآمد با 
افزایـش سـن کاهـش می یابـد کـه ایـن الگـو منطقی 
اسـت. بیشـترین درآمد افراد در سـنین ۵۵ تا ۵9 سـال 
اسـت، ولـی اگـر بـه هزینه هـای خانـوار نـگاه کنیـم، 
می بینیـم هزینه هـای خانـوار هـم بـا کاهـش درآمـد، 
کاهـش می یابـد. بـا افزایـش سـن، افـراد هزینه هـا را 
پاییـن می آورنـد، یعنـی مصرف افـراد کاهـش می یابد. 
درآمد ناشـی از کار در سـنین باال بسـیار کاهش می یابد 
و در مقابـل درآمـد ناشـی از دارایـی مقـداری افزایـش 
می یابـد. مـا انتظـار داریـم مسـتمری بازنشسـتگی در 
سـنین سـالخوردگی بـاال باشـد، ولـی می بینیـم کـه 

مستمری بازنشستگی در باالترین مقدارش 2 میلیون تومان است.  
بررسـی دیگـر مـا بر اسـاس الگـوی سـنی درآمـد کار و هزینه هـای ماهانه 
خانـوار بـود. در گـروه سـنی 60 تـا 64 سـال می بینیم کـه هزینه های خانـوار از 
درآمـد خانـوار پیشـی می گیـرد. کسـری که اینجـا وجـود دارد بایـد از یک جایی 
تأمیـن بشـود. بـه نظـر می رسـد در کشـور مـا ایـن کسـری درآمـد را خانوارهـا 
پوشـش می دهنـد. اگـر بـه درصـد والدینی کـه انتقـاالت مالی بـا فرزندانشـان 
انجـام داده انـد نـگاه کنیـم، می بینیـم 91.6 درصـد والدیـن در شـهر تهـران به 
فرزندانشـان انتقاالت مالی داشـته اند. در مقابـل، ۵8.4 درصد والدیـن از فرزندان 
خودشـان انتقـاالت مالـی دریافـت کرده انـد. ایـن نشـان می دهد والدین بیشـتر 
پرداخت کننده انـد تـا دریافت کننـده. همین طـور اگر انتقـاالت والدیـن و فرزندان 
در سـطح زوج والدیـن و فرزنـدان را در نظـر بگیریم، می بینیـم 87 درصد والدین 
حداقـل بـه یکـی از فرزندانشـان کمـک مالـی کرده انـد، درحالی کـه ۵2 درصـد 
آن هـا از فرزنـدان خـود کمـک مالی دریافـت کرده انـد. اینجا هم بیشـتر والدین 
بـا وجـود اینکـه درآمد و مسـتمری پایین تـری دارنـد پرداخت کننـده بوده اند. اگر 
به سـهم انتقـاالت نگاه کنیـم، می بینیم با افزایش سـن والدین، سـهم انتقاالت 
مالـی دریافت شـدۀ آن هـا افزایـش می یابـد و در 80 سـال بـه بـاال انتقـاالت 

پرداختی آن ها 30 درصد است و 70 درصد انتقاالت دریافتی است. 
نتایج نشـان داد در سـطح خانـوار، والدین یک میلیـون و 361 هزار تومان در 
مـاه بـه فرزندان خـود پرداخـت کرده اند و در سـطح زوج ها هر والد بـه هر فرزند 
خـود ماهانـه 6۵0 هـزار تومـان کمـک مالی کـرده اسـت. پرداختی فرزنـدان به 
والدیـن در سـطح خانـوار 378 هزار تومان اسـت؛ یعنی هریـک از والدین به طور 
میانگیـن 378 هـزار تومان از فرزندانـش کمک مالی دریافت کرده اند؛ در سـطح 
زوج هـا ایـن رقـم بـه 168 هزار تومـان در ماه می رسـد. بازهم می بینیـم  میزانی 
کـه والدیـن پرداخـت می کنند خیلی بیشـتر از میزانی اسـت کـه از فرزندان خود 
دریافـت می کننـد. اگـر خالـص انتقـاالت فرزنـدان و والدیـن را ببینیـم، متوجـه 
می شـویم هـر والـد و سرپرسـت خانـواری 437 هـزار تومـان بـه فرزنـدان خود 
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پرداخـت کرده اسـت؛ یعنـی عمـًا والدین به فرزنـدان خود کمـک می کنند. 
درخصـوص الگوی سـنی انتقـاالت بین والدیـن و فرزندان، نتایج نشـان داد 
در سـنین 7۵ سـال بـه بـاال، انتقـاالت بـه نفـع والدیـن می شـود و آن هـم رقم 

ناچیزی است و آن ها کمک های زیادی دریافت نمی کنند. 
توجـه داشـته باشـیم که این اطاعـات مربوط بـه جامعۀ آماری تهـران بود. 
ممکـن اسـت در جامعـۀ آمـاری دیگـری نتیجـه به نحـو دیگـری باشـد و باید 
مطالعـات بیشـتری انجـام شـود، ولـی در کل فرزنـدان از والدیـن خـود حمایت 

خوبی ندارند؛ به خصوص والدین سالخورده. 
 اگـر بخواهیـم مدلی برای علـل و عوامل تأثیرگذار بر انتقاالت مالی داشـته 
باشـیم، می توانیم رابطۀ والدین سـالخورده و فرزندانشـان را با چند مدل ترسـیم 
کنیـم. مـا فهمیدیـم بزرگ تریـن عامـل تأثیرگـذار بر انتقـاالت میـان والدین به 
فرزنـدان و بالعکـس، میـزان درآمـد آن هـا بوده اسـت؛ میـزان درآمـد 40 درصد 
از تغییـرات متغیـر تابـع را کـه انتقـاالت بـوده اسـت پوشـش داده اسـت. مـدل 
دیگـر نشـان می دهـد ۵1 درصـد تغییـرات مبـادالت مالـی والدیـن بـه فرزندان 
ناشـی از طریق درآمد، جنسـیت، سـن سرپرسـت، سـطح تحصیات سرپرست، 
سـطح دارایـی خانـوار، شـاغل بودن سرپرسـت و تعـداد فرزنـدان او بوده اسـت. 
تعـداد فرزنـدان تأثیـر منفی داشـته اسـت. هرقـدر تعداد فرزندان بیشـتر اسـت، 
حمایت هـای والدیـن هـم کاهـش می یابد و بین آن ها تقسـیم می شـود. شـاغل 
بـودن سرپرسـت هـم اثر مثبت دارد  و کسـانی که تحصیات بیشـتری داشـتند 
و احتمـااًل درآمـد و دارایـی بیشـتری نیز دارنـد از فرزندان خود حمایت بیشـتری 
می کننـد. همچنیـن مردان چون اشـتغال بیشـتر و درآمد بیشـتری دارند حمایت 
بیشـتری از فرزندانشـان کرده انـد. شـاغل بـودن فرزنـد تأثیـر منفـی دارد؛ یعنی 
فرزنـدان شـاغل کمتر حمایت می شـوند. افـراد در حال تحصیـل از طرف والدین 
خـود حمایـت کمتری می شـوند. درنهایـت 62 درصـد تغییرات تابع، توسـط این 
متغیرها تبیین شـده اسـت؛ یعنی شـاغل بودن، در حال تحصیل بودن، هم سـکنا 
بـودن فرزنـد بـا والدیـن و درآمد فرزنـدان مهم تریـن عامل برای انتقـاالت مالی 

بیـن فرزندان و والدین بوده اسـت. هرقـدر درآمد فرزند 
بیشـتر شـود، از والدین خـود حمایت بیشـتری می کند. 
هرقدر سـن فرزندان باالتر باشـد از والدین خود بیشـتر 
حمایـت می کننـد. فرزنـدان پسـر هـم بیشـتر حمایت 
می کننـد و همین طـور فرزندانـی کـه بـا والدیـن خـود 
هم سـکنایی دارنـد بـه آن هـا پرداخت هـای بیشـتری 
می کننـد. جنسـیت سرپرسـت تأثیـر منفـی دارد. سـن 
سرپرسـت هـم عمًا تأثیـری منفـی دارد. هرقـدر فرد 
سـالخورده پیرتـر می شـود، فرزنـدان از آن هـا حمایـت 
تحصیـات  سـطح  بـا  فرزنـدان  می کننـد.  کمتـری 
باالتـر از والدینشـان حمایت بیشـتری کرده انـد. جالب 
اسـت والدینـی کـه درآمد بیشـتری دارنـد حمایت های 
بیشـتری نیـز از فرزنـدان خـود دریافـت کرده انـد. این 
را می شـود بـه بحـث نظریـۀ »جبـران« مرتبـط کـرد؛ 
یعنـی کسـانی کـه در سـال های پیـش، از والدین خود 
حمایت هـای بیشـتری گرفته انـد، امـروز هـم از والدین 
خـود بیشـتر حمایـت می کنند. کسـانی که بازنشسـته 
بودنـد انتقاالت بیشـتری دریافـت کرده انـد. درمجموع 
از  از والدیـن  تغییـرات حمایـت فرزنـدان  31 درصـد 

طریق این متغیرها تبیین شده است. 
جمع بنـدی ایـن بحـث آن اسـت کـه 91.6 درصـد 
افـراد مـورد مطالعـه در دوازده سـال منتهـی بـه مـرداد 
1396 حداقـل بـه یکـی از فرزنـدان خود انتقـاالت مالی 
کرده انـد. در مقابـل ۵8.6 درصـد فرزنـدان از والدین خود 
حمایـت مالـی کرده اند. ماهانـه 1.18 میلیـارد تومان بین 
والدیـن و فرزنـدان مبـادالت مالـی انجـام شـده اسـت. 
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78 درصـد فرزنـدان و 22 درصـد والدیـن دریافت کننـده 
بوده انـد. انتقـاالت پرداخت شـده هر سرپرسـت خانوار به 
فرزنـدان خـود یـک میلیـون و 361 هـزار تومان بـوده و 
انتقاالت دریافت شـدۀ هر سرپرسـت خانـوار از فرزندانش 
378 هـزار تومـان بوده اسـت؛ یعنـی عمـًا والدین یک 
میلیـون تومـان بیشـتر بـه فرزنـدان خـود انتقـال انجام 
داده انـد. الگـوی سـنی انتقـاالت هـم نشـان دهندۀ ایـن 
اسـت کـه انتقاالت مالـی والدین با افزایش سـن کاهش 
می یابـد در مقابـل انتقـاالت دریافتـی والدیـن مقـداری 
افزایـش یافتـه، ولـی ایـن مقـدار خیلـی ناچیـز اسـت. 
72 درصـد کل انتقـاالت بیـن فرزنـدان و والدیـن درون 
خانـوار بوده اسـت و 28 درصد بین خانوار رخ داده اسـت. 
مطالعات نشـان داده اسـت که این نسـبت در کشورهای 
توسـعه یافته بـه عـدد صفـر میـل می کنـد؛ یعنـی بیـن 
خانـوار انتقاالتـی رخ نمی دهـد، ولـی در جامعـۀ تهـران 
که نسـبت به سـایر مناطـق کشـور احتمـااًل از وضعیت 
مطلوب تـری برخوردار اسـت ایـن رقم بیـن خانوارها 28 
درصد اسـت و عمـًا والدین و فرزندان به هـم نیاز دارند 
و این نسـبت باالیی تلقـی می شـود. 42 درصد انتقاالت 
بیـرون خانـوار و ۵8 درصـد انتقـاالت درون خانـوار بوده 
اسـت. اگـر عوامـل مؤثر بـر انتقـاالت مالی بیـن والدین 
»میـزان  می بینیـم  کنیـم،  جمع بنـدی  را  فرزنـدان  و 
درآمـد« مهم ترین عامـل در تبیین انتقـاالت بین والدین 
و فرزنـدان بـوده اسـت. هرقـدر والدیـن درآمد بیشـتری 
داشـتند، حمایـت بیشـتری از فرزنـدان خـود کرده انـد و 
همین طـور فرزندانـی کـه درآمـد بیشـتری داشـته اند از 

والدیـن خود بیشـتر حمایـت کرده انـد. هزینه های رخدادهـای مهم فرزنـدان مانند 
هزینه هـای انسـانی، عامـل مهمـی در انتقـاالت والدیـن بـه فرزنـدان بوده اسـت. 
هزینه هایی که در دورۀ گذار فرزندان توسـط والدینشـان پوشـش داده شـده اسـت؛ 
والدینـی کـه تحصیـات باالتـر و درآمـد و دارایـی بیشـتری داشـته اند کمک های 
بیشـتری بـه فرزندانشـان کرده انـد. همین طـور فرزندانـی که تحصیـات باالتری 
داشـتند، حمایت هـای بیشـتری از والدیـن خـود کرده انـد. بازنشسـته ها بـه خاطـر 
اینکه درآمدشـان کمتر اسـت انتقـاالت بیشـتری از فرزندان خود دریافـت کرده اند؛ 
زیـرا انتقـاالت عمومـی کمتری به آن ها انجام می شـود و مسـتمری بازنشسـتگی 
آن هـا خیلـی پاییـن اسـت. متغیرهای اجتماعـی مانند سـن، جنس، رتبـۀ فرزندان، 
تعـداد فرزنـدان و وضـع فعالیـت از عوامـل مؤثـر انتقـاالت مالـی بیـن فرزنـدان و 
والدیـن بوده اسـت. همین طور احسـاس تعهـد بین والدین و فرزندان و همبسـتگی 
نسـلی عوامل تسـهیل کننده در انتقاالت مالی بوده اسـت؛ یعنی شـرایطی در سطح 
خانوارهـای مـا وجـود دارد کـه بیـش از آنکه مناسـبات اقتصادی بیـن آن ها مطرح 
باشـد، مناسـبات عاطفـی و فرهنگی وجـود دارد و ایـن انتقاالت را تشـدید می کند. 
انتقـاالت والدین به فرزندان بیشـتر با انگیزۀ »همنوع دوسـتی« انجام شـده اسـت. 
والدیـن فرزندانشـان را حمایت می کنند، چون مصرف آن هـا برای والدین مطلوبیت 
دارد و بـه خاطـر عواطـف و ویژگی هـای فرهنگـی جامعۀ آن ها دوسـت داشـتند از 
فرزنـدان خـود حمایـت کننـد، ولی فرزنـدان بـا انگیزۀ جبـران انتقاالت بـه والدین 
خـود کمـک کرده انـد؛ یعنـی والدیـن در دوران گـذار از آن ها حمایـت کرده اند و در 
سـنین پاییـن هزینه هایـی کرده اند که حـاال فرزندان بـرای جبران بـه والدین خود 

کمـک می کننـد. اگـر سـؤال و ابهامی وجـود دارد، در خدمت شـما هسـتم.
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پرسش و پاسخ

پرسـش: دربارۀ رتبـۀ فرزندان آیـا والدینی که فرزندان بیشـتری داشـتند 
کمـک بیشـتری نیـز از فرزنـدان خـود گرفته اند یـا والدینی کـه فرزندان 

کمتری داشتند؟ 

پاسـخ: والدین وقتی تعداد بیشـتری فرزنـد دارند کمک کمتری به فرزندانشـان 

می کننـد، ولی برعکس بیشـتر کمـک دریافت می کننـد؛ یعنی با تعـداد فرزندان 
بیشـتر، والدیـن کمک هـای بیشـتری از فرزنـدان خـود می گیرند. در مـورد رتبۀ 
فرزنـدان هـم بـه همیـن نحـو بـود؛ یعنـی فرزندانی که سـن بیشـتری داشـتند 
بیشـتر دریافـت می کردنـد، امـا فرزنـدی کـه سـن کمتـری داشـت بیشـتر بـه 

والدین خود کمک می کرد و کمتر دریافت می کرد. 

پرسـش: ماتریـس تعهـد فرزنـدان را یـا مـن ندیـده ا م یـا شـما در نظر 
طـرح  یـک سـؤال  نیـز  قومیت هـا  مـورد  در  کاش  نگرفته ایـد. ضمنـاً 

می کردید تا می دیدیم که هر قومیت چگونه عمل می کند. 

پاسـخ: البتـه مـا اسـتان محل تولد را پرسـیدیم، ولی جمعیتی که بیسـت سـال 

پیـش بـه تهـران آمـده اسـت دیگـر ویژگی هـای اسـتان خـود را از دسـت داده 
اسـت. ایـن پاسـخ در سـؤال ها معنـی دار درنیامـد. پرسشـنامۀ ما طـوری بود که 
از والدیـن سـؤال می پرسـیدیم. اگـر می توانسـتیم ایـن سـؤاالت را از فرزنـدان 
هـم می پرسـیدیم، بهتـر می توانسـتیم ایـن سـاختار را کشـف کنیـم و بفهمیم. 
در حقیقـت، سـؤاالت مـا از والدیـن بـرای فهم همبسـتگی بین نسـلی والدین و 

فرزندان بود و این تنها یک طرف ماجرا بود.  
پرسـش: مـا یک هزینـۀ حسـابدارانه داریم و یـک هزینه-فرصـت. هزینۀ 
حسـابدارانه هزینـه ای اسـت کـه عمـاًل پرداخت می شـود، ولـی هزینه-

فرصـت هزینه ای اسـت کـه مثالً خانـوادۀ صاحب مسـکن ایـن هزینه را 

نـدارد. شـما در بررسـی تان کـدام نـوع هزینه را 

حسـاب کرده ایـد؟ ضمنـاً توضیـح بدهیـد درآمـد 

ناشـی از درآمـد را چطور محاسـبه کرده ایـد؟ مثاًل 

آیا کسـی که مسـکن دوم و سـوم دارد را محاسبه 

کرده اید؟ 

پاسـخ: ما مسـکن دوم و سـوم را لحاظ کرده ایم. پایۀ 

پرسشـنامۀ مـا هزینه و درآمد خانوار بـود. با آن جزئیات 
نمی توانسـتیم کار بکنیـم، ولی پرسـش های مـا دربارۀ 
هزینـه و درآمـد مطابـق پرسشـنامۀ هزینـه و درآمـد 
خانـوار بـود؛ یعنی هزینۀ مسـکن جـزو هزینه -فرصت 

خانوار محسوب شده است. 

پرسـش: در مدل آخر شـما یک یافته وجود داشـت 
مبنـی بـر اینکـه اگـر خانـوار بازنشسـته باشـد، 

انتقـاالت بیشـتری دریافـت می کند. ایـن خالص 

انتقـاالت بـود یا دقیقـاً انتقـال فرزند بـه والدین؟

پاسـخ: بلـه؛ یعنـی عمـًا بـاز هـم والدین بیشـتر به 

فرزندان خود کمک کرده اند. 

پرسـش: در تحقیـق ایـن نتیجـه وجود داشـت که 
از 75 سـال بـه بعد والدیـن نیازمندنـد از فرزندان 

در  می توانـد  یافتـه  ایـن  بگیرنـد.  کمـک  خـود 

سیاسـت گذاری ها کمـک کنـد؛ یعنـی بایـد از 75 

سـال به بعـد پکیج های اضافـی برای سـالمندان 

در نظـر بگیریـم. این هـا بـرای سیاسـت گذاری 

خیلی جالب است. 
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پاسـخ: بازنشسـته های مـا اکثراً بـاز وارد فعالیـت و بازار 

کار می شـوند؛ البتـه تعـدادی از ایـن بازنشسـتگان زنان 
وظیفه بگیـر هسـتند. بخشـی از بازنشسـتگانی وارد بازار 
کار نمی شـوند. خاصه بخشـی کـه دوبـاره وارد بازار کار 
نمی شـوند قشـر ضعیفـی هسـتند. بایـد شـرایطی ایجاد 
کنیـم که افراد بتوانند شـغل داشـته باشـند، چون شـغل 
در سـامت روانی افراد تأثیر دارد. امروز بحث سـالمندی 
فعـال، سـالم و مولـد در دنیا مطرح اسـت. مـا گاهی فکر 

می کنیم با سالمندی دیگر همه چیز تمام است. 

پرسـش: ممنون از این جلسـۀ خـوب. خیلی چیزها 
کـه مـا در برخـورد بـا بیمارانمـان دیـده بودیم یا 

حـس کـرده بودیـم امـروز در قالب ایـن پژوهش 

شـنیدیم. می دانیـم که سـازمان ها مـدام بر دوش 

خانوارهـا کـه از تأمیـن سـالمندان خـود عاجزنـد 

می شـود  باعـث  موضـوع  ایـن  می اندازنـد.  بـار 

کناره گیـری  خـود  مسـئولیت  از  سیاسـت گذاران 

کننـد و بـار آن را بـر دوش خانوارهـا بگذارنـد. 

خانواده هـا هم متأسـفانه پـس از مدتـی در تأمین 

هزینه هـا و مراقبت هـا که جامع تر از هزینه هاسـت 

درمی ماننـد. متأسـفانه برای تغییر ایـن وضعیت از 

مسـئوالن جـز پنـد و موعظـه دریافـت نکرده ایم.

پاسـخ: نتیجه گیـری اخاقـی مـن از پژوهـش شـما 

ایـن بـود کـه نگاهـم بـه ازدواج کامـًا عـوض شـد. 
تـا بـه حـال فکـر می کـردم افـراد ازدواج می کننـد، 
فرزنـدآوری می کننـد و فرزنـد هـم در آخر عمـر برای 

آدم کمکـی اسـت. حـاال می فهمـم 91 درصـد والدیـن بـه فرزنـدان کمـک 
کرده انـد و ۵9 درصـد فرزنـدان. آن  هم با چه عدد فاحشـی! بنابراین فرزندآوری 
سـرمایه گذاری خوبـی نیسـت. تـازه این دربـارۀ سـالمندان فعلی اسـت. احتمااًل 
زمـان مـا و حدود بیسـت سـال آینده ایـن وضعیت وخیم تر اسـت. نکتـه ای که 
می خواسـتم بگویـم ایـن اسـت که ایـن مطالعـه در تهران انجام شـده اسـت و 
تهـران شـهری برخـوردار اسـت. نبایـد احسـاس کنیـم همه جـا به همیـن نحو 
اسـت. مثًا می گویند در طاق مسـائل مالی عامل مهم اسـت، اما در سیسـتان 
و بلوچسـتان از هـر دوازده ازدواج یـک مـورد بـه طـاق منتهی می شـود، ولی 
در تهـران از هـر دوازده ازدواج سـه یـا چهـار طـاق رخ می دهد و ایـن عدد در 
شـمیرانات بیشـتر از سـایر نقـاط تهـران اسـت؛ بنابرایـن نباید فکر کنیـم اینجا 
کـه برخـوردار اسـت فرزندان بـه والدین خود بیشـتر کمک می کنند. چه بسـا در 
مناطـق محروم کشـور عکـس آن اتفاق بیفتد و سـالمندان وضع بهتری داشـته 

باشند. در روستاها وضعیت سالمندان ما قطعاً از این نظر بهتر است. 

پرسـش: در طول ارائۀ شـما من داشـتم فکـر می کردم اگر ما بـه انتقاالت 
بیـن نسـلی مثبت نـگاه کنیـم و این بحـث را بـه صندوق بازنشسـتگی 

ربـط بدهیـم پارادوکـس ایجـاد می شـود. مـا نهادهـای مدرنـی ماننـد 

صندوق هـای بازنشسـتگی ایجـاد کرده ایـم کـه نمی دانیم بـا آن چه کار 

بایـد بکنیـم. اگـر انتقاالت مالـی را مثبت تلقـی کنیم، همچنـان داریم به 

وظایـف سـنتی ارجحیـت می دهیـم. ایـن بحث هـا بـه مـا می گویـد که 

نهادهـای مدرنـی مانند صنـدوق بازنشسـتگی حتی حقوق بازنشسـتگی 

را نمی تواننـد بـه شـما بدهنـد و نهادهـای سـنتی بیشـتر به شـما کمک 

خواهـد کـرد. با این اوصـاف ما دولت را بـرای چه می خواهیم. از سـالیان 

گذشـته همـۀ وظایفـی کـه به طـور تصاعـدی بـر عهـدۀ دولت هـا بـود، 

امـروز به طـور سلسـله مراتبی دارنـد بـر دوش خانواده ها گذاشـته شـده 

اسـت؛ ازجمله هزینـۀ آموزش و پـرورش و هزینۀ بهداشـت و درمان. در 
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سـالمندی هـم داریـم می بینیـم بـا ایـن بحث هـا، مـدام بـرای آدم این 

پرسـش مطرح می شـود کـه با ایـن اوصاف به صنـدوق بازنشسـتگی و 

سیاسـت گذاری دولت هـا چه نیـازی داریـم، اگـر بخواهم انتقـاالت بین 

نسلی را مثبت بدانیم؟ 

پاسـخ: از سؤال بنیادین شـما ممنونم. ما در مرور ادبیات دیدیم که در کشورهای 

توسـعه یافته که سیسـتم رفاه اجتماعی باالیی دارند، ۵8 درصد انباشـت سـرمایه 
از انتقـاالت خصوصـی بـه وجـود می آیـد. در کشـورهای درحال توسـعه این رقم 
پایین و نزدیک به 2۵ تا 30 درصد اسـت. مطالعات نشـان می دهد در کشـورهای 
توسـعه یافته سالمندان به واسـطۀ دولت رفاه در این کشـورها قادرند از فرزندانشان 
حمایـت اجتماعـی باالیی کنند؛ یعنی آن قدر می گیرند که هم خودشـان اسـتفاده 
می کننـد و هـم به فرزندانشـان می توانند کمـک کنند. در این کشـورها، انتقاالت 
درون خانوار خیلی بیشـتر اسـت. متأسـفانه رفاه اجتماعی ما آن قدر خوب نیسـت 
کـه بـه فرزنـدان خـود کمک کنیم. در کشـور مـا این کار بـه عهدۀ خانـوار افتاده 
اسـت. ما هم نسـل سـاندویچی هسـتیم؛ هـم باید بـه فرزندانمان کمـک کنیم و 
هـم بـه والدینمـان. با توجه بـه هزینه های باالی کشـور برای مثال مـن باید هم 
بـه کـودک یازده سـاله ام و هـم به پدر و مادر شـصت هفتـاد سـاله ام کمک کنم. 
ایـن وظیفـه کـه باید بـر عهدۀ دولت باشـد عمـًا بر عهـدۀ خانوارهاسـت. وقتی 
درآمـد کمتـر از هزینـه اسـت، یـا دولـت بایـد آن را جبران کنـد یا فـرد درآمدی 
داشـته باشـد که بتوانـد آن را جبـران کند. در کشـور ما وضعیت این طور نیسـت. 
شـما نموداری را نشـان دادید که در آن هزینه های سـامت در سـنین 80 به باال 
را مشـخص می کرد. این نمودار نشـان می داد بعد از 80 سـالگی هزینه سـامت 
بـه طـور ناگهان پاییـن می آمد. ایـن کاهش نشـان دهندۀ کاهش مصرف اسـت؛ 
یعنـی فـرد به جـای هفتـه ای یک بـار، ماهـی یک بـار ویزیت مـی رود یـا اگر به 
عمـل جراحـی نیاز داشـته باشـد آن کار را کنار می گـذارد، درحالی کـه هزینه های 

دو سال آخر عمر چند برابر می شود. 

عظیمـی: امـروز گزارشـی می خوانـدم کـه تعـداد 
قابل توجهـی از بیمـاران از ادامـۀ درمـان به خاطر 

هزینـۀ پزشـک و دارو منصـرف می شـوند؛ یعنـی 

هزینـۀ درمـان پاییـن می آید، نـه به خاطـر اینکه 

فـرد خـوب شـده اسـت، بلکه بـه خاطـر انصراف 

درمان. از 
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عظیمی: خدمت دوسـتان و همکاران عزیز عرض سـام و خیرمقدم دارم. امروز 

بخت یـار بودیـم که توانسـتیم گفت وگـوی راهبـردی دیگری را در خدمت شـما 
باشـیم. بـرای تشـکیل این جلسـه خـود من چندیـن ماه منتظـر بـودم و امیدوار 
بـودم ایـن شـانس را داشـته باشـیم تـا ایـن نشسـت را برگـزار کنیـم. موضـوع 
ایـن جلسـه »موانـع اصاحات بازنشسـتگی در ایران« اسـت که موضوع بسـیار 
بحث برانگیـزی اسـت. از همکارانـم در روابـط عمومـی صندوق بـرای برگزاری 
ایـن جلسـه صمیمانـه سپاسـگزاری می کنـم. از حاضـران محتـرم و دوسـتان 
اسـتان ها هـم ممنونـم. بـرای یـادآوری بـه دوسـتان اسـتان ها عـرض می کنم، 
اگـر سـؤالی بود در همان سیسـتم وب سـؤال خودشـان را بگذارند، همـکاران ما 
ایـن ایـرادات و سـؤاالت را به ما منتقـل می کنند. از سـخنرانان محترم خواهش 
می کنـم نکاتشـان را در عـرض 20 دقیقـه بـرای مـا ارائـه کنند و بعـد در بخش 

پرسش و پاسخ در خدمت دوستان خواهیم بود. 
ترکیـب مهمانـان حاضـر در ایـن جلسـه هـم ترکیـب جالبـی اسـت. یکی از 
سـخنرانان مـا جنـاب آقـای گل سـفید از پیشکسـوتان بازنشسـتگی هسـتند و در 
حـوزۀ مدیریتـی و پژوهشـی در زمینـۀ بازنشسـتگی دهه هاسـت کـه فعال انـد؛ 
حـوزۀ کارشـان صنـدوق بازنشسـتگی نیروهای مسـلح اسـت. آقای مرتضـوی از 
صاحب نظـران جـوان و خوش آتیـه حوزۀ بازنشسـتگی از سـازمان تأمین اجتماعی 
هسـتند. آقـای ابراهیـم زاده، معـاون فنـی صنـدوق کشـوری نیز که معـرف جمع 
حاضر هسـتند. از تک تک حضار و مهمانان تشـکر می کنم. در این جلسـه، تجربۀ 
سـال ها تاش بـرای اصاحـات در صندوق های بازنشسـتگی نیروهای مسـلح را 
از زبـان آقـای گل سـفید می شـنویم. همچنیـن از آقـای مرتضوی تجربۀ سـال ها 
تاش برای اصاحات در صندوق بازنشسـتگی تأمین اجتماعی را خواهیم شـنید. 
آقـای ابراهیـم زاده نیز ما را از تمام فراز و فرودهای صندوق بازنشسـتگی کشـوری 
مطلـع خواهنـد کـرد. می دانیـم که 20 دقیقـه برای ایـن بحث کافی نیسـت، ولی 
بایـد ایـن گفت وگوهـای کارشناسـی را ادامـه بدهیم تـا به شـفافیت بحث کمک 

کند. از دوستان خواهش می کنم تشریف بیاورند. 
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ابراهیـم زاده: بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم. خیلـی خوشـحالم که مجـدداً خدمت 

همـۀ عزیـزان هسـتم. بحـث اصاحات بازنشسـتگی امـروز یکـی از مهم ترین 
مباحثـی اسـت که هـم به لحاظ اقتصـادی و هم بـه لحاظ اجتماعـی در جامعۀ 
مـا وجـود دارد. اطاع دارید امـروز دیگر فقط به کارکـرد اقتصادی صندوق های 
بازنشسـتگی توجـه نمی کنند، بلکه کارکـرد اجتماعی آن ها شـاید پررنگ تر هم 
باشـد. از آقـای دکتـر عظیمـی و همـکاران مؤسسـۀ صبـا تشـکر می کنـم که 
ایـن امـکان را فراهـم کردنـد تا بتوانیم خدمت شـما باشـیم. همچنیـن از آقای 

گل سفید و آقای مرتضوی نیز سپاسگزارم. 
صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری قدیمی تریـن صنـدوق اسـت؛ البتـه لفـظ 
صنـدوق متعلـق بـه امـروز اسـت و در گذشـته فقط بازنشسـتگی مطـرح بود. 
انتظـار  بازنشسـتگی در مجلـس وقـت تدویـن شـد.  سـال 1301 مقـررات 
نداریـم کـه بازنشسـتگی در آن زمـان ماننـد امـروز مطـرح شـده باشـد. آن 
زمـان سـازمان مقـررات اسـتخدامی بـود و آنجـا گفتنـد مسـتخدمین دولـت 
پـس از پایـان خدمتشـان حقوقـی دریافـت می کننـد؛ در همیـن حـد. مکـرر 
ایـن قانـون در سـال های 1310، 1318، 1322، 1337 و 134۵ اصـاح شـد 
و کمـاکان ایـن وضعیـت ادامـه دارد؛ یعنـی حقـوق و مزایایـی بـه کارمنـدان 
رسـمی دولـت پرداخـت می شـود و در قبـال آن کارمنـد حقـوق بازنشسـتگی 
هـم دریافـت می کنـد. در عیـن حـال یک کسـورات هـم مطرح اسـت. منتها 
یـک طـرح و تصویر کمرنگـی از صندوق بازنشسـتگی و قوانین بازنشسـتگی 
در ایـن دوران وجـود دارد. سـال 134۵ قانـون جامعـی تدوین شـد کـه در آن 
قانـون گفتـه شـده بـود کـه حقـوق و مزایـای کارمنـدان مشـغول بـه کار به 
چـه صـورت باشـد و تشـکیات بازنشسـتگی آن ها بـه چه صورت باشـد و در 
زمینـۀ کسـورات هـم دقت هایـی انجام شـد، ولـی همچنـان ماننـد دهه های 
پیـش از آن هنـوز صنـدوق بازنشسـتگی بـه معنـای دقیـق بـه وجـود نیامده 
بـود. صندوق هـای بیمه هـای اجتماعـی کـه اواخـر دهـۀ 20 و اوایـل دهـۀ 
30 تشـکیل شـدند بویـی از مقـررات صندوقـی و بیمـه ای بـرده بودنـد، ولـی 

در صنـدوق کشـوری چنیـن نبـود. سـال 13۵4 کـه 
می بینیـد  می شـود،  تشـکیل  بازنشسـتگی  سـازمان 
یک سـری منابـع و تشـکیات جدیـدی تعریف شـد، 
ولـی از همـان ابتدا مشـکل داشـت. گفته شـد دولت 
تعهـدات کسـانی را که مشـترکان آن بودنـد بر عهده 
نـه  و  اسـت  اسـتخدام  ادامـۀ  یعنـی صنـدوق  دارد؛ 

صندوق بماهو صندوق. 
در دهـۀ 60 بـا توجـه بـه اینکـه ورود و خـروج 
کارمنـدان تغییـرات اساسـی می کنـد کم کـم بـه ایـن 
نتیجه می رسـند که باید که باید فکـری برای صندوق 
کننـد. یـک علـت اینکـه دولتمـردان و نماینـدگان ما 
خیلـی بـه وضعیت صنـدوق فکـر نمی کردنـد این بود 
کـه در ابتـدا ورودی هـا زیاد بود و خروجـی خیلی نبود، 
چراکه حداقل 20 تا 2۵ سـال باید از تشـکیل صندوق 
بگـذرد تـا اولیـن محصـوالت بازنشسـتگی آن بیرون 
بیاینـد. اگـر هـم احیانـاً در ایـن زمـان خروجـی وجود 
دارد، فوت شـدگان و ازکار افتـادگان هسـتند؛ بنابرایـن 
چـون ورودی هـای صنـدوق زیـاد بـود بـه ایـن توجه 
نکردنـد کـه بعـداً چگونـه بایـد به تعهـدات بـه وجود 
آمـده پاسـخ دهند. امروز و پس از سـال ها، مشـکات 
روی  هم انباشـته شـده اسـت و مـا را به ایـن وضعیت 

رسانده است. 
بـه  دولـت  بدهی هـای  کم کـم   60 دهـۀ  در 
صنـدوق مطـرح  و بـه این منجر شـد که در سـازمان 
اقتصـادی« تشـکیل بشـود.  بازنشسـتگی »معاونـت 
درحالی کـه یکـی از ارکان صندوق هـای بازنشسـتگی 
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بخـش اقتصـادی آن اسـت امـا پنجاه- شـصت سـال 
پس از اسـتقرار بازنشسـتگی )سـال 1301( تازه بخش 
معاونـت اقتصـادی رسـماً بـه وجـود آمـد و پـس از 
به وجـود آمدنش هم فراز و نشـیب هایی داشـته اسـت 
و بیشـتر سـمبلیک بـوده اسـت و ورود بـه بحث هـا 
نداشـته اسـت. اواخـر دهـۀ 60 و پـس از تحوالتـی 
کـه در خـود جامعـه رخ می دهـد کم کـم به ایـن فکر 
افتادنـد کـه بایـد ورودی و خروجـی منابع صنـدوق را 

زیر نظر داشته باشند. 
بحـث امـروز مـا دربـارۀ تحـوالت دو دهـۀ اخیر در 
ایـن زمینـه اسـت. مهم تریـن تحـول تصویـب »قانون 
سـاختار نظـام جامع رفـاه و تأمین اجتماعی« اسـت که 
به عبارتـی قانون اساسـی صندوق هاسـت. خوشـبختانه 
در ایـن قانـون مـواردی دیـده شـد کـه محـل دغدغۀ 
مـردم و صندوق هـا بـود، امـا اینکـه چـرا تمـام مـواد 
ایـن قانـون عملیاتی نشـده اسـت بحث دیگری اسـت. 
عمده تریـن موضوعـی که در بحث بازنشسـتگی مطرح 
می شـود، ورودی و خروجی هـا و تأمیـن منابـع پایـدار 
بـرای صندوق هـای بازنشسـتگی در سراسـر دنیاسـت. 
مـادۀ 7 قانـون سـاختار خیلـی خـوب بـه ایـن مباحـث 
وارد شـده اسـت و دربـارۀ آن بحـث کـرده اسـت. مثًا 
گفتـه شـده باید دخالـت دولت در صندوق هـا به حداقل 
برسـد و ایـن مطلـب امـروز بـه مجلـس رفته اسـت و 
مجلـس آن را تصویـب کـرده اسـت؛ البتـه دولت هـای 
مختلـف زیـر بـار ایـن مطلـب نمی رونـد و در طـول 
سـال های مختلـف از ایـن منابـع اسـتفاده کرده انـد و 

گفته انـد حـاال ببینیـم بعـداً چه می شـود. در مـادۀ 17 قانون سـاختار، تشـکیات 
صندوق هـا تعییـن شـده اسـت. ایـن مهم ترین دسـتاورد کشـور در زمینـۀ تدوین 

قانون و مقررات بازنشستگی بوده است. 
بحث هـای بیمـه ای در سراسـر کشـور به سـه بخش تقسـیم شـده اسـت: 
»بیمـه حمایتـی«؛ »بیمـه پایـه«؛ و »بیمـه تکمیلـی«. می دانید که بسـیاری از 
مشـکاتی کـه در صندوق هـا به مـرور بـه وجـود آمـده اسـت، تداخـل بخـش 
حمایتـی و بیمه هـای پایـه ای در هـم بوده اسـت؛ یعنـی دولت و مجلس اقشـار 
مختلفـی را کـه بـه حمایـت نیـاز دارند بـه بخش بیمـۀ پایـه وارد کرده انـد. در 
بخـش درمـان هـم همیـن اتفـاق افتـاده اسـت. اگـر سـیر قانونـی این امـر را 
مشـاهده کنیـد، متوجـه می شـوید از اوایل دهۀ 60 این تداخل شـروع می شـود؛ 
یعنـی کارهـای حمایتـی کـه وظیفـۀ دولـت و حاکمیت بـرای حمایت از اقشـار 
ضعیـف جامعـه بوده اسـت به سـمت صندوق ها سـوق داده شـده اسـت، بدون 
اینکـه منابعـی برای آن تأمین شـود؛ مثًا فـردی حق بیمه پرداخت کرده اسـت 
و تنهـا خـودش از آن اسـتفاده می کنـد و فرزنـدان او کار می کنند و اسـتفاده ای 
از حقـوق بازنشسـتگی بعـد از فـوت ندارنـد اما فرد دیگـری با همان کسـورات 
پرداختـی و حتـی کمتر فرزندان او سـال ها از منابع مشـارکتی اسـتفاده می کند. 
موارد این سیاسـت های حمایتی ما زیاد اسـت و متأسـفانه روزبه روز هم بیشـتر 
می شـود. ابتـدا این مـوارد متعلق به ورثۀ انـاث بود، بعد بحث هـای ازکارافتادگی 
و پاییـن آمـدن سـن بازنشسـتگی هم مطرح شـد که خود نوعـی بحث حمایتی 
اسـت. در تمـام دنیـا دربارۀ زنان و مردان تفاوت سـن بازنشسـتگی وجـود دارد، 
ولـی در کشـور مـا منابـع برای جنبه هـای حمایتـی از زنان که مجلـس و دولت 
بـر آن تأکیـد دارنـد، از جاهـای دیگـر تأمیـن نشـده اسـت و مرتـب به سـمت 
صندوق هـای بازنشسـتگی سـوق داده می شـود. فرقـی هـم نـدارد صنـدوق 
تأمیـن اجتماعـی باشـد یـا صنـدوق نیروهـای مسـلح یـا صنـدوق کشـوری یا 
صندوق هـای زیـر نظـر دسـتگاه ها؛ بنابرایـن و بـه این ترتیـب دسـتاورد قانون 

ساختار، مناسب بودن خودش را نشان نمی دهد. 
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در قانـون سـاختار، بحـث نظـام چندالیـه بـرای ]تفکیـک[ بخش هـای 
حمایتـی و تکمیلـی مطـرح شـده اسـت. پـس از تصویـب نظـام چندالیـه و با 
وجـود قوانیـن مصوب بعـدی در این زمینـه مانند سیاسـت های اباغی رهبری، 
مـادۀ 27 برنامـۀ پنجـم و همچنیـن برنامـۀ ششـم و احـکام دائمـی، همچنـان 
می بینیـم کـه ایـن الیه هـا از هـم تفکیک نشـده اند تـا بتوانند بخشـی از منابع 

صندوق های بازنشستگی را به آن بازگردانند.  
مـاده 42 قانـون برنامـۀ سـوم توسـعه دسـتاورد دیگـری بـود کـه طبق آن 
تسـهیاتی بـرای نقـل و انتقال صندوق ها ایجاد شـد. یکی از مشـکات متعدد 
مشـترکان صندوق هـا ایـن بـود کـه اگـر می خواسـتند بـرای تأمیـن آتیه شـان 
جابه جـا شـوند، اجـازۀ نقل  و انتقال به موجب قانون سـال 68 خیلـی محدود بود. 
حـاال صندوق هـا بـه مرحله ای رسـیده بودنـد که مشـترکان آن ها می خواسـتند 
حقـوق بگیرنـد و نقـل  و انتقال سـوابق خیلی مشـکل بـود. مادۀ 42 سـعی کرد 
بـرای ایـن نقـل و انتقاالت تسـهیاتی فراهـم کند. ایـن موضوع آن قـدر مهم 
بـود کـه در برنامـۀ چهـارم و پنجـم هـم آمـد. امـروز هـم در قانـون »احـکام 
دائمـی« آمده اسـت. آمدن ایـن امر در قانـون احکام دائمی، یعنـی این موضوع 
نیـاز دائمـی ذی نفعان اسـت. خوشـبختانه این موضـوع در مادۀ 6 احـکام دائمی 
آمـده اسـت و ایـن دسـتاورد در طـول دو سـه دهۀ اخیـر و به خاطر مشـکات 
و اعتراضـات مشـترکان صندوق هـا مصـوب شـده اسـت؛ البتـه بحـث پرداخت 
مابه التفاوت هـا کار را کمـی ُکنـد کرده اسـت، ولیکن اصل ایـن موضوع به قوت 
خـود باقـی اسـت. امـروز هـم بحث هایـی مطـرح شـده که اگـر کسـی در چند 
صندوق سـابقۀ کار داشـته باشـد، بتواند به نسبت سـابقۀ کارش از مزایای همان 
صنـدوق بهره منـد شـود. ایـن امـر تازه شـکل گرفتـه اسـت، ولی نشـان دهندۀ 
ایـن اسـت کـه افـراد برای نقـل  و انتقال سـوابق بیمـه ای خود باید تسـهیاتی 
داشـته باشـند. این موضوع از دستاوردهای بیمه و بازنشسـتگی است. امیدواریم 
تسـهیاتی فراهم شـود که این دسـتاورد ادامه داشـته باشـد. مطالبی که گفتم 
دربـارۀ صنـدوق کشـوری اسـت، امـا فکـر می کنـم صنـدوق لشـکری هـم به 

همین صورت باشـد. یکـی از بزرگ تریـن ناکامی های 
صندوق هـای بازنشسـتگی کـه نمودی نداشـته اسـت 
این اسـت کـه از سـال 1369 تا امروز هفت یا هشـت 
بـار حقـوق را تغییر داده ایـم و دچار دگرگونی شـده ایم 
و هنـوز هـم نتوانسـته ایم رضایت مشـترکان خودمان 
را فراهـم کنیـم. عمده تریـن دلیـل این موضـوع تورم 
لجام گسـیخته در کشـور ماسـت. امـری کـه خـارج از 
اراده و تـوان صندوق هاسـت و به شـدت صندوق هـا را 

تهدید می کند. 
پیـش از همسان سـازی، آمـاری گرفتیـم و دیدیم 
قـدرت خریـد بازنشسـتگان در اواخر دهـۀ 80 و اوایل 
دهـۀ 90 بیـش از 60 درصـد کاهـش یافتـه اسـت. 
دولـت تصمیـم گرفـت و مجلـس هـم تصویـب کـرد 
کـه به تدریـج طـی چهار تـا پنج سـال کاهـش قدرت 
خریـد بازنشسـتگان اصاح شـود. دو سـال اول نوعی 
همسان سـازی انجـام دادیـم. حقوق هم باالتـر از نرخ 
تـورم به بازنشسـتگان پرداخت شـد. باز سـال 1397- 
1396 در کشـور تـورم به وجـود آمد و ایـن تورم هنوز 
هـم ادامـه دارد و این موضوع تمـام تاش های قبل را 
تحت الشـعاع قرار داد و مشـترکان ما امـروز ناراضی اند 
و می گوینـد انـگار هیـچ کاری انجـام نشـده اسـت؛ 
بنابرایـن بحـث تورم هـا خـارج از ارادۀ صندوق هاسـت 
و  می کنـد  تهدیـد  به شـدت  را  صندوق هـا  منابـع  و 
باعـث ناکارآمـد جلـوه دادن صندوق هـا می شـود. در 
ایجـاد وضعیـت فعلـی صندوق هـا همه نقـش دارند و 
می توانیـم برای همـه درصد در نظر بگیریـم. در درجۀ 
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اول، مدیـران صندوق هـا بـه دلیل عدم شـناخت کافی 
از مقررات بازنشسـتگی در دیگر کشـورها و نشـناختن 
نظام هـای بازنشسـتگی به طـور مسـتقیم مقصرند و به 
ایـن دالیـل نتوانسـتند اقدامـی به موقع انجـام دهند و 
حتـی نتوانسـتند به موقـع سـر و صـدا کننـد تـا مراکز 
تصمیم گیـر و تصمیم سـاز کشـور بـه دنبـال راه حلـی 
بـرای این مسـئله باشـند. درنتیجـه می توانیـم بگوییم 
در ایـران، مدیـران صندوق هـا خودشـان در درجۀ اول 
به دلیل نداشـتن تخصـص یا به دلیـل جابه جایی های 
مکرر، کاسـتی هایی داشـته اند و باعث موانـع جدی در 

زمینۀ سیاست گذاری ها شده اند. 
دولـت به عنـوان کسـی کـه در صندوق لشـکری 
و کشـوری مشـترکانش همـه کارمندان او هسـتند دو 
نقـش دارد: اولیـن نقش دولت کارفرمایی اسـت؛ یعنی 
دولـت بایـد تکالیـف کارفرمـا ازجملـه پرداخت سـهم 
کارفرمـا را در مـورد کارمندانـش بپـردازد؛ و نقش دوم 
دولـت، نقـش عـام دولت اسـت؛ یعنی دولـت وظایفی 
در قبـال همۀ مردم ازجمله مشـترکان ایـن صندوق ها 
دارد. در ایـن زمینـه دولت هـا، چـه پیش و چـه پس از 

انقاب، مشکاتی داشتند. 
سـن  زمینـۀ  در  صنـدوق  تغییـرات  بدتریـن 
بازنشسـتگی، در دهـۀ ۵0 اتفـاق افتـاد. در دهـۀ 30 و 
سـن  داریـم  بهتـری  و  روشـن تر  نسـبتاً  سـوابق   40
بازنشسـتگی هـم نزدیـک 60 سـال بـود، ولـی در دهۀ 
۵0 بـا افزایش قیمت نفت متأسـفانه سـن بازنشسـتگی 
کاهـش می یابـد. سـال 13۵2- 13۵1 می بینیم که 10 

سـال ارفـاق می کننـد و می گوینـد کارمنـدان کسـور ایـن سـال ها را بدهنـد و 
بازنشسـته شـوند، در آخـر سـال 13۵3 می گویند همین کسـور را هـم نمی خواهد 

بدهید. در حقیقت دولت های وقت به منابع صندوق چوب حراج زدند. 
صحبتـم ایـن اسـت کـه پیـش و پـس از انقاب ایـن کارهـا اتفـاق افتاده 
اسـت، ولـی پیـش از انقـاب، چـون صنـدوق جـوان بـود ایـن اتفاقـات خیلی 
خـودش را نشـان نمـی داد، ولـی پـس از انقـاب وقتـی خروجی ها بیشـتر شـد 
ایـن مسـائل خـودش را چه در مصرف منابـع صندوق ها و چـه در تأمین نکردن 

منابع صندوق ها نشان داد. 
در ایـن زمینـه دولت هـا هـم نقـش منفـی داشـتند. در مجلـس کـه مرکـز 
قانون گـذاری کشـور اسـت وضـع به همیـن ترتیب بـود. در تصمیمـات کانی 
کـه بـرای کشـور گرفتنـد وضعیـت صندوق هـا را در حاشـیه دیدنـد و گفتنـد 
بایـد  مجلـس  درحالی کـه  می دهنـد،  ادامـه  خـود  کار  بـه  دارنـد  صندوق هـا 
مسـئوالن صندوق هـا و رئیس سـازمان مدیریت را می خواسـت تـا کاری کنند. 
بـه هـر حـال آن ها نتوانسـتند نقششـان را انجام دهنـد و امروز در جلسـاتی که 
در مجلـس برگـزار می شـود و مـا حضـور داریـم هنـوز همیـن روندهـا وجـود 
دارد. گاهـی می خواهنـد همسان سـازی کننـد و گاهـی می خواهنـد صندوق هـا 
را ادغـام کننـد، امـا توجه نمی کننـد که مهم تریـن و اصلی ترین مسـئله، تأمین 
منابـع پایـدار برای صندوق هاسـت. هنوز هم احسـاس می شـود به این مسـائل 
توجـه ندارنـد و فقـط در صحبت هـا و مذاکـرات این ها را می گوینـد، ولی هنگام 
تدویـن قوانیـن و مقـررات کاری به این مسـائل ندارند. نمونۀ بـارز این امر برای 
مـا برنامۀ ششـم اسـت. اینکـه مفاد یـک برنامه توسـعه اجرا نمی شـود به دلیل 
عـدم نظـارت دسـتگاه های نظارتـی اسـت. متأسـفانه ارادۀ الزم بـرای حل این 

مسائل وجود ندارد و هنوز هم نگاه ما حال مشکات نیست.  
در خصـوص خـود مشـترکان هـم متأسـفانه خیلـی از کارمندان هنـوز نگاه 
ملـی ندارنـد. خـودم هـم جـزو آن هـا هسـتم. نگاه هـای مـا جزیـره ای اسـت. 
خوشـبختانه نیروهای مسـلح چون منسـجم هسـتند در این زمینه فکر می کنم 
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مشکاتشـان کمـی کمتـر اسـت، در تأمیـن اجتماعـی هـم بـا توجـه بـه تنوع 
مشـترکان شـاید قضیه به شـدت صنـدوق کشـوری و صندوق های وابسـته به 

دستگاه ها نباشد.  
دسـتگاه های اجرایـی در صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری خیلـی اثرگذارنـد 
و نفـوذ دارنـد. در طـول سـال های اخیـر، این نفـوذ افزایـش یافته اسـت. امروز 
هـر دسـتگاه بـا توجـه بـه نفـوذی کـه داشـته اسـت در قوانیـن مـادر تبعیضی 
گذاشـته اسـت. یکـی از مثال های این موضـوع بند الف مـاه ۵0 قانون مدیریت 
خدمـات کشـوری اسـت کـه در آن اجـازه داده می شـود حداکثـر امتیـازات تـا 
سـقف ۵0 درصـد افزایـش یابـد. دیـده شـد کـه حتـی قبـل از تصویـب ایـن 
قانـون برخـی دسـتگاه ها افزایش هایـی را برای دسـتگاه خـود می گیرنـد و بعد 
از تصویـب نیـز برخـی دسـتگاه ها ایـن افزایـش را اعمـال می کننـد. ایـن روند 
هـم باعـث افزایـش ناگهانـی حقـوق در دو سـال آخـر خدمـت می شـود و در 
نتیجـه روی حقـوق بازنشسـتگی اثـر می گذارد و هـم  بین بازنشسـتگان جدید 
و بازنشسـتگان قبلـی تفـاوت ایجـاد می کنـد. متأسـفانه مدیـران دسـتگاه های 

اجرایـی می گوینـد وقتـی امکاناتـی فراهـم شـود باید 
همـکاران مـا از آن بهره منـد شـوند و توجـه نمی کنند 
کـه این هـا مجموعـۀ دولـت هسـتند و بایـد بـه فکـر 
عمـوم مردم باشـند. ایـن امر یکـی از مهم ترین دالیل 
ناکارآمـدی صندوق هـای بازنشسـتگی اسـت کـه بـه 

دولت و مجلس برمی گردد. 
بـه یـاد دارم قانـون نظـام هماهنـگ که آمـد مادۀ 
4 و مـادۀ 6 داشـت. مـادۀ 4 فوق العـادۀ شـغل بـود که 
همـه آن را می گرفتنـد. مـادۀ 6 فوق العـادۀ »جـذب« 
بـود که گفتنـد برای موارد خـاص از آن اسـتفاده کنند. 
ایـن قانـون از 1374/1/1 اجرایی شـد.1374/2/4 برای 
جـذب بخشـی از مدیـران امتیازاتی در نظر گرفته شـد 
و سـال 137۵ ایـن امتیـازات را بـه کارشناسـان تمـام 
مجموعـه دادنـد. درحالی کـه ایـن قانون بـرای جذب و 
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نگهـداری  نیروهـای انسـانی ماهـر بود اما دسـتگاه ها 
بـدون توجـه بـه تفـاوت بیـن ماهـر و غیرماهـر بـه 
همـه ایـن امتیـاز را دادنـد. امـروز کـه دور سـوم نظام 

رتبه بندی معلمان است همین مسائل وجود دارد.  
بحـث مـن ایـن اسـت کـه یکـی از مهم تریـن 
نفـوذ دستگاه هاسـت.  ناکارآمـدی صنـدوق  عوامـل 
مجلـس به عنـوان مرکـز قانون گـذاری کشـور بایـد 
در ایـن زمینـه نظارت کنـد. مجلس بر تمام شـوراها 
از جملـه شـورای توسـعه، شـورای حقوق و دسـتمزد 
و شـورای عالـی اداری نماینده ای بـرای نظارت دارد. 
در قانـون ایـن موضـوع آمـده اسـت و نماینـدگان 
ایـن شـوراها می آینـد، ولـی  بـه  اعضـای مجلـس 
متأسـفانه خروجـی تصمیمـات در این زمینـه چندان 

کارایی ندارد. 
سـعی کـردم بـا توجه بـه محدودیت وقـت به طور 
خاصـه بـه مهم تریـن موانـع اصاحـات صندوق هـا 
بپـردازم. چنیـن جلسـات و بـا چنین ترکیبی جلسـاتی 
داشـته باشـند تـا دسـت کم مـا صندوق هـا بـه یـک 
مفهـوم مشـترک برسـیم تـا اثرگـذاری خـود را بـاال 
ببریـم. خوشـبختانه در سـال های اخیر ایـن همگرایی 
و کمـک بـه یکدیگـر را بیـن صندوق هـا می بینیـم و 
مسـائل به مـرور دارد بهتـر می شـود. بـرای نمونـه در 
جلسـۀ دیـروز مجلـس که همـکاران تأمیـن اجتماعی 
و نیروهـای مسـلح و کانون هـا در آن حاضـر بودنـد، 
بـا  بحثـی  یـک  می شـد  بحـث  صندوق هـا  دربـارۀ 
همراهـی همـه پیـش برده شـد. ان شـاءاهلل تأثیـر این 

جلسـات را در آینـده خواهیـم دیـد.

عظیمی: خیلی ممنونم. در خدمت آقای گل سـفید خواهیم بود. ایشـان سـال ها 

در مجموعـۀ نیروهـای مسـلح فعالیت کارشناسـی و مدیریتی داشـته اند و امروز 
مشاور این سـازمان هستند.

گل سـفید: بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم. الحمـداهلل رب العالمیـن. سـام و درود 

گرمـی بـه سـاحت مقـدس پیامبـر اسـام)ص( و ائمـه معصومیـن)ع( دارم. 
دوسـتان سـام و درود من را بپذیرید. از آقای دکتر عظیمی به خاطر فرصتی 
کـه فراهـم کردنـد و همچنین از صندوق بازنشسـتگی که میزبانی این جلسـه 
را بـر عهـده دارد تشـکر می کنـم. آقـای دکتـر ابراهیـم زاده بـه مـواردی از 
مشـکات حـوزۀ صندوق هـا طی دورۀ پـس از انقـاب پرداختنـد و همچنین 
تاریخچـه ای از صندوق هـا گفتنـد و بسـیار اسـتفاده کردیـم. اجـازه بدهید من 
هـم تاریخچـه ای از نظام تأمیـن اجتماعی در نیروهای مسـلح بگویم و بعد به 

بحث اصلی بپردازیم.  
پیـش از انقـاب در سـال 1304 صنـدوق بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح 
تشـکیل شـد. ژاندارمری در سـال 1310 صندوقش را تشـکیل داد و شـهربانی 
کل کشـور در سـال 133۵ بـرای اولیـن بار صندوق تشـکیل داد و سـال 13۵4 
آن صنـدوق تکمیـل شـد. برعکس حـوزۀ کشـوری در نیروهای مسـلح، قوانین 
پیـش از انقـاب بـا بحث هـای اصـول بیمـه ای سـازگاری بسـیاری دارد و این 
نکتـۀ بسـیار جالبـی اسـت. سـال 1314 قانونی بـه نام قانـون »تقاعـد« ایجاد 
شـد. تمـام مفـاد این قانـون دقیقاً منطبـق بر اصول بیمه ای اسـت. شـاید علت 
ایـن موضـوع حضـور آن زمـان آلمانی هـا در ایران بـود که نظریۀ بیسـمارک را 
در ایران بسـیار پررنگ کرد. سـال 1336 قانون بسـیار جامعی در حوزۀ استخدام 
نیروهای مسـلح تهیه شـد که به خاطر جامعیتش تا سـال 1366 حیات داشـت 
و بسـیار قانـون خوبـی بـود  تنهـا شـورای انقـاب به خاطـر تبعیضاتـی که در 
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ایـن قانـون بـرای کارکنـان ارتش به وجـود آمده بـود، برخی مـواد آن را حذف 
کـرد. پس از انقاب ناکامی های صندوق بازنشسـتگی شـروع شـد. نمی خواهم 
سـوءتفاهم ایجـاد شـود و دفاعـی از دورۀ پیـش از انقـاب یـا پـس از انقـاب 
شـود. بحـث کارشناسـی اسـت. علـت ایـن بـود کـه پیـش از انقـاب صندوق 
بازنشسـتگی نیروهای مسـلح تمام سـرمایه اش در بانک سـپه بود یـا به عبارتی 
بانـک سـپه بـا سـرمایه و قوانیـن مشـخص متعلـق بـه صنـدوق بازنشسـتگی 

بود.  نیروهای مسـلح 
در مجلـس  ماده واحده هایـی  بـا  قانـون سـال 1337، 1348 و 13۵3  در 
شـورای ملـی و مجلـس سـنا تصویـب شـده بود کـه کل سـرمایۀ بانک سـپه 
متعلـق بـه صندوق بازنشسـتگی ارتش اسـت. بخشـی از خدمت مـن مربوط به 
پیـش از انقـاب اسـت. آن زمـان هـم در همیـن حـوزه کار می کـردم. به طـور 
کلـی از سـال 1304 تـا 13۵8  ایـن صنـدوق و صنـدوق ژاندارمـری و صندوق 
شـهربانی کل کشـور حـدود 70 هزار نفر بازنشسـته داشـت. آن زمـان ما حدود 
700 هـزار نفـر مشـترک داشـتیم؛ یعنـی ضریـب پوشـش مـا عـدد 10 با یک 
سـرمایۀ بسـیار فـراوان بـود؛ البته حاضـران می دانند که آن زمان سـقف خدمت 
برای مشـاغل ارتش 30 سـال نبود، چون مشـاغل ارتش بسـیار سـخت بود؛ لذا 
افـراد را پـس از 2۵ سـال آزاد می گذاشـتند کـه بتواننـد اگر بخواهند بازنشسـته 
شـوند؛ به جـز اُمـرا و سـرتیپ های ارتش که خدمت آن ها باالی 60 سـال سـن 
بـود. بایـد دیـد چـه سیاسـتی در منابع انسـانی اعمال شـده بـود که بعـد از ۵4 

سال از ایجاد صندوق تنها 70 هزار بازنشسته داشتیم. 
یـک شـاخص آمـاری دیگـر بگویم تـا ببینیـد پـس از انقاب چـه اتفاقی 
افتـاد. پـس از انقاب بانک سـپه بـه تصویب شـورای انقاب با همـۀ اموالش 
ملـی اعـام شـد. بانک دیگری که این اتفـاق برایش افتاد بانـک رفاه کارگران 
متعلـق بـه تأمیـن اجتماعـی بـود؛ البتـه ایـن بانـک بعـداً بـا یـک بحث های 
خاصـی بـه تأمیـن اجتماعـی بازگشـت، ولـی امـوال بانک سـپه هرچقـدر هم 
تـاش شـد به صنـدوق بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح بازنگشـت و هنوز هم 

این بحث ادامه دارد. 
پـس از انقـاب سـاختار نیروهـای مسـلح به کلی 
عـوض شـد و نیروهـای جدیـدی تحت عنـوان کمیته 
و سـپاه بـه وجـود آمـد. ایـن افـراد طـی دورۀ زمانـی 
مجـدداً در سـه صنـدوق مجـزا تحـت پوشـش قـرار 
گرفتنـد: صنـدوق نیـروی انتظامی؛ صندوق سـپاه که 
در سـال 1371 بـه وجـود آمـد؛ و صنـدوق ارتـش که 
از گذشـته همچنـان پابرجـا بـود. وقتـی بانـک سـپه 
ملـی اعام شـد هنوز صنـدوق بازنشسـتگی نیروهای 
مسـلح سـرمایۀ کمـی داشـت کـه بیشـتر بـه صورت 

نقدی بود. 
سـال 1366 قانـون جدیدی بـرای ارتش تصویب 
شـد کـه بـا اجـرای آن قانـون بـرای بازنشسـتگان 
نیروهـای مسـلح، تمـام آن نقدینگـی به پایان رسـید 
و تقریبـاً صنـدوق از حالـت بیمـه ای خـارج شـد تـا 
سـال 1374 که دولت رسـماً در قانـون بودجه متقبل 
پرداخـت حقـوق شـد. حق بیمه هـای کارکنـان را هم 
سـازمان برنامـه می گرفـت و بعـد بـه مـا مـی داد. 
عـاوه بـر این هـا دوران جنـگ بـرای صندوق هـای 
بازنشسـتگی هزینـۀ زیـادی داشـت. تقریبـاً از پـس 
از انقـاب تـا سـال 1370 دولـت هیـچ حق بیمـه ای 
بـرای کارکنان شـاغل به مـا نـداد. هزینه های جنگ 
مطـرح بـود و ایـن مبلـغ آنجا صـرف می شـد. عاوه 
بـر آن حـدود 100 تـا 80 هـزار جانبـاز و 200 هـزار 
شـهید در جنـگ داشـتیم که این هـا ابتـدا از صندوق 
حقـوق می گرفتنـد. بعـداً بنیاد شـهید تشـکیل شـد و 
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این کار بر عهدۀ آن ها افتاد. 
و  امـوال  تمـام  تقریبـاً  زمانـی،  فاصلـۀ  ایـن  در 
درآمدهـای صنـدوق پایـان یافـت و صنـدوق در حوزۀ 
وضعیـت  دچـار  مسـلح  نیروهـای  اجتماعـی  تأمیـن 

فوق العاده شد. 
 در قانـون برنامـۀ سـوم به حوزۀ تأمیـن اجتماعی 
بیشـتر پرداختـه شـد. در ایـن قانـون دو اتفـاق خوب 
افتـاد: در مـادۀ 42، وزارت رفـاه تشـکیل شـد و در 
مـادۀ 174، سـازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسـلح 
تشـکیل شـد. بـا تشـکیل سـازمان تأمیـن اجتماعـی 
نیروهای مسـلح به طورکلی مدیریـت در فضای تأمین 
اجتماعـی نیروهـای مسـلح تغییـر کـرد. صندوق های 
تأمیـن اجتماعـی سـپاه و نیروهـای مسـلح و نیـروی 
انتظامـی یکـی شـدند و صندوق های بیمـه ای مجدداً 
احیـا شـدند و مدیریتـی واحـد پیـدا کردند. عـاوه بر 
این هـا سـرمایه گذاری از منابـع صندوق هـا هم مطرح 
و شـرکت سـرمایه گذاری سـازمان تأمیـن اجتماعـی 
تشـکیل شـد کـه بـه لحـاظ سـاختاری کاری بجـا و 
موفقیتـی خـوب بـود. از آن بـه بعـد ده ها شـرکت به 
ایـن مجموعـه اضافـه و سـرمایه های جدیـدی بـه 
صندوق وارد شـد. سـازمان تأمین اجتماعـی نیروهای 
مسـلح شـرکت سـرمایه گذاری غدیـر را خریـد کـه 
کمـک خیلـی خوبـی بـرای پرداخـت حقـوق بـود. 
تعـدادی از پتروشـیمی های کشـور ماننـد پتروشـیمی 
پارسـیان  پتروشـیمی  پـارس،  پتروشـیمی  مـارون، 
و پتروشـیمی بوشـهر را هـم خریـد کـه این هـا هـم 

کمک هـای بسـیار خوبـی بـرای صنـدوق بـود و صندوق بـه لحـاظ اقتصادی 
تکان خورد. 

مـن بـه جزئیـات ایـن مکانیسـم ها نمی پـردازم و بـه مبحث اصلـی؛ یعنی، 
موانـع اصاحـات تأمیـن اجتماعـی می پـردازم. ابتـدا می خواهـم بگویـم ایـن 
اصاحـات در صندوق هـای تأمیـن اجتماعـی یعنـی چـه و چـرا بایـد چنیـن 
کاری را بکنیـم، امـا پیـش از آن بایـد بگویـم در فضای جامعۀ ایرانی-اسـامی 
پارادایم هـای مختلفـی در حـوزۀ تأمیـن اجتماعـی وجـود دارد. فضـای فکـری 
تأمیـن اجتماعـی در ایـران هـم فضای بیسـمارکی و هم بوریجـی و هم فضای 
تکافل اسـت. تکافل مبحثی در اسـام اسـت. بحث جدید آن ایرانی-اسـامی 
بـودن تأمیـن اجتماعی اسـت. ایـن موضوع خیلی مهمی اسـت و امـروز هم به 
آن پرداختـه می شـود. خوشـبختانه کارگروهـی در مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظام تشـکیل شـده اسـت که سیاسـت های کلـی در تأمین اجتماعـی را تدوین 

می کنند و تقریباً به آخر کارشان رسیده اند. 
مـا بـا یـک پیش نویـس از حـدود 24۵ مرجـع برجسـتۀ کشـور اسـتعام 
کردیـم کـه نظرتـان دربـاره سیاسـت های کلـی تأمیـن اجتماعـی در کشـور 
چیسـت. مسـائل بسـیاری مطرح شـد. ازجمله بحث تکافل و نظام بازنشستگی 
مبتنـی بـر مالیـات که همان نظام بوریجی اسـت. مـا فهمیدیم کـه مثًا حوزۀ 
علمیـه قـم اصـرار دارد مـا یـک نظـام بازنشسـتگی مبتنـی بـر مالیات داشـته 
باشـیم. آن هـا بـا بحث هـای بیمـه ای خیلـی ضعیـف برخـورد می کننـد. حوزۀ 
دانشـگاهی مـا اصـرار دارد کـه حتمـاً در حوزۀ بیسـمارک حرکت کنیـم؛ یعنی 

تفکر بیمه داشته باشیم. 
در حـوزۀ تکافـل اجتماعـی بحث هـای زیبایـی مخصوصـاً از صـدر اسـام 
مطـرح اسـت. مثـًا در صدر اسـام در زمان خلیفۀ دوم، صندوقـی تحت عنوان 
»صنـدوق بیت المـال« تشـکیل می شـود، چـون اسـام در کشـورهای دیگـر 
توسـعه پیـدا کرده بـود و جزیـه ای که می گرفتند بسـیار بـاال بود، امـوال خیلی 
زیـادی جمـع شـده بـود و باید بـرای این پـول فکری می شـد. به همیـن دلیل 
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صنـدوق بیت المـال تشـکیل شـد. از ایـن طریق به تمام کسـانی کـه در قلمرو 
اسـامی زندگـی می کردنـد حقـوق پرداخت می شـد. ایـن یک نوع حقـوق بود 
کـه حکومـت پرداخـت می کرد. حقـوق دیگری هم بـود کـه در خانواده ها وجود 
داشـت. همـۀ خانواده هـا موظف بودنـد از افراد خانـوادۀ خودشـان حمایت کنند. 
هنـوز هـم در مـادۀ 1332 قانـون مدنـی ایـن را داریـم کـه وظیفـۀ قانونـی هر 
فـردی اسـت که از اعضـای خانواده اش حمایت کند؛ یعنی پدر از پسـر، پسـر از 
پـدر، بـرادر از خواهـر. این بحث ها ریشـه در بحث تکافـل دارد. در تکافل عاوه 
بـر ایـن، وظیفـه کارفرماهـا هم مطـرح بـوده اسـت. در روایات داریـم حضرت 
علـی)ع( بـه زنـی برخـورد کرد که گدایـی می کرد. حضـرت می پرسـند این زن 
چـرا این طـور اسـت. می گوینـد در خانـه ای کار می کـرد و حـاال چون پیر شـده 
اسـت و دیگـر نمی توانـد کار کنـد به ایـن وضع افتاده اسـت. امـام می گویند به 
آن خانـواده بگوییـد یـا حقوق ایـن زن را بدهید یا من از سـهم بیت المالتان کم 

می کنم و به این شخص می دهم. 
امـروز در فضـای قانون گـذاری و حوزۀ قدرت کشـور ما تفکـرات بوریجی، 
ایـن  و  دارد  طرفدارانـی  ایرانی -اسـامی  تفکـرات  و  اسـامی  بیسـمارکی، 
مهم تریـن مانـع در راه اصاحـات نظـام بازنشسـتگی کشـور اسـت. عـاوه بر 
این هـا بایـد بگویـم صاحبـان قـدرت و بازیگران سیاسـی کشـور »حـق وتو« 
دارنـد و نخبـگان کشـور که پیشـنهادهایی ارائـه می دهند حق وتـو ندارند. این 
یکی از مشـکات واقعاً مهم ماسـت. به نظر من اصاحات نظام بازنشسـتگی 
در چهـار حـوزه بایـد رخ بدهـد: یکی اصاحـات در حوزۀ فنـی؛ دوم اصاحات 
در حـوزۀ سـاختاری؛ سـوم اصاحـات در حوزۀ سیسـتمی؛ و چهـارم اصاحات 
در حـوزۀ پارامتریـک. در حـوزۀ بیمـه هـم ما اشـکاالتی داریـم و بایـد آن ها را 

اصاح کنیم. 
در نیروهـای مسـلح در سـال 1391 پـروژه ای تحـت عنـوان »نظـام نوین 
بازنشسـتگی« داشـتیم. می دانیـد کـه صنـدوق بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح 
ماننـد دیگـر صندوق هـای بازنشسـتگی کشـور DB اسـت. پرداخت کننـدگان  

حـق بیمـه نیروهـای مسـلح محـدود هسـتند، یعنـی 
پرداخت کننـدگان  و  شـوند  بیشـتر  عـددی  از  نبایـد 
بیمـه ای مـا هـم همیشـه عدد ثابتی اسـت. بـه همین 
دلیـل صنـدوق DB نیروهـای مسـلح یـک صنـدوق 
بیـن  مالـی  نظـام  بـا   DB صنـدوق  اسـت.  بسـته 
نسـلی اش قطعـاً پاسـخگوی پایداری صندوق نیسـت. 
بـه همیـن دلیـل ما سیسـتم نویـن نظام بازنشسـتگی 
نیروهـای مسـلح را طراحی کردیم. در ایـن نظام چهار 
صنـدوق پیش بینـی شـده بـود. سـه صنـدوق بـرای 
کارکنـان پایور رسـمی و یـک صندوق بـرای کارکنان 
وظیفـه؛ چـون ما بـه کارکنان وظیفه یعنی بسـیجی ها 
و سـربازان هم حقـوق می دهیـم و درصورتی که آن ها 
جانبـاز بشـوند یا فـوت کننـد یـا ازکارافتاده شـوند، به 

خانوادۀ آن ها حقوق مستمری یا وظیفه می دهیم. 
 یکـی از صندوق هـا DB و دیگـری DC اسـت. 
یـک صنـدوق هم برای کسـانی پیش بینـی کرده ایم 
کـه توانایـی پرداخـت حق بیمـه بیشـتری دارنـد که 
اختیـاری اسـت؛ بنابرایـن صنـدوق اول اجبـاری و 
صنـدوق آخـر اختیـاری بـود. صنـدوق سـربازها هم 
 DB اجبـاری بـود؛ بنابرایـن مـا سـاختار ترکیبـی از
و DC پیش بینـی و ایجـاد کردیـم. حـدود شـصت 
بدانیـم  تـا  کردیـم  بررسـی  را  احتمالـی  سـناریوی 
کـدام سـناریو تأمین کننـدۀ نیازهای مـا در آینده و در 
هفتـاد سـال بعـد خواهد بـود. احـکام مربـوط به هر 
صنـدوق هـم نوشـته شـد و حـدود 120 ماده قانـون 
تهیـه کردیـم. سـیر مراحـل تصویـب این قانـون آن 
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بـود کـه بایـد اول در خـود نیروهـای مسـلح ایـن 
پیشـنهاد تصویـب می شـد. خاصه قانون سـیرش را 
طـی کرد و خدمـت مقام رهبری رسـید. ایشـان هم 
دسـتور دادنـد ایـن مـوارد در دولـت مطـرح شـود. از 
سـال 1391-1390 کـه ایـن بحث را شـروع کردیم 
تـا امـروز هنـوز موفـق نشـده ایم ایـن پیشـنهاد را از 
سـازمان اداری اسـتخدامی عبـور بدهیـم! بـا اینکـه 
بارهـا  داشـته ایم.  جلسـه  آن هـا  بـا  بارهـا  و  بارهـا 
گفته ایـم اگـر ابهامـی داریـد بفرماییـد تـا مـا پاسـخ 

بدهیم، اما آن ها هیچ پاسخی به ما نمی دهند. 
اخیراً سـازمان اداری اسـتخدامی پیشـنهادی شبیه 
آن چیـزی که مـا تهیه کرده بودیم با نـام »نظام نوین 
کارکنـان دولـت« بـه دولـت برده اسـت که شـبیه کار 
ماسـت، ولـی آن چیـزی که مـا پیشـنهاد دادیم خیلی 
جامـع اسـت و در حـوزۀ فنـی، پارامتریـک، سـاختاری 
و بیمـه ای پاسـخگویی کامـل دارد. تغییـرات در حوزۀ 
بیمـه ای و سیسـتمی بسـیار مشـکل اسـت، شـما در 
صندوق هـای DB بدهی هـای ضـروری یـا تعهـدات 
آتـی صندوق نسـبت به کارکنـان و بازنشسـتگانش را 
داریـد کـه اعـداد آن خیلـی بـزرگ اسـت، دولـت هم 
قطعـاً نمی توانـد ایـن اعـداد را تأمیـن کنـد. راه حـل 
منطقـی بـرای تأمیـن ایـن تعهـد، بـدون تحت  فشـار 
قـرار گرفتـن دولت ایـن بود کـه به تدریج تعهـدات به 
صنـدوق انتقـال پیدا می کـرد؛ بنابرایـن به طور خاصه 
موانـع را می توانیـم به چهار دسـته تقسـیم کنیم: یکی 
در حـوزۀ مالـی و اقتصـادی صندوق هـا؛ دوم در حـوزۀ 

سیاسـی کـه به نظـرم این بخش مهم ترین مانع اسـت؛ سـوم در حـوزۀ قوانین؛ 
و چهارم در حوزۀ ساختاری. 

مـن فکـر می کنـم اگـر بحـث روی ایـن دسـته بندی ادامـه پیـدا کنـد و 
کارگروهـی در ایـن زمینـه انجـام شـود و بـار علمی باالتری داشـته باشـد، این 
جلسـات می توانـد بـه نتیجـۀ بسـیار خوبـی برسـد. بـا توجـه بـه تدوین شـدن 
سیاسـت های کلـی نظـام کـه ان شـاءاهلل بـه زودی به صحـن مجمع مـی رود و 
ابـاغ می شـود ایـن امر کمک بسـیار خوبـی در رفـع معضل تفکـرات مختلف 
در حـوزۀ تأمیـن اجتماعـی در کشـور اسـت. ان شـاءاهلل چارچوبی ارائه می شـود 
کـه هـم مجلـس، هـم کل سـازمان های ارائه دهندۀ خدمـات تأمیـن اجتماعی 
و مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام باید بـا آن چارچـوب کار کنند. بـرای همه 

شـما آرزوی موفقیـت می کنـم.

عظیمـی: خیلـی ممنونـم. وقت خیلی کـم اسـت و از آقای مرتضـوی خواهش 

می کنم سـخنان خـود را شـروع کنند.

مرتضـوی: بسـم اهلل الرحمـن الرحیم. عرض سـام خدمت همۀ دوسـتان دارم. 

از اینکه نفر سـوم هسـتم و شـما خسـته هسـتید عذرخواهی می کنـم. برخی از 
بحث هـا تکـراری می شـود و مـن از آن ها می گذرم. امیـدوارم با توجـه به اینکه 

مطالب را در پاورپوینت ارائه می کنم کمتر خسته شوید. 
سـاختار سـازمان تأمین اجتماعی با دو صندوق کشـوری و لشـکری کامًا 
متفـاوت اسـت. هـم جامعـۀ هدفشـان بـا هم فـرق می کنـد و هم نظـام تأمین 
مالی شـان متفـاوت اسـت. کارفرماهـا هـم فـرق می کننـد؛ بنابرایـن سـاختار 

سازمان تأمین اجتماعی قابل قیاس با دو صندوق دیگر نیست. 
بودجـۀ امسـال سـازمان تأمیـن اجتماعـی 120 هـزار میلیارد تومان اسـت. 
اگـر بخواهیـد رفت وبرگشـت آن را حسـاب کنیـد، این عـدد 240 هـزار میلیارد 
تومـان می شـود. واقعـاً عددهـا در مقیـاس باالسـت و هـر تصمیمـی می توانـد 
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تبعـات زیـادی در تأمیـن اجتماعی داشـته باشـد. واقعیت این اسـت کـه اگر به 
هـر موضوعـی در حـوزۀ بیمه هـای اجتماعـی اعـم از سیاسـت گذاری، ضرورت 
اصاحـات و موانـع اصاحـات پرداختـه شـود، موضـوع مهمـی اسـت. بـه این 
مقـوالت بـه نظـرم خیلی توجه نشـده اسـت و هر نشسـتی در ایـن زمینه و هر 

بحثـی در ایـن حوزه مغتنم اسـت.
هـرم سـنی جمعیـت در حـال پیـر شـدن اسـت و ایـن دو نگرانـی بـرای 
صندوق هـای بیمـه ای مـا ایجـاد می کنـد: اول اثـر پیـری جمعیـت بـر روی 
پایـداری صندوق هـای بازنشسـتگی؛ و دوم تأمین معیشـت پس از بازنشسـتگی 
شـهروندان. ایـن مـوارد باعث طـرح این بحث می شـود که اگر طرحـی از نظام 
مطلـوب بازنشسـتگی داریـم، ایـن طـرح چـه اختافی بـا واقعیت هـای موجود 
دارد. به عبـارت دیگر بحث انتقال ریسـک اسـت؛ یعنی اگـر صندوق ها بخواهند 
تغییـر وضعیـت بدهنـد، باید دید وضعیت بیمه شـدگان فعلی و بازنشسـتگان چه 

تغییری می کند. 
دربـارۀ ضـرورت اصاحـات در صندوق هـا بایـد گفت که وقتـی صندوق ها 
تشـکیل می شـوند یک سـری اصـول را ماننـد اصـل جامعیـت و اصـل کفایـت 
تعریـف می کننـد. امـروز مشـترکان مـا در رعایت این اصـول ناراضی هسـتند. 
دلیـل دیگـر بـرای انجام اصاحات این اسـت که نسـبت پشـتیبانی بیمه شـده 
و مسـتمری بگیر کاهـش یافته اسـت. این نسـبت در سـازمان تأمیـن اجتماعی 
4.9 اسـت، درحالی کـه ایـن عـدد در سـال 13۵7، 24 بـوده اسـت. وقتـی ِ بـه 
ترنـد آن نـگاه می کنیـم، در ده سـال اخیـر نـرخ رشـد کاهشـی آن به مراتـب 
بیـش از سـال های آغازیـن اسـت. ایـن هـم خطری بـرای صندوق هاسـت که 
نسـبت پشـتیبانی آن ها کاهش یافته اسـت. »نرخ جایگزینی بـاال« نیز موضوع 
دیگـری اسـت. امـروز در تأمیـن اجتماعـی 1.33 دسـتمزد آخـر بـه بازنشسـته 
پرداخـت می شـود. این عـدد قابل توجهی اسـت و بـا اینکه صندوق خـوب دارد 
پرداخـت می کنـد، ولـی نارضایتـی مشـترکان، بـه دالیلی کـه گفته شـد مانند 

تورم و شرایط اقتصادی، همچنان وجود دارد. 

»بلـوغ صنـدوق« مسـئلۀ دیگـری اسـت. تأمین 
طبیعـی  دارد.  عمـر  سـال  هفتـاد  بـاالی  اجتماعـی 
اسـت که هـر صندوقـی وقتی به سـن بلوغ می رسـد 
نـرخ خروجـی آن از نـرخ ورود بـه آن بیشـتر شـود. تا 
چنـد سـال پیـش نـرخ رشـد بیمه شـدگان مـا 4 یا ۵ 
درصـد بـود، ولـی اآلن بـه 1 درصـد رسـیده اسـت و 
نـرخ رشـد بازنشسـتگان مـا 10 تـا 11 درصد اسـت. 
اصـًا این اعـداد با هـم قابل قیاس نیسـتند. صندوق 
تأمیـن اجتماعـی به وضعیت اقتصاد و اشـتغال کشـور 
گـره  خـورده اسـت و شـرایط آن بـا دیگـر صندوق ها 

متفاوت است. 
تجربۀ کشـور ما نشـان داده اسـت که بحران های 
مالـی صدمـات زیـادی بـه صندوق ها و اقتصاد کشـور 
زده اسـت، منتهـا دولت هـا مدام به دنبـال تقویت نظام 
بیمـه ای خود هسـتند، چون می دانند اگـر نظام بیمه ای 

ضربه بخورد، کل حاکمیت زمین می خورد. 
افزایـش امیـد بـه زندگـی نیـز باعث شـده اسـت 
کـه طول مـدت مسـتمری بگیری افراد افزایـش بیابد. 
بـر اسـاس آخریـن آمـار امیـد بـه زندگـی مـردان 74 
سـال و زنان 77 سـال اسـت. ایـن امر نیز بـر پایداری 
صندوق هـای بیمـه ای اثرگـذار اسـت. شـرایط محیط 
پیرامونـی مانند تورم و رشـد پایین اقتصادی و مسـائل 
اجتماعی و سیاسـی و جمعیتی مانند پیرشـدن جمعیت 
کـه  می دانیـد  شـما  مؤثرنـد.  صندوق هـا  بـر  همـه 
صنـدوق تأمیـن اجتماعـی می توانـد از رشـد اقتصادی 
کشـور و تـورم خیلـی تأثیـر بگیـرد و بـا کاهش رشـد 
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کاهـش  بـا  و  می یابـد  کاهـش  اشـتغال  اقتصـادی، 
از  می خواهیـم  کـه  حق بیمـه ای  آن  به تبـع  اشـتغال 
شـاغان بگیریـم کاهـش می یابـد. در زمینۀ مسـائل 
سیاسـی هـم بایـد گفـت ناپایـداری شـرایط اقتصادی 
کشـور و اثـر تحریم هـا همـه بـر وضعیـت صنـدوق 
تأمیـن اجتماعی تأثیرگذار اسـت. این مسـائل ضرورت 

اصاحات در صندوق را ایجاد می کند. 
در  اصاحـات  بـرای  برنامه ریـزی  دربـارۀ 
صندوق هـای تأمیـن اجتماعـی بایـد گفـت کـه مـا 
چنـد نـوع اصاحـات داریـم؛ ماننـد کاهـش مزایـای 
مسـتمری، افزایـش کسـور پرداختـی، افزایـش سـن 
بازنشسـتگی و افزایـش نـرخ حق بیمـه کـه در قالـب 
اصاحـات پارامتریـک هسـتند. مورد دیگـر اصاحات 
سیسـتمی اسـت. در این اصاحات در تأمین اجتماعی 
منابـع مالـی اصاحـات سیسـتمی انجـام می شـود. از 
یـا سیسـتم های چندالیـه   NDC یـا  DC بـه  DB

حرکـت می کنیم و یا ترکیبی از اصاحـات پارامتریک 
و سیسـتمی را اجرایی کنیم که در کشـورهای مختلف 

تجربه  شده است. 
حـال این سـؤال پیـش می آیـد که هـدف از این 
اصاحات چیسـت. اصـاح عدم توازن هـای مالی در 
نظام هـای تأمیـن اجتماعی هـدف مشـترک در همۀ 
بـه لحـاظ تعـادل  کشورهاسـت؛ یعنـی صندوق هـا 
مالـی مشـکل پیداکرده انـد و تـوازن مالـی ندارنـد؛ 
لـذا ضـرورت دارد در آن هـا اصاحـات انجـام شـود. 
در بحـث اقتصـاد کان کشـور هم افزایـش پس انداز 

ملـی یـا بازتوزیـع درآمدهـا مطـرح اسـت. هـدف نظام هـای تأمیـن اجتماعی 
بازتوزیـع درآمدهـا یـا حفظ آن اسـت. هدف دیگـر افزایش کارآیـی نظام های 
تأمیـن اجتماعـی اسـت. در حـال حاضـر مهم تریـن ناکارآمـدی نظـام تأمین 
اجتماعـی »جریمـۀ ضمنـی« اسـت. وقتی مـا نرخ حق بیمـه را بـاال می بریم، 

این بار بر دوش شاغان می افتد. 
یکـی دیگـر از مشـکات ما بازنشسـتگی های زودتـر از موعد اسـت. وقتی 
تأمیـن مالـی برای این کار در نظر نمی گیریم، عمًا از بیمه شـدگان فعلی هزینۀ 

این کار را می گیریم و به نوعی آن ها را جریمۀ ضمنی می کنیم.  
حـال این سـؤال مطرح می شـود که عوامـل مؤثر در اجـرای موفق پروژۀ 
اصاحـات در سـازمان تأمیـن اجتماعی چیسـت. اولیـن مـورد رعایت اصول 
بیمـه ای اسـت. بـه این معنـی که بایـد تمام سـازوکارهای بیمـه ای را رعایت 
کنیـم. در قانـون تأمیـن اجتماعی هم تأکید شـده اسـت که امـور مالی تأمین 
اجتماعـی حداقـل هـر سـه سـال یک  بـار بایـد خـودش را بر اسـاس اصول 
منصفانـۀ ملـی تطبیـق بدهـد و آن را بـه شـورای عالی بیمـه انعـکاس بدهد. 
ایـن کار در سـال های اخیـر انجام می شـود، ولی سـال های مدیـدی این کار 

انجام نمی شد. 
بحـث دیگـر حمایت هـای بیمه ای اسـت. باید مشـخص کـرد جامعۀ هدف 
بیمه هـای اجتماعـی چـه افـرادی هسـتند. در بیمه هـای اجتماعی افراد شـاغل 
و فعـال هـدف هسـتند، ولـی در حمایت های اجتماعـی، افراد آسـیب دیده هدف 
هسـتند. گـروه اول حق بیمـه می دهند و گـروه دومی از حمایـت دولت بهره مند 
می شـوند؛ بنابرایـن اصـول بیمه ای خیلی مهم اسـت. در تأمیـن اجتماعی چنین 
اتفاقـی نیفتاده اسـت. خیلی از بیمه شـدگان ما بـه هر دلیلی از معافیت اسـتفاده 
می کننـد و مـا از آن هـا بـا قوانینی که مصوب شـده اسـت، نـرخ حق بیمه کامل 
را نمی گیریـم. زمانـی بـه خاطـر جنـگ، زمانـی بـه خاطـر ورشکسـتگی ها این 
قوانیـن تصویـب شـدند. امروز از 14 میلیون بیمه شـدۀ ما بیـش از 3 میلیون نفر 

معافیت دارند و به ما حق بیمه نمی دهند. 



موانع اصالحات بازنشستگی

89

عـاوه بـر این هـا پروژه هـای اصاحـات مـا بایـد برنامه محـور باشـد و 
توافـق شـرکای اجتماعـی؛ یعنی دولت، کارفرما و بیمه شـدگان را داشـته باشـد. 
همچنیـن بایـد اصاحـات به موقـع و به هنـگام باشـد. برداشـت من این اسـت 
کـه حتـی اگـر همیـن حـاال هـم اصاحـات پارامتریـک انجـام شـود، بـه حل 
بحران هـای صندوق هـای بیمـه ای خیلـی کمـک چندانـی نمی کند. شـاید اگر 
ده سـال پیـش ایـن کارهـا انجام می شـد، بحران بیسـت سـال عقـب می افتاد، 

ولی امروز شرایط به قدری بحرانی است که نمی شود کاری کرد. 
امـا موانع تحقق اصاحات چیسـت؟ به نظر من اولیـن مانع اصاحات 
شـرکای تأمیـن اجتماعـی ماننـد دولـت هسـتند. امـروز دولت هـا تعهدات 
زیـادی بـه صندوق های تأمیـن اجتماعی دارنـد، ولی عمًا به تعهداتشـان 
چـون پـول ندارنـد، عمـل نمی کننـد.  در سـال 1399، دولـت تعهـد دارد 
کـه 20 هـزار میلیـارد تومـان به تأمیـن اجتماعی بپـردازد، ولـی در الیحه 
بودجـه 2400 میلیـارد تومـان بـود؛ بنابرایـن یکـی از موانـع خـود دولـت 
اسـت. مانـع دیگـر کارفرمایـان هسـتند. آن هـا می گوینـد مـا نمی توانیـم 
ایـن حق بیمـه را بدهیـم. دولـت بایـد بـه مـا معافیت بدهـد، یعنـی دنبال 
تسـهیلگری هسـتند؛ البتـه حق هم دارنـد. می آیند و می گوینـد اگر کاالی 
مـا فـروش بـرود، به راحتـی می توانیـم حق بیمه مـان را بپردازیـم. بخـش 
دیگـر هم خـود بیمه شـدگان هسـتند. مانع دیگـر قانون گـذاران مجلس و 

شـورای نگهبـان هسـتند کـه در روند کار ُکنـدی ایجـاد می کنند.
خـود سیسـتم های مـا هـم مقاومـت می کننـد. بـرای نمونـه، دولـت در 
زمینـۀ همسان سـازی می گویـد قرار بود یک سـال ایـن کار را انجـام دهید، 
چـرا ایـن کار را قطـع نمی کنیـد؟ و مـا می گوییـم جرئـت نداریـم ایـن کار 
را قطـع کنیـم، چـون به محـض اینکـه آن را قطـع کنیـم، مسـتمری بگیران 
امنیتـی  شـکل  مسـئله  و  می کننـد  تجمـع  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان 

می گیرد. 
مانـع دیگـر وضعیـت پیرامونی اسـت. شـرایط کشـور رکـودی اسـت. تورم 

هـم در کشـور بسـیار باالسـت. واقعیت این اسـت که 
هنـگام تـورم مصارف بیـش از منابع افزایـش می یابد. 
مانع دیگر سیاسـت های غلط بازار کار اسـت. سیاسـت 
بازنشسـتگی های پیـش از موعـد بـا هـدف اشـتغال 
جوانـان انجام شـد، اما در عمل بازنشسـتگان بـه بازار 
کار برگشـتند و بـا اسـتخدام نشـدن جوانـان درآمدی 
نصیـب صندوق هـای  دریافـت حق بیمـه  بابـت  نیـز 

بازنشستگی نشد. 
بحـث دیگـر عـدم جابه جایـی و تغییـر در نظـام 
اگـر  می گوینـد  دوسـتان  گاهـی  اسـت.  خصوصـی 
مـا پولمـان را در تأمیـن اجتماعـی نمی گذاشـتیم و 
جـای دیگـری مثـًا در بـازار سـهام سـرمایه گذاری 
می کردیـم، شـاید وضعمـان به مراتـب بهتـر بـود، اما 
محاسـبات نشـان داده اسـت که واقعیت به این شکل 
نیسـت، چون شـرایط اقتصادی کشـور بی ثبات است. 
مـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه حتی اگـر بـه افراد 
کـف دسـتمزد را هم پرداخـت کنیم، باز هـم بازدهی 
باالیـی بـه حـق بیمه هـا اختصـاص یافتـه اسـت. در 
اینجـا قانـون اعـداد بـزرگ به مـا کمک می کنـد. ما 
14 میلیـون مشـترک داریم که عدد کوچکی نیسـت. 
بخـش خصوصـی ]در حـوزه تأمیـن اجتماعـی[ مگر 
چقـدر می توانـد افـراد را جـذب کنـد و بـه مشـکل 
بیشـتری می خـورد. آنچـه بـه تأمیـن اجتماعـی در 
سـال های ابتدایـی اش کمک کرد، نسـبت پشـتیبانی 
آن بـود؛ یعنـی انـگار 24 نفـر وارد صنـدوق تأمیـن 
اجتماعـی می شـدند و یـک نفـر خـارج می شـد. ایـن 
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موضـوع بـه تأمیـن اجتماعـی خیلی کمـک می کرد. 
ایـن  ایجـاد می کنـد  مشـکلی کـه خصوصی سـازی 
تأمیـن  بـرای دریافت کننـدگان خدمـات  اسـت کـه 
همچنیـن  می کنـد.  ایجـاد  مالـی  خطـر  اجتماعـی، 
اسـت.  اجتماعـی  تأمیـن  مزایـای  کاهـش  مسـتلزم 
خصوصی سـازی بـه اقلیت هـا لطمـه می زنـد. منظور 
از اقلیت هـا، افـرادی هسـتند کـه حداقـل حقـوق را 
می گیرنـد. در مـادۀ 111 قانون تأمیـن اجتماعی آمده 
اسـت که اگر کسـی مستمری اش محاسـبه شد و زیر 
حداقـل دسـتمزد بود، بایـد کف و حداقل دسـتمزد به 
او پرداخـت شـود. صندوق هـای خصوصـی هیچ وقت 
ایـن کار را نمی کننـد و می گوینـد هرقـدر بـه ما پول 
دادیـد مـا همـان را به تـو می دهیم. ضمنًا بـه مزایای 
بازمانـدگان و ازکارافتـادگان خیلـی توجـه نمی کننـد. 
همچنیـن هزینه هـای مدیریـت نظام خصوصـی باید 
از حسـاب کارگـران تأمیـن بشـود. تجربـۀ شـیلی و 
آرژانتیـن در زمینـۀ اصاحـات خصوصـی شکسـت 

 خورده است و تکرار آن مناسب نیست. 
نهادهـای سیاسـی و بازیگـران سیاسـی در عرصۀ 
سیاسـت گذاری و اقتصـادی سـهم و نقـش دارنـد. بـه 
قـول دوسـت عزیـزم »حـق وتـو« دارنـد. تحقیقـات 
نشـان داده اسـت آنچـه در اصاحات مهم اسـت، این 
بازیگرانـی هسـتند کـه حق وتـو دارند، نه کسـانی که 

پیشنهادی می دادند. 
موضـوع دیگـر تضـاد و تعـارض میان شـرکای 
اجتماعـی؛ یعنـی، بیـن خود افـرادی اسـت که حق 

وتـو دارنـد. بیـن این افـراد گاهی تضاد منافـع ایجاد می شـود و منافع فردی 
و گروهی آن ها باعث می شود اصاحات انجام نشود. 

نبـود نظـام جامـع اطاعـات یـا داده دربـارۀ صندوق های بازنشسـتگی هم 
مانـع دیگـری بـرای کار اسـت. از بعضی سـال ها اطاعات شـفافی نداشـتیم تا 
نشـان بدهـد صندوق ها بـه چه سـمتی حرکت می کننـد. موضوع دیگـر فقدان 
اسـتانداردهای مشـخص اسـت. اصًا در گذشـته مجوز، اسـتاندارد و بازرسی ای 

نبوده و سرمایه گذاری ها مبهم بوده است. 
یکـی دیگـر از ضعف هـای نظـام بازنشسـتگی عدم حضـور کارشناسـان و 
چانه زنـی آنـان بـرای تدویـن سیاسـت های بازنشسـتگی در لوایـح و نهادهـای 

قانون گذار است. 
و عـدم همخوانـی  کار  بـازار  تحـول وضعیـت  و  تغییـر  دیگـر  عامـل 
قوانیـن و مذاکـرات بـا هـم اسـت. وضعیـت بـازار کار به شـدت تغییـر کرده 
اسـت و مشـاغل بـه سـمت مشـاغل غیررسـمی مـی رود، ولـی قوانیـن مـا 
مربـوط بـه سـال 13۵4 اسـت؛ لذا خیلـی نمی تواند ایـن شـغل های جدید را 
پوشـش بدهـد، درحالی کـه یک سـری قوانیـن مـا بـا توجـه بـه این شـرایط 
بایـد تغییـر کنـد. درنهایـت پیش فـرض مـا بایـد به جـای »ایجـاد قوانین«، 
»تعییـن اهـداف« باشـد. بایـد اول هدفمان را مشـخص کنیم، بعـد مقررات 
را اصـاح کنیـم. در بسـیاری مـوارد، مـا اول مقـررات را تغییـر داده ایم، بعد 
بـه سـمت اهـداف رفته ایـم. مثـًا اگر مـا نـرخ حق بیمـه را تغییـر می دهیم، 
اول بایـد بـرای افـراد علـت این تغییـر را تبیین کنیـم، بعد ایـن کار را کنیم. 
مثـًا بـه افـراد بگوییـم مـا ایـن کار را می کنیـم تـا وقتـی شـما بازنشسـته 
را  ایـن  هیچ وقـت  مـا  متأسـفانه  بگیریـد.  بیشـتری  مسـتمری  می شـوید 

نمی گوییم. 
مقالـه ای می خوانـدم کـه در کره جنوبی یـا ژاپن اول برای مـردم تبیین 
کردنـد کـه مـا به ایـن دالیل نـرخ حق بیمـه را می خواهیم افزایـش بدهیم، 
وقتـی مردم قانع شـدند بعد نـرخ حق بیمه را افزایش دادند. حاال در سـازمان 
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تأمیـن اجتماعـی اگـر مـا بخواهیم ایـن کار را بکنیـم، هم جامعـۀ کارگری، 
هـم جامعـۀ کارفرمایـی ناراضـی می شـوند. ممنونـم کـه وقـت گذاشـتید و 

توجه کردید. 

عظیمـی: از همـۀ سـخنرانان عزیز و شـما حاضران عزیز و دوسـتان اسـتان ها 

خیلـی ممنونـم. از اسـتان ایـام چهـار سـؤال پرسـیدند کـه ایـن سـؤاالت به 
مطالبـات بازنشسـتگان کشـوری از صنـدوق برمی گـردد. اگـر دوسـتان ایامی 
اجـازه بدهنـد ایـن سـؤاالت را به دوسـتان روابط عمومـی انتقال می دهـم تا از 
طریـق کانون هـای بازنشسـتگی ایـام بـه این سـؤاالت پاسـخ داده شـود و به 
آن هـا اعـام شـود، چـون این سـؤاالت از چارچـوب بحث امـروز خارج اسـت.

پرسش و پاسخ

پرسـش: همان طـور کـه می دانیـد بخـش زیـادی 
سـرمایه گذاری ها  راه  از  صندوق هـا  منابـع  از 

سـؤال  می شـود.  تأمیـن  صنـدوق  بنگاه هـای  و 

مـن ایـن اسـت کـه در هـر دو صنـدوق سـود 

سـرمایه گذاری ها بـرای تأمین مسـتمری ها چقدر 

اسـت و چه برنامـه ای بـرای اصالح آن هـا دارید؟

مرتضـوی: بودجـۀ سـازمان بـرای سـرمایه گذاری 6 

هـزار میلیـارد تـا 7 هـزار میلیـارد تومان بوده اسـت. ما 
در مـاه حدود 9 هـزار و 600 میلیارد تومان هزینه داریم 
و 8 هـزار و ۵00 میلیـارد تومان هـم درآمد داریم؛ یعنی 
حـدود هـر مـاه 1000 میلیـارد کسـری بودجـه داریم. 
بخشـی از این کسـری را شسـتا با فروش سهام و سود 

خـودش جبـران می کند.
سـرمایه های  هـم  مسـلح  نیروهـای  در  گل سـفید: 

صنـدوق بـا ملـی شـدن بانـک سـپه در اختیـار دولت 
قـرار گرفت، ولی با تشـکیل سـازمان تأمیـن اجتماعی 
نیروهـای مسـلح یـک فعالیت هایـی شـد و مبالغـی از 
دولـت به عنوان مطالبـات دریافت شـد. روی این مبالغ 
سـرمایه گذاری شـد. امـروز حـدود 6 درصـد از حقـوق 
سـاالنه را آن منابـع تأمیـن می کنند. بـا حق بیمه حدود 
26 تـا 27 درصـد کل پرداخت ها را صنـدوق می دهد و 

بقیـه را دولـت پرداخـت می کند.
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پرسـش: عنوان بحـث اصالح نظام بازنشسـتگی 
کلی تـری  عنـوان  بایـد  نظـرم  بـه  ولـی  بـود، 

انتخـاب می شـد. می دانیـم اگـر بخشـی از این 

نظـام را تغییـر بدهیـد، بقیـۀ آن هم دچـار تغییر 

می شـود. عـالوه بـر ایـن، همۀ ایـن مسـائل به 

پیـش  بایـد  و  برمی گـردد  کشـور  بودجه بنـدی 

بودجه بنـدی  کشـور،  در  اصالحـات  انجـام  از 

اجتماعـی انجـام داد. بحـث دیگـر ایـن اسـت 

کـه در ایـران پـس از انقالب بیشـترین تغییرات 

در نظـام تأمیـن اجتماعـی و بازنشسـتگی انجام 

مـا  بـه  انـدازۀ  کشـوری  هیـچ  و  اسـت  شـده 

اصالحـات نداشـته اسـت، ولـی اصالحـات مـا 

در جهـت اصـالح و پایـداری صندوق هـا نبـوده 

از  پیـش  بازنشسـتگی  قوانیـن  همـۀ  اسـت. 

موعـد و سـخت  و زیـان آور را هم بایـد به عنوان 

جهـت  در  این هـا  ولـی  بشناسـیم،  اصالحـات 

پایداری صندوق نبوده است.  

گل سـفید: بخشـی از این مشـکات به خاطر قوانین 

و مقـررات غلـط پـس از انقـاب بـود. مـا پیـش از 
انقـاب در سـال 13۵۵ امیـد بـه زندگی مـان حـدود 
۵0 تـا ۵۵ سـال بـود. درحالی کـه سـن بازنشسـتگی 
60 سـال بـود. اینجـا اشـتباهی رخ داده اسـت. مـا 
می خواسـتیم آن را اصـاح کنیـم، ولـی نتوانسـتیم. 
مـا باید ایـن مسـائل را تاریخـی ببینیم. مثًا مسـائل 
انقـاب و جنـگ خیلـی مهـم بـود و آن دولـت اتفاقًا 
دولـت رفـاه و جنـگ بـود و ایـن دو بـه تقویـت هـم 

کمـک کردنـد؛ بنابراین مشـکل تغییـرات در صندوق ها به دلیل رعایت نشـدن 
سـازوکار بیمـه ای در آن بـوده اسـت. همیـن امـروز و هنـوز کـه هنـوز اسـت 
بسـیاری صنـدوق تأمیـن اجتماعی را یک صنـدوق نمی بینند. این مسـتلزم آن 
اسـت کـه پیش از هـر اصاحی نگاه مردم و مسـئوالن اصاح شـود. در پروژۀ 
اصاحـات »گفتمان سـازی«؛ یعنـی همـان موضوعـی کـه آقـای مرتضوی به 
آن اشـاره کـرد خیلی مهم اسـت. متأسـفانه هیچ وقـت دربارۀ ایـن اصاحات با 
مـردم، نخبـگان و سیاسـت گذاران صحبـت نکردیـم، درحالی کـه باید صحبت 
می کردیـم و بـا هر گروه هـم متفاوت صحبـت می کردیم. حداقـل ده تا پانزده 

سال طول می کشد تا جامعه برای این پروژۀ سنگین آماده شود. 

اصالحـات  بیشـتر  می شـود،  مطـرح  اآلن  کـه  موضوعـی  پرسـش: 
درون سـازمانی اسـت. درصورتی کـه باید نـگاه ما کالن باشـد و بدانیم 

اشـکال داخـل سـازمان و صنـدوق نیسـت. مشـکل عام و فرابخشـی 

اسـت. مـا هفـده هجده صنـدوق داریم کـه اکثر ایـن صندوق هـا مانند 

صنـدوق فـوالد، صنـدوق مـس و صنـدوق نیروهـای مسـلح صنفـی 

هسـتند و خودشـان تعـادل کشـور را بـه هـم می زننـد. آیـا بـه نظـر 

اسـاتید نبایـد ایـن صندوق ها در هـم ادغام شـوند و نهایتاً سـه چهار 

صندوق تشکیل شود؟ 

گل سـفید: تشـکیل صنـدوق صنفی یک الـزام بوده اسـت. در مـورد نیروهای 

مسـلح و افـراد وزارت اطاعات بحث امنیتی مطرح بـود. این نوع صندوق های 
صنفـی جنبـۀ امنیتـی و مسـائل محرمانه و سـّری دارند و باید جدا باشـند، ولی 
تشـکیل چنـد صنـدوق در کشـور بـه نظـر من هـم بحـث خوبی اسـت، چون 
همـۀ ایـن صندوق هـا DB و بسـته هسـتند؛ البتـه تمـام این صندوق هـا دچار 
مشـکل بدهـی ضمنـی و تعهـدات آتی بـاال بودند. اگـر این صندوق هـا در هم 

ادغام شوند، مشکل بازنشستگی در کشور بیشتر می شود. 
مرتضـوی: نفـس ایـن کار خـوب اسـت، ولی مـن مخالـف آن هسـتم؛ چون 
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همـۀ صندوق هـا ورشکسـته اند. حاال دربـاره تأمیـن اجتماعـی نمی خواهم این 
لفظ ورشکسـته را به کار ببرم، ولی این صندوق از نظر نقدینگی مشـکل دارد؛ 
مانند کسـی اسـت که سـوار ماشـین شاسـی بلند می شـود، ولی پول خرید نان 
نـدارد. ایـن وضعیـت تأمین اجتماعی اسـت. حـاال فرض کنید هجـده صندوق 
ورشکسـته را بیاورنـد در صنـدوق تأمیـن اجتماعـی ادغام کننـد. موضوع دیگر 
ایـن اسـت کـه نـرخ صندوق ها و تعهداتشـان با هم مختلف اسـت و نمی شـود 

این ها را در هم ادغام کرد و چندگانگی ها را از بین می برد. 

عظیمی: من موارد مشـترک این سـه سـخنرانی 
را یادداشـت کـردم و االن می بینـم از ده بنـد 

گذشـته اسـت، ولـی به دو سـه مورد مهـم این 

مـوارد مشـترک اشـاره می کنـم. در تمـام ایـن 

سـخنرانی ها بـه نظـام تأمیـن اجتماعـی »نگاه 

کلـی، فرابخشـی، غیرصنفی و ملی« شـده بود و 

مواجهه هـای جزئـی و صنفی توصیه نشـده بود. 

موضـوع دیگـر »قـدرت البـی گروه هـای نفوذ« 

بـود. »عـدم تـوازن قـدرت سیاسـی ذی نفعان 

صندوق هـا« مـورد دیگـر در هر سـه سـخنرانی 

بـود. برای نمونه تعـداد محـدودی از نمایندگان 

مجلـس و کارفرمایـان خیلـی خـاص یـا گـروه 

خاصـی از اُمـرا هسـتند کـه میتواننـد قوانین را 

بـه نفـع خود تغییـر دهنـد؛ درواقع قـدرت تمام 

مشـترکان صندوق متوازن نیسـت. افـراد دارای 

البـی و نفـوذ، صندوق ها را به سـمت خودشـان 

می کشـند. آخریـن و مهم تریـن مسـئله تأثیـر 

محیـط پیرامونـی ماننـد تـورم یـا شـوک نفتی 

در دهـۀ 50 و تحریـم و رکـود اقتصادی و رشـد 

منفـی اقتصـاد در ایـن سال هاسـت. بـاز هـم 

از تمـام شـما حاضـران و دوسـتان اسـتان ها 

تشکر می کنم. 
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عظیمی: از شـما دوسـتان که وقت گذاشـتید سپاسـگزارم. این نخسـتین جلسۀ 

مؤسسـۀ راهبردهـای صبا با مرکز و انجمن دانشـگاه شماسـت. ما هـم از اینکه 
بیشـتر با شـما صحبت کنیم اسـتقبال می کنیم. متأسـفانه در فضای دانشگاهی 
مـا در حـوزۀ تأمیـن اجتماعـی، افراد اندکـی عمیقـاً کار می کنند. بـا کمال میل 
بـرای ادامـه گفت وگوهـا از سـمت مؤسسـه خدمـت شـما خواهیم بـود. خدمت 
دوسـتانی کـه کمتـر دربـارۀ فعالیت ما اطـاع دارند عرض می کنم که مؤسسـۀ 
پژوهشـی راهبردهـای بازنشسـتگی صبـا وابسـته بـه صنـدوق بازنشسـتگی 
کشـوری اسـت و چند سـالی اسـت کـه کار پژوهشـی خـودش را شـروع کرده 
اسـت و سـعی می کنـد در حـوزۀ کان رفـاه اجتماعـی و بیمه هـای اجتماعـی 
و بازنشسـتگی، کارهـای پژوهشـی انجـام دهـد. یکی از مشـکات مؤسسـات 
پژوهشـی ماننـد مـا این اسـت که آثار پژوهشـی در قفسـه های این مؤسسـات 
باقـی بمانـد. می دانیـم که تولید آثار پژوهشـی یک موضوع و نشـر و ترویج این 
آثـار موضوعی دیگر اسـت. ما در سـایت مؤسسـۀ خودمان نتیجـۀ گزارش های 
کارشناسـی و کتاب هایمـان را به صـورت پـی دی اف می گذاریـم تـا اگر کسـانی 
تمایـل دارنـد بتواننـد آن هـا را مطالعـه کننـد؛ البتـه بـه نظـرم ایـن کار کفایت 
نمی کنـد و مـا دوسـت داریم عـاوه بر آن گفت وگـو کنیم تا بیشـتر یاد بگیریم 

و آثار بیشتر دیده شود. 
ایـن نشسـت هـم در ایـن چارچـوب برگـزار شـده اسـت. مؤسسـۀ مـا این 
ظرفیـت را دارد کـه از پروپوزال هـای دانشـگاهی در مقطع ارشـد و دکترا حمایت 
کنـد. هـر سـال اولویت هـای پژوهشـی هـم در نظـر گرفته می شـود، ولـی کار 
محـدود بـه ایـن اولویت ها نیسـت و در مـوارد دیگر هـم پژوهشـگران می توانند 

با موسسه همکاری داشته باشند.  
واقعیـت ایـن اسـت اگـر دانشـگاه های مـا ایـده آل کار می کردنـد، هیچ وقت 
مؤسسـه هایی ماننـد ما نباید شـکل می گرفـت. من اعتراف می کنم فقط دو سـه 
نفـر از دوسـتانم از تحلیـل شـخصی من خبـر دارند و تـا امروز پیـش نیامده بود 
کـه ایـن موضـوع را در جمعی به ایـن بزرگی مطـرح کنم. زمانی که مسـئولیت 

بیمهاجتماعی
و

لتاجتماعی عدا

سخنران:
وحید میره بیگی

پژوهشگر

محل برگزاری نشست:
دانشـکده علـوم اجتماعـی دانشـگاه تهران، 

گروه سیاست گذاری اجتماعی 

تاریخ برگزاری نشست:
8 دی ماه 1398

نقدوبررسیکتاب



نقد و بررسی کتاب »بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی«

95

مؤسسـۀ صبا را به من پیشـنهاد دادند و مشـغول به کار شـدم، روی دو موضوع 
تاکنـون ایسـتاده ام: اولیـن موضوع این اسـت کـه در زمان کنونی مـا از هیچ یک 
از دانشـگاه هایمان نمی توانیـم خیلی کمـک بگیریم. این طور نیسـت که مخزنی 
از دانـش در دانشـگاه های مـا وجـود داشـته باشـد و مـا بتوانیـم از ایـن مخـزن 
دربـارۀ بازنشسـتگی بـرای پاسـخ به نیازهـای صندوق اسـتفاده کنیم. متأسـفانه 
چنیـن ذخیرۀ دانشـی در کشـورمان نیسـت و لذا خـود صنـدوق و وزارتخانه باید 
بـه ایـن موضـوع شـکل بدهنـد و در زمینـۀ آن سـرمایه گذاری کنند. بخشـی از 
ایـن جلسـات بـا این هـدف تشـکیل می شـود؛ یعنی با هـدف تشـویق و دعوت 
بـه تهیـۀ چنیـن دانشـی؛ و نکتـۀ بعـدی ایـن اسـت کـه در بدنـۀ بوروکراسـی 
کشـورمان به انـدازۀ کافی کارشناسـی نداریم که حوزۀ تأمیـن اجتماعی را خوب 
بشناسـد. در ایـن حـوزه هرقدر می چرخیم که دنبال کارشـناس باشـیم، می بینیم 
اسـامی محـدود اسـت. در چنیـن وضعیتـی، مـا به عنـوان نمایندۀ صنـدوق باید 
سـرمایه گذاری کنیـم تا این کارشناسـان پـرورش یابند: کارشناسـانی که به این 
مسـائل آشـنا باشـند. بایـد در ایـن وادی سـرمایه گذاری کنیم. ما بـا این تحلیل 
در مؤسسـه شـروع بـه کار کردیـم. بـه همین دلیـل و با همین تحلیـل وقتی به 
مـا می گوینـد تحقیقـات شـما خیلـی کلـی و بنیادین اسـت، اسـتدالل می کنیم 
کـه ایـن کارهـا الزم اسـت و فعـًا داریـم بـه کار ادامـه می دهیـم. وقتـی آقای 
میره بیگـی پیشـنهاد ترجمـۀ ایـن کتـاب را دادند، شـورای سیاسـت گذاری به ما 
گفـت ترجمـۀ ایـن کتـاب توسـط مـا چـه ضرورتـی دارد، چراکـه مؤسسـۀ صبا 
وصـل بـه صنـدوق بازنشسـتگی کارکنان دولت اسـت، امـا ما با همیـن تحلیل 

کار ترجمه کتاب را انجام دادیم. 
در شـرایط محیطـی که ما هسـتیم دربارۀ بیمه های اجتماعـی و صندوق ها 
و نظـام تأمیـن اجتماعـی اعوجاج و برداشـت های غلط بسـیاری مطرح اسـت. 
شـاهد ایـن مدعـا آنکـه در سـه گام برنامه ریزی اسـتراتژیک تأمیـن اجتماعی 
و دو گام برنامه ریـزی اسـتراتژیک صنـدوق کشـوری و اسـناد وزارت رفـاه 
سـابق، ناآگاهـی و بی اطاعـی مقامـات تصمیم گیـر ازجملـه تهدیدهـای ایـن 

حـوزه مطـرح شـده اسـت. فاجعـه اسـت کـه مقـام 
بنابرایـن  باشـد؛  نداشـته  اطـاع کافـی  تصمیم گیـر 
بایـد کارهـای نظـری و مبانـی را بـا هم مـرور کنیم. 
ریشـمن می گویـد »وقتـی آشـفته بازار مفهومـی بـه 
وجـود می آیـد، راه حـل بازگشـت بـه ریشـه ها و نقاط 
اولیـۀ شـکل گیری اسـت«. از این نظـر اآلن به کتاب 
آقـای میره بیگـی بسـیار نیـاز داریـم. در ابتـدا خدمت 
آقای یاسـر باقری هسـتیم که زحمـت هماهنگی این 
جلسـه را داشـتند و پـس از آن از آقـای میره بیگـی 

خواهش می کنم مطالب خود را بیان کنند.  
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باقری: خدمت دوسـتانی که تشـریف آورده اند، سـام 

آقـای  خـود  بـه  را  کتـاب  دربـارۀ  توضیـح  می کنـم. 
فرجه هـای  زمـان  دلیـل  بـه  می سـپارم.  میره بیگـی 
امتحانـات در ایـن جلسـه، حضـور دانشـجویان خیلـی 
کـم اسـت. در گـروه سیاسـت گذاری اجتماعـی، برنامۀ 
امسـال مـا پرداختـن بـه وضعیـت کنونی نظـام تأمین 
اجتماعـی و اصاحـات در صندوق هـای بازنشسـتگی 
بـود. امیدواریـم جلسـات مـا با شـما، که در ایـن زمینه 
کارهـای پژوهشـی جـدی بسـیاری منتشـر کرده ایـد، 
شـروعی ادامـه دار باشـد و بتوانیم از دسـتاوردهایتان در 

این زمینه استفاده کنیم. 
تصویـر کلـی از نظـام بازنشسـتگی در دانشـگاه 
روشـن اسـت، ولـی دربـارۀ چنـد و چـون نظـام تأمین 
اجتماعـی تصویـر چنـدان روشـن نیسـت.  بـه همیـن 
دلیـل گـزارش مرکـز پژوهش هـای تأمیـن اجتماعـی 
خـوب خوانـده نشـد. کسـانی کـه بـرای نخسـتین بار 
بـا چنیـن متنی روبه رو می شـدند بـا اطاعـات و اعداد 
بسـیاری مواجه شـدند و برایشـان ابهام ایجاد می شـد. 
در علـوم اجتماعـی، نوعـی »عددگریـزی« هـم وجود 
دارد. افـراد به محـض اینکـه ارقـام بـزرگ را می بیننـد، 
گـزارش را نمی خواننـد. امیـدوارم بـا زبانـی سـاده این 
موضوعـات را پیـش ببریم تـا در آینده که قصـد داریم 
دربـارۀ بودجـۀ رفـاه، که جـزو بحث های رقمی اسـت، 
صحبـت کنیـم به مـرور افـراد بـا ایـن مباحـث آشـنا 
شـوند و مـا بتوانیـم بحث های چالشـی تر و محاسـبات 

عددی ها را هم مطرح کنیم. 

میره بیگـی: بـا سـام و تشـکر از دوسـتانی کـه تشـریف آوردند. مـن در بخش 

اول سـخنانم، کتـاب را مسئله شناسـی و پیام شناسـی می کنم. در بخـش دوم به 
رویکـرد نظـری ایـن کتـاب اشـاره می کنـم و سـپس دربـارۀ فصول ایـن کتاب 
صحبـت می کنـم. موضـوع کتاب نهـاد بیمۀ اجتماعـی در امریکا و دشـمنان آن 
اسـت. ایـن کتـاب بـه تجربۀ کشـورهای دیگـر هـم می پـردازد، ولی بیشـتر بر 
تجربـۀ امریکا تمرکز دارد. مسـئلۀ اصلی کتـاب مقابله علمی بـا ایدئولوژی هایی 
اسـت کـه در پـی نابـودی بیمه هـای اجتماعـی هسـتند. نویسـندگان کتاب هم 
آشـکارا گفته انـد کـه هدفشـان چـه بـوده اسـت. ایدئولوژی هـای مخالـف بیمۀ 
اجتماعـی، ایدئولوژی هـای محافظه کارانـه و نئولیبرالیسـم هسـتند کـه بـا هـم 
همپوشـانی دارنـد و هـر دو بـه دنبـال کاسـتن از هزینه هـای تأمیـن اجتماعـی 
به طورکلـی و بیمه های اجتماعی به طور خاص هسـتند و دنبال خصوصی سـازی 
هـر چه بیشـتر خدمـات عمومی می رونـد. آن ها می گوینـد از هزینه هـای تأمین 
اجتماعـی بکاهیـم و آن را بـه بـازار بسـپاریم. پیامـد ایـن وضع نیز فردی شـدن 

ریسک است که بعداً به آن می پردازیم. 
ایـن ایدئولوژی هـا )محافظـه کاری و نئولیبرالیسـم( بـرای خصوصی سـازی 
از  اسـتفاده  بـرای خصوصی سـازی  آن هـا  ابـزار  مهم تریـن  دارنـد.  ابزارهایـی 
اندیشـکده ها و رسـانه های محافظـه کار در امریکاسـت تـا به این طریـق بتوانند 
دسـتورکارهای سیاسـی را تغییـر دهند و بـه آن جهت بدهند. سـرمایه داران، این 
اندیشـکده ها و رسـانه ها را تأمیـن مالـی می  کننـد. ایـن کتـاب بـه مـا می گوید 
کـه تأمیـن مالـی ایـن اندیشـکده ها و رسـانه ها بر عهـدۀ بیمه هـای خصوصی، 
بانک هـا و مجموعـۀ صنایـع پزشـکی قدرتمنـد در امریکاسـت؛ حتـی بعضـی 
از سیاسـتمدارانی کـه در مقـام تصمیم گیـر در ایـن حـوزه فعالیـت می کننـد و 
امریـکا پـروردۀ همیـن  پرسـنل رده هـای بـاالی سـازمان تأمیـن اجتماعـی 
اندیشـکده ها هسـتند؛ بنابرایـن ایـن اندیشـکده ها در عرصـۀ سیاسـت گذاری 
تأثیـر مسـتقیمی دارند. این اندیشـکده ها و رسـانه ها رتوریـک قدرتمندی مبتنی 
بـر جمعیت شناسـی آخرالزمانـی بـه راه انداخته انـد. جمعیت شناسـی آخرالزمانـی 
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تفسـیری از آینـدۀ تغییـرات جمعیتـی بـه دسـت می دهد کـه بر اسـاس آن گویا 
قـرار اسـت آخرالزمـان شـود و همه چیـز از هم بپاشـد. آن ها می گوینـد در نتیجۀ 
بحـران بازنشسـتگی فرزنـدان نسـل بیش زایـی، یـک سـونامی جمعیتی بـه راه 
می افتـد و همه چیـز را نابـود می کند و سـازمان های بیمه گر اجتماعـی در امریکا 
نابـود می شـوند و هزینه هـای زیـادی بـر دوش افـراد جامعـه می افتـد. عـاوه 
بـر ایـن رسـانه ها سـالمندان را بـا برچسـبی غیرمحترمانـه، کامـًا تبعیض آمیز 
و ایدئولوژیـک »پیروپاتال هـای حریـص« می نامنـد کـه بـه انگلیسـی اصطاح 
کامـاً بی ادبانـۀ »Greedy Geezers« می شـود. روزنامه هـا ایـن اصطـاح را 
بـرای پیرهـا بـه کار می برنـد و می گوینـد این هـا منابـع نسـل جـوان را مصرف 

می کنند و با این تبلیغات به شکاف نسلی دامن می زنند. 
بحـث دیگـر آن هـا در مـورد منسـوخ و مضـر بـودن نهـاد بیمـه اسـت. این 
کتـاب بـا رتوریـک مبالغه گر و بی رحـم محافظـه کاری و نئولیبرالیسـم می خواهد 
مقابلـه کنـد و این دو ایدئولـوژی را نقد می کند و برای مقابله با آن پیشـنهادهایی 
ارائـه می کنـد. همچنیـن می گویـد کـه پیامـد خصوصی سـازی به عنـوان آرمان 
محافظه کاری و نئولیبرالیسـم این اسـت که انسـجام اجتماعی و وابستگی متقابل 
بین  نسـلی را دچار آسـیب می کند و با دل مشغول  کردن جهان به خصوصی سازی 
از طریـق مشـروط کـردن وام های بین المللی به خصوصی سـازی تأمین اجتماعی 
به طورکلـی باعـث پـرت شـدن حـواس اندیشـمندان و کنشـگران جهـان از این 
می شـود کـه نظام سـرمایه داری ذاتـاً نظامی بهره کش اسـت و از ایـن لحاظ هم 

تبلیغ خصوصی سازی برای نظام سرمایه داری کارکرد دارد. 
بحـث مهـم دیگر این اسـت که خصوصی سـازی ریسـک را از حالت جمعی 
خـارج می کنـد و بـر دوش فرد و خانـواده می انـدازد و آن ها را فقیرتـر و ناایمن تر 
می کنـد. نظـام خصوصی سـازی دامنـۀ مرزهـای شـهروندی را کاهـش می دهد 
و باعـث می شـود گروه هـای کمتری مشـمول حقوق شـهروندی شـوند و از این 

جهت به عدالت اجتماعی آسیب می زند. 
رویکـرد نظـری ایـن کتـاب تلفیقـی از سالمند شناسـی انتقـادی و علـوم 

اجتماعـی مردم مدار اسـت که هـر دو این دو علم هدف 
مشترکشـان »افشـای نظام سـلطه« و »توانمندسـازی 

گروه های تحت سلطه« است. 
دربـارۀ فصـول کتـاب بایـد بگویـم کـه در فصـل 
اول و دوم کتـاب دربـارۀ چیسـتی بیمه هـای اجتماعی 
پژوهشـگری کـه  به عنـوان  صحبـت می شـود. مـن 
چندیـن سـال اسـت با ایـن مفاهیـم درگیـرم، می دانم 
بـه  اسـت کـه  ایـن  ایـن حـوزه  از خألهـای  یکـی 
مباحـث نظـری دربـارۀ بیمه هـای اجتماعـی و اصـول 
آن هـا و مبانـی اخاقـی آن هـا نمی تـوان بـا رویکـرد 
اینکـه بحـث تأمیـن  جامعه شناسـی پرداخـت، مگـر 

اجتماعی را پیش کشید. 
مـن به طـور اتفاقـی به ایـن کتـاب برخورد کـردم و 
پیشـنهاد دادم آن را ترجمـه کنـم. ایـن کتـاب به خوبـی 
اصـول بیمه های اجتماعـی و مبانی نظـری الزم را برای 
شـناخت بیمه هـای اجتماعـی شـرح داده اسـت و توجیه 
فلسـفی وجـود بیمه هـای اجتماعـی را نیـز در آن آورده 
اسـت. بـه نظـرم یکـی از مهم تریـن معیارهایـی که این 
کتـاب ارائـه می دهـد همیـن فصـل اول و دوم کتـاب 
دربـارۀ بیمه هـای اجتماعـی اسـت. پیشـنهاد می کنـم 
مؤسسـه ها و سـازمان های مربوط به تأمیـن اجتماعی بر 
ایـن بحث تأکید کنند. در ایـن دو فصل تفاوت بیمه های 
اجتماعـی با مسـاعدت های اجتماعی هم آمده اسـت. در 
ایـن دو فصـل نشـان داده می شـود کـه سـاختار مالی و 
بین  نسـلی بیمه های اجتماعی بی همتاسـت و نمی شـود 
کارهایـی را کـه ایـن نهـاد انجـام می دهد به مسـاعدت 
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اجتماعـی به تنهایـی سـپرد. کتـاب دربـارۀ ایـن خطـر 
هشـدار می دهـد کـه سیاسـت گذاران در جهـان تمایـل  
دارند بیشـتر به سـمت مسـاعدت اجتماعی بروند و صرفًا 
بـر آن تأکیـد کنند، ولـی این امـر برای جامعـه خطراتی 
دارد، چـون وقتـی مسـاعدت اجتماعـی به تنهایـی عمل 
می کند کرامت انسـانی سـالمندان را مخـدوش می کند و 

عدالت اجتماعی را کاهش می دهد. 
در فصل سـوم، دو پرسـش اساسـی مطرح شـده 
اسـت: اول اینکـه آیا حرکت نسـل ها واگراسـت؛ یعنی 
آیـا هرقـدر در تاریخ پیـش می رویم نسـل های جدیدتر 
احسـاس مسـئولیت  نسـل های مسـن تر  بـه  نسـبت 
کمتـری می کننـد؟ برخـی تصـور می کننـد بـه دلیـل 
مدرنیتـه و سـکوالریته مـا بـه سـمت واگرایـی نسـلی 
حرکـت می کنیـم؛ و سـؤال دوم این اسـت آیا انسـجام 

بین  نسلی در حال کمتر شدن است؟ 
در ایـن فصـل )سـوم( بـر اسـاس داده هـای تجربی 
تحقیقـات مختلـف کتـاب بـه این نتیجه رسـیده اسـت 
کـه هنوز هم میـزان مراقبت های خانوادگـی در امریکا و 
اروپا باالسـت و هنوز هم تبادل بین  نسـلی جاری اسـت. 
هرچنـد هرقـدر می گـذرد بـه دالیل مختلـف کـه اتفاقًا 
یکـی از دالیـل مهـم آن خصوصی سـازی اسـت، ارتباط 
بین  نسـلی تضعیف می شـود. این کتـاب می گوید تأمین 
اجتماعـی و بیمه هـای اجتماعـی یـک »معاهـدۀ بیـن 
نسـلی« اسـت کـه در طـول تاریـخ بـه هر دلیل شـکل 
گرفتـه اسـت و نسـل ها را به هم متصل می کنـد و برای 
کارگـران و بازنشسـتگان کارکـرد دارد. در این فصل این 

سـؤال مطـرح می شـود کـه اگر این یک معاهدۀ بین  نسـلی اسـت، آیا نسـل جدید 
حـق دارد در ایـن معاهـده بازنگـری کنـد. آیا حـق دارد بگویـد من ایـن معاهده را 
قبـول نـدارم که بر اسـاس آن از حقوق من کم می شـود و به کارمنـدان و کارگران 
بازنشسـته پـول داده شـود. کتـاب پس از بررسـی ابعاد این مسـئله جـواب می دهد 
هـر نـوع بازنگـری در ایـن معاهـده بیـن  نسـلی بایـد در چارچـوب تعهد اساسـی 
بیمه هـای اجتماعـی باشـد؛ یعنـی در ایـن چارچـوب که سـالمندان بایـد مراقبت و 

درآمد کافی داشته باشند. 
فصـل چهـارم کتـاب بـه ایـن می پـردازد کـه نظـام ارزشـی نهفتـه در 

سیاسـت گذاری های اجتماعـی و اقتصـادی که انـواع مختلفی دارد چگونه اسـت 
و توضیـح می دهـد نظـام ارزشـی نهفتـه در سیاسـت گذاری خصوصی سـازی، 
فردگرایـی لیبـرال اسـت. ایـن نظـام ارزشـی خواسـته یـا ناخواسـته می خواهـد 
ریسـک ها را فـردی کند و این نظام ارزشـی با نظام ارزشـی موجـود در بیمه های 
اجتماعـی که انسـجام بین  نسـلی را توصیه می کنـد در تضاد اسـت. درنهایت در 
ایـن فصـل گفته می شـود اگـر نظام ارزشـی خصوصی سـازی در هرکجـا موفق 
شـود و بتوانـد سیاسـت گذاری ها را در دسـت بگیرد، ریسـک را بـر دوش افراد و 

خانواده ها قرار می دهد و رفاه اجتماعی افراد را کاهش می دهد. 
فصـل پنجـم کتـاب بـه همسـویی تأمیـن اجتماعـی و حقـوق شـهروندی 

می پردازد. در این فصل نشـان داده می شـود نظام ارزشـی تأمین اجتماعی و به ویژه 
بیمـۀ اجتماعـی بـا نظام ارزشـی که در حقـوق شـهروندی وجود دارد همسوسـت و 
برعکس خصوصی سـازی کامًا با آن ناسـازگار اسـت. مرور تاریخی نشـان می دهد 
پیدایش و گسـترش بیمه های اجتماعی در امریکا موجب بسـط مرزهای شـهروندی 
شـد؛ یعنـی هرچـه بیمه هـای اجتماعـی در طـول تاریخ گسـترش بیشـتری یافت، 
گروه هـای بیشـتری ماننـد زنـان و کارگـران سیاه پوسـت دارای حقـوق اجتماعی و 
شـهروندی شـدند؛ البتـه و متأسـفانه در دهه هـای اخیـر بـا رشـد خصوصی سـازی 
مرزهـای شـهروندی دوباره مهار و تضعیف شـدند و هرچه خصوصی سـازی بیشـتر 

شد، حقوق شهروندی برخی گروه ها کاهش یافت. 
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فصـل ششـم کتـاب نشـان می دهـد برنامه هـای تأمیـن اجتماعـی اگرچه 

بـرای عمـوم سـودمند اسـت، اما نقـش بیشـتری در زندگـی زنـان به مثابه یک 
اقلیـت داشـته اسـت. بـه همیـن ترتیـب خصوصی سـازی بـه اقلیت هـا بیشـتر 
صدمـه می زنـد. در ایـن فصـل، کنشـگران و طرفـداران حقـوق زنـان تهییـج 
می شـوند کـه بـرای دفاع از حقوق اجتماعـی زنان از تأمین اجتماعـی دفاع کنند.

فصـل هفتـم کتـاب تأثیـر اصاحـات بازنشسـتگی و زندگـی اقلیت هـای 

سالمند را بررسی می کند و در این حوزه پیشنهادهایی می دهد. 
فصـل هشـتم دربـارۀ خدمـات اجتماعی بـه رنگین پوسـتان در امریکاسـت 

و نشـان می دهـد ایـن خدمـات تنوع هـای قومـی، فرهنگـی و زبانـی را رعایـت 
نمی کنـد و باعـث ضعـف ایـن خدمـات شـده اسـت. در ایـن فصـل پیشـنهاد 

می شـود اقدامـات اجرایـی بـه سـمت رعایـت حداکثـر تنـوع پیش بـرود.
در فصـل نهم گفته می شـود در طول تاریـخ امریکا چگونـه ایدئولوژی های 
سیاسـی در امریـکا به عنوان یک جنبـش اجتماعی با بیمه هـای اجتماعی مقابله 
کرده انـد و چطـور رتوریک قدرتمندی را ایجاد کردنـد و علیه بیمه های اجتماعی 
فعالیـت می کننـد. در این فصل پیشـنهاد می شـود باید برای محافظـت از حقوق 
بازنشسـتگان کمپین هایی متشـکل از پژوهشـگران و کنشگران شـکل بگیرد و 
بـا جنبـش ایدئولوژیـک رقیب مقابله کنـد، وگرنه جنبـش ایدئولوژیـک می تواند 
همان طـور کـه امـروز فضـا را تحت تأثیر خـودش قـرار داده اسـت، در آینده هم 

نفوذ داشته باشد و به بیمه های اجتماعی صدمه بزند. 
فصـل دهـم کتـاب به ایـن موضـوع می پـردازد کـه جنبش هـای اجتماعی 

کـه شـرح دادیـم چگونـه می تواننـد خودشـان را نهادینـه کننـد و در مقابـل چه 
جنبش اجتماعی رقیبی باید شکل بگیرند. 

فصـل یازدهـم کتـاب نظـام ارزشـی مخالـف بـا ایدئولـوژی فردگرایـی را 

معرفـی می کنـد و می گویـد پایه هـای ایـن نظـام ارزشـی سـه مقولـۀ »کرامت 
انسـانی«، »برابری جنسـیتی« و »مسئولیت جمعی« اسـت؛ یعنی در ادامۀ فصل 
پیـش می گویـد اگـر می خواهیـم جنبـش رقیبـی بسـازیم، بایـد بـر اسـاس این 

مقوالت سه گانۀ نظام ارزشی آن را سامان دهید. 
فصـل دوازدهـم کتـاب می گویـد جنبـش اجتماعـی 

خصوصی سـازی چقـدر توانسـته بـر افـکار عمومـی تأثیـر 
بگـذارد. در ایـن فصـل بـا اسـتناد بـه آمـار نظرسـنجی ها 
نشـان داده شـده اسـت علی رغـم هزینه هایـی کـه انجـام 
شـده اسـت جنبـش خصوصی سـازی خیلـی موفـق نبوده 
اسـت و هنـوز در امریکا مـردم از برنامۀ تأمیـن اجتماعی و 
بیمه هـای اجتماعـی حمایت می کننـد و تمایـل ندارند این 
برنامه هـا خصوصـی شـوند. برای سـنجش ایـن موضوع از 
مـردم پرسـیده بودنـد آیـا شـما تمایـل داریـد دولـت برای 
ایـن برنامه هـا باز هـم هزینه کند. بیشـتر گروه هـای مردم 
بـرای تقویـت این برنامه هـا مایـل بودند که هزینه بشـود. 
ایـن رویکرد مخالف خصوصی سـازی اسـت. در عین حال، 
مـردم نگران انـد کـه این برنامه هـا از بین بـرود. از این نظر 
جنبـش ایدئولوژیـک خصوصی سـازی موفـق شـده اسـت 
چنیـن ترسـی را در بین مـردم امریکا به وجود بیـاورد که با 

وجود بحران مالی این برنامه ها از بین خواهد رفت. 
فصـل سـیزدهم کتـاب به تناقضـی می پـردازد که 

در فصل دوازده به آن اشـاره شـده اسـت. برخاف سـایر 
فصـول ایـن فصـل با مطالـب نویسـندگان دیگـر کتاب 
همسـو نیست و پیشـنهاد می کنم مطالعه شـود. تناقض 
فصـل دوازدهـم ایـن اسـت کـه از یک سـو مـردم از 
خصوصی سـازی برنامه های بیمه هـای اجتماعی حمایت 
می کننـد و از سـوی دیگـر بـه پایـداری ایـن برنامه هـا 
اعتمـاد ندارنـد. ایـن دو بـا هـم ناهمخـوان اسـت، چون 
اگـر از خصوصی سـازی حمایت کننـد؛ یعنـی از پایداری 
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برنامه هـا دارند حمایـت می کنند و از سـوی دیگر نگران 
هسـتند که ایـن برنامه ها از بین بروند؛ بنابرایـن اگر افراد 
به عنـوان اعضای یک نسـل فکر کنند که ایـن برنامه ها 
قطعـاً از بیـن خواهـد رفت، فکـر می کنند چـرا آن ها باید 

برای این برنامه ها هزینه کنند. 
فصـل چهاردهم کتـاب با رجـوع بـه تفاوت های 

عملـی در تاریـخ اروپـا به تفـاوت بین اشـکال مختلف 
تأمیـن اجتماعـی به ویـژه بـه تفـاوت بیمـۀ اجتماعـی 
آینـده  دربـارۀ  و  می پـردازد  اجتماعـی  مسـاعدت  و 
بیمه هـای اجتماعـی هشـدار می دهـد کـه مـوج حمله 

به بیمه ها ادامه خواهد داشت. 
فصـل پانزدهـم کتـاب بـه بحـران بازنشسـتگی 

ایـن  در  نئولیبـرال  سیاسـت های  نقـش  و  می پـردازد 
ایـن  می دهـد  نشـان  و  می کنـد  بررسـی  را  بحـران 
سیاسـت ها در انگلیـس و امریـکا بـه وابسـته تر شـدن 
سـالمندان و طـرد آنـان منتهـی شـده اسـت. بـه زبان 
سـاده ایـن فصـل پیشـنهاد می دهـد »بازنشسـتگان 
جهـان متحد شـوید«. در این فصل گفته می شـود تنها 
راه حـل بـرای مقابله با موج خصوصی سـازی این اسـت 
کـه گفتمانـی مقابل نئولیبرالیسـم ایجاد شـود و در این 
گفتمـان خـود سـالمندان مشـارکت کنند، چـون بدون 
مشـارکت سـالمندان نمی شـود بـا ایـن گفتمـان که از 
آن حمایت هـای مالـی زیادی می شـود مقابلـه کرد. این 
تصویـری کلـی از کتـاب بود که من توانسـتم خدمتتان 

ارائه کنم. اگر سؤالی هست در خدمت هستم. 

عظیمـی: در ایـن کتـاب موضوع »همبسـتگی اجتماعـی« خیلی به چشـم من 

آمـد و بـه ایـن مفهـوم خیلـی پرداختـه شـده اسـت و از بیمه هـای اجتماعـی با 
کلیـدواژۀ همبسـتگی اجتماعـی دفـاع شـده اسـت. به نظـرم این کتـاب یکی از 
منابعـی اسـت کـه خیلـی خـوب در مـورد این بحـث صحبـت کرده اسـت. من 
بارهـا شـنیده بـودم کـه صندوق هـای بازنشسـتگی نهادهـای مالی هسـتند که 
پولـی را سـرمایه گذاری می کننـد و بعـد بایـد اصـل و فـرع آن را بـه افـراد پس 
بدهنـد و بـا بانـک تفاوتـی ندارنـد؛ حتـی ایـن سـخنان را از مقامـات رده باالی 
صنـدوق و مدیـران صندوق های بازنشسـتگی شـنیده بـودم، درحالی کـه در این 
کتـاب بـا اسـتفاده از مفهـوم همبسـتگی اجتماعـی این طـرز تلقی بـه چالش و 
نقد کشـیده شـده و بیان شـده اسـت کـه این نهادهـا حتی اگر صـورت ظاهری 
آن هـا و حجـم گردش مالـی آن ها زیاد باشـد، صرفـاً نهادهای مالی نیسـتند. به 

نظرم جامعۀ ما خیلی نیاز دارد به این نکته برگردد. 
در ایـن کتـاب، مطالبات نسـل جوان و نسـل سـالمند بـا شـواهدی از جامعۀ 
امریکا با هم مقایسـه می شـوند. زمانی در این دانشـکده )دانشکده علوم اجتماعی 
دانشـگاه تهـران( درسـی با نـام تأمین اجتماعـی و کتابی با نـام تأمین اجتماعی 
نوشـته آقـای مهـدی طالـب وجود داشـت. اطـاع نـدارم پـس از این کتـاب در 

سطح دانشگاهی و آکادمیک چه کارهای دیگری انجام شده است. 
مرحـوم عامـه طباطبایـی ده سـالی بـه خاطـر تفسـیر و عرفـان تقریبًا 
از حـوزه اخـراج شـده بودنـد و در این ده سـال در روستایشـان اطـراف تبریز 
باغبانـی می کردنـد و از این ایام با حسـرت یاد می کردند، چون نمی توانسـتند 
بـه کار اصلی شـان بپردازنـد. ایشـان می گوینـد »در حوزه هـای مـا می شـود 
مجتهـد شـد، ولـی دسـت بـه قـرآن نـزد.« مـن از ایـن جملـۀ ایشـان سـر 
کاس هـای اقتصـاد اسـتفاده می کنـم و می گویـم در دانشـکده های اقتصاد 
می شـود دکتـرا گرفـت، ولی دسـت بـه سـالنامه های آمـاری نـزد! واقعاً هم 
ایـن اتفـاق محتمـل اسـت. بـه همیـن ترتیـب در دانشـکدۀ جامعه شناسـی 
تأمیـن  نهـاد  بـه مسـئلۀ  ولـی  می تـوان دکتـرای جامعه شناسـی گرفـت، 
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اجتماعی و بین  نسلی بودن برخی نهادها اصًا توجه نکرد. 

میره بیگـی: ایـن کتـاب بـا اشـاره بـه همیـن موضـوع می گویـد مـا بـا ایـن 

رویکـرد نظـری می خواسـتیم ایـن بحـث را از انحصـار اقتصاددانان خـارج کنیم 
و از پژوهشـگری هـم نقـل می کنـد که »اقتصاددانـان روزی تأمیـن اجتماعی را 
خواهنـد کشـت«؛ البتـه ایـن جملـۀ افراطـی و مبالغه آمیز اسـت، ولی واقعـاً اگر 
بحـث تأمیـن اجتماعی در حـوزۀ اقتصاد بمانـد، وقوع چنین چیزی بعید نیسـت. 
همچنیـن اگـر بحـث تأمیـن اجتماعـی فقط در حـوزۀ جامعه شناسـی بمانـد، باز 
هـم ممکـن اسـت آسـیب های زیادی ایجـاد شـود؛ بنابرایـن ناچاریم به سـمت 

مطالعـات بین رشـته ای حرکـت کنیم.

عظیمـی: ای کاش دوسـتان دانشـکدۀ علـوم اجتماعـی کمک کننـد و این 

کتـاب را ایرانیـزه کننـد. موضـوع دیگـر دربـارۀ سیاسـت گذاری اجتماعـی 
اسـت. در سیاسـت گذاری اجتماعـی دو مفهـوم اصلی »عدالـت اجتماعی« 

و »همبستگی اجتماعی« وجود دارد. 

باقـری: در تمـام دوران پـس از انقـاب و بـا اسـتناد 

بـه ریز و مشـروح مذاکـرات مجلـس می توانیم بگوییم 
هیـچ گاه مفهـوم همبسـتگی اجتماعـی به طـور جـدی 
موردنظـر سیاسـت گذاران مـا نبـوده اسـت، درحالی که 
مفهـوم عدالـت اجتماعـی موردنظـر آنـان بوده اسـت؛ 
بنابرایـن همبسـتگی اجتماعـی میدانـی اسـت کـه در 
مـورد آن حـرف نزده اند و مـا از آن فهم جـدی نداریم. 
نهـاد تأمین اجتماعـی را عاوه بـر رتوریک قدرتمندی 
کـه آقـای میره بیگی بـه آن اشـاره کردنـد، »بیکاری« 
نیـز به طـور جـدی تهدید می کنـد. انـگار از دو سـو به 
ایـن موضـوع حمله می شـود و بحث را دشـوار می کند.
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پرسش و پاسخ

پرسـش: به نظـرم کتاب پارادوکسـیکال بـود. چرا 
بخـش خصوصـی بایـد با بیمـۀ اجتماعـی مخالف 

باشـد؟ بـرای ایـن کار دلیلـی وجـود نـدارد. اگـر 

مـن در بخـش خصوصـی کارگاه یا کارخانـه ای با 

بیسـت یا سـی کارمند یا کارگـر دارم و می خواهم 

بـه آنـان 120 تومان حقـوق بدهم، بـرای من چه 

فرقـی دارد بـه آنـان 100 تومـان حقـوق بدهم و 

بقیـۀ آن را بـه تأمیـن اجتماعـی بدهـم؟ بـا ایـن 

کار، هـم خیـال کارگـران مـن راحت تـر اسـت و 

هـم آرامـش بیشـتری دارنـد و بهتـر کار می کنند، 

البتـه شـنیده ام در امریـکا کسـانی هسـتند که با 

بیمـه مخالـف هسـتند. ظاهـراً بیشـتر ایـن افراد 

جمهوریخـواه هسـتند. مـن نمی فهمم چـرا این ها 

منافـع  کار  ایـن  درحالی کـه  می کننـد،  مخالفـت 

بخـش خصوصـی را بـه خطـر نمی انـدازد. دربارۀ 

بحـران سـال 1929 می دانیـم کـه پـس از ایـن 

بحـران خـود غربی هـا فهمیدنـد »کار زیـاد و مزد 

کـم« غلط اسـت، چـون سـرمایه دار اگـر بخواهد 

محصوالتـش را بفروشـد، بایـد کارگـران قـدرت 

خریـد داشـته باشـند. در ایـران باسـتان هـم از 

آن  کـه  می دانیـم  امـروز  باقی مانـده  لوح  هـای 

زمـان هـم حمایت هـای اجتماعـی بـوده اسـت؛ 

بنابرایـن نمی فهمـم کجا بایـد جا بیفتد کـه آقای 

سرمایه دار این کار برای تو ضرری ندارد. 

عظیمـی: عده ای در بخش خصوصی مخالف بیمۀ اجتماعی هسـتند و می گویند 

چـرا بایـد از جیبمـان 20 درصـد بگذاریـم و به تأمیـن اجتماعی بدهیـم. به نظر 
می رسـد دلیـل ایـن اسـت کـه افـراد دوراندیشـی نمی کننـد. ایـن در چارچـوب 
کوته نگری هـای جامعـۀ ماسـت کـه فقـط امـروز را می بیننـد. از سـوی دیگـر 
کارگـران هـم می گوینـد مـا دفترچـه گرفته ایم و یک بـرگ آن هم کنده نشـده 
اسـت. بیهـوده 7 درصـد از حقـوق ما کم می شـود. تنهـا حرفی که بـه این گروه 
می گویـم ایـن اسـت کـه آیـا وقتـی ماشـینتان را بیمـه می کنیـد و آخر سـال از 
آن اسـتفاده نمی کنیـد ناراحـت هسـتید کـه تصـادف نکرده اید؟ آیا شـما ناراحت 
هسـتید کـه مریـض نشـده اید؟ واقعیت این اسـت کـه جوامـع و افـراد وقتی که 
جیک جیـک مستانه شـان اسـت، فکـر زمستانشـان نیسـتند. آن هـا وقتی کـه 
جوان انـد و نیـروی کار دارنـد به فکـر دوران سالمندی شـان نیسـتند. اغلب افراد 
تمایـل دارنـد به منافع فـردی و کوتاه مدتشـان فکر کند و به منافع بلندمدتشـان 
کمتـر توجـه می کننـد. اگر کارگران اجازه داشـته باشـند که بیمه نشـوند، هنگام 
رخ دادن حـوادث ناشـی از کار بـه جامعـه هزینه هـای گزافـی تحمیل می شـود. 
بیمه هـای اجتماعـی اختـراع ما نیسـتند، بلکه اختـراع غربی هاسـت آن هم پس 
از دویسـت سـیصد سـال و پـس از هزینه هایـی اسـت کـه جامعـۀ آنـان بـرای 
بیمه هـا پرداخـت کـرده اسـت؛ بنابرایـن جامعۀ غربـی هزینه های زیـادی صرف 
کـرده اسـت تا به این دسـتاورد رسـیده اسـت که بیمـۀ اجتماعی بایـد اجباری و 
بـا زور قانـون باشـد و همـه باید موظف باشـند بـرای سـالمندی و اتفاقات حین 
کار پس انـداز کننـد. ایـن اجبـار قانونـی به خاطـر قـوۀ عاقله ای اسـت که غرب 
پـس از دویسـت سـیصد سـال به آن رسـیده اسـت؛ بنابرایـن کارفرمایـان وقتی 
می خواهنـد از بیمـه فـرار کنند، بـه خاطر منافع کوتاه مدتشـان اسـت و این اجبار 

بسیار خوب است. 

پرسـش: کارفرمایـان بـا توجـه بـه بازرسـی های بیمـه ای فـرار بیمـه ای 
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می کننـد. ایـن بـرای کارفرمایـان به صرفه تـر اسـت. فضـای اقتصـادی 

غـرب بـا فضای کشـور مـا متفـاوت اسـت. ما ثبـات اقتصـادی آنجـا را 

نداریـم و آن هـا نیـز مشـکالت مـا را ندارند.

پرسش: دربارۀ نویسندگان کتاب توضیح نمی دهید؟
پاسـخ: اآلن چیـزی در ذهـن نـدارم. تعـداد آن هـا زیـاد بـود. بخشـی از آن هـا 

جامعه شـناس، بخشـی پژوهشـگر اقتصـاد سیاسـی و بخشـی سالمند شـناس 
هسـتند. در ایـن کتـاب آکادمـی بیمـۀ اجتماعی امریکا هم معرفی شـده اسـت. 

کتـاب در سـال 2009 منتشـر شـده اسـت.

پرسش: این کتاب پیش از آمدن ترامپ چاپ شده است؟
پاسـخ: بلـه و بنابرایـن پیش بینـی کتـاب محقـق شـد کـه حمله بـه بیمه های 

اجتماعـی همچنان ادامـه دارد.

پرسـش: کتاب می گویـد توده های مـردم در امریکا خواسـتار تداوم حضور 
بیمه هـای اجتماعـی هسـتند، ولـی بـه نظـرم این طـور نیسـت. انتخاب 

ترامـپ ایـن را نقـض می کند. احتمـاالً جامعۀ امریـکا بـه واژه هایی که به 

Social می چسـبد خیلی حسـاس هستند.

پاسـخ: ایـن نتیجۀ توفیـق آن جنبش اجتماعی اسـت. وقتـی در مجلس امریکا 

بحث هایـی دربـارۀ ایـن موضوع پیـش می آید طرفـداران بیمه هـای اجتماعی را 
به لنینیسـم متهـم می کنند.

پرسـش: ترامـپ با شـعار لغـو اوباماکر بـه میدان آمـد و همیـن کار را هم 
کـرد. مـردم هم بـه او رأی دادند. ذهنیـت امریکایی ها به مالیات حسـاس 

اسـت. آن هـا فکـر می کننـد چـرا از مالیاتی کـه آن هـا پرداخـت می کنند 

یـک مهاجـر مکزیکـی باید اسـتفاده کند. من بـه لحاظ ذهنـی و روحی با 

کلیـت ایـن بحـث موافقم، ولی سـؤال این اسـت 

مـا وقتـی از همدلـی صحبـت می کنیـم دقیقـاً از 

چـه چیـزی صحبـت می کنیـم. وقتی در سـوئیس 

می خواسـتند یارانـۀ نقـدی به مردم بدهنـد، مردم 

بـا آن مخالفـت کردند. آیـا همچنین شـواهدی در 

دیگر کشـورها هم وجـود دارد؟

پاسـخ: بـه نظرم شـما دو چیـز را بـه هـم آمیخته اید. 

اواًل، همبسـتگی اجتماعـی متقابـل بیـن  نسـلی وجود 
دارد. ایـن امـر ذاتـی انسـان اسـت و انتخابـی نیسـت. 
کتـاب هـم دربارۀ ایـن صحبت می کند. بـرای نمونه ما 
زبـان را بـه ارث می بریـم و آن را نمی سـازیم؛ بنابراین 
اندیشـه را هـم بـه ارث می بریـم. مـا توسـط خانـواده 
پـرورش می یابیـم و اگـر ماننـد موجـودات دیگـر در 
جنگل رها بشـویم، قطعاً تلف می شـویم؛ یعنی بخشـی 
از تبادل بین  نسـلی که در بین بشـر وجود دارد در ذات 
اوسـت و مـا بـدون انتخـاب به هم وابسـته می شـویم 
و مدیـون هم می شـویم. بحـث دیگر گفت وگـو دربارۀ 

ایـن معاهدۀ بین  نسـلی اسـت.

پرسـش: آیـا به لحاظ اخالقـی در فرآینـد بیمه های 
اجتماعـی توجیه پذیر اسـت کـه ما از نسـل امروز 

پولـی کـم کنیـم و آن را بـه نسـل قبلـی بدهیـم؟ 

آیـا در نظریه هـای علـوم اجتماعـی و اخـالق این 

موضـوع را می تـوان تئوریـزه کرد؟

پاسـخ: بله. کتـاب همین کار را می کند. دو سـه فصل 

از کتـاب دربـارۀ ایـن موضـوع اسـت. در نشسـتی خود 
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کارکنـان سـازمان می گفتنـد مـا داریـم به مـردم ظلم 
می کنیـم. بـرای مـا مفهـوم همبسـتگی اجتماعـی جا 
نیفتـاده اسـت. این کتاب اسـتدالل های فلسـفی برای 

توجیه همبسـتگی اجتماعی مـی آورد.

پرسـش: مـا امـروز هنـوز هـم در نهضـت ترجمـه 
امـا  اسـت،  کار خیلـی خوبـی  ترجمـه  هسـتیم. 

اطالعـات عمومـی اسـت و اگـر قرار اسـت کاری 

علمـی انجـام شـود، ایـن نـوع کارهـا به شـدت 

ناکارآمـد اسـت. اصـل اساسـی ایـن اسـت کـه 

مسـئلۀ تأمین اجتماعی مسـئلۀ پژوهشـگر باشد و 

بـا آن واقعاً درگیر باشـد. نکتۀ دیگـر قدرت تعمیم 

تئـوری اسـت. من بـا دو مثـال نشـان می دهم که 

ایـن قبیـل ترجمه هـا بـه درد نمی خـورد. دولـت 

از  حمایـت  سیاسـت   1365-1366 سـال  در 

شـهرک های اقماری را در کنار شـهرک های کالن 

برای حمایت از مسـکن محرومان و افراد متوسـط 

در پیـش گرفـت. خیلی از مـردم محـروم آمدند و 

آوردنـد. دولـت تغییـر  آنجـا  را  سرمایه هایشـان 

کـرد و سیاسـت ها هـم تغییـر کـرد. بعـد آقـای 

کرباسـچی گفـت باید تهـران آن قدر گران شـود 

تا کسـی به تهـران نیایـد. تهران گران شـد، ولی 

ازدحـام شـهر همچنـان ادامـه دارد. چهـل سـال 

متخصصـان ما بـرای ایـن کار قدمی برنداشـتند. 

کسـی فکر نکـرد ایـن تغییـر سیاسـت ها زندگی 

مـردم را نابـود می کنـد. اینکـه در امریـکا چه خبر 

اسـت بـه درد مـا نمی خـورد. اینکـه مشـکل ترامـپ چیسـت به مـا چه 

ربطـی دارد. ایـن امـور واقعیت جامعۀ ما نیسـت. منظور مـن دور انداختن 

ایـن بحث هـا نیسـت، ولـی اگـر قـرار اسـت کاری بـرای واقعیت هـای 

جامعـه انجـام دهیـم، باید عواملـی کـه در جامعه رفـاه ایجـاد می کند یا 

رفـاه را از بیـن می برد شناسـایی کنیم و بـرای آن کاری کنیـم. مثال دیگر 

دربـارۀ خود تأمین اجتماعی اسـت. سیاسـت سـرمایه گذاری بـا صندوق 

تأمیـن اجتماعـی تفکری اسـت کـه در جامعۀ بدون تـورم معنـا دارد. در 

جامعـه ای کـه پس انداز بـرای بازنشسـتگی مطرح اسـت، امـا در جامعۀ 

دچـار تـورم دورقمـی پس انداز اصل نیسـت، اعتبار اصل اسـت. کاسـبی 

بی سـواد و سـاده هـم می فهمد که پس انداز اشـتباه اسـت. بایـد از تمام 

اعتبـارش اسـتفاده کند و بـرای آینده چیزی بخـرد، حتی اگر ایـن چیز را 

قسطی بخرد، ولی سیستم تأمین اجتماعی ما این درک را ندارد. 

پرسـش: از ترجمـه کتـاب ممنونـم. مـن مقاله ای از تدا اسـکاچ پـل با نام 
»تأمیـن اجتماعـی در امریـکا« می خوانـدم. مـا همیشـه فکـر می کردیم 

امریـکا تنهـا کشـور توسـعه یافته اسـت کـه در آن دولـت رفـاه شـکل 

نگرفتـه اسـت. ما فکـر می کردیم امریکا نسـبت بـه کشـورهای اروپایی 

خیلـی عقـب اسـت. در این مقالـه فهمیـدم تأمیـن اجتماعـی در امریکا 

پیـش از اروپـا ایجـاد شـده اسـت و در زمان جنـگ داخلی امریـکا دولت 

نظـر  بـه  می کـرد.  مسـاعدت  جنـگ  در  بی سرپرست شـده  زنـان  بـه 

می رسـد آنچـه دربـارۀ امریـکا سـاخته ایم کـه در آنجـا تأمیـن اجتماعی 

نیسـت و نسـبت به اروپا مشـکل دارد تصور اشـتباهی اسـت. نویسـندۀ 

ایـن مقاله بـا جامعه شناسـی تاریخی-تطبیقی این مسـئله را موشـکافی 

می کنـد. بایـد توجـه کنیـم تأمیـن اجتماعـی پیامـد صنعتـی شـدن و 

سـرمایه داری اسـت. تأمیـن اجتماعـی در امریکا سـازمانی خیلـی بزرگ 

اسـت کـه بیش از کشـور ایـران کارمنـد دارد. تأمین اجتماعـی فقط بیمۀ 
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اجتماعـی نیسـت. در امریکا تأمین اجتماعی بیشـتر شـغل محور اسـت و 

آن بخـش مسـاعدت اجتماعی آن ممکن اسـت از اروپا کمتر باشـد. آقای 

بـک می گویـد صنـدوق تأمین اجتماعـی قرار بوده ریسـک ها را پوشـش 

بدهـد ولـی اآلن خـودش ریسـک شـده اسـت. مـا داریـم به ایـن حرف 

بـک می رسـیم. در ایـران هم صنـدوق تأمیـن اجتماعی خودش ریسـک 

شـده اسـت. نکتۀ دیگـر اینکه چـون افـراد مختلف فصـول مختلف کتاب 

را نوشـته اند، نوعی ناهماهنگـی در آن وجود دارد و مـن خط مرکزی کتاب 

را نفهمیدم. 

پرسـش: ممنونـم از ترجمـۀ ایـن کتـاب. سـؤال مـن این اسـت کـه اگر 
شـرایطی ایجاد شـود کـه گفت وگـوی اجتماعـی و انسـجام اجتماعی در 

تضـاد بـا هم قـرار بگیرنـد، چـه باید بکنیـم. من حـدس می زنـم ممکن 

اسـت در ایـران این اتفاق بیفتد. امـروز 70 تا 80 درصـد بودجۀ دولت در 

زمینـۀ رفـاه اجتماعی برای 5 تـا 6 درصد جمعیت هزینه می شـود. حداکثر 

40 درصـد سـالمندان مـا تحـت پوشـش بیمه هـای اجتماعـی هسـتند. 

بیمه های اجتماعی هم دچار کسـری هسـتند. از سـوی دیگـر دولت ملزم 

بـه تأمین منابع برای آن اسـت. این کمک شـامل حال آن سـالمندانی که 

فاقـد بیمه هسـتند نمی شـود. مثال دیگر تفاوت سـالمندان فعلـی و آینده 

اسـت جوانی کـه امروز حق بیمه از او کسـر می شـود حقوق بازنشسـتگی 

را برای کسـی تأمین می کند که در 50 سـالگی بازنشسـته شـده اسـت، 

ولـی جـوان فعلی احتماالً باید تا 65 سـالگی کار کند تا بازنشسـته شـود، 

یـا برای کسـی کـه در بازار غیررسـمی کار می کنـد و همین امـکان را هم 

نـدارد اوضـاع چه می شـود؟ بـه نظرم اگـر گفت وگـوی اجتماعـی دربارۀ 

این معضل شـکل بگیرد، ممکن اسـت انسـجام اجتماعی بیـن گروه  های 

مختلـف را بـه هـم بریـزد. راهـکار چیسـت؟ چطور می شـود ایـن را حل 

کـرد؟ آیا بایـد این گفت وگـو را با وجـود امـکان ایجاد درگیـری بپذیریم 

تا کم کم اصالحات انجام شود؟ 

پاسـخ: فصـل سـوم کتـاب بـه ایـن سـؤال پاسـخ 

می دهـد و می گویـد آیـا باید نسـل به نسـل در تأمین 
اجتماعـی به عنوان معاهـده بین  نسـلی بازنگری کنیم 
یـا بایـد راه تجدیدنظـر را بـه دالیـل مختلـف ببندیم. 
اگـر ایـن راه را ببندیـم، بـه نسـل جـوان جـاری ظلم 
کرده ایـم کـه بایـد به اجبـار هزینۀ نسـل بازنشسـته را 
بدهنـد و اگر ایـن گفت وگو را صد درصد بـاز بگذاریم، 
آن هـا می گوینـد از کجـا معلـوم بـه مـا چیزی برسـد. 
پـس هرگونـه گفت وگـو در این زمینـه بـا رعایت این 
قضیـه بایـد باشـد کـه برای نسـلی کـه به نسـل قبل 
خدمت کرده اسـت، پاسـخگو باشـیم. سـؤاالت جلسه 
بسـیار جـدی بـود. ممنونـم. هرکـدام از سـؤاالت خود 
موضوعـی بحثی جداسـت. ان شـاء اهلل پـس از مطالعۀ 
کتـاب دربـارۀ ترجمۀ کتـاب هم موضوعاتـی را مطرح 
کنیـد تـا مـن هـم عـاوه بـر این هـا کـه امـروز یـاد 

گرفتم، چیزی یاد بگیرم. 
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عظیمـی: بـه نـام خدا. خدمت همۀ دوسـتان سـام عـرض می کنـم. ممنونم وقت 

گذاشـتید و در ایـن نشسـت کـه با همـکاری روابـط عمومی صندوق بازنشسـتگی 
کشـوری و مؤسسـه بازنشسـتگی راهبردهای صبا برگزار شده اسـت شرکت کردید. 
امـروز خدمـت شـما هسـتیم تـا دربـارۀ کتاب اخیر مؤسسـه بـه نام بازنشسـتگی 
لنگـرگاه آرامش، نوشـته سـرکار خانـم دکتـر زاده غـام، مدیرکل دفتـر فرهنگی 

و اجتماعـی صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری، صحبت کنیم. شـاید انتظار نباشـد که 
صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری به طـور مسـتقیم بـه این مـوارد بپـردازد، امـا بنا بر 
تحلیل مؤسسـه و صندوق، معتقدیم مسئلۀ بازنشسـتگی را باید با مسائل هم خانوادۀ 
آن مانند سـالمندی مطالعه کرد. از این رو مؤسسـه در طول حدود سـه سـال و چند 
مـاه فعالیـت رسـمی خـودش در ایـن حوزه مطالبـی را منتشـر کرده اسـت. پیش  از 
ایـن هـم خدمت خانم دکتـر زاده غام با کتاب های چگونه بازنشسـتگی شـادی 
داشـته باشـیم و لذت فراغـت بوده ایم. مطالعۀ دیگری هم مؤسسـه بـا قلم آقای 

کسـرایی نژاد به عنوان سـالمندی دل نشـین در این زمینه داشته اسـت. کتاب دیگر 
سـالمندی خوب اسـت که خانـم دکتر زنجری، عضـو هیئت علمی دانشـگاه علوم 

بهزیسـتی و توان بخشـی، آن را تهیه کرده است و مؤسسـۀ راهبردهای بازنشستگی 
صبا افتخار داشت در خدمت این دوستان باشد. 

کتـاب بازنشسـتگی لنگـرگاه آرامـش پیشـنهاد خانـم دکتـر زاده غـام 
بـود، ایشـان در دو مطالعـۀ قبلـی؛ یعنـی لـذت فراغت و بازنشسـتگی شـاد، 
بـا مفهومـی کار کـرده بودنـد که باعث شـد به مـا پیشـنهاد چاپ این کتـاب را 
بدهند. مؤسسـۀ راهبردهای بازنشسـتگی صبا با تحلیلی که گفتم توفیق داشـت 
تـا در خدمـت اثر قلمی ایشـان باشـد. بـرای صحبت بیشـتر دربارۀ ایـن موضوع 
از آقـای دلبـری، عضـو هیئت علمـی دانشـگاه علـوم بهزیسـتی و توان بخشـی، 
نیز درخواسـت کردیم تشـریف بیاورند. ایشـان در حوزۀ سالمندشناسـی تخصص 
دارنـد و هم زمـان رئیـس مرکـز تحقیقات سـالمندی هم هسـتند. ایشـان به جز 
فعالیت هـای پژوهشـی، جـزو فعاالن اجتماعی حوزۀ سـالمندی هسـتند. من این 
شـانس را داشـتم کـه قبـًا بـه مناسـبت های دیگـری در خدمـت آقـای دلبری 
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باشـم و از ایشـان یـاد بگیـرم، امیـدوارم امـروز هـم گفت وگـوی جالبـی داشـته 
باشـیم و ایـن نشسـت مقدمـه ای بـرای گفت وگوهـای دیگـر مـا بـا ایشـان و 

همکارانشان در حوزۀ سالمندشناسی باشد. 
شـاید بد نباشـد به این نکته اشـاره کنم که اکنون چند سـالی اسـت رشـته 
جداگانه ای به نام سالمندشناسـی ایجاد شـده اسـت. تقریباً حدود ده سـال اسـت 
کـه در ایـران هـم در سـطح دانشـگاه ها بـه ایـن مسـئله پرداخته می شـود، ولی 
اطاعـات عمومـی جامعـۀ مـا از این مباحـث خیلی عمیق نیسـت. بـه هر حال 
بایـد امیـدوار بـود و تـاش کرد ایـن مباحث پیـش برود. بـا توجه بـه روندهای 
جمعیتـی کشـور به نظر می رسـد بـه این حوزه بیـش از این باید توجه کرد. شـما 
یـا هـر خواننـدۀ دیگر این کتـاب می توانـد از مؤسسـۀ راهبردهای بازنشسـتگی 
صبا به عنوان نهاد پژوهشـی صندوق بازنشسـتگی کشـوری بپرسـد چـرا در این 
حـوزه سـرمایه گذاری کـرده اسـت و بـا پژوهشـگران ارتبـاط می گیـرد تـا ایـن 
ادبیـات را تولیـد کند. جواب سـاده این اسـت کـه در حوزۀ علـوم اجتماعی با این 

واقعیـت روبـه رو هسـتیم که تغییـرات کّمی، تحـوالت کیفی را رقـم می زنند.
حـدود بیسـت سـال پیـش در دورۀ دبیرسـتان و جوانـی نسـل مـن؛ یعنی در 
سـال های 1370 تـا 1380 کلیـدواژۀ »تهاجم فرهنگی« خیلی در رسـانه ها تکرار 
می شـد. دکتـر پرویـز پیران از اسـاتید برتر جامعه شناسـی کشـور در یک مصاحبه 
در ایـن  بـاره گفتنـد  6۵ درصـد از اعضـای جامعـه باالی 1۵ سـال دارنـد، معلوم 
اسـت جوانـان 1۵ تـا 2۵ سـاله تاطم هایـی دارنـد و معلـوم اسـت یـک اتفاقاتی 
می افتـد. می گفتنـد وقتـی روندها و سـاختارهای جمعیتی تغییر می کند شـرایط و 
ویژگی هـای جامعـه و رفتارهـای مردم نیـز در آن جامعه تغییر می کند. متأسـفانه 
در سیسـتم ادارۀ کشـور مـا رویـۀ نامبارکی وجـود دارد و مـا بـه آن خوکرده ایم و 
آن رویـه ایـن اسـت که خودمـان را بـرای اتفاقات قابل  پیشـگیری آمـاده و مهیا 
نمی کنیـم، زمانـی کـه آن اتفاق رخ می دهـد، از واژه هایی مانند بحران، سـونامی، 
مصیبـت و بمـب سـاعتی اسـتفاده می کنیـم. چنـدی پیـش دوسـتانی در حـوزۀ 
جمعیت شناسـی و سـالمندی وقتـی دربـارۀ پیش بینی های جمعیتی می خواسـتند 

آینـده  در  بگوینـد  می خواسـتند  و  کننـد  صحبـت 
نه چنـدان دور تعـداد سـالمندان مـا زیـاد خواهد شـد، از 
واژۀ بحـران و سـونامی اسـتفاده کردنـد. بلـه، می پذیرم 
کـه در شـرایط ایـران ایـن واقعه سـونامی خواهـد بود، 
ولـی دلیـل این اسـت که ما خودمـان را بـرای آن آماده 
نکرده ایـم، درحالی کـه ایـن مسـائل قابلیت  پیشـگیری 
و مدیریـت را دارنـد. اتفاقـات دفعتاً، یک بـاره و ناگهانی 
رخ نمی دهنـد، ولـی مـا چـون پیشـگیری و مدیریـت 
نمی کنیـم بـه وسـط موضـوع پرتـاب می شـویم. مـا با 
سـرعت به سـمت این وقایع حرکت می کنیـم، غافل از 
اینکـه دیـواری محکـم روبه روی ماسـت و ما با سـر به 
آن دیـوار برخـورد می کنیـم و معلـوم اسـت کـه پس از 

ایـن تصـادف گیج می شـویم.
خوشـبختانه امـروز ادبیاتـی در ایـن حـوزه تولیـد 
شـده اسـت کـه بـا اصطاحاتـی ماننـد بازنشسـتگی 
خوب، سـالمندی موفق و سـالمندی دل نشـین معرفی 
می شـود. نخ تسـبیحی که ایـن موارد را بـه هم متصل 
می کنـد این اسـت کـه مـا می توانیـم دورۀ سـالمندی 
را سـالم تر، راحت تـر و آرام تـر طـی کنیـم، امـا این کار 
تمهیداتـی الزم دارد. بیـش از ایـن توضیـح نمی دهم و 
از خانـم دکتـر زاده غـام و آقای دکتر دلبـری خواهش 
می کنـم تشـریف بیاورنـد. بـاز هـم از همـۀ دوسـتان 
حاضـر و دوسـتان اسـتان ها تشـکر می کنـم. پـس از 
سـخنان خانـم دکتـر  زاده غـام و آقـای دکتـر دلبری 

بخش پرسش و پاسخ را خواهیم داشت. 
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زاده غـالم: بسـم اهلل الرحمـن الرحیم. عرض سـام و 

خیرمقـدم خدمـت همـۀ حضـار گرامـی و به خصـوص 
بازنشسـتگان عزیز حاضـر در این جلسـه دارم. پیش از 
ورود بـه مبحـث اصلـی الزم اسـت بگویم ایـن کتاب 
وامـدار دو کتـاب دیگر اسـت که مـن و همکارانم خانم 
جوالیـی مقـدم و نجمـه جلیلـی ترجمـه کرده ایـم. در 
همین جـا از این دو بزرگوار تشـکر می کنـم. همین طور 
بابـت مطالعۀ کتـاب و ارائۀ توضیحات ارزشـمند جناب 

آقای دکتر میرزایی از ایشان هم تشکر می کنم. 
نـام کتـاب بازنشسـتگی لنگرگاه آرامـش با زیر 
تیتـر می خواهـم دورۀ بازنشسـتگی آرامـی داشـته 
باشـم اسـت. عنـوان این کتـاب را بـا الهـام از مطالب 

درون کتاب و شـعری از مارگوت بیکل انتخاب کرده ام. 
بیـکل شـاعر و نویسـنده ای آلمانـی اسـت کـه البته در 
محافـل ادبـی آلمـان خیلی شناخته شـده نیسـت، ولی 
احمد شـاملو ایشـان را بـه فارسـی زبانان معرفـی کرد. 
آثـار ایـن شـاعر را عمدتـاً احمد شـاملو و نـدا زندیه به 
فارسـی ترجمـه کرده انـد. نکتـۀ دیگـر ایـن اسـت که 
تصویـر روی کتـاب بـه مـن حـس خوبـی داد، چـون 
معمـواًل در مباحـث سـالمندی و موضـوع ایجیسـم بـا 
نوعی خشـونت پنهان دربارۀ سـالمندان روبه رو هستیم 
و وقتـی می خواهیـم دربـارۀ آنـان صحبت کنیـم مدام 
سـالمندان را بـا عصـا و در پـارک نشـان می دهیـم و 
به نوعی شـکلی از خشـونت پنهان را علیـه آنان اعمال 
می کنیـم. بـرای گذار از این مسـائل سـعی کرده ایم در 
این کتاب این مسـائل را گوشـزد کنیم و خوشـحالم در 

طراحـی ایـن کتـاب به این مسـئله توجه شـده اسـت. مـن بشـخصه از طراحی 
کتاب راضی بودم و از آقای عظیمی سپاسگزارم. 

سـخنانم را در دو بخـش خاصـه می کنـم: اول دربـارۀ جایـگاه ایـن کتاب 
و کتاب هـای نظیـر آن صحبـت می کنـم؛ و بعـد به طورکلـی به محتـوای کتاب 
اشـاره می کنـم. دربـارۀ جایـگاه این کتـاب و کتاب هایـی نظیر آن بایـد ابتدا بین 
فلسـفۀ اسـامی و فلسـفۀ غربی تفکیکی قائل شـویم. تفاوت فلسـفۀ اسامی و 
فلسـفۀ غربـی به طـور خیلی گذار و سـطحی، این اسـت که در فلسـفۀ اسـامی 
معمـواًل از مفاهیـم انتزاعـی ماننـد واجب الوجـود و حرکـت جوهـری اسـتفاده 
می شـود. فلسـفۀ اسـامی و فلسـفۀ غربـی در گذشـته بـه هـم بسـیار نزدیـک 
بودنـد، ولـی امـروز در فلسـفۀ غرب بـا مفاهیمی از زندگـی روزمرۀ انسـان مانند 
مـال، رنـج، زیبایـی و عشـق روبـه رو هسـتیم. اگـر بخواهـم مثال بزنـم، نیچه 
دربـارۀ اخـاق، هایدگـر دربـارۀ هسـتی، کی یـرکگارد دربـارۀ ترس و شـوپنهاور 
دربـارۀ مـال صحبـت کرده انـد؛ بنابراین فاسـفۀ غـرب امـروز دربارۀ مسـائل 
روزمـره صحبـت می کنند و این مسـائل طرفداران بسـیاری پیدا کرده اسـت. در 
ایـن سـنت فلسـفی غرب، بـا شـاخه ای روبه رو هسـتیم کـه به طور مسـتقیم به 
مسـائل روزمـره ورود می کنـد. مـن فکر می کنم ایـن کتاب هم به این سـمت  و 
سـو رفته اسـت. امروز سـردمداران این سـنت فلسـفی افرادی مانند آرمسترانگ 
و آلـن دو باتـن هسـتند. »زندگـی ارزشـمند« از آموزه هـای اصلـی ایـن شـاخه 
از فلسـفه اسـت. آمـوزۀ زندگـی ارزشـمند از دو سـنت فلسـفی »رواقی گـری« و 
»اپیکوریسـم« وام گرفته اسـت. اساسـی ترین بحث رواقیون این اسـت که بین 
آنچـه در کنتـرل ماسـت و آنچـه در کنترل ما نیسـت، تفـاوت وجـود دارد. آن ها 
معتقدنـد افـکار، عقایـد و اعمـال مـا در کنتـرل ماسـت و در مورد معیـار زندگی 
خـوب اهمیـت دارنـد، ولـی بـه آنچـه در کنترل مـا نیسـت بی تفاوت انـد و آن را 
معیـار زندگـی خـوب نمی داننـد. به ایـن ترتیـب دربارۀ بعضـی امـور نمی توانیم 
هیچ بهانه      ای برای بهتر نزیسـتن داشـته باشـیم، چون بسـیاری از عوامل دسـت 

خودمان و  کنترل پذیر است، می توانیم بانی یک زندگی خوب باشیم. 
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اپیکوریسـم نظام فلسـفی دیگری اسـت که بر اسـاس آرای اپیکور، فیلسوف 
یونانـی، ایجـاد شـده اسـت. اپیکـور می گویـد لـذت برابـر خیـر و خوبی اسـت و 
وظیفـۀ هرکسـی را تحصیـل ایـن لـذت و دوری از رنـج و الـم می دانـد. اپیکـور 
می گویـد لـذت گـذرا کـه به دنبـال آن رنج و الم باشـد لـذت صادق نیسـت؛ لذا 
اپیکـور از مبحـث »دم غنیمت شـماری« و »عیاشـی« فاصله می گیـرد و زندگی 
سـاده ای را ترویـج می کنـد و از ایـن جهـت بـه فلسـفۀ کلبیـون نزدیک اسـت. 
مـن فکـر می کنم فلسـفۀ خیـام و حافظ نیـز از همین فلسـفه نشـئت گرفته اند. 
در کل ایـن دو نظـام فلسـفی می گوینـد زندگی ارزشـمند اسـت، به شـرط اینکه 
دو شـرط داشـته باشـد: اول اینکـه »زندگی خـوب« باشـد؛ و دوم اینکه »زندگی 
خـوش« باشـد. زندگـی خـوب؛ یعنـی در زندگـی مـا کمتریـن رنـج ممکـن به 
دیگـران داده شـود. ایـن همـان اخـاق و زندگـی اخاقـی اسـت، امـا زندگـی 
خـوش نوعـی از زندگـی اسـت که ما بـه خودمان کمتریـن رنج و الـم را بدهیم؛ 
یعنـی اگـر در شـرایطی هسـتم کـه دارم رنـج می بـرم، بایـد کاری کنـم تـا بـه 
خـودم رنـج ندهم. مـن نمی خواهـم دربـارۀ زندگی خـوب؛ یعنـی دادن کمترین 
رنـج ممکـن بـه دیگـران که بـه اخـاق ورود می کنـد، بحثی کنـم؛ امـا دربارۀ 
زندگـی خـوش کارهای فـراوان و خوبی انجام شـده اسـت که بسـیاری از آن ها 
نیـز بـه فارسـی ترجمـه شـده اند. کتاب هایی ماننـد در باب حکمـت زندگی اثر 
شـوپنهاور، تسلی بخشـی های فلسـفه اثر آلـن دو باتن، چگونـه کمتر نگران 
پـول باشـیم اثـر جان آرمسـترانگ، چگونـه از تنهایی لـذت ببریم، اثر سـارا 

میتلند و چگونه پیر شویم، اثر آن کارف. 
بشـخصه فکـر می کنم کتاب بازنشسـتگی لنگرگاه آرامش در این دسـته 
از کتاب هـا بـه شـمار می رود و می خواهد به کسـانی کـه در این دوران هسـتند، 
راهکارهایـی بیامـوزد تـا آن هـا کمترین رنـج ممکـن را از ایـن دوران ببرند و به 
آنـان »خـوش زیسـتن« را بیامـوزد. دربـارۀ طـرح کلـی ایـن کتاب، بایـد بگویم 
بخـش اول کتـاب مفهـوم »فراغـت« را بازتعریـف می کنـد. در اثـر تحـوالت 
اجتماعـی فراغـت در برابـر اشـتغال قـرار گرفتـه اسـت. امـروز وقتـی از فراغت 

صحبـت می کنیـم واژگانی مانند اسـتراحت، سـرگرمی 
بـدون هـدف یا انفعـال به ذهن مـا متبادر می شـود. در 
ایـن کتـاب مـا می گوییم کـه فراغـت در برابر اشـتغال 
نیسـت، بلکـه فراغت مکمـل کار و موضوعی فعاالنه و 
در امتـداد کار برای رسـیدن به دلخواسـته های انسـان 
اسـت؛ یعنـی مـا در اوقـات فراغتمـان می خواهیـم بـه 
آن چیـزی برسـیم که دوسـت داریـم. در ادامـۀ کتاب، 
آموزه هایـی بـرای فراغـت پویا یا فراغـت بزرگی به نام 
بازنشسـتگی به ما داده می شـود. در بخش دیگر کتاب 
به تجدیدنظـر دربـارۀ دوران بازنشسـتگی می پردازیم.

در هـر مرحلـه از زندگـی معمـواًل دو اتفـاق بـرای ما 
بـه دسـت می آوریـم؛ و  را  می افتـد: یک سـری چیزهـا 
یک سـری چیزهـا را از دسـت می دهیم. در بازنشسـتگی، 
بسـیاری از افـراد صرفاً به چیزهایی که از دسـت می دهند 
فکـر می کننـد، نـه بـه چیزهایـی کـه ممکـن اسـت بـه 
دسـت بیاورنـد؛ درواقـع افـراد بـه ایـن دلیـل کـه فقط به 
معایـب بازنشسـتگی فکر می کنند، ایـن مزایا را از دسـت 
می دهنـد. در ایـن کتـاب بـه چیزهایـی کـه می توانیـم 
در بازنشسـتگی بـه دسـت بیاوریـم بـا عنـوان »مزایـای 
بازنشسـتگی« می پردازیـم. بـه همین دلیـل در این کتاب 
گفته می شـود اصراری نداشـته باشـید به اینکه بازنشسته 
نشـوید و بـرای بازنشسـتگی هیچ وقت زود نیسـت، چون 
دیـر بازنشسـته شـدن باعـث می شـود فـرد بسـیاری از 

مزایای دوران بازنشستگی را از دست بدهد. 
در بخـش دیگـر کتـاب بـه عبـور از هویـت کار و 
اشـتغال و رسـیدن بـه هویتـی جدید پرداخته می شـود. 
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همـۀ ما در زمان اشـتغال معمواًل خودمـان را با کارمان 
تعریـف می کنیـم. انسـان ها وقتـی سـال ها بـا هویـت 
شـغلی خودشـان را تعریـف کرده انـد در بازنشسـتگی 
بایـد هویـت جدیـدی بـرای خودشـان تعریـف کننـد. 
الزمـۀ داشـتن هویـت جدید، داشـتن هدف اسـت. فرد 
بازنشسـته باید عایق خود را فهرسـت کند و بر اساس 
عایـق، اهدافش مشـخص خواهد شـد. در انتهای این 
فصـل به مهارت درخت زندگی اشـاره شـده اسـت. در 
ایـن مهـارت فـرد به صـورت شـماتیک عایـق فردی 
خـود را ترسـیم می کنـد و متوجـه می شـود کـه هدف 
او در زندگـی اش چـه بـوده اسـت. در خاتمـه بحث، به 
نیمه بازنشسـتگی اشـاره می شـود؛ بـه این معنـا که اگر 
شـرایط طـوری باشـد کـه فرد امـکان بازنشسته شـدن 
نداشـته باشـد یا نتوانـد هویـت جدیدی بـرای خودش 
تعریـف کنـد یا به لحـاظ اقتصادی و اجتماعی شـرایط 
طوری باشـد که امکان بازنشسـتگی فرد وجود نداشـته 
باشـد، می توانـد شـرایطی را بـرای خـودش فراهم کند 
کـه به طـور تدریجـی از کار فاصله بگیـرد؛ البته ممکن 
اسـت بگوییـد کـه در سیسـتم بازنشسـتگی مـا امکان 
بازنشسـتگی موقت و تدریجی وجود نـدارد. منظور من 
از ایـن بحـث، آن اسـت کـه مـا می توانیـم وظایـف و 
مسـئولیت های خودمان را در انتهای دوران اشـتغالمان 
کـم کنیـم تـا بتوانیـم یک سـری اهـداف را در زندگی 
شـخصی مان پیگیـری کنیـم و درنتیجه رضایـت ما از 

زندگی بیشتر شود. 
در بخـش بعـدی، خرده روش هایـی بـرای فراغـت 

پویا مانند »یادگیری برای لذت« و »تحصیل مجدد« خواهیم داشـت. در کشـور 
مـا بـرای یادگیـری فرصت هـای خوبـی وجـود دارد، اما بـا توجه بـه پیش فرض 
فرهنگـی »هـر کاری زمـان خاصـی دارد«، سـراغ برخـی کارها نمی رویـم و به 
نظرمـان پرداختـن بـه آن کارها قبیح اسـت؛ اما بازنشسـتگی فرصتی اسـت که 
فـرد می توانـد از فضای مجازی بهره مند بشـود و ارتباطات جدیدی شـکل بدهد 
یـا بـا نزدیـکان خـودش ارتباط بیشـتر بگیـرد یـا از اخبـار و اطاعـات اطرافش 
باخبر بشـود. همچنیـن افراد بازنشسـته می توانند یک سـری ورزش هـای ذهنی 
بـرای دوری از آلزایمـر انجـام دهند. همچنین بازنشسـتگان می توانند به دیگران 
در قالـب کار داوطلبانـه آمـوزش بدهنـد و بـه ایـن طریـق حـس ارزشـمندی و 

مطلوبیت بیشتری کسب کنند. 
در انتهـا می گویـم ایـن کتـاب بـا معیارهای علمی تهیه نشـده اسـت. هدف 
مـن از تهیـۀ این کتاب نوعی سـریع خوان عمومـی بود؛ بنابرایـن ارجاعات کتاب 
به طـور علمـی نیسـت، ولـی از دو کتابـی کـه پیش تـر اشـاره کـردم و کارهـای 
پژوهشـی دیگـری کـه انجام شـده بود توانسـتیم کتابـی حـدوداً 108 صفحه ای 
بنویسـیم. مـن بحـث را تمـام می کنـم. در خدمـت شـما پـس از سـخنان آقای 

دکتر دلبری خواهم بود. 

دلبـری: بـا نـام و یـاد خـدا. خدمـت همـۀ حضـار گرامی عـرض سـام، ادب و 

احترام و تشـکر دارم. بیش از پانزده تا بیسـت سـال اسـت که من در این سـالن 
بـرای کانون هـای بازنشسـتگی ماهیانه 20 دقیقه ای صحبت می کنـم و آمدن به 
اینجـا بـرای مـن حس خوبـی ایجاد کرد. خوشـحالم بـا تیم دکتر عظیمی آشـنا 
شـدم و شـروع به انجـام کارهای خوب علمـی کرده ایم. خوشـبختانه آقای دکتر 
عظیمـی بـدون هیچ حاشـیه ای کار را پیش می بـرد. معمواًل در سـازمان ها تغییر 
و تحـوالت آدم را می ترسـاند، ولـی خدا را شـکر آقای دکتر به طـور کامًا علمی 

با دانشگاه و افراد این حوزه ارتباط می گیرد. 
امروزه بسـیاری از سـازمان ها ادعای تولیت بازنشسـتگی را دارند، ولی کاری 



معرفی کتاب »بازنشستگی لنگرگاه آرامش«

111

نمی کننـد یا خیلـی کم کار علمی می کنند. در مؤسسـه کارهـای فاخری صورت 
گرفته اسـت و جا دارد از شـما تشـکر کنم. مؤسسـه برای یک کتاب جلسـۀ نقد 
و بررسـی می گـذارد، بـرای یـک طـرح پژوهشـی در دانشـگاه جلسـه می گذارد 
و مجـری طـرح صحبـت می کنـد و بـرای آن جلسـۀ نقد برگـزار می شـود. این 
نشـان می دهد مؤسسـه بـرای خـودش چارچوبـی دارد و جای تشـکر دارد. نکتۀ 
دیگـر اینکـه در شـرایط تورمی فعلی کشـور، سـفارش کتـاب و چـاپ آن خیلی 
بـاارزش اسـت. مـورد دیگـر همکاران شـما هسـتند. مـن در تلفن بـه همکاران 
شـما گفتـم کتاب خانم دکتـر را خوانده ام و دیـدم در آن نوشـته اند که این کتاب 
برگرفتـه از دو کتـاب دیگـر اسـت که مـن آن دو کتـاب را ندیده ام. کمتـر از نیم 
سـاعت برای من آن دو کتاب را فرسـتادند. جای تشـکر دارد. این خیلی باارزش 
اسـت. همـۀ ما سـازمانی هسـتیم و وضعیت سـازمان ها و ُکندی رونـد کار آن ها 

را می شناسیم. این کارها به آدم حس خوبی می دهد. 
متأسـفانه امـروز سـالمندی و بازنشسـتگی صاحب درسـت و حسـابی ندارد. 
خواهـش می کنـم هـر ماه با بیسـت نفـر حداقل جلسـه بگذاریـم، دور هم جمع 
شـویم و دربارۀ این موضوع حرف بزنیم. این جلسـات بیشـتر  شـود و این کارها 

می تواند فرصتی بشود تا کشور ان شاء اهلل از این وضعیت خارج شود. 
با دیدن کتاب خانم دکتر من خیلی خوشـحال شـدم. من از ایشـان شـناختی 
نداشـتم، ولـی دیـدم روی کتاب نوشـته بـود نویسـنده مدیـر اداره کل فرهنگی-

اجتماعـی اسـت. معمواًل مدیران سـازمانی مـا یا علمی اند یـا اجرایی. کمتر پیش 
می آیـد مدیـری هـر دو بازو را داشـته باشـد. از این نظـر خدا را شـکر خانم دکتر 
کـه در مصدر کار اسـت ایـن دو ویژگی را توأمان داشـت. دیروز کتابـی را وزارت 
بهداشـت دربـارۀ سـالمندی بـرای داوری برای من فرسـتاد. نویسـندۀ این کتاب 
4۵0 صفحـه ای دربـارۀ حـوزۀ سـالمندی هیچ تجربه ای نداشـت، امـا خانم دکتر 
دو کتـاب فاخـر را ترجمـه کـرده اسـت و بعد بـر اسـاس آن و تجربیاتش کتابی 

نوشته است که جای تقدیر و تشکر دارد. 
بیشـتر دوسـتان دربـارۀ سـالمندی اطاعـات خوبـی دارنـد و حرف های من 

زیـره به کرمـان بردن اسـت، اما موضـوع را می خواهم 
بر اسـاس شـرایط کشـورمان مـرور کنیم و بعـد ببینیم 
آیا بازنشسـتگی در کشـور ما لنگرگاه اسـت یـا نه. من 
ایـن کتـاب را پیـش از اینکـه به عنوان یک کارشـناس 
سـالمندی بخوانـم، به عنـوان یـک شـهروند خوانـدم 
و از آن اسـتفاده کـردم. در کتـاب نوشـته شـده بـود 
کـه وقتـی قهـوه می خـوری از قهـوه خوردنـت لـذت 
ببـر؛ یعنـی اینکـه می شـود یک جـور دیگـر هـم بـه 
زندگـی نـگاه کـرد. توصیـه می کنـم حتماً ایـن کتاب 
را بخوانیـد، چـون بخـش اول ایـن کتـاب بـه نظر من 
بـرای بازنشسـتگان نیسـت، بلکه برای کسـانی اسـت 
کـه هنـوز در مرحلـۀ اشـتغال هسـتند، ولی به سـمت 

بازنشستگی می روند. 
بـر مبنـای تاش هایـی کـه در  گذشـته صـورت 
گرفتـه در حـوزۀ بهداشـت و درمـان وضعیـت ما خوب 
اسـت. حدود بیسـت سـال توانسـته ایم امید بـه زندگی 
را افزایـش دهیـم، ولی ما عمر افراد را بـا چهار بیماری 
مزمـن و اسـتند و فنـر زیـاد کرده ایـم. نگرانـی مـا در 
حوزۀ بازنشسـتگی و سـالمندی فراتر از این هاسـت. در 
دنیـا در عـرض 3۵ سـال و از سـال 139۵ تـا 1430 
نسـبت جمعیـت سـالمند بـه کل جمعیـت کمتـر از 
برابـر می شـود. اگـر رشـد سـالمندی را نسـبت بـه   2
رشـد جمعیـت بررسـی کنیم ایـن عـدد تقریبـاً 2 برابر 
اسـت، اما در کشـور مـا اتفاقی کـه رخ داده اسـت و ما 
را به شـدت نگـران می کنـد ایـن اسـت کـه در همیـن 
نسـبت جمعیت سـالمند در کشـور مـا بیـش از 3 برابر 
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می شـود. توجـه داشـته باشـیم در فرانسـه مثـًا 120 
سـال طول کشـیده اسـت تـا نسـبت جمعیت سـالمند 
بـه کل جمعیـت دو برابر شـده اسـت. سـوئد نود سـال 
طول کشـیده اسـت و در امریکا 7۵ سـال طول کشیده 
اسـت، امـا جمعیت شناسـان ایرانـی بـرآورد کرده اند که 
مـا فقـط بیسـت سـال وقـت داریم کـه چند سـال آن 
هـم گذشـت و پـس از آن جمعیت سـالمند مـا 2 برابر 

می شود. حال باید پرسید ما چه زیرساختی داریم. 
در دنیـا از سـال 1940 متخصصان طب سـالمندان 
بـه وجـود آمده اسـت؛ یعنی هم زمان بـا متخصص طب 
کودکان، متخصص طب سـالمندان شـکل گرفته است؛ 
امـا آیـا مـا اهتمـام الزم را در حـوزۀ سـالمندی داریـم؟ 
سـال 2019 رشـتۀ طب سـالمندی از دانشـگاه ها حذف 
می شـود. ایـن را کجا بگوییم؟ باید کمی نگران بشـویم.
تقریبـاً 30 درصـد سـالمندان مـا تنهـا هسـتند و 
همسرانشـان را از دسـت داده انـد. مـا مشـکات زیادی 
داریـم، امـا بـا تمـام ایـن مشـکات وضعیـت جمعیت 
بازنشسـتگان کشـور ما خیلی بهتر از قبل و آینده اسـت. 
نسـبت به قبل از این جهت بهتر اسـت کـه پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هـای مـا بـرای یک وعده غذای گـرم و آب 
آشـامیدنی مشـکل داشـتند. اآلن وضـع ما خیلـی بهتر 
از گذشـته شـده اسـت. نظام سـامت مـا بـه داد این ها 
رسـیده اسـت. قبـًا بـا یـک بیمـاری طاعـون یـا یک 
بیمـاری واگیـردار چند هزار نفـر از بیـن می رفتند. وضع 
امـروز مـا نسـبت به آینـده هم بهتر اسـت. بـه نظر من 
وضـع آینـدۀ ما خـوب نیسـت، چون سـالمندان کشـور 

مـا حـدوداً پنـج فرزنـد دارنـد و از این پنـج فرزند حـدود 2.۵ فرزند آن ها پشـتیبان 
هسـتند. اگـر امـروز مشـکل جدی نداریـم، به خاطـر این اسـت که پـدر و مادرها 

2.۵ فرزند حمایتگر دارند، اما در آینده این گونه نخواهد بود. 
بـه هـر حـال مـن مدت هـا بـود دنبـال چنیـن کتابـی بـودم. حقیقتاً جـای این 
کتـاب خیلـی خالی بود. من چون پزشـک هسـتم، تمرکـزم بر بیماری بـود و وقتی 
سـالمندی را می شـنیدم، اولین چیزی که به ذهنم می رسـید ناتوانی بود. می دانسـتم 
کـه 90 تـا 92 درصـد افراد هیچ وقت در دورۀ سـالمندی آلزایمـر نمی گیرند، ولی من 
طـوری آمـوزش دیـده ام که مـدام ذهنم به سـمت بیماری مـی رود. هرکجا صحبت 
می کنـم دربـارۀ بیمـاری صحبـت می کنـم. ایـن آفـت ما مدیـران اسـت، امـا واقعًا 

هنوز چیزهایی داریم که دلمان را به آن ها خوش کنیم. 
ویژگی هـای مثبـت سـالمندی را باید ببینیم. یک سـری مسـائل ما فرهنگی 
اسـت. در کتـاب خانـم دکتـر اشـاره کردنـد کـه در ذهـن مـا رفته اسـت که هر 
کاری یک سـنی دارند. من باید در 20 سـالگی درس بخوانم، 2۵ سـالگی ازدواج 
کنـم، 30 سـالگی شـغلی دسـت وپا کنـم. حـاال اگـر فـردی کـه در ۵0 سـالگی 
بازنشسـته شـده اسـت، یکی از آن کارهـا را انجام بدهد، مثـًا مهارتی یاد بگیرد 

یا لباسی شاد بپوشد، به عرف جامعه عمل نکرده است. 
مشـکل دیگـر مـا ایـن اسـت کـه هیـچ سـازمانی در کشـور مـا بـرای 
بازنشسـتگی برنامـه نـدارد. در هیـچ کجـای دنیا یک شـبه و از زیر در اتـاق فرد، 
حکـم بازنشسـتگی او را بـه دسـتش نمی رسـانند. یک شـبه بـه کسـی که سـی 
سـال تجربـه دارد نمی گوینـد خداحافـظ. آن کسـی هـم کـه بـه  جـای آن فـرد 
می آیـد یـک روزه می خواهـد کاری که او در سـی سـال انجـام داده اسـت انجام 
دهـد، درحالی کـه ایـن کار بایـد در یک بـازۀ زمانی دوسـاله صورت بگیـرد. باید 
افراد برای بازنشسـتگی آماده بشـوند. چکاپ بشـوند و پایش شـوند تا یاد بگیرند 
بـا دورۀ بازنشستگی شـان سـازگاری پیـدا کنند. بعـد یاد بگیرند که بازنشسـتگی 
می توانـد دورۀ آرامـش باشـد، نـه اینکه فردی که تـا دیروز حقـوق و اضافه کاری 
دریافـت می کـرده و بـا دوسـتانش شـبکۀ اجتماعی داشـته ناگهان همـۀ این ها 
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را از دسـت بدهـد. سـازمان هایی هسـتند که به فـرد می گویند از فـردا نمی تواند 
بـه اتاقـش بیایـد و دیگـر نمی توانـد کارت بزند و وارد سـازمانش بشـود. شـما با 
فـردی کـه سـی سـال کار کـرده اسـت چـه می کنیـد؟ انتظـار داریـد او ورود به 

چنین وضعیتی را لنگرگاه آرامش بداند؟ 
در دنیـا سـالمندی و بازنشسـتگی را هـم یـک فرصت برای فـرد و هم یک 
سـند سـرمایه گذاری می داننـد. مشـکل مـا ایـن اسـت که بـرای بازنشسـتگی 
برنامـه نداریـم. خانـم دکتـر بـه ایـن موضـوع به خوبـی در کتـاب اشـاره کرده 
اسـت. همه چیـز مـا مانند شـبکۀ اجتماعی و اوقـات فراغت ما مربوط و وابسـته 
بـه کارمـان اسـت، حتـی مرخصـی مـا وابسـته به آن اسـت. مـا هیچ چیـزی از 
خودمـان نداریـم و وقتـی رابطـۀ مـا با این شـبکه قطع می شـود، دیگـر چیزی 
نداریـم و نمی توانیـم وضعیـت پـس از آن را فرصـت بدانیـم. درصورتی که واقعًا 
سـی سـال تجربـه به ایـن راحتی به دسـت نمی آید کـه بدون هیچ قدرشناسـی 

یک شبه از دست برود. 
روزی مـن بـا وزیـر آمـوزش و پـرورش بـه کانون هـای بازنشسـتگی آن ها 
رفتـه بـودم. خانمی آمـد و گفت آقای وزیر من از شـما هیچ چیزی نمی خواسـتم، 
فقـط می خواسـتم این برگۀ بازنشسـتگی من را در یک پوشـه یا قـاب بگذارید و 
بـه مـن بدهیـد. همین جـوری این برگـه را روی میز مـن نگذارند. واقعـاً این طور 

از سی سال خدمت صادقانه قدردانی می شود! 
مـا 8 میلیـون نفـر بازنشسـته و سـالمندی داریـم کـه هریـک می تواننـد 
یک گوشـه ای از کار را بگیرنـد. آخـر ایـن چـه کاری اسـت که برای فعـال کردن 
اشـتغال جوانـان، بدون اسـتفاده از تجربۀ بازنشسـتگان آن ها را کنـار می گذاریم. 
این کار به ضرر هر سـازمان و سیسـتمی اسـت. مگر فردی که تازه آمده اسـت 
چقدر نسـبت به سـازمان و مسـائل فعلـی و چالش هایش توانایـی مدیریت دارد؟

از ایـن مسـائل بگذریـم و بـه مسـائل مثبت بپردازیـم. من اعتقادی به سـن 
شناسـنامه ای نـدارم. شـما افـراد نودسـاله ای می بینیـد کـه از مـن پنجاه سـاله 
جوان تـر بـه نظـر می آیـد و برعکـس آن، افـراد چهل سـاله ای را می بینیـد کـه 

بـه خاطـر سـبک زندگـی غلطشـان، عمـل بـاز قلـب 
داشـته اند، دیابـت و چربـی دارنـد. پـس سـن چیـزی 
بـرای  بـرای سازمان هاسـت و  قـراردادی اسـت کـه 
زندگـی نیسـت. عـدد و رقم را کنـار بگذاریـد و واقعاً از 

زندگی لذت ببرید. 
مـن ایـن شـانس را داشـتم که شـش هفت سـال 
در سـوئد زندگـی کـردم. اسـتاد راهنمـای مـن حداقل 
بیسـت سـال از من بزرگ تـر بود، ولی وقتـی در بخش 
راه می رفـت مـن بـه او نمی رسـیدم؛ یعنـی سـرحال و 
سـالم بـود. حـاال مـا مـدام می گوییـم امید بـه زندگی 
مـا افزایـش یافتـه اسـت، امـا واقعاً امیـد بـه زندگی ما 

همراه با کیفیت است؟ 
مـن کتابی آماده کـرده بودم و آن را به ویراسـتاری 
دادم. گفتنـد چـرا همـۀ عکس هـای کتـاب را خارجـی 
گذاشـته اید. گفتـم عکـس ایرانـی کـه واقعـاً از تـه دل 
بخنـدد نتوانسـتم پیدا کنم. شـاید هم من دسترسـی به 
آن پیـدا نکـردم. بـه هـر حـال نبایـد خیلـی به عـدد و 
رقم وابسـته باشـیم. جمله ای از کتاب خانـم دکتر را که 
خیلـی جالـب بـود. در کتاب آمده اسـت بازنشسـتگانی 
کـه آرامـش ندارند و لـذت نمی برند برای این اسـت که 
از قبل بازنشسـتگی برنامـه ای برای آن ندارند. بخشـی 
از ایـن تقصیـر بر عهدۀ سازمان هاسـت، بخشـی هم بر 
عهدۀ خود افراد اسـت. افراد ناگهان بازنشسـته می شوند 
و تـازه آن زمـان فکر می کننـد حاال چـه کار باید بکنند. 
آن هـا فکـر می کننـد کـه بازنشسـتگی آخر کار اسـت. 
افسـوس  می گویـم  صحبت هایـم  در  همیشـه  مـن 
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پیـری را نخوریـد. بازنشسـتگی یک فرصت اسـت. پدر 
مـن کـه هفتـاد سـال دارد نسـبت به بـرادرش کـه در 
شصت سـالگی فـوت کـرده اسـت موفق تر بوده اسـت. 
مـن بـه سـالمندان می گویم شـما »سـالمند« نیسـتید، 
بلکه »سـالم اند« هسـتید. بازنشسـتگان از ایـن عبارت 
خیلـی لـذت می برند. می گویم شـما نسـبت بـه آن فرد 

دیگر سالم تر بودید و حاال »سالم اند« شده اید.  
سـالمندی می توانـد فرصتـی بـرای افـراد باشـد تـا 
انجـام دهنـد کـه یک عمـر حسـرت  را  تمام کارهایـی 
بـه آن  را داشـتند. کارهایـی کـه در کتـاب  انجامـش 
اشـاره شـده بـود، ماننـد  اینکـه هـر وقـت دوسـت دارید 
می توانیـد از خـواب بیـدار شـوید. مجبور نیسـتید در اوج 
سـاعت ترافیـک از خانـه خـارج شـوید. خودتـان بـرای 
زندگی تـان برنامـه می ریزیـد و نـه رئیسـتان. زندگـی 

متنوع تـری خواهیـد داشـت. نیـاز بـه گـزارش دادن بـه رئیسـتان نداریـد. هر وقت 
بخواهیـد می توانیـد سـفر کنیـد. مجبـور نیسـتید موقـع ناهـار کار کنید. هـر وقت 
بخواهیـد وقـت داریـد با دوسـتانتان بیـرون برویـد. این هـا چیزهای زیبایی اسـت 
کـه مـا کارمندان از آن محروم هسـتیم. چقدر پیش آمده اسـت که صبحی خسـته 

بوده اید و دوست داشتید بیشتر بخوابید؟ این ها جمات خیلی خوبی بود. 
بـه دوسـتان توصیه می کنم همیشـه ورزش کننـد. ورزش ارزان تریـن دارو و 
اکسـیر جوان شـدن اسـت. می گویند مـا حوصله نداریـم. من به آن هـا می گویم 
صبح هـا از سـاعت 6 تـا 8 صبح بـه پارک ملت برویـد. یک هفته هـر روز بروید 
و بنشـینید و فقـط نـگاه کنید. بعـد می بینید که ایـن افراد خیلی خوش هسـتند. 

پانصد ششصد نفر با موزیک  می آیند و آنجا و ورزش می کنند. 
جملـۀ »بازنشسـتگی پایـان راه نیسـت« جملـۀ خیلی قشـنگی اسـت. واقعًا 
می شـود ارزان سـفر کرد و خوب بود، اما مشـکل ما این اسـت که بازنشسـتگان 
تـا حـرف می زننـد می گوینـد حقـوق مـا کـم اسـت و مـدام بحث هـای مالـی 
می کننـد. شـما وقتـی به مطب پزشـک می روید به  جـای اینکـه دردت را بگویی 
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از حقـوق کمـت می گویـی؟ ایـن توصیه های ما باعث می شـود کـه کمتر مریض 
شـوید و هزینـۀ دوا و درمـان نکنیـد؛ یعنـی به طور غیرمسـتقیم ما حقوق شـما را 
اضافـه کرده ایـم. مـا امـروز کمتر به این سـمت رفته ایم. سـازمان بازنشسـتگی و 
تأمیـن اجتماعـی ما مـدام درگیر مسـائل معیشـتی اسـت، ولی اگر می توانسـتیم 
مقـداری از ایـن خوراک هـا بـرای آن هـا تهیه کنیم، مسـئله حل می شـد. مدام به 
مـا می گوینـد چـرا مـا را بـه مشـهد نبردیـد، چـرا مـا را با قطـار فان به مشـهد 
بردیـد. بازنشسـتگی بـار بیماری هـا را افزایش می دهـد، اما لزوماً این طور نیسـت 
وگرنـه همۀ بازنشسـتگان آلزایمر یـا آرتروز می گرفتنـد، ولی بار بیمـاری افزایش 
می یابـد. همان طـور کـه در جوانی بـار حـوادث مانند حـوادث جاده ای بـرای فرد 
بیشـتر می شـود، این اقتضای آن سـن اسـت و افزایـش بیماری هـم اقتضای آن 
سـن؛ لـوالی در هم پس از سـی سـال زنگ می زنـد. چطور انتظـار دارید مفاصل 
همان طـور ماننـد سـابق باقـی بمانـد؛ بنابرایـن ایـن دوره می توانـد دورۀ خوبـی 
باشـد. امروز اگر از افراد بپرسـیم چه کسـی دوسـت دارد به سـالمندی برسـد، جز 
افـراد معـدودی کـه اختـاالت افسـردگی دارند همه دوسـت دارند به سـالمندی 
برسـند. حـاال اگـر از این افراد بپرسـید چند درصد از شـما برای سـالمندی برنامه 
داریـد، کمتـر از 30 درصـد افـراد بـرای سـالمندی برنامه دارنـد. متأسـفانه ما نیز 
بـرای سـالمندی برنامه نداریـم. ما فقط بـرای دیگران مانند بچه هـا و نوه هایمان 
برنامـه داریـم، درحالی کـه اگـر برنامـه داشـته باشـیم می توانیم در هفتادسـالگی 
به جـای پنـج بیماری، دو بیماری داشـته باشـیم. برعکس بقیۀ عمـر، بیماری های 
دوران سـالمندی قابل  پیشـگیری اسـت و می شـود آن را پیش بینی کرد و فهمید 
بـا این سـبک زندگی چـه آینـده ای خواهم داشـت. می دانید که شـایع ترین علت 
ناتوانـی و زمین گیـر شـدن در دوران سـالمندی سـکتۀ مغزی اسـت. اگـر ما پنج 
عامـل خطـر را کنتـرل کنیـم تـا 80 درصـد خطـر ابتـا به سـکتۀ مغـزی را در 
خودمـان کاهـش می دهیـم. مشـکل مـا این اسـت کـه برنامـه نداریم. ببخشـید 

تصدیع کردم. در خدمت دوستان هستم. 

عظیمـی: خیلـی ممنونـم. حتمـاً دوسـتان مـا متوجـه 

شـدند کـه وقتـی بحثـی را متخصـص آن حـوزه ارائه 
می کنـد، چقـدر آن بحـث جـذاب می شـود. امـروز بـا 
دوسـتان مؤسسـه دربارۀ موضوعی صحبـت می کردیم 
و می گفتیـم اگـر کسـی بتوانـد بحثی تخصصـی را به 
زبـان سـاده و عامه فهـم بگویـد، یعنـی بـه آن موضوع 
تسـلطی خـوب دارد. فکـر می کنـم دوسـتان متوجـه 
شـدند کـه وقتـی صحبـت از سـالمندی یا سـالم اندی 
می شـود، چـه عرصـۀ فراخـی اسـت. نکتـۀ مهمی که 
هـم در کتـاب بـه آن اشـاره شـده بـود و هـم آقـای 
دکتـر دلبـری به آن اشـاره کردنـد این بود کـه مواردی 
کـه باعث می شـود انسـان از دوران سـالمندی بترسـد 
قابـل مدیریت اسـت. شـما اگر بـرای ورود بـه آن دوره 
برنامه ریـزی داشـته باشـید، می توانیـد از آن دوره لذت 
ببریـد و دردسـر کمتـری داشـته باشـید. اگـر دوسـتان 

سؤالی دارند، بفرمایند. 
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پرسش و پاسخ

پرسـش: خسـته نباشـید. اسـتفاده کردیم. سؤال 
مـن از آقای دلبری این اسـت کـه مباحث مرتبط 

با سـالمندی خوب و دل نشـین آیـا به صورت یک 

دیتابیـس جهانی که قابلیت مقایسـۀ کشـورها را 

با هم داشـته باشـد، وجـود دارد؟ آیـا این مباحث 

در شـاخص های توسـعه ای وارد شـده اند؟ چـون 

در شـاخص های توسـعۀ انسـانی نهایتـاً همـان 

بحـث امید به زندگی مطرح  شـده اسـت. سـؤال 

دیگـرم از خانـم دکتر اسـت. چون ایـن بحث ها 

بایـد پیش از بازنشسـتگی به افراد آمـوزش داده 

بشـود، آیـا در کشـور مـا چنیـن آموزش هایـی 

وجود دارد؟ 

دلبـری: دربـارۀ مقایسـه بـا کشـورهای توسـعه یافته 

در حـوزۀ سـامت چنیـن چیـزی داریـم؛ امـا در حوزۀ 
سـالمندی دل نشـین و امثالهم من اطاع نـدارم. چون 
رشـتۀ مـن پزشـکی اسـت؛ البتـه می دانـم مؤسسـه 
Help Age با سـازمان بهزیسـتی و دبیرخانۀ شـورای 

عالـی سـالمندان کارهایی انجـام می دهند، امـا عنوان 
دقیـق آن را نمی دانـم. بـرای خـود مـن ایـن بحـث 
جدیـد بود و بسـیار مشـتاق شـدم و کتاب هـا را گرفتم 
و مطالعـه کـردم، اما قطعاً مـا به  اندازۀ کافـی در حوزۀ 
سـالمندی دیتـا نداریـم. مـن در این دو سـال به بیش 
از سـیصد برنامـه رادیویی-تلویزیونـی رفتـه ام و مـدام 

داد زده ام و گفتـه ام کـه آینـده را رهـا کنیـد. همین امروز ما در کشـور 8 میلیون 
نفـر بازنشسـته داریـم کـه این هـا قـرار اسـت احتمـااًل 20 تـا 2۵ سـال دیگـر 
زنـده باشـند و هیـچ برنامه ای بـرای آن هـا نداریم. 20 درصـد این افـراد ناتوان 
هسـتند و بـه خدمات مراقبتی از یک سـاعت تا 24 سـاعت نیـاز دارند. خواهش 
می کنـم بـرای مسـائل قابـل  پیشـگیری بازنشسـتگی آموزش هایـی ترتیـب 
بدهیـم. 30 درصـد از ایـن افـراد بازنشسـتۀ ما در طول سـال زمیـن می خورند، 
60 درصـد ایـن زمیـن خوردن هـا اصـًا ربطی بـه فرد نـدارد و محیطی اسـت، 
ماننـد دمپایـی، نـور، تخـت و حمـام. باید بـه سـمت آموزش هـای خودمراقبتی 

برویم تا بتوانیم قدری این شرایط را کنترل کنیم. 
امـروز سـوئد 2 میلیون سـالمند دارد اما هزار نفر متخصص طب سـالمندی 
عمـر  آخـر  سـال  دو  همیشـه  می شـود  گفتـه  دارد.  هزینـه  سـالمندی  دارد. 
هزینه هایـش برابـر بـا کل عمـر فـرد اسـت. آمار آقـای دکتـر میدری ایـن بود 
کـه 60 درصـد هزینه هـای بیمـه ای ما بـرای سـالمندان هزینه می شـود؛ یعنی 
60 درصـد هزینـه بـرای 9 تـا 10 درصـد افـراد. حاال اگـر این جمعیـت 9 تا 10 
درصـد مـا بـه 1۵ درصد برسـد، عمـًا چیزی بـرای سـن های پاییـن نمی ماند. 
پـس بایـد از اآلن شـروع کنیـم. ایـن زنـگ خطر اسـت. متأسـفانه مدیـران ما 
چـون می خواهنـد در دوران مدیریتشـان چیـزی را افتتـاح کننـد بـرای آموزش 
هزینـه نمی کننـد، درحالی کـه همیشـه می گوینـد 3 درصـد هزینۀ آمـوزش، در 
عـرض پنج سـال بـه 30 درصد ذخیـرۀ منابع منجر می شـود. متأسـفانه مدیران 
مـا چـون نمی داننـد کـه تا پنـج سـال دیگر مدیر هسـتند یا نـه، بـرای آموزش 
و پیشـگیری هزینـه نمی کننـد. ما فقـط برای درمـان هزینه می کنیـم که دیده 
 شـود. می گوییـم اگر هزینـۀ عمل قلب باز 30 میلیون هم شـد عیبـی ندارد، آن 
را بپردازیـد، ولـی نمی پذیریـم کـه یک پزشـک بـه خانۀ افـراد برود و بـه آن ها 

آموزش های اولیه بدهد. 
زاده غـالم: پیـرو سـؤال سـرکار خانـم، سـایتی هسـت کـه دربـارۀ این مسـئله 

دقیقـاً کار می کنـد و شـاخص رضایـت از زندگـی را در کشـورهای مختلـف بـا 
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هـم مقایسـه می کننـد. ایـن کار تحت عنـوان »اقتصاد شـادی« تلقی می شـود. 
متأسـفانه مدارس، دانشـگاه ها و نظام آموزشـی ما در این زمینـه کاری نکرده اند. 
مـا هنـر زندگـی و مهارت هـای زندگی را کسـب نکرده ایـم. شـاید آموزش هایی 
مقطعـی ماننـد آموزش هـای ضمـن خدمت داشـته باشـیم، اما آمـوزش مداومی 
بـرای ایـن واقعیت هـا نداریـم. امـروز نگرانی هـا و اسـترس های مـا زیاد اسـت. 
تحقیقـات نشـان می دهـد کـه 30 درصـد عوامـی کـه باعـث نگرانی می شـوند 
اصـًا رخ نمی دهـد و 30 درصـد دیگـر رخ داده و تمـام شـده اسـت. 30 درصـد 
ایـن اسـترس ها خیلـی جزئی هسـتند و ۵ درصـد ایـن نگرانی ها واقعی اسـت و 
می توانیـم بـرای آن کار کنیـم. ۵ درصـد دیگـر از نگرانـی ما واقعی اسـت، ولی 
بـرای آن نمی توانیـم کاری کنیـم؛ بنابرایـن مـا بایـد بدانیم کـه در حقیقت برای 
۵ درصـد مسـائل زندگـی می توانیـم واقعـاً نگـران باشـیم، چـون بـرای این هـا 
می توانیـم کاری کنیـم. خـود مـن هـم کـه دارم ایـن را می گویـم کامـًا یـاد 

نگرفته ام استرس خودم را مدیریت کنم. 

پرسـش: دلیـل انتخـاب نـام لنگـرگاه چیسـت؟ چـون شـما می گوییـد 
بازنشسـتگی زمـان انجـام دادن کارهایی اسـت که دوسـت دارید انجام 

بدهیـد، ولـی لنگـر توصیف حالت سـکون اسـت و نه حرکت. بـه نظر من 

در انتخاب عنوان ابهام وجود دارد. 

زاده غالم: محتوای کتاب بیشـتر در زمینۀ آرامش در دوران بازنشسـتگی اسـت. 

درسـت اسـت، لنگـرگاه حالت سـکون دارد، ولی من همان طور کـه گفتم از یک 
شـعر الهـام گرفتـه بـودم که بد نیسـت آن شـعر را برای شـما بخوانـم: »پس از 
سـفرهای فـراوان و عبـور از فراز و فـرود امـواج دریاهای طوفان خیـز، بر آنم که 
در کنـار تـو لنگـر افکنم. بادبـان برچینم، پارو وانهم، سـکان رها کنـم، به خلوت 
لنگرگاهـت درآیـم و در کنـارت پهلـو بگیرم. آغوشـت را بازیابم و اسـتواری امن 

زمین را زیر پای خویش...«. 
مـن دوران اشـتغال را بـا تاطـم زندگـی برابـر کـردم کـه دائـم آدم درگیر 

مسـائل زندگی اسـت و همیشـه در تکاپو است. دوران 
بازنشسـتگی حتـی اگـر نـام آن را سـکون نخوانیـم، 
دورانی اسـت که هیجان را پشـت سـر گذشـته اسـت. 
در ایـن دوران خودتـان می توانیـد تصمیم گیـر باشـید 
و بـرای خودتـان برنامه ریـزی کنیـد. شـاید هـم ایـن 
عنـوان اشـتباه باشـد. ممکـن اسـت هرکسـی موافق 
یـا مخالـف ایـن عنـوان باشـد. ایـن تنها یک سـلیقۀ 

شخصی بوده است. 

دارم.  نباشـید  و خسـته  پرسـش: عـرض سـالم 
ممنونـم از زحمتـی کـه می کشـید. مـن رشـته ام 

شـیالت بـود. وقتـی از دریـا برمی گشـتیم همـۀ 

بـه  وقتـی  فرامی گرفـت.  وحشـت  را  وجودمـان 

تـازه  بـود،  لنگـرگاه  کـه  می رسـیدیم   جایـی 

مـا سـی  بـرای  آرامـش چیسـت.  می فهمیدیـم 

سـال کار واقعـاً شـبیه آن دریای طوفانی اسـت و 

بازنشسـتگی همان لنگرگاه اسـت. لطفـاً بفرمایید 

چـه زمانـی مـن می توانـم بفهمـم کـه بـه ایـن 

آرامش رسـیده ام. مـن هنوز پس از چند سـال که 

از بازنشسـتگی ام می گـذرد هنـوز به ایـن آرامش 

نرسـیده ام. شـاخص های ایـن آرامـش چیسـت؟

زاده غـالم: شـاخص های آرامش، همان شـاخص های 

بـا  ارتبـاط  از زندگـی اسـت؛ ماننـد میـزان  رضایـت 
داوطلبانـه،  امـکان خدمـات  امـکان سـفر،  دوسـتان، 
امـکان حضـور در انجمن های ادبـی یا غیرادبـی؛ البته 
مـوارد دیگـری هـم وجـود دارد کـه همـه می دانیـم و 
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آن عوامـل اقتصادی اسـت. عوامل اقتصادی شـاخص 
مهمـی بـرای رضایت از زندگی اسـت. در سـال 1974، 
ریچارد اسـترلین پارادوکس اسـترلین را مطرح کرد. این 
پارادوکـس کل محاسـبات اقتصادی را بـه هم ریخت. 
در ایـن مطالعـه آمـده بـود کـه پـول و عوامـل مـادی 
تـا حـدی باعـث رضایـت افـراد می شـود، امـا بـه یک 
حـدی کـه می رسـد رونـد آن ُکنـد می شـود. بـه زبان 
سـاده می توانیـم بگوییـم پول خوب اسـت، امـا تا یک 
حـدی. نتایجی کـه گالـوپ می دهد بر ایـن پارادوکس 
امـروز شـرایطی  اسـت. می گویـد  وارد کـرده  تردیـد 
وجـود دارد کـه اگـر از تک تک افراد بپرسـید شـاخص 
رضایـت از زندگی شـما چسـت، قطعاً برای همـۀ افراد 
عوامـل اقتصادی وجود دارد. اگر مـن بخواهم به حرف 
فاسـفه در ایـن زمینه بپـردازم، باید به رواقیون اشـاره 
کنـم. حـرف مـن در این کتاب این اسـت کـه برای آن 
چیـزی کـه در کنترل من اسـت و می توانم در آن نقش 
داشـته باشـم اقـدام کنم. حـاال آنچه تحـت کنترل من 
نیسـت هـم بماند. به هر حـال اگر برای ما سـامتمان 
مهـم اسـت، الزم اسـت بـه مسـائلی توجـه کنیـم که 
می توانـد وضعیـت را بهتـر کنـد و در کنتـرل ماسـت. 
بـرای مثال افزایـش حقوق در کنترل من نیسـت، ولی 
می توانـم در زمینـۀ چیزهایـی که در کنترل من اسـت 

فعال باشم تا بهتر زندگی کنم. 
دلبـری: مـن از کتـاب خانـم دکتـر اسـتفاده می کنم، 

چـون ایـن کتـاب پـر از نکاتـی اسـت کـه می توانـد 
راهگشـا باشـد. خانـم دکتر اشـاره کردند که سـامتی 

الزمـۀ شـادی اسـت. بخـش زیـادی از مشـکات بازنشسـتگان مـا بـه خاطـر 
مشـکل در سـامتی آن هاسـت. این موضوع دو دلیل دارد: اول، برای این اسـت 
کـه بازنشسـتگان مـا تا بیمـار نشـده اند به دکتـر مراجعـه نمی کننـد، درحالی که 
خیلی از مشـکات بازنشسـتگی پنهان اسـت و بیماری پنهان اسـت. افسـردگی 
بیمـاری پنهان دوران بازنشسـتگی اسـت. در بهترین مراکز هـم 8۵ درصد موارد 
نـه تشـخیص داده می شـوند و نـه درمـان می شـوند. مشـکل مـا این اسـت که 
اعتقـادی بـه چکاپ و پایـش دوره ای نداریم، مـا منتظر می مانیم تا بیمار شـویم 
و بعـد بـه پزشـک مراجعـه می کنیـم. پوکـی اسـتخوان عامتـی نـدارد. وقتـی 
بیفتیم و دسـت وپایمان بشـکند آن وقت متوجه آن می شـویم و دنبـال درمان آن 

می رویم، اما این آدم، آدم قبلی نمی شود. 
مشـکل بعـدی این اسـت که گاه مـا می فهمیدیم دچار مشـکلی شـده ایم، 
امـا همـۀ آن را یـا خودمـان یـا خانواده مـان پـای پیری مـان می گذاریـم. اگـر 
حـواس مـا به  سـامتی خودمـان نباشـد، نمی توانیـم آرامش و خوشـحالی مان 
را حفـظ کنیـم. مـا چـون هـدف نداریـم و بی برنامـه هسـتیم فکـر می کنیـم 
حـاال کـه سـاعت 8 بر سـر کار نمی رویـم، می توانیم تا هر سـاعتی کـه دلمان 
خواسـت بخوابیـم، درحالی که نظم بـه زندگی ما آرامش و خوشـحالی می دهد. 
دربـارۀ ورزش هـم قبـًا بـه شـما توضیـح دادم. یکـی از مهم ترین مشـکات 
دوران سـالمندی جسـمی اسـت. بـرای مثـال بـدن مـا کـم آب می شـود، ولی 
اصـًا احسـاس تشـنگی نمی کنیـم. اگـر افـراد آمـوزش ببیننـد، ایـن مسـائل 
پیـش نمی آیـد. الزمـۀ سـامت، خوشـحالی و آرامـش در دورۀ بازنشسـتگی 
آمـوزش دیدن اسـت. عامت فرد بازنشسـتۀ افسـرده با فرد میانسـال متفاوت 
اسـت. عامـت افسـردگی فرد بازنشسـته گوشـه ای کز کـردن و گریـه کردن 
نیسـت. عامـت افسـردگی در ایـن دوران بی خوابـی، اختال تمرکـز، غر زدن 
و دردهـای رایـج اسـت، منتهـا چون با این مفاهیم آشـنا نیسـتیم، این مسـائل 

را تشخیص نمی دهیم. 
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پرسـش: در کتاب دربـارۀ اینکه باید افراد بتوانند بـرای هویت اجتماعی 
خودشـان )کـه بـا بازنشسـتگی آن را از دسـت می دهند( فکـری کنند 

کمتـر صحبـت شـده بـود. اولیـن چیـزی کـه مـا در معرفـی خودمان 

پیـش از ویژگی هـای اخالقی مـان می گوییـم، شـغل و محل شـغلمان 

اسـت. پـس از بازنشسـتگی این وضعیت بـرای آدم بحران می شـود. 

ایـن خـأ آدم هـا را خیلـی اذیـت می کنـد. ایـن خـأ بـرای مدیـران 

ناراحت کننده تـر  بسـیار  دانشـگاه  اسـتادان  و  دولتـی  دسـتگاه های 

اسـت، چـون ایـن افـراد دیگـر نقـش قبلی شـان را ندارنـد. به مـرور 

مشـاوره و کمـک گرفتـن از آنـان کاهش می یابـد. چگونـه خودمان را 

بـرای ایـن وضعیت آمـاده کنیم و همچنین بـه افرادی کـه دچار چنین 

حالتی هستند کمک کنیم؟ 

دلبـری: متأسـفانه در کشـور ما، هویـت افراد را بر اسـاس شـغل آن ها تعریف 

کرده ایـم. سـؤال ایـن اسـت که ما بـا این جمعیـت 8 میلیون نفـری که هویت 
الزم بـرای سامتی شـان را ندارنـد چـه کار بایـد بکنیـم. در مرحلـۀ اول باید به 
آن هـا آمـوزش بدهیـم و بگوییـم این یکی از مراحل زندگی شماسـت. شـما از 
کار بازنشسـته شـده اید، از زندگـی کـه بازنشسـته نشـده اید. بایـد بـرای افـراد 
ایـن مسـئله جـا بیفتـد. افـراد بایـد بتواننـد بـه شـبکۀ اجتماعی گسسته شـدۀ 
خودشـان انسـجام مجـددی بدهند. بـه نظر من بایـد بحث بیمۀ بازنشسـتگی 
را احیـا کنیـم. اگـر بتوانیـم بـه ایـن افـراد پکیجـی بدهیـم و به آنـان آموزش 
بدهیـم کـه فعالیت هایـی لذت بخـش بـرای خودشـان طراحـی کننـد و بدانند 
اگـر در یـک مسـابقه شـرکت می کنند، حتماً الزم نیسـت در آن لـوح بگیرند یا 
حتمـاً در مسـابقه برنـده بشـوند. بایـد در زندگی خودمان برنامه داشـته باشـیم. 
نبایـد تـا ده صبـح بخوابیـم. بخـش زیـادی از ایـن به هم ریختگـی بـه دلیـل 
بی برنامگی هـای ماسـت. اگـر بدانیـم روزمان را چطـور می توانیـم پرکنیم، این 

کار به ما لذت می دهد. 

عظیمـی: می دانـم پرسـش های بسـیاری وجـود 
دارد. همان طـور کـه بارهـا گفتـه ام، هرچـه یـک 

جلسـه بهتر باشـد پرسـش های بیشـتری در آن 

جلسـه پیـش می آیـد. سـؤال بـزرگ پیـش روی 

کجـا  تـا  کـه  اسـت  آن  بازنشسـتگی  صنـدوق 

می توانـد ایـن بحث هـا را پیـش ببـرد و تـا کجا 

ایـن بحث هـا بـر عهـدۀ صنـدوق بازنشسـتگی 

دوسـتان  از  ممنونـم.  خیلـی  همـه  از  اسـت. 

اسـتان ها خواهـش می کنـم فیلـم جلسـه را برای 

ادارۀ اسـتان ها ارسـال کننـد، چـون مـا بایـد بـا 

آن هـا هماهنـگ باشـیم. در این زمینـه محدودیت 

فنـی وجود نـدارد و دوسـتان ما می تواننـد در این 

زمینه کمک کنند. 

دوسـتان آذربایجان شرقی سـؤالی پرسیده اند 

کـه آن را فقـط طـرح می کنیـم، ولـی زمـان برای 

پاسـخ به آن در این جلسـه نیسـت. از این اسـتان 

گفته انـد که دربـارۀ احداث خانه هـای امید صحبت 

ایـن  در  سـال ها  صنـدوق  کـه  گفته انـد  کنیـم. 

خانه هـا سـرمایه گذاری کرده اسـت، ولـی صندوق 

یـا اداره کل امـور فرهنگی-اجتماعی برای اسـتفاده 

از ایـن ظرفیـت اقدامی نکرده اسـت. انتظار قشـر 

بازنشسـته دربـارۀ اسـتفاده از خانه هـای امیـد در 

جـای خـود محفوظ اسـت. خیلی ممنونـم که وقت 

گذاشتید. 
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عظیمـی: بـه نـام خـدا. با سـام به جمـع حاضـر. خدمت همـۀ شـما خیرمقدم 

می گویـم. همان طـور که در جریان هسـتید امروز قرار اسـت خدمت خانم پروایی 
بـرای ارائـۀ نتایج تحقیقشـان با عنـوان »شناسـایی رفتار مصرفی بازنشسـتگان 
صندوق بازنشسـتگی کشوری« در مؤسسـۀ راهبردهای بازنشستگی صبا باشیم. 
خانـم پروایـی توضیـح می دهنـد کـه سـؤال این تحقیـق و نتایـج آن چـه بوده 
اسـت. مایلـم بـا ذکـر یـک نمونـه، نکتـه ای را خدمـت شـما بگویـم کـه برای 
مؤسسـه هایی نظیـر مؤسسـۀ مـا کـه مشـغول پژوهـش در حـوزه ای مشـخص 
هسـتند مفیـد اسـت. چنـد سـال پیش مسـتندی دربـارۀ یـک ایسـتگاه راه آهن 
می دیـدم. می دانید که ایسـتگاه راه آهن مسـتطیل بسـیار بزرگی اسـت که مردم 
از جهـات مختلـف در ایـن محوطـۀ میانی بـزرگ رفت وآمـد می کنند، بـه دلیل 
شـلوغی ایسـتگاه تراکم در آنجا بسـیار شـدید بود. در نظرسـنجی های مدیریت 
ایسـتگاه درصد بزرگی از افراد مشـکل آن ایسـتگاه را نه سـرویس های بهداشتی 
و نـه نظافـت آن، بلکه شـلوغی فوق العـادۀ تـاالر اصلی محوطۀ میانی ایسـتگاه 
می دانسـتند کـه باعث می شـد مدام چمدان هایشـان به هـم برخورد کنـد. آن ها 
بـه خاطر شـلوغی نگران بودند که بچه هایشـان زیر دسـت و پا بماننـد. برای حل 
این مشـکل مدیریت ایسـتگاه تاش کرد تابلوهای راهنما در تاالر بزند یا درون 
ایسـتگاه خط کشـی هایی انجـام بدهـد، ولـی مشـکل کمـاکان باقی بـود. برای 
حـل مشـکل موضـوع را بـه گروهی واگـذار کردنـد تا ببیننـد چه  می شـود کرد. 
پیشـنهادهای مختلفی برای حل مشـکل ارائه شـد. برخی می گفتند ایسـتگاه را 
بکوبیـم و دوبـاره بسـازیم تا ایسـتگاه ورودی های مختلفی داشـته باشـد و همه 
در یـک کریـدور نیاینـد. مشـاوری آمد و روی سـقف کریـدور ایسـتگاه دوربینی 
گذاشـت و حـرکات مـردم را رصـد کـرد. بعـد بـا نرم افزارهایی حرکت انسـان ها 
درون کریـدور بـه شـکل یـک خـط ثبـت شـد. شـبیه جی پی اس هایـی کـه به 
بازیکنـان فوتبـال در زمیـن فوتبال وصل می شـود و بعد مشـخص می شـود هر 
بازیکـن چقـدر دویده اسـت، سـرعتش چقدر بـوده اسـت و امثالهم. مشـاور آمار 
گرفتـه بـود و فراوانـی ورودی هـا و خروجی هـا را در جـدول توزیـع فراوانی ثبت 

رفتارمصرفی
بازنشستگان

سخنران:
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کـرده بـود و مشـخص شـده بـود که چنـد درصـد مسـافران در چـه روزهایی از 
هفتـه و مـاه و سـال در چه سـاعتی از کجـا وارد محوطه می شـوند و چند درصد 
می خواهنـد از کجـا به کجـا بروند. در آخر بـه کمک این داده هـا، باجۀ اطاعات 
یـا راهنمایـی مسـافران را کـه در یکـی از اضـاع محوطه بود بـه مرکز محوطه 
آوردنـد و باجـه حاال به جای مسـتطیل بودن به شـکل دایره شـد. دایـره ای بودن 
باجـۀ اطاعـات باعـث می شـد افـراد در حرکـت به سـمت باجـه با قـوس قدم 
بردارنـد. دوربیـن همچنـان بر روی سـقف کریدور بـود و باز آمار گرفت و نشـان 
داد حـاال مسـیر افـراد بسـیار کوتاه تـر و رضایـت آنـان نیز بیشـتر شـده اسـت و 

به طور چشمگیری مشکل حل شد. 
در محیط هـای پیچیـده ای ماننـد جامعـه نیز کـه در ظاهر نظمی به چشـم 
نمی آیـد، در پـس رفتارهـا نظم وجود دارد و هنـر علم آمار ابراز یا آشـکار کردن 
ایـن نظـم اسـت. بـرای تصمیم گیـری در جوامع نیـاز داریم کـه رفتـار آدم ها را 
بسـنجیم، حتـی در ریاضی همیشـه دنبال بررسـی رفتـار متغیرها هسـتیم، ولی 
در حـوزۀ سیاسـت گذاری کامـًا ایـن بدیهیـات را فراموش می کنیـم. فراموش 
می کنیـم بایـد تغییـرات متغیرهـا را بفهمیـم. امروز با شـرایطی روبه رو هسـتیم 
کـه بـه اذعـان مقامـات و کارشناسـان مختلـف، دربـارۀ بازنشسـتگی صحبـت 
می کنیـم و تصمیـم می گیریـم، ولی دانـش و اطاعات مـا در این حوزه بسـیار 
انـدک اسـت. بـا ایـن اطاعات کـم دربـارۀ 7 تا 8 میلیـون نفر سـالمند و حدود 
4 تـا ۵ میلیـون نفـر بازنشسـته در کشـورمان تصمیـم می گیریم، ایـن در حالی 
اسـت کـه جامعـه سـالمندان و بازنشسـتگان بـزرگ اسـت و الزم اسـت قواعد 
رفتـاری آن را مطالعـه کنیـم و متناسـب بـا ویژگی ها و داللت هـای آن تصمیم 
بگیریـم. از ایـن زاویـه کار خانـم پروایـی بـرای مـا صرف نظـر از یافته های آن 

بسیار برجسته است. 
خیلی خوشـحالم ما در مؤسسـه توانسـتیم این طـرح را انجام دهیـم و امروز 
بـا سـؤاالت مشـخص ایـن تحقیـق و در قـوارۀ تهران بـا مصاحبۀ عمیـق با 46 
بازنشسـته توانسـتیم در اتاقی بسـیار تاریک کبریتی  روشـن کنیم. مثال معروفی 

هسـت کـه می گویـد المپ یـک خـودرو می تواند کل 
مسـیر تهـران تا جاسـب را روشـن کند و احتمـااًل فقط 
دو متـر را روشـن می کنـد، امـا بـا همیـن نور می شـود 
از تهـران تـا جاسـب رفت و برگشـت. به هـر حال این 
طـرح در حوزۀ مطالعـات بازنشسـتگی و رفتار مصرفی 
بازنشسـتگان بسـیار مهم اسـت. امیدواریم این مسیر را 
ادامـه بدهیـم و از همکاران مؤسسـه و دوسـتان حاضر 
و به خصـوص خانـم پروایـی می خواهـم که ایـن حوزه 
را ادامـه دهنـد و ایـن تحقیـق را شـروع کار بداننـد، نه 
پایـان آن. می دانیـم کـه هر طـرح و مطالعه ای سـؤالی 
را پاسـخ می دهد و سـؤاالت بیشـتری را ایجاد می کند، 
احتمـااًل پـس از ایـن جلسـه سـؤاالت بیشـتری پیش 
خواهـد آمـد. ان شـاءاهلل  در سـال آینـده مؤسسـه بتواند 
مطالعـات دیگـری از ایـن جنـس انجـام دهـد. از خانم 
پروایـی و همچنین از دوسـتان روابـط عمومی صندوق 
تشـکر می کنـم کـه بـرای برگزاری این جلسـه بسـیار 
زحمت کشـیدند. خواهـش می کنم خانـم پروایی نتایج 
بحثشـان را در حـدود 30 دقیقـه ارائه کنند تـا در پایان 

جلسه دوستان بتوانند سؤاالتشان را مطرح کنند. 
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پروایـی: بـا یـاد و نـام خـدا و تشـکر از دوسـتانی که 

اینجـا حاضـر شـدند، خیلـی  در  و  زحمـت کشـیدند 
ممنونـم کـه ایـن پـروژه را مطالعـه کردیـد. مشـتاق 
شـنیدن نظـرات تخصصی و کارشناسـی شـما هسـتم 
کـه بـه ارتقـای کار بسـیار کمـک می کنـد. بایـد از 
همـکاران در مؤسسـه صبـا خیلـی تشـکر کنم؛ بسـیار 
بـه مـن در مراجعاتـم کمـک کردند. همچنیـن از خانم 
زاده غـام کـه بسـیار همراهـی کردند تشـکر می کنم. 
ایشـان بـرای داده هـای مصاحبـه به مـن خیلی کمک 
کردنـد. با هماهنگی های ایشـان کار میدانـی برای من 

تسهیل شد و قدردان زحمات همۀ دوستان هستم. 
مصرفـی  رفتـار  »شناسـایی  مـن  پـروژۀ  عنـوان 
بازنشسـتگان صندوق بازنشسـتگی کشـوری« بود. در 
ایـن پـروژه مـا به دو پرسـش پاسـخ دادیـم: اول اینکه 
می خواسـتیم بدانیـم از رفتـار مصرفـی بازنشسـتگان 
تهرانـی چـه سنخ شناسـی ای می توانیـم ارائـه دهیـم؛ 
بازنشسـته ها  مصرفـی  رفتـار  بگوییـم  اینکـه  دوم  و 
چگونـه قابـل تبیین اسـت و چـه عواملی بـه این تنوع 
شـکل می دهـد. ایـن موضـوع از جهات مختلـف برای 
مـا خیلـی مهـم بـود. اول بـه ایـن دلیـل کـه صندوق 
مهـم  صندوق هـای  از  یکـی  کشـوری  بازنشسـتگی 
کشـور پـس از صنـدوق تأمین اجتماعی اسـت و تقریبًا 
2 میلیـون و 400 هـزار نفـر مشـترک دارد. همچنیـن 
در صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری گروه هـای شـغلی 
مختلـف از اسـتاد دانشـگاه تا طبقـات و سـطوح پایین 
مشـاغل خدماتـی حضـور دارند. تصـور ما ایـن بود که 

تجربـۀ بازنشسـتگی تجربـه ای یکدسـت و همگـون نیسـت و با توجه بـه اینکه 
منابـع و مشـاغل بازنشسـتگان چه باشـد این تجربـه متفاوت خواهد بـود. هدف 
مـا فهـم ایـن تنـوع و تکثـر بـود. از ایـن جهـت کار کیفـی را انتخـاب کردیم تا 
بتوانیـم الیه هـای عمیـق، دقیـق و ظریـف موضـوع را بفهمیـم. اهمیـت دیگر 
شـناخت رفتار مصرفی بازنشسـتگان بـه دلیل تغییر و تحـوالت اقتصادی جامعه 
به خصـوص در یـک دهـۀ اخیـر بود. ما می خواسـتیم بدانیـم این تغییـر و تحول 
اقتصـادی چـه تأثیری بـر رفتار مصرفی بازنشسـتگان مـا دارد و به این واسـطه 
بفهمیـم فـرد بازنشسـته ای که در ایـن اقتصاد زیسـت می کند، رفتـار مصرفی و 
سـبک زندگـی روزمـره اش به تبع تغییـرات اقتصـادی چه تغییـری می کند. فهم 
شـکل های جدیـد رفتـار مصرفـی بازنشسـتگان بـرای مـا در ایـن پروژه بسـیار 
اهمیـت داشـت. از سـوی دیگـر می دانسـتیم کـه افزایـش امیـد بـه زندگـی و 
پیشـرفت علـم پزشـکی باعـث شـده اند دورۀ بازنشسـتگی طوالنی تـر از پیـش 
شـود و در حال حاضر افراد دو سـه دهه از زندگی شـان بازنشسـته هسـتند و به 
دوران سـالمندی وارد می شـوند و در اینجا بحث سـبک زندگـی و رفتار مصرفی 

بازنشستگان برای ما مهم می شود. 
بسـیاری از بازنشسـتگان کشـوری مـا حقـوق پایینـی دریافـت می کننـد و 
حقـوق دریافتـی بخـش اعظـم این افـراد زیـر 3 میلیون تومـان اسـت. این هم 
باعـث شـد که موضوع برای ما اهمیت داشـته باشـد تـا بدانیم چگونه این قشـر 
از بازنشسـتگان مصارفشـان را مدیریـت می کننـد و بـه چـه اموراتـی می پردازند 
و از چـه اموراتـی می گذرنـد. فهـم همـۀ ایـن مـوارد بـه مـا کمـک می کـرد تا 
روایـت دقیقـی از ایـن ماجـرا داشـته باشـیم و در مرحلـۀ بعـد سیاسـت گذار و 
برنامه ریـز بـا این روایـت بتواند سیاسـت گذاری اجتماعی-حمایتـی بهتری برای 
بازنشسـتگان داشـته باشـد و متوجه بشـود کـه خألها کجاسـت و در کجـا باید 
سیاسـت گذاری انجـام دهـد. مثـًا در بحـث سـامت اگـر سیاسـت گذار رفتـار 
مصرفـی بازنشسـتگان را بفهمـد، خیلـی خـوب می توانـد سیاسـت گذاری کنـد 
و سـازمان می توانـد اسـتراتژی های بهتـری بـرای بهبـود زندگی بازنشسـتگان 
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داشـته باشـد. ایـن امـر هم بـه نفع سـازمان و هـم به نفع بازنشسـتگان اسـت. 
بعـداً بـه این موضوع اشـاره خواهـم کرد. هر سـازمانی که بخواهد دربارۀ سـبک 
زندگـی سـامت کار کنـد، هـم بـه نفـع بازنشسـته و هم به نفع کشـور اسـت؛ 
هـم هزینه هـای درمـان سـالمندان کاهـش می یابـد و هـم هزینه هـای دولـت. 
تمـام نتایـج کار مـا بـه سیاسـت گذار سـرنخ هایی می دهد تـا بتوانـد راهبردها و 

استراتژی های متناسبی برای بازنشستگان در پیش بگیرد. 
در ایـن حـوزه کار پژوهشـی انجـام نشـده بـود. عمـدۀ کارهـای پژوهشـی 
کـه انجـام شـده بـود در حـوزۀ وضعیت رفاهـی بازنشسـتگان و سـبک زندگی 
بازنشسـتگان، آن هـم عمدتـاً در حـوزۀ روان شناسـی و حـوزۀ فـردی و ُخـرد و 
بـا روش کّمـی و ابـزار پرسشـنامه بـود، درحالی کـه در ایـن پژوهـش مـا رفتار 
مصرفی بازنشسـتگان را بررسـی کردیـم. کار ما خرد و کّمی نبـود. کار ما کیفی 
و به شـکل اسـتقرای قیاسـی بود، درحالی که سـعی کردیم صدای بازنشستگان 
را بشـنویم و روایت هـا و تجربـۀ زیسـتۀ آنـان را روایـت کنیـم، در عیـن حـال 
تـاش کردیـم بـا متخصصـان و کارشناسـان هـم صحبـت کنیـم و اطاعات 
آمـاری و اسـنادی بـرای فهـم جامعـۀ بازنشسـتگان و سیاسـت گذاری ها دربارۀ 

آنان داشته باشیم. 
تحلیـل داده هـای ما بـه روش تحلیل تماتیک-تحلیل مضمون بوده اسـت و 
مصاحبه های عمیق نیمه سـاختاریافته داشـتیم. یک پرسشـنامۀ اولیه با سـؤاالت 
بـاز نیـز داشـتیم که ایـن پرسشـنامه بـا مصاحبه هایی که انجام می شـد هـر روز 
کامـل و کامل تـر می شـد. نمونه گیـری مـا مربـوط بـه ادارۀ بازنشسـتگی شـهر 
تهـران بـود کـه همـۀ بازنشسـتگان امـکان حضـور و مراجعه بـه آن را داشـتند. 
بازنشسـتگان را بـه چنـد گـروه سـنی تقسـیم کردیـم: بازنشسـتگان جـوان یـا 
بازنشسـتگان غیرسـالمند )پایین تر از 6۵ سـال(، بازنشسـتگان اوان سالمندی )6۵ 
تا 74 سـال(، بازنشسـتگان سـالمند )7۵ تا 8۵ سـال( و بازنشستگان کهنسال )8۵ 
سـال بـه بـاال(. این کار محدود به بازنشسـتگانی بود که توانایـی حضور و مراجعه 
به ادارۀ بازنشسـتگی را داشـتند؛ بنابراین ما با بازنشسـتگان خیلی کهنسالی که در 

منـزل بودند و فرزندانشـان برای کارهـای آن ها مراجعه 
می کردنـد کاری نداشـتیم؛ البتـه بودنـد کسـانی که به 
ادارۀ بازنشسـتگی بـا وجـود کهنسـالی مراجعـه کننـد 
کـه بـا آن هـا هـم مصاحبـه کـردم. دربـارۀ گروه هـای 
طبقاتـی و شـغلی هم بایـد بگویم که گروه های شـغلی 
خیلی بـاال مانند کارکنان عالی رتبه، پزشـکان برجسـته 
و مشـاوران و وزرا در کار مـا بـه دلیـل عـدم دسترسـی 
حضـور نداشـتند؛ البتـه مـا اصًا دنبـال تعمیـم نبودیم. 
ماهیـت کار کیفـی دنبـال تعمیـم نیسـت. مـا در پـی 
توصیـف دقیـق و سنخ شناسـی و دسـته بندی پدیده هـا 

و پروراندن مفاهیم نظری بودیم. 
در پژوهـش حاضـر بازنشسـتگان طبقـات پاییـن 
شـامل گروه های شـغلی چـون کارکنان سـطوح پایین 
و نیروهـای خدماتـی دولـت مانند راننـدگان و کارگران 
)طبقـات پاییـن پاییـن(، کارکنـان دفتـری و کارمندان 
بازنشسـتگان  بـاال(؛  پاییـن  )طبقـات  دولـت  عـادی 
طبقـات میانـی شـامل معلمـان و مشـاغل فرهنگـی 
دولـت )طبقات میانـی پایین( و کارکنان سـطوح میانی 
دولـت )طبقـات میانی بـاال(؛ بازنشسـتگان طبقات باال 
شـامل مدیـران سـطوح بـاالی دولـت )طبقـات باالی 
پاییـن( و اسـاتید دانشـگاه )طبقات باالی بـاال( در نظر 
گرفتـه شـده اند. در ایـن دسـته بندی طبقاتـی، معیـار 
نـوع شـغل، منزلت شـغلی، تحصیـات، میـزان درآمد 
و دارایی های سـرمایه ای سـالمندان درنظر گرفته شـده 
اسـت. البته طبقـات خیلی بـاال واقعاً در کار مـا در نظر 
گرفته نشـدند. بیشـترین طبقاتی که توانسـتیم بررسی 
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کنیـم اسـاتید دانشـگاه و کارکنانـی ماننـد معاونـان و 
مدیرکل های ادارات بودند. 

مـن یافته هـای این کار را به دو دسـتۀ »توصیفی« 
یافته هـای  در  کـرده ام:  تقسـیم بندی  »تحلیلـی«  و 
توصیفـی جدولـی داشـته ام کـه در ایـن جـدول همـۀ 
اطاعاتـی را کـه از ایـن 46 نفـر گرفتـه ام، آورده ام؛ 
البتـه مـا با تعداد بیشـتری؛ یعنـی حدود ۵۵ تـا 60 نفر 
مصاحبـه کردیـم، ولـی مصاحبه هایـی را کـه کامل تـر 
بودنـد مبنـای تحلیل قرار دادیم. ما متغیرهای بسـیاری 
ماننـد جنسـیت، وضعیـت تأهـل، وضعیـت تحصیلـی، 
تعـداد فرزندان، شـغل پیشـین بازنشسـته، شـغل فعلی 
بازنشسـته، شـغل پیشـین و فعلـی همسـر بازنشسـته، 
منابع درآمدی و حقوق بازنشسـتگی را بررسـی کردیم؛ 
البتـه ایـن سـؤاالت را به صـورت تک تـک و به طـور 
مسـتقیم از بازنشسـتگان نپرسـیدیم، بلکـه در حیـن 
گفت وگـو به شـکل های مختلف و در حیـن حرف های 
فـرد مصاحبه شـونده به دسـت آوردیم. مثًا بازنشسـته 
می گفـت خانـه ام را اجـاره داده ام و یک حقـوق ماهیانه 
نوشـتم  خـودم  تحلیل هـای  در  مـن  می گیـرم.  هـم 
کـه ایـن فـرد منبـع درآمـد دیگری هـم به جـز حقوق 
بازنشسـتگی اش دارد یـا مثـًا بازنشسـتۀ دیگـری که 
فرزندانـش ایـران نیسـتند به او خیلی کمـک می کردند 
از  بیشـتری  درآمـدی  منبـع  نیـز  او  کـه  فهمیـدم  و 
حقـوق بازنشسـتگی اش دارد و این را »شـبکۀ حمایتی 

فرزندمحور« نام نهادم. 
اطاعـات توصیفـی خیلـی خوبـی بـه دسـت آمد، 

متأسـفانه وقـت نیسـت و مـن نمی توانـم آن هـا را مطرح بکنـم. ولی یـک مورد 
کـه الزم اسـت بگویـم ایـن اسـت کـه مـا توانسـتیم منابـع درآمد بازنشسـتگان 
را در شـش دسـته طبقه بنـدی کنیـم: اول، افـرادی کـه تنها حقوق بازنشسـتگی 
خودشـان را داشـتند؛ دوم، افرادی که حقوق بازنشسـتگی خودشـان و همسرشان 
را داشـتند. ایـن افـراد عمدتـاً بازنشسـتگان آموزش و پرورش بودند؛ دسـتۀ سـوم 
بازنشسـتگانی بودنـد که علی رغم داشـتن حقـوق ماهیانۀ بازنشسـتگی همچنان 
کار می کننـد. اینجا هم بازنشسـتگان آمـوزش پرورش و کارمندان سـطوح پایین 
قـرار داشـتند؛ دسـته چهـارم، افـرادی بودنـد کـه در کنار حقـوق بازنشسـتگی از 
دارایی هـای سـرمایه ای نیـز بهره منـد بودنـد؛ دسـتۀ پنجم افـرادی بودنـد که در 
کنار حقوق بازنشسـتگی از کمک فرزندانشـان نیز بهره می بردند؛ و دسـتۀ ششـم 
افـرادی بودنـد کـه منابع درآمـدی چندگانه داشـتند؛ یعنی برای مثـال هم حقوق 
بازنشسـتگی خودشان و همسرشان را داشـتند و هم همچنان کار می کردند و هم 

دارایی های سرمایه ای داشتند. 
در بخـش یافته هـای تحلیلـی، نخسـتین پرسـش مـا سنخ شناسـی رفتـار 
مصرفـی بازنشسـتگان و دومیـن پرسـش ما عوامـل شـکل گیری و تبیین کنندۀ 
چنیـن رفتـار مصرفی بـود. در سنخ شناسـی رفتـار مصرفی بازنشسـتگان ما پنج 
دسـته رفتـار مصرفـی بازنشسـتگان را شناسـایی کردیـم. ایـن رفتارهـا عبـارت 
از: رفتـار مصرفـی »ضرورت محـور و معیشـت گونه«؛ رفتـار مصرفـی  بودنـد 
»فراغت محـور«؛ رفتـار مصرفـی »سـامت محور«؛ رفتار مصرفـی »معطوف به 

فرزندان«؛ و رفتار مصرفی »خیرخواهانه و مذهبی«. 
مصرفـی  رفتـار  مـا،  پاییـن  طبقـات  زندگـی  سـبک  ویژگـی  مهم تریـن 
ضرورت محـور و معیشـت گونه اسـت. در ایـن گـروه، اولویـت تأمیـن معیشـت و 
مصـرف کاالهـای ضروری بـود. در اینجا مصـرف قناعت محور اسـت. »فراغت«، 
»مصـرف فرهنگی«، »مصرف سـامت« و »خودمراقبتی« در این سـبک زندگی 
از سـبد مصـرف افراد حذف شـده اسـت. ایـن رفتار مصـرف را می توانیـم با توجه 
بـه نظریـۀ مهم سلسـله مراتب نیازهـای مازلو تبیین کنیـم. افراد زمانـی می توانند 
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نیازهـای سـطوح بـاالی خـود را تأمیـن کننـد کـه از نیازهـای اولیه و ضـروری و 
معیشتشـان گـذر کرده باشـند، درحالی کـه بخش زیـادی از بازنشسـتگان طبقات 
پاییـن مـا همچنـان درگیـر نیازهـای حداقلی و ضـروری زندگی شـان بودنـد و به 
ایـن دلیـل نمی تواننـد به هنر، فرهنـگ، اوقات فراغت و حتی سـامت خودشـان 
بپردازنـد. یکـی از دالیـل مهم این مسـئله وضعیت اقتصادی کشـور و تورم باالی 
40 درصـد اسـت. در چنیـن شـرایطی، قـدرت خریـد بازنشسـته به شـدت کاهش 
می یابـد و بـرای بازنشسـته ای کـه فقـط بـه حقـوق بازنشسـتگی خـودش متکی 
اسـت زیسـت روزمـره در اقتصـادی ناامـن و بی ثبـات با حقـوق ثابـت، چیزی جز 
پیگیـری ضـرورت و معیشـت زندگـی بـرای آن فـرد را در پـی نـدارد. در چنیـن 
شـرایطی، رفتـار مصرفی معطوف بـه خودمراقبتـی و رعایت رژیم غذایی نیسـت. 
فهمـی از این مسـئله برای بسـیاری از بازنشسـتگان مـا وجود نداشـت. از یکی از 
بازنشسـتگان پرسـیدم چنـد وقت یـک بار به چـکاپ می روید و او پاسـخ داد اصًا 
بـرای مـن پیش نیامده اسـت که به چـکاپ بـروم، درحالی که چکاپ پزشـکی در 
سـنین بـاال پیش آمدنـی نیسـت، بلکـه ضـرورت دارد چنیـن فردی هر شـش ماه 
یـا هـر سـال یک بـار باید برای چـکاپ بـه بیمارسـتان ها مراجعه کنـد، ولی هیچ 
فهمـی از خودمراقبتـی برای طبقات پایین وجود نداشـت. علت این امر در بخشـی 
از افـراد طبقـات پاییـن بـه خاطـر سـرمایۀ فرهنگـی پایین و نبود سـواد سـامت 
بـود و در بخـش زیـادی از ایـن افـراد هم بـه خاطر سـرمایه اقتصـادی پایین بود. 
بازنشسـته ای می گفـت من دو سـال اسـت کـه دفترچـه ام را عوض کـرده ام، ولی 
دو سـال اسـت کـه می خواهـم بـرای چـکاپ بـروم تـا ببینـم دردم چیسـت، ولی 
هنـوز نرفتـه ام. ایـن فـرد به خاطر مشـکل اقتصـادی بـرای چکاپ نمی رفـت. در 
شـرایط اقتصـادی امـروز، افزایـش ناچیـز حقـوق بازنشسـتگی در مقابـل افزایش 
شـدید قیمت هـا و وقـوع ابرتـورم، نه تنهـا مصـرف فرهنگی و سـامت را از سـبد 
خانوار حذف کرده اسـت، بلکه امنیت غذایی، پزشـکی و سـامت او را دچار خطر 

می کند و افراد سعی می کنند به ضروریات اکتفا کنند. 
رفتـار مصرفـی فراغت محـور را بـر اسـاس نظریـه بوردیـو بـه فراغت هـای 

»عامیانـه«، »میان مایـه« و »نخبه گرایانه« طبقه بندی 
کردیـم. طبقـات پایین و میانـی عمدتاً فراغـت عامیانه 
و میان مایـه دارنـد؛ یعنـی فراغت هـای بـدون هزینـه 
در سـبد  نمی تواننـد  گـروه  ایـن  دارنـد.  و کم هزینـه 
مصرفی شـان بـرای فراغـت هزینـه کنند. طبقـات باال 
و طبقـات میانی رو بـه باال اوقات فراغـت نخبه گرایانه 
دارنـد. ایـن دسـته کتاب هـای تخصصـی، فرهنگـی و 
تاریخـی می خواننـد. مصـرف فرهنگی-هنـری دارنـد. 
مثـًا طبقـات بـاال به سـینما و کنسـرت، کاس یوگا، 
شـنا و گاه زبـان نیـز می رونـد. ایـن نیـز بـا نظریـۀ 
سلسـله مراتب تبیین پذیـر اسـت. ایـن افـراد کسـانی 
هسـتند کـه از نیازهای اولیه و ضرورت هـای کارکردی 
و مادی شـان توانسـته اند گـذر کنند و بتوانند به سـمت 
مصـرف فرهنگـی و فراغتـی حرکـت کننـد و نیازهای 
سـطوح باالی خودشـان را برآورده کننـد. طبقات پایین 
بیشـتر فراغتشـان قدم زنـی، پیـاده روی، پـارک  رفتن و 

تماشای برنامه های تلویزیون بود. 
در رفتـار مصرفـی سـامت محور، خودمراقبتـی و 
ترجیحـات غذایـی سـامت محور لحـاظ می شـد. در 
ایـن نـوع رفتـار، سـرمایۀ فرهنگی بازنشسـتگان خیلی 
تعیین کننـده بود. اسـتراتژی غالب در سـبک غذایی هم 
پرهیـز از غذاهـای ناسـالم بـود تـا اسـتفاده از غذاهای 
سـالم! ترجیحات غذایی سـالم بیشـتر برای طبقات باال 
و میانـی رو به باال وجود داشـت. طبقات پایین و افرادی 
مسـئولیت های  و  داشـتند  اقتصـادی  مشـکات  کـه 
زندگی شـان زیاد بود، خودمراقبتی نداشـتند و رژیم های 
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غذایی شان را رعایت نمی کردند. 
رفتـار مصرفی معطوف بـه فرزنـدان حمایت محور 
و آموزش محـور بـود. یکـی از مهم تریـن ویژگی هـای 
جامعـه مـا پـس از انقاب گسـترش آمـوزش عالی در 
کشـور مـا در سـطوح مختلـف دولتـی، آزاد، پیـام نور و 
علمی-کاربردی بوده اسـت. امـروز در همۀ خانواده های 
ایرانـی یک دانشـجو وجـود دارد و همـۀ خانواده ها، چه 
طبقـات بـاال و چـه طبقـات پاییـن، درگیـر آمـوزش 
فرزندانشـان هسـتند. اتفـاق دیگر طوالنی شـدن زمان 
آمـوزش فرزنـدان، تأخیر در ورود به بـازار کار و افزایش 
زیـادی  بسـیار  بخـش  اسـت.  فرزنـدان  تجـرد  سـن 
از هزینـۀ والدیـن هزینه هـای آموزشـی آنـان اسـت. 
عـاوه بـر آمـوزش، والدیـن در بخـش حمایتـی نیز از 
فرزندانشـان حمایـت می کننـد. در اینجا، بحـث ناامنی 

شـغلی، بیکاری فرزندان، مشـاغل بخش خصوصی، افزایش تجـرد و ازدواج های 
منجـر بـه طـاق اسـت. دختـران بـا طـاق بـه خانـۀ پدرانشـان برمی گردند و 
پسـران هـم فرزندانشـان را نزد بازنشسـتگان می گذارنـد. همۀ این هـا رفتارهای 
حمایت محـور و آموزش محـور والدیـن برای فرزندانشـان اسـت. نوعـی حمایت 
نسـلی یک طرفـه و یک سـویه از طـرف والدیـن بـه سـمت فرزندانشـان جریان 

دارد. 
رفتـار مصرفـی خیرخواهانـه و مذهبـی مربوط بـه بازنشسـتگان طبقات باال 
و طبقـات میانـی رو بـه بـاال بـود، چـون ایـن افـراد نیـز از نیازهای معیشـتی و 
روزمره شـان فـارغ شـده بودنـد و می توانسـتند بـه نیازهـای سـطوح باالیشـان 
بپردازنـد. در اینجـا طبقـات پاییـن نیـز در شـکل فعالیت هـای مذهبـی فعـال 
دیـده می شـدند، امـا در طبقـات بـاال و میانـی رو بـه باال دیده می شـد کـه این 
بازنشسـتگان هزینـۀ اقـوام را تأمیـن می کننـد و کارهـای خیرخواهانـه بـرای 

خودشان و خویشاوندان نزدیکشان و در عرصۀ عمومی انجام می دهند. 
پرسـش مطرح شـدۀ بعـدی این بود کـه عوامـل تعیین کنندۀ رفتـار مصرفی 
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بازنشسـتگان چیسـت. می خواسـتیم بدانیم چه عواملی در تعیین این سـنخ های 
رفتـاری مؤثـر اسـت. چهـار عامـل در اینجـا وجـود دارد: اول، »ویژگی هـای 
بازنشسـتگی و سـالمندی«؛ دوم »ویژگی هـای نظـام اقتصـادی ایـران«؛ سـوم 
»ویژگی هـای نظام بازنشسـتگی ایـران«؛ و درنهایـت »ویژگی های سـرمایه ای 

خود بازنشستگان« بود. 
در بخـش ویژگی هـای بازنشسـتگی و سـالمندی بایـد گفـت بازنشسـتگی 
به خودی خـود بـرای طبقـات پاییـن بـه کاهـش قـدرت خرید و کاهـش مصرف 
آنـان منتهـی می شـود. تغییـر درآمـدی آنـان و کاهـش حقـوق آنـان بـه همراه 
افزایـش سـن و بیشـتر شـدن میـزان بیماری هـای آنـان هزینه های سـامت و 

درمان سالمندان را بیشتر می کند. 
در بخـش دیگـر بـار هزینه هـا و انتظـارات خانوادگـی اسـت کـه بـر دوش 
سـالمندان قـرار دارد؛ بنابرایـن ایـن دوره به خاطـر ویژگی هایش باعث می شـود 
رفتـار مصرفـی افـراد تغییـر کنـد و شـکل های جدیدی پیـدا کند. بازنشسـتگان 
در گذشـته بیشـتر نقش پـدر و مادر را داشـتند، اما با گسـترش خانواده هایشـان، 
پدربـزرگ، مادربزرگ، پدرشـوهر، مادرشـوهر، پـدرزن و مادرزن می شـوند؛ یعنی 

مسئولیت ها و نقش های آنان بیشتر می شود. 
در فرهنـگ جامعـۀ ایرانـی اگرچـه هـم پدرهـا و هـم مادرها در این سـنین 
خیلـی تحـت فشـار هسـتند، ولی فرهنـگ مردسـاالرانه جامعۀ ما کـه البته قبًا 
خیلـی جاهـا به مـردان کمک کرده اسـت، در دورۀ سـالمندی مـردان را بیش از 
زنـان تحـت فشـار قـرار می دهد، چـون بسـیاری از مسـئولیت ها را همچنـان از 
پـدران خانـواده انتظـار دارند. آن هـم پدرانی که حاال بازنشسـته شـده اند. از این 

جهت بازنشسـتگان مرد بیشـتر از همسرانشـان تحت فشـار انتظـارات بودند.
دربـارۀ ویژگی هـای نظـام بازنشسـتگی ایـران، بازنشسـتگان خیلـی روی 
ناهمسـانی حقـوق بازنشسـتگی تأکیـد کردنـد؛ همچنین بـر عدم کفایـت حقوق 
بازنشسـتگی، عدم کفایـت خدمـات درمانی و فقـدان خدمات فراغتـی و تفریحی. 
همـۀ ایـن مـوارد بـر رفتـار مصرفـی آنـان تأثیرگـذار اسـت. عدم کفایـت حقوق 

بازنشسـتگی خود متأثـر از ویژگی های نظـام اقتصادی 
ماسـت. نظام اقتصـادی در این زمینه خیلی تعیین کننده 
اسـت. عاوه بر این حقوق  بازنشسـتگان ما متناسـب با 
خط فقر و نرخ تورم کشـور نیسـت. کسـانی که در دهۀ 
70 و 80، بازنشسـته شدند می گویند حقوقشان متناسب 
بـا هم رده های خودشـان که امروز بازنشسـته می شـوند 
نیسـت. آن هـا می گوینـد حقوقشـان به شـدت در ایـن 
اقتصـاد تورمـی کاهـش پیـدا کـرده اسـت. عدم کفایت 
خدمـات درمانـی نیـز در ایـن زمینه بسـیار مؤثر اسـت. 
بازنشسـته،  افزایـش سـن فـرد  بـا  در شـرایطی کـه 
بیماری هـای بیشـتری بـه سـراغ بازنشسـته می آیـد، 
عدم کفایـت خدمـات درمانی نظـام بازنشسـتگی باعث 
می شـود هزینه هـای درمـان خیلی افزایـش بیابد و خود 
فرد بازنشسـته هزینه هـای زیادی را متقبل شـود و فرد 
نتوانـد به جنبه هـای دیگر زندگـی اش بپـردازد. این امر 
در کنـار اقتصـاد تورمی کشـور مـا و عدم کفایت حقوق 
بازنشسـتگی باعث می شود در بخشـی از طبقات پایین، 
از هزینه هـای سـامت و درمان بگذرنـد و این هزینه ها 
ریاضت گونـه  و  کننـد  حـذف  مصرفشـان  سـبد  از  را 
زندگـی کننـد. بازنشسـتگان بـرای توضیـح مفاهیمـی 
کـه بـه عدم کفایت خدمـات درمانـی مربوط می شـد از 
عباراتی مانند عدم پوشـش کامـل دارو، ویزیت، خدمات 
دندان پزشـکی، سـمعک، عینـک و تجهیزات پزشـکی 
بـرای خودشـان و همسرانشـان اسـتفاده می کردند. این 
مـوارد در شـرایط اقتصـادی کشـور برای بازنشسـتگان 

طبقات پایین خیلی سخت بود. 
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مـورد دیگری که بازنشسـتگان بارهـا آن را مطرح 
می کردنـد تفـاوت خدمـات درمانـی و بیمـۀ تکمیلـی 
شـاغان و بازنشسـتگان بود. آن ها می گفتند شـاغان 
خدمـات بهتـری می گیرنـد و بـه مـا خیلـی از ایـن 
خدمـات تعلـق پیدا نمی کنـد. متأسـفانه در فرهنگ ما، 
اسـتراتژی های سـامت محور کـم پیگیری می شـود و 
افـراد شـاغل از این خدمـات خیلی اسـتفاده نمی کنند، 
امـا بازنشسـتگان بـا توجـه بـه افزایـش سنشـان، هم 
خودشـان و هـم اعضای خانواده شـان به شـدت به این 
خدمات نیاز دارند؛ البته ممکن اسـت نظام بازنشسـتگی 
بـا توجه بـه مقتضیاتش بگویـد ما نمی توانیم بیشـتر از 
ایـن کاری کنیـم. می دانیـم بودجـۀ کشـور کـم اسـت 
و در شـرایطی هسـتیم کـه دولـت سـعی می کنـد از 
هزینه هایـش کـم کنـد. در همیـن شـرایط، بیشـترین 
بودجـۀ رفاهی کشـور ما صرف بازنشسـتگان کشـوری 
و لشـکری می شـود و ایـن هـم وضعیت بازنشسـتگان 
ماسـت. ایـن را تأکیـد کـردم تـا بدانیـد بخـش اعظم 
بودجـۀ رفـاه در کشـور مـا صرف ایـن موارد می شـود، 
درحالی کـه بسـیاری از سـالمندان مـا بـدون درآمـد و 
بودجـه رفاهـی هسـتند و بودجـۀ رفاهی کشـور باید به 

سمت این افراد هم سوق پیدا کند. 
دربـارۀ ویژگی هـای نظـام اقتصادی مـان هـم کـه 
همـه می دانیـم تورم هـا، ابرتورم هـا، افزایـش نـرخ ارز، 
افزایش سـطح عمومی قیمت ها، بیـکاری و ناامنی های 
شـغلی، همه ویژگی نظـام اقتصادی جامعۀ ایران اسـت 
کـه همـۀ این هـا مصـرف بازنشسـتگان را تحـت تأثیر 

قرار داده است. این سه ویژگی بین همۀ بازنشستگان ما مشترک بود. 
کـه  بـود  دیگـری  ویژگـی  نیـز  بازنشسـتگان  سـرمایه ای  ویژگی هـای 
بازنشسـتگان مـا را از هـم متمایز می کـرد. اینجا کیفیت مصرف، سـبک زندگی 
و شـیوۀ مصـرف آنـان بـا هـم متفـاوت می شـد. ایـن سـرمایه ها عبارت انـد از: 
»سـرمایۀ اقتصـادی«؛ »سـرمایۀ فرهنگـی«؛ »سـرمایۀ اجتماعـی«؛ »سـرمایۀ 
خانوادگی«؛ و »سـرمایۀ سـامت«. در اینجا سـبک زندگی سـالمندان با یکدیگر 
متفـاوت می شـود و دیگـر تجربۀ بازنشسـتگی تجربـه ای یک شـکل و همگونی 
نیسـت و بر اسـاس دسترسـی به انواع این سـرمایه ها برای بازنشسـتگان تجربۀ 

متفاوتی ایجاد می شود. 
دربـارۀ سـرمایۀ اقتصـادی و منابـع درآمـدی قبـًا صحبت کردیـم. از طریق 
سـرمایۀ فرهنگی سـواد و دانش تغذیه، سواد سـامت و خودمراقبتی ارتقا می یابد. 
سـرمایۀ فرهنگی خیلی مهم اسـت. بازنشسـتگانی که سـرمایۀ فرهنگی بهتری 
دارنـد می توانند سـرمایۀ سـامت خوبی برای خودشـان فراهم کننـد. برای نمونه 
وقتـی طول عمر افـراد با دانش تغذیه ای افزایش یابد، دورۀ سـالمندی سـالم تری 
را طـی می کننـد و هزینه هـای درمـان آن هـا کمتر می شـود. این امر هـم به نفع 

آن ها و هم به نفع دولت و سازمان بازنشستگی است. 
سـرمایۀ اجتماعـی بـرای بازنشسـتگان مجرد بسـیاری که داریـم خیلی مهم 
اسـت. پنـج شـش نفر از بازنشسـتگان ما در ایـن مصاحبه ها مجرد بودند. سـرمایۀ 
اجتماعـی؛ یعنـی ارتباط با دوسـتان و خویشـاوندان برای بازنشسـتگان، شـبکه ای 
از حمایـت اجتماعـی ایجـاد می کند که از طریـق آن کیفیت زندگی بازنشسـتگان 
ارتقـا پیدا می کند و بسـیاری از نیازهای بازنشسـتگان از طریـق این منابع حمایتی 
برطـرف می شـود. در کنـار اهمیت زیاد سـرمایه های قبل که به آن اشـاره کردیم، 
متوجـه شـدیم سـرمایۀ خانوادگی بازنشسـتگان بسـیار بسـیار مهم اسـت. آن قدر 
ایـن سـرمایه اهمیـت دارد کـه بـه نظـر مـن فقط چند پـروژه بایـد در ایـن زمینه 
کار بشـود. می شـود سـرمایۀ خانوادگـی را جزو سـرمایۀ اجتماعی قـرار داد؛ ولی به 
خاطـر اهمیـت این سـرمایه در طول دوران بازنشسـتگی من این سـرمایه را مجزا 
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کـردم. سـرمایۀ خانوادگـی می تواند آن قدر مهم باشـد کـه اگر بازنشسـته ای تمام 
سـرمایه های قبلی را داشـته باشـد ولی سرمایۀ خانوادگی نداشـته باشد، زندگی اش 

به شـدت تحـت تأثیر قـرار بگیرد.
کمیـت و کیفیـت رابطـۀ فـرد بازنشسـته بـا اعضـای خانـواده اش با سـرمایۀ 
خانوادگـی افـراد تعییـن می شـود. اگر فـرد سـرمایۀ خانوادگـی و عاطفی نداشـته 
باشـد، حتـی اگـر از همـۀ سـرمایه ها بهره مند باشـد، این امـر می توانـد باعث طرد 
عاطفـی و خانوادگـی فـرد بازنشسـته و سـالمندآزاری و خشـونت علیه سـالمندان 
بشـود. متأسـفانه اخیـراً خشـونت علیه سـالمندان زیاد شـده اسـت. ما افـرادی در 
طبقـات میانـی و پاییـن دیدیـم کـه با اینکه سـرمایه های دیگـر آنان خـوب نبود، 
ولـی چـون سـرمایۀ خانوادگـی خیلـی خوبـی داشـتند زندگـی باکیفیـت و خوبی 
داشـتند. بـرای مثـال می گفتند »چون خانمم خوب اسـت، زندگی ام خوب اسـت«. 
شـاید در یـک مصاحبـه ده بـار فـرد بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد. در عیـن حال 
سـالمندانی بودنـد که همه چیز داشـتند و می گفتنـد خانمم خوب نبـود و بچه هایم 
هـم رفتنـد، بـا خانمـم ائتـاف کردنـد و مـن زندگـی باکیفیتی نـدارم. بـرای من 
محدودیت هـای اجتماعـی و اقتصـادی ایجـاد می کننـد و می گوینـد با چه کسـی 
بگـرد و بـا چه کسـی نگرد. گوشـی تلفن مـن را به زور جـواب می دهنـد؛ بنابراین 

سرمایۀ خانوادگی برای این دوره از زندگی بسیار اهمیت دارد. 
آخرین سـرمایه، سـرمایۀ سـامت اسـت که متأسـفانه در کشـور ما دربارۀ 
سـرمایۀ سـامت اصـًا کار نشـده اسـت. من سـامت را به عنوان یـک دارایی 
از رفتارهـای  ایـن سـرمایه خیلـی  به خصـوص در دورۀ سـالمندی می دانـم. 
مصرفـی افـراد را تشـکیل می دهـد و می توانـد بـه سـالمندی موفـق و فراغتی 

بیشتر منجر شود. 
اگـر بخواهم نتیجه گیـری این کار را بگویم، باید بگویم در دورۀ بازنشسـتگی 
و سـالمندی و با زیسـت در چنین اقتصاد و نظام بازنشسـتگی ای، ما شـاهد نوعی 
عقب نشـینی از سـبک های زندگی پیشـین افراد در دورۀ بازنشستگی شان هستیم. 
ایـن عقب نشـینی از سـبک های زندگی و الگوهـای مصـرف را در همۀ الیه های 

اقتصادی بازنشسـتگان شـاهد هستیم. شـاید مهم ترین 
نتیجه گیـری تحقیـق مـا همیـن بـود، امـا این امـر به 
آن معنـا نیسـت کـه تفاوت هـا و تمایزهـا وجود نـدارد. 
درجـۀ عقب نشـینی طبقـات بـا یکدیگر خیلـی متفاوت 
اسـت. در طبقـات پاییـن اگـر قرار بـود فرد سـالی یک 
بار به دهاتشـان برود و سـفری خانوادگی داشـته باشـد، 
در چنیـن وضعیتـی ایـن را از زندگی اش حـذف می کند 
یـا از سـامتش می گـذرد، امـا در طبقات باالتـر فردی 
کـه در سـال دو یا سـه بـار بـه مسـافرت می رفت حاال 
یک سـفر مـی رود یا بازنشسـته ای که به سـفر خارجی 
می رفـت، تعـداد سـفرهای خارجی اش را کـم می کند یا 
کسـی کـه بـه بچه هایـش زیـاد کمـک می کـرد، حاال 
کمتـر بـه آن ها کمـک می کنـد؛ یعنی همه بـه نحوی 
از سـبک زندگی دورۀ پیشینشـان عقب نشینی می کنند، 
چـون خـود بازنشسـتگی به خاطـر تغییراتی کـه در آن 
رخ می دهـد بـه معنای کاهـش قدرت خریـد و مصرف 
اسـت. علت ایـن تفاوت هـا و تمایزهـا را سـرمایه هایی 
مشـخص می کننـد کـه نـام بردیـم؛ یعنـی، سـرمایۀ 
اقتصـادی افـراد، نـوع شـغل افـراد، تحصیات و سـواد 
سـامت و سـرمایۀ اجتماعـی و خانوادگـی و سـامت 
آنـان. ایـن موارد همه رفتـار مصرفی بازنشسـتگان را از 

هم متمایز می کند. 
نکتـۀ دیگـر اینکه درسـت اسـت کـه گفتیـم رفتار 
مهم تریـن  معیشـت محور  و  ضرورت محـور  مصرفـی 
ویژگـی رفتـار مصرفـی طبقات پایین اسـت، امـا این را 
هـم بگویـم که همۀ سـالمندان بـه خاطـر ویژگی های 
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نسلی شـان، اهل قناعت  کردن و ساده زیسـتی هسـتند. 
ممکـن اسـت برای کسـی ایـن سـؤال پیـش بیاید که 
همـه بـه نوعـی رفتـار ضرورت محـور و معیشـت محور 
دارنـد، امـا در طبقات پایین رفتار مصرفـی فراغت محور 
وجـود نـدارد. افراد این طبقـه نمی توانند با فرزندانشـان 
کـه  آن طـور  آموزش محـور  و  حمایت محـور  رفتـار 
می خواهنـد داشـته باشـند یا در مـورد خودشـان آن طور 
کـه می خواهنـد رفتـار سـامت محور داشـته باشـند، 
درحالی کـه طبقـات بـاال از نیازهای ضروری شـان گذر 
کرده انـد و بـه نیازهـای سـطوح باالترشـان می پردازند. 
بـه هـر حـال به طورکلـی بازنشسـتگان مـا در وضعیت 
به شـدت پیچیـده ای زندگـی می کننـد. اقتصـاد تورمی 
قـدرت خریـد آنـان را کاهش داده اسـت و به شـدت در 
سـاختار مصرف آنـان تغییر ایجاد کرده اسـت. درنهایت 
همـۀ بازنشسـتگان به نحوی از سـبک زندگی گذشـتۀ 
خودشـان عقب نشـینی کرده انـد. طوفان تـورم به قدری 
سـهمناک اسـت که تمام بازنشسـتگان از تمـام طبقات 
ناچارنـد از سـبک های زندگـی قبلی شـان عقب نشـینی 
کنند، اما همچنان طبقات پایین بیشـتر آسـیب می بینند 
و به شـدت تحـت فشـار هسـتند و درگیر جنگـی برای 

بقـا و تأمیـن نیازهای ضروری شـان هسـتند. 

عظیمـی: از توضیحـات دکتـر پروایـی مشـخص شـد 

کـه انجـام چنین مطالعاتـی چقـدر ضـرورت دارد. هنوز 
ابعـاد بسـیاری از ایـن مسـئله باقـی اسـت و بایـد روی 
آن کار شـود. عبـارت پایانـی خانـم دکتـر پروایـی یعنی 

»عقب نشـینی از سـبک زندگـی پیشـین بازنشسـتگان در طوفـان ابرتورم هـا« 
بسـیار  تأمل برانگیـز اسـت. صحبت ایشـان دربارۀ انواع سـرمایه ها؛ یعنی سـرمایۀ 
اقتصـادی، سـرمایۀ فرهنگـی، سـرمایۀ خانوادگـی و سـرمایۀ سـامت مـن را یاد 
جملـه ای انداخـت کـه فـردی می گفـت مـن نسـبت بـه آینده بـه خاطـر تحلیلم 
خیلـی بدبینـم، امـا بـه خاطـر پشـتکارم بـه آینـده خیلـی خوش بینـم؛ بنابراین با 
دانسـتن اینکـه مـا مدتی دیگـر از سـبک زندگی امروزمـان عقب نشـینی خواهیم 
کـرد، اگرچـه ناراحـت و ناامیـد می شـویم، امـا بـه این دانش می رسـیم کـه برای 
بهتـر طـی کـردن ایـن دوران باید دارای سـرمایه بشـویم. تا آنجا که مـن می دانم 
سـرمایه متغیری انباشـتی اسـت که به مرور زمان شـکل می گیرد و ناشـی از یک 

جریان است و سرمایه گذاری ذخیره یا انباشت سرمایه را ایجاد می کند. 
در همیـن صنـدوق خدمت آقـای لشـکربلوکی بودیم که ایشـان می گفتند 
نمی شـود انتظـار داشـت یـک نفـر در طـول دورۀ عمـرش ورزش نکنـد، هیچ 
رژیـم غذایـی سـالمی نگیـرد و همۀ مواد مضـر را به مقدار بسـیار زیـاد بخورد 
و سـیگار و مشـروب هم اسـتفاده کند و شـب دیر بخوابد و همۀ ابعاد ناسـالم 
زندگـی را داشـته باشـد و بعـد به سـن شـصت هفتاد سـالگی برسـد و انـواع و 
اقسـام مریضی هـا را نداشـته باشـد. نبایـد چنیـن فـردی فکـر کنـد با نسـخۀ 
یـک پزشـک می توانـد خـوب بشـود. امـروز از بحث های خانـم دکتـر پروایی 
دیدیـم کـه خـود بازنشسـتگی و ورود بـه ایـن مرحلـه تبعاتـی دارد و اگـر قرار 
باشـد سـالمندی خوبـی داشـته باشـیم، بایـد ایـن سـرمایه ها را ایجـاد کنیـم؛ 
ایجـاد سـرمایه نیـز  زمـان می خواهـد. بسـیار از شـما ممنونم و خوشـحالم که 
توانسـتم ایـن مطالـب را بشـنوم. فکـر می کنـم مطالـب شـما بـا مطالبـی که 
خانـم  زاده غـام در کتـاب لنگـرگاه آرامـش نوشـته اند، بـا هـم تشـابه دارند، 
ولـی گسـتردگی این حوزۀ ناشـناخته برای من بیشـتر از همه چیـز اهمیت دارد 
و معتقـدم بایـد دربـارۀ آن بیشـتر کار کـرد. از همگی ممنونم. خدمت دوسـتان 

هستیم، اگر سؤالی هست بپرسند. 
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پرسش و پاسخ

پرسـش: خانم دکتر پروایی مطالعۀ شـما خیلی جامع بود و شـاید بشـود هر 
بحث آن را مبدأ مطالعات دیگری دانسـت. در اینجا باید بین بازنشسـتگان 

پیـش و پـس از سـال 1390 نیز تفـاوت قائل شـویم. بازنشسـتگانی که 

پیـش از انقالب اسـتخدام شـده بودند معمـوالً به فکر این بودنـد که برای 

خودشـان مزیت هایـی ایجاد کنند کـه پیش از آن وجود نداشـت. درسـت 

پیـش از سـال 1390 ایـن مزیت هـا شـروع شـد، ولـی ایـن مزیت هـا 

شـروع اختالفـات بـود. مثالً همسان سـازی حقوق پیـش از دهـۀ 90 اصاًل 

وجـود نداشـت. امیدوارم مطالعات شـما سرمنشـأ مطالعات دیگری شـود. 

بسـیاری از ایـن مسـائل بـه خـود سـازمان ها برمی گـردد که بازنشسـتۀ 

خودشـان را طرد می کنند، مثالً شـاغل خودشـان را بیمۀ تکمیلی می کنند و 

می گویند بازنشسـته به ما ربطی نـدارد، درحالی که در جامعۀ بازنشسـتگی 

ریسـک پذیری خیلی بیشـتر از جامعۀ شـاغل اسـت. سـؤال من این است 

که جامعۀ آماری شـما دربارۀ اداره کل بازنشسـتگی شـهر تهـران بود، حتی 

استان تهران نبود، بلکه جامعۀ آماری فقط شهر تهران بود. 

پروایـی: بلـه مـا حـدود سـه هفتـه آنجـا بودیـم و صبـح تـا ظهـر در آنجـا بـا 

بازنشستگانی که مراجعه می کردند اگر تمایل داشتند، مصاحبه می کردیم. 

پرسـش: شـما فکـر می کنیـد ایـن جامعۀ مـورد بررسـی شـما می تواند با 
جمعیـت یک میلیـون و 400 هزار نفری بازنشسـتگان کل کشـور همگن 

باشد؟ آیا بین تهران و شهرهای دیگر اختالف وجود ندارد؟ 

پروایـی: قطعـاً همین طور اسـت، ولـی مـا در پژوهش کیفی مـان دغدغۀ تعمیم 

دادن را نداشـتیم. برخی مشـکات می تواند مشـابه باشـد، ولی برخی مشـکات 

در شـهرهای مختلـف بـا هم متفـاوت اسـت؛ بنابراین 
تحقیـق مـا نمی توانـد مشـکات همـۀ بازنشسـتگان 

کشور را بازنمایی کند. 
عظیمـی: از اینجـا بـه بعـد بـر عهـدۀ مؤسسـه اسـت و 

مـن خیلـی دوسـت دارم مشـابه ایـن کار را در اسـتان ها 
و شـهرهای مختلف انجـام بدهیم. اگر صنـدوق موافقت 
کنـد، مـا ایـن مطالعـه را در شـهرهای مختلـف تکـرار 

خواهیم کرد. 

و فکـر می کنـم  بـود  کار بسـیار خوبـی  پرسـش: 
ایـن پژوهـش داللت هـای سیاسـت گذاری خیلـی 

مصاحبه هـای  تعـداد  می کنـم  فکـر  دارد.  خوبـی 

شـما کفایـت الزم را نداشـته اسـت. مطالعۀ کیفی 

بـرای شـناخت پدیده هاسـت و پـس از آن بایـد 

مطالعـات تکمیلـی برای تعمیـم پدیده انجـام داد. 

ضمـن اینکـه جامعۀ آماری شـما در دسـترس بوده 

اسـت و از نمونـۀ آماری اسـتفاده نکردیـد تا نمونۀ 

شـما معرف کل بازنشسـتگان ما باشـد؛ یعنی ما به 

مطالعـات تکمیلـی در این زمینـه نیاز داریـم. ضمناً 

شـما به ویژگی هـای نظـام بازنشسـتگی در ایران 

اشـاره کردیـد و گفتیـد کـه خـود ایـن ویژگی هـا 

موجب تغییراتی در مصرف بازنشسـتگان می شـود، 

امـا بحث بیمـۀ تکمیلی و درمـان را نبایـد در بحث 

بازنشسـتگی مطالعه کنید. درمان آیتـم جداگانه ای 

از سیستم های بازنشستگی اسـت. خدمات درمانی 

چیزی جدا از خدمات سیسـتم بازنشستگی در تمام 



سلسله نشست های گفت وگوی راهبردی 1398

132

دنیاسـت ماهیـت متفاوتـی دارد، حتـی گاهی مغایر 

اسـت؛ بنابرایـن به جای کلمـۀ نظام بازنشسـتگی 

بهتـر اسـت بگوییـد مجموعـۀ خدمـات فرهنگی-

اجتماعـی ارائه شـدۀ صنـدوق بازنشسـتگی، چون 

نظام بازنشسـتگی معطـوف به حقوق و مسـتمری 

بازنشستگان است. 

پروایـی: ایـن مطالعۀ اکتشـافی بـرای مطالعـات آینده 

می توانـد مفیـد باشـد. صنـدوق بایـد در آینـده، پـس از 
چنـد مطالعۀ کیفی و طراحی یک پرسشـنامۀ اسـتاندارد 
از ایـن مطالعـات، مطالعـات کّمـی را در پیـش بگیـرد و 
حتـی بعدهـا بتوانـد پیمایـش گسـترده ای را در پیـش 
بگیـرد. دربـارۀ بحـث دوم شـما، منظور ما ایـن بود تمام 
خدماتـی را بررسـی کنیـم کـه صنـدوق بازنشسـتگی 
بـه فـرد بازنشسـته ارائـه می دهـد. از ایـن حیـث بیمـۀ 
تکمیلـی را در نظـر گرفتیـم، ولـی بـا ایـن تعریـف باید 

کلمۀ دیگری انتخاب کنیم. 

پرسـش: در بحـث یافته ها شـما دو بخش توصیفی 
و تحلیلـی را نـام بردیـد. تحلیل ها متعلـق به خود 

مصاحبه شـوندگان بـوده اسـت یـا اینکـه شـما 

مطالعـات پشـتیبان تکمیلی داشـته اید کـه این ها 

را بـه آن ضمیمـه کنید؟

ویژگی هـای  توصیفـی  یافتـۀ  بخـش  در  پروایـی: 

را  مطالعـه  مـورد  بازنشسـتگان  اقتصادی-اجتماعـی 
توصیـف کردیـم. می خواسـتیم بگوییـم این هـا بـرای 
مثـال چنـد نفـر زن و چنـد نفـر مـرد بودنـد. سـن و 

تحصیاتشـان و تعداد فرزندانشـان چطور بوده اسـت یا منابع درآمدی شـان چقدر 
بـوده اسـت. ایـن مـوارد در شـکل کلـی اش خیلـی بـه مـا کمـک می کـرد. طی 

مصاحبه ها این ها استخراج شد و در نمودار و جدول کار آمده است. 
در یافته هـای تحلیلـی هـم باز همـۀ حرف های بازنشسـتگان آمـده اسـت، ولی این 
حرف هـا را مقوله بنـدی و کدگـذاری کـرده ام. دربـارۀ اسـناد پشـتیبان کار باید بگویم 
وقتـی دربـارۀ موضوعات عینی صحبت می شـود و فردی می گوید حقـوق من فان 
مقـدار اسـت یـا فان خدمـات را می گیـرم یـا نمی گیرم، بایـد صحت ایـن حرف ها 
سـنجیده شـود. اینجـا محقق مـی رود و آمـار و ارقـام را نگاه می کند. مثـًا من اینجا 
از راهنمایی هـای خانـم زاده غـام و کارشناسـان ادارۀ بازنشسـتگی خیلـی اسـتفاده 
کـردم. درنهایت حرف های بازنشسـتگان اسـت که تحلیل شـده اسـت. همـۀ این ها 
اسـناد پشـتیبان ما بوده اسـت. حرف هـا هم حرف های خود بازنشسـتگان اسـت که 

مقوله بندی شده است. 
دربـارۀ بازنشسـتگان پیـش و پـس از سـال 1390 هـم در کار بـه آن اشـاره 
کـردم. در کار اشـاره کردیـم کـه بازنشسـتگان دهـۀ 70 و 80 چـه چیزهایـی را 
مطـرح می کردنـد. مسـائلی ماننـد ناهمسـانی حقـوق. ایـن گـروه بـه مـا گفتند 
کـه کسـانی کـه حـاال بازنشسـته می شـوند وضعشـان خیلـی بهتـر اسـت. بـه 
مـا هنـگام بازنشسـتگی 2 میلیـون تومـان پـول دادنـد، ولـی به کسـی کـه دو 
سـال بعـد بازنشسـته شـد 30 تـا 40 میلیون پـول دادنـد؛ بنابرایـن بی عدالتی ها 
و محرومیت هایـی کـه آن هـا حـس می کردنـد در کار آمده اسـت، ولـی ما اینجا 

فقط خاصه ای را گفتیم. 

پرسـش: بازنشسـته های قدیمی تر در زمان اشتغالشـان امکاناتی داشـتند 
که امروز در اختیار شـاغالن نیسـت. شـما توانستید سـرمایۀ مالی آن ها را 

بررسـی کنیـد یا نـه؟ مثالً توانسـتید بفهمیـد آیا آن هـا منزل دارنـد یا نه؟ 

ممکن است بازنشستگان امروز شرایط بدتری داشته باشند. 

پروایـی: ایـن هـم درسـت اسـت؛ البته افراد مشـاغل سـطوح پایین کـه در دهۀ 
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70 و 80 بازنشسـته شـدند، خیلی نتوانسـتند سرمایه هایشـان را ارتقا بدهند؛ اما در 
طبقـات میانـی و باال توانسـته اند وضعیـت خودشـان را ارتقا بدهنـد. آن ها عمومًا 
فرزنـدان خیلـی خوبـی دارنـد و اغلب خارج از کشـور هسـتند و حمایـت خوبی از 
والدیـن خودشـان می کننـد. هرچنـد خود بازنشسـته حقـوق پایینی می گیـرد. در 
مـورد مسـکن هم عمـدۀ این طبقات خودشـان خانـه دارند. ما متوجه شـدیم که 
بازنشسـتگان جوان؛ یعنی کسـانی که 6۵ سـال دارند مسائل و مشکات بیشتری 
دارنـد، چـون فرزنـدان آن هـا متولد دهـۀ 60 و 70 هسـتند و هزینه هـای آموزش 
باالیـی دارنـد. درمـان هزینـۀ باالیـی دارد و امـروز همه چیز کاالیی شـده اسـت. 
بیشـتر ایـن افراد بچه هایشـان هنوز سـر و سـامان نگرفته اند، ولی بازنشسـتگان 
80 و 90 سـاله بچه هایش سـر و سـامان گرفته اند. آن هم در گذشـته که وضعیت 

بهتـر از امـروز بـود. امروز ازدواج فرزندان مسـائل اقتصادی بیشـتری دارد.

عظیمـی: خیلـی ممنونم و از همۀ دوسـتان تشـکر 
زوایایـی  بحـث  نداشـتم  انتظـار  مـن  می کنـم. 

این چنیـن داشـته باشـد. این مـوارد به مؤسسـه 

نـگاه جدیدی می دهد و مـا باید با خانـم زاده غالم 

صحبـت کنیم و فکر کنیـم این کار را چطـور ادامه 

بدهیـم. حیف اسـت ایـن تحقیق همین طـور باقی 

بمانـد و زوایـای مختلـف آن گسـترش نیابد.
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عظیمـی: خیلی خوشـحالم کـه این فرصـت ایجاد شـده تا ادامـۀ گفت وگوهای 

راهبـردی را بـا کمـک مدیرکل روابـط عمومی و سـایر واحدهای سـتاد مرکزی 
صندوق بازنشستگی کشوری برگزار کنیم. 

امروز خدمت شـما هسـتیم تا به معرفی یکی از کارهای ارزشـمندی بپردازیم که 
در اداره کل فرهنگی-اجتماعـی صندوق هـا انجام شـده اسـت، این طـرح به طور 
خاصـه ویژگی هـای اقتصادی-اجتماعی بازنشسـتگان را معرفـی و طبقه بندی 
کـرده اسـت. خدمـت خانـم دکتـر زاده غـام و همکارانـش دکتر مصفـا و دکتر 
رسـتمی هسـتیم تا کارشـان را معرفی کنند. در این فاصله به دوسـتان اسـتان ها 

که با وب در این جلسه حضور دارند، سام و خیرمقدم می گویم. 

معرفی
طرحپایگاه
اقتصادی
اجتماعی

بازنشستگان
کشوری

سخنرانان:
زهرا زاده غالم

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری
اسماعیل مصفا

کارشناس شرکت بهور
مرتضی رستمی

مشـاور مدیـر کل امـور فرهنگی و اجتماعـی صندوق 
بازنشستگی کشوری 

محل برگزاری نشست:
صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ برگزاری نشست:
29 بهمن ماه 1398
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زاده غـالم: بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم. خدمـت همۀ حضـار عرض سـام، ادب 

و احتـرام دارم. از دکتـر عظیمـی بـه خاطـر فرصتـی کـه فراهـم آوردنـد تـا ما 
طرحمـان را ارائـه دهیـم تشـکر می کنـم. عـرض احتـرام و ارادت ویـژه هـم 
خدمـت آقـای رضاآبـادی دارم کـه قدم رنجـه کردنـد و مجلـس ما را بـا حضور 

خودشان صفا دادند. 
فرهنگی-اجتماعـی  اداره کل  اصلـی  مأموریـت  می دانیـد  کـه  همان طـور 
ارائـۀ خدمـات  از طریـق  بازنشسـتگان  ارتقـای کیفیـت زندگـی  بـه  کمـک 
فرهنگی-اجتماعـی ماننـد گردشـگری، وام و تسـهیات، بیمۀ تکمیلـی درمان، 
بیمـۀ عمـر و بیمۀ حوادث اسـت. این مأموریت کنار رسـالت اصلـی صندوق که 
پرداخـت حقـوق بازنشسـتگان اسـت وجود دارد. بر اسـاس رسـالتی که صندوق 
در راسـتای مسـئولیت پذیری اجتماعـی بـرای خـودش قائـل شـده اسـت ایـن 
خدمـات در سـال های اخیـر بـه گروه هـای مختلفـی کـه ذی نفـع مـا هسـتند 
ارائـه می شـود. وقتـی دربـارۀ خدمـات صحبـت می کنیـم، بایـد به چند سـؤال 
پاسـخ بدهیـم: اول اینکـه منشـأ ایـن خدمات چیسـت؟ آیا الـزام قانونـی وجود 
دارد یـا از جنـس مسـئولیت اجتماعـی اسـت؟ ارائه دهنـدگان ایـن خدمـات چه 
کسـانی هسـتند؟ ماهیـت خدماتـی که ارائه می شـود چیسـت؟ آیا ایـن خدمات 
ناظـر بـه نیازهـای اولیـۀ بازنشسـتگان و ذی نفعـان صنـدوق اسـت یـا ناظر بر 
نیازهای روانی، سـامت جسـمانی و در کل از جنس خدمات مددکارانه اسـت؟ 
گیرنـدگان خدمـات چه کسـانی هسـتند و چه کسـانی از این خدمـات بهره مند 
می شـوند؟ توزیـع خدمـات مـا بـا چـه رویکـردی انجـام می شـود؟ آیا بـه همۀ 
گروه هـای هـدف می خواهیـم ایـن خدمـات را ارائـه بدهیـم یـا بـه برخـی از 
اعضـا خدمـات را می دهیـم. توزیـع ما به چـه صورت اسـت؟ آیا توزیع مـا برابر 
اسـت یـا مؤلفه تنـوع را در نظـر می گیریم؟ انگیزۀ مـا از ارائۀ خدمات چیسـت؟ 
اهـداف مـا اجتماعی-سیاسـی یا انسان دوسـتانه اسـت؟ شـیوۀ ارائـۀ خدمات ما 
چگونـه اسـت و از چـه طریقـی ارائـه می شـود؟ مکانیسـم ارائـه به چـه نحوی 
اسـت؟ آیا سـنتی اسـت یـا بر پایه IT اسـت یـا ترکیبـی؟ نتایـج و کارکردهای 

آشـکار و پنهـان ارائـۀ خدمات ما چیسـت؟ آیـا اهداف 
برنامه ریزی شـدۀ مـا بـا ارائـۀ ایـن خدمـات محقـق 

می شود یا خیر؟ 
توزیعـی«  »رویکـرد  بـه  جلسـه  ایـن  موضـوع 
خدمـات  رویکـردی  چـه  بـا  مـا  یعنـی  برمی گـردد؛ 
فرهنگی-اجتماعـی را بـه بازنشسـتگان خودمـان ارائه 
می دهیـم؟ آیـا مـا توزیع برابـر را در پیـش می گیریم یا 
بر اسـاس مؤلفۀ تنـوع توزیع می کنیم؟ بررسـی های ما 
در اداره کل فرهنگی-اجتماعی نشـان داده اسـت که ما 
سـه پیش شـرط اصلی را بـرای ارائۀ خدماتمـان در نظر 

نمی گیریم: »تناسب«؛ »عدالت«؛ و »کفایت«. 
در حقیقـت، مـاک اصلی ما بـرای توزیع خدمات 
ذی نفعـان  وقتـی  درحالی کـه  اسـت،  بـوده  برابـری 
مـا بـه لحـاظ اقتصادی-اجتماعـی متنـوع هسـتند و 
بایـد اصـل  را دربـر می گیرنـد  طیف هـای مختلفـی 
تنـوع را هـم مدنظـر قـرار بدهیـم و بـر ایـن اسـاس 
اداره کل  دلیـل  همیـن  بـه  کنیـم.  ارائـه  را  خدمـات 
فرهنگی-اجتماعـی بـرای ایجـاد بهبـود در ایـن روند، 
نیازسـنجی بازنشسـتگان را مدنظـر قـرار داد. می دانیم 
کـه پیش شـرط هـر نـوع نیازسـنجی، طبقه بنـدی و 
تیپولـوژی اسـت. مـا به تیپولـوژی ذی نفعـان خودمان 
پرداختیـم. در ایـن مسـیر از کمـک شـرکت »بهور« و 
خصوصـاً آقـای مصفـا، البتـه با مشـاورۀ جنـاب آقای 

دکتر رستمی استفاده کردیم. 
در آخـر بایـد بگویـم مـا ادعـا نداریـم که ایـن کار 
بهتریـن نـوع سنخ شناسـی بـرای بازنشسـتگان بـوده 
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یـا بی نقـص اسـت. ایـن کار فقـط گامـی اولیـه بـرای 
مسـئوالن ماسـت که بـه بحث تنـوع ذی نفعـان توجه 
ویـژه کننـد. مـن ضمن تشـکر از دکتـر مصفـا و دکتر 
رسـتمی بـه خاطـر همـکاری بـا ایـن طـرح، خواهش 

می کنم دکتر مصفا بحث را ادامه بدهند. 

مصفـا: مـن خدمت همـۀ دوسـتان و همکاران سـام 

عـرض می کنـم و از دکتر عظیمی و دکتـر قبادی برای 
پذیـرش ارائۀ این طرح تشـکر می کنـم و از خانم دکتر 
زاده غـام و دکتر رسـتمی تشـکر ویـژه دارم که به من 
اعتمـاد کردنـد. مـن در کنار ایشـان خیلی یـاد گرفتم. 
امیدوارم شـاگرد خوبی بوده باشـم و بتوانـم آنچه را یاد 

گرفتم خوب ارائه کنم. 
خیلـی اجمالـی می گویـم علـت اهمیت ایـن طرح 
بـرای مـن نـوع نـگاه مـا بـه »توزیـع خدمـات« بـود. 
اواًل، غیـر از حقـوق کـه اصلی تریـن خدمـت مـا بـه 
بازنشسـتگان بـود یک سـری خدمات دیگر هـم توزیع 
می شـود. سـال ها دربارۀ نوع، شـدت و میـزان خدماتی 
می دهیـم  ارائـه  خودمـان  بازنشسـتگان  بـه  مـا  کـه 
تصمیم گیـری شـده اسـت. بـرای مـن همیشـه جـای 
سـؤال بـود کـه چـرا و با چـه رویکـردی ایـن خدمات 
توزیـع می شـود. بد نیسـت بدانید این پـروژه یک بار در 
اسـتان قزوین به صـورت پایلوت انجام شـد و ما همین 
متغیرها را در آن اسـتان سنجیدیم و ماتریکس متغیرها 
را ترسـیم کردیـم. یافته هـا به مـا تلنگر مـی زد که باید 
کاری کـرد. انـگار توزیـع »عادالنـه« و »منصفانـه« 

نیسـت و شـاید بشـود خدمـات عادالنه تـر، منصفانه تـر و باکفایت تـری میـان 
بازنشسـتگان توزیـع شـود. ما از شـرکت بهور پکیجـی از اطاعات را خواسـتیم 
و روی آن اطاعـات کـه خیلـی حجـم زیادی داشـت کارمـان را شـروع کردیم. 
بـا توجـه بـه تنوعی کـه در خدمات بازنشسـتگان وجـود دارد ما به سنخ شناسـی 
بازنشسـتگان پرداختیـم. ما از دهـه 1300 تا همین امروز پرونده باز بازنشسـتگی 
و  اجتماعـی  مختلـف  درجه هـای  در  افـراد  ایـن   . داریـم  و مسـتمری بگیری 
اقتصادی بازنشسـته شـده اند. اگر بخواهیـم خدمات را بهینه تر توزیـع کنیم، باید 
از بازنشسـتگانمان سنخ شناسـی داشـته باشـیم. روش هـای سنخ شناسـی متعدد 
اسـت: مثًا سنخ شناسـی بر اسـاس جنسـیت، سـن، حقوق دریافتی، برخورداری 

اقتصادی و اجتماعی. 
رویکـرد مـا SES یا پایگاه اجتماعـی- اقتصادی بود. این رویکرد بر اسـاس 
رویکـرد ماکـس وبـر تنظیم شـده اسـت. ما چـون فکـر می کردیم ایـن رویکرد 
بـرای مـا مفید اسـت از آن برای سنخ شناسـی بازنشسـتگان اسـتفاده کردیم. در 
ایـن رویکـرد سـه شـاخص کلـی بـه مـا معرفـی می شـود و از مـا می خواهد بر 
اسـاس آنهـا افـراد جامعه مـان را سنخ شناسـی کنیم. این سـه شـاخص »تجارب 
شـخصی«، »موقعیـت تحصیلـی« و »موقعیـت اقتصـادی« هـر فـرد در جامعۀ 

خودش است. 
مـا بـرای اندازه گیـری ایـن متغیرهـا بایـد توجـه می کردیـم آن هـا را طوری 
انتخـاب کنیم که برای آن دیتا داشـته باشـیم؛ بنابراین مجبور شـدیم متغیرهایی 
را انتخـاب کنیم که در سیسـتم احکام وجود داشـت؛ بنابراین وقتـی از درآمد یک 
بازنشسـته صحبـت می کنیـم صرفـاً از حقوق بازنشسـتگی و عیدی سـال قبل او 
تقسـیم بـر دوازده ماه صحبت می کنیـم که آن را به عنوان درآمد بازنشسـتگی آن 
فـرد در نظـر گرفتیـم. دربـارۀ مـدرک تحصیلی ما صرفـاً آنچـه را در نظر گرفتیم 
کـه در حکـم بازنشسـته آمـده بـود. طبیعتـاً مدرکی که از دانشـگاه بهتری اسـت 
می توانـد در پایـگاه اقتصادی-اجتماعـی فـرد مؤثـر باشـد. بحـث دیگـر منزلـت 
شـغلی بـود. مؤلفه های دیگـری مانند میزان درآمد افراد هم هسـت کـه می تواند 
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بـه مـا در تدویـن سنخ شناسـی کمـک کنـد؛ البته بـرای ایـن کار ما بایـد بتوانیم 
بـه بانک هـای اطاعاتـی دیگر در کشـور، مانند دانشـگاه ها و ثبت احـوال متصل 
شـویم تـا پایـگاه اندازه گیری مـا دقیق تر و بهینه تر بشـود. گفتیم کـه تنوع باعث 
شـد مـا بـه سـمت سنخ شناسـی افـراد برویـم. مقاله هایـی که مـا در ایـن زمینه 
طی یک سـال گذشـته مطالعه کردیم نشـان داد پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد 
بـا یک سـری مؤلفه هـا در زندگـی افـراد ماننـد »سـامت جسـمی«، »روانی« یا 
»مصـرف فرهنگـی« آنـان ارتبـاط مسـتقیمی دارد. در سـال های اخیـر مقـاالت 
بسـیاری در این زمینه و در حوزۀ بازنشسـتگان و سـالمندان نوشـته شـده اسـت. 
در ایـن مقـاالت تأثیـر پایـگاه اقتصادی-اجتماعـی افـراد بر مؤلفه هـای مختلفی 
اندازه گیری شـده اسـت، حتی تأثیر پایـگاه اقتصادی-اجتماعی افراد بر مکانیسـم 
عصب شناسـی بازنشسـتگان و سـالمندان نیـز مطالعه و بررسـی شـده اسـت. ما 
تمـام ایـن مقـاالت را کـه در ژورنال هـای روز دنیا بود بررسـی کردیـم. برای من 
جالـب بـود که امیـد به زندگـی افـراد در پایگاه های باالتر، بیشـتر از افـرادی بود 
کـه در پایگاه هـای پایین تـر قرار داشـتند. بـرای مـا کاری که در ژورنـال انجمن 
روانشناسـی آمریکا )American Psychological Association( انجام شـده 

بـود تیـر آخـر بـود. همیـن مقالـه باعـث شـد متغیرهایـی را در نظـر بگیریم که 
از ابتـدا آن هـا را در نظـر نداشـتیم. بحـث »نیک زیسـتی« و »احسـاس رضایـت 
از زندگـی« در ایـن مقالـه، مطـرح شـده بـود. در ایـن مقالـه دیدنـد کـه پایـگاه 
اقتصادی-اجتماعـی افـراد روی نیازهـا و شـرایط زندگـی آن هـا تأثیـر می گذارد. 
ایـن مـوارد باعـث می شـود برخی افـراد کـه معمـواًل پایـگاه اقتصادی-اجتماعی 

پایین تری دارند زودتر دچار آلزایمر یا افسردگی شوند.  
مـا بـرای تعییـن پایـگاه اقتصادی-اجتماعی افراد، سـه متغیر را سـنجیدیم: 
»درآمـد«؛ »مـدرک تحصیلی«؛ و »منزلت شـغلی«. همان طور کـه گفتم ما این 
موارد را از سیسـتم احکام اسـتخراج کردیم؛ بنابراین بـرای نمونه، ما فقط مدرک 
تحصیلـی افـرادی را در نظـر گرفتیـم کـه در سیسـتم احکام ثبت شـده اسـت و 

مثًا نمی دانیم آیا آنان آموزش های دیگری دیده اند یا خیر. 

پژوهـش مـا اسـتنباطی نیسـت، بلکـه توصیفـی 
اسـت. بـه این معنا نخواسـتیم از جامعـه نمونه بگیریم 
و ایـن نمونـه را بـه افـراد کل جامعـه تعمیـم بدهیـم. 
ماتریسـی که طرح کردیـم عبارت بـود از یک میلیون 
و 400 هـزار نفر بازنشسـته موجود در سیسـتم احکام، 
فقـط  کنیـم،  اسـتفاده  می خواسـتیم  دیتـا  از  چـون 
از آن سـه متغیـر اسـتفاده نکردیـم. مـا از متغیرهـای 
گوناگونـی ماننـد میـزان و تعـداد اسـتفاده از »بیمه« و 
»تـور« اسـتفاده کردیم؛ البتـه این مـوارد را در تحقیق 
نیاوردیـم، چـون ایـن متغیرهـا تعدادشـان کـم بـود و 
اگـر در کار می آوردیـم، بـه توصیفـی بـودن تحقیق ما 

صدمه می زد. 
یکـی از مـواردی کـه دکتـر رسـتمی بر طـرح آن 
تأکیـد داشـت، بحـث طبقه بنـدی مـدارک تحصیلی و 
منزلـت شـغلی افـراد بـود. در نـگاه اول ممکـن اسـت 
ایـن کار سـاده بـه نظـر برسـد؛ یعنـی فـرض کنند که 
مـدرک تحصیلـی را بایـد به شـش طبقه تقسـیم بندی 
کـرد. دربـارۀ منزلـت شـغلی هـم همیـن تصـور وجود 
داشـت، ولـی مـا هنگامی کـه کار را شـروع کردیـم، 4 
هـزار و 200 شـغل در سیسـتم احکام پیـدا کردیم. بعد 
دیدیـم کار خیلی سـختی اسـت که این 4 هـزار و 200 
شـغل را بـرای یک میلیـون و 400 هزار نفر بازنشسـته 
طبقه بنـدی کنیـم. ضـرب ایـن دو مقـدار در یکدیگـر 

عدد عجیب و غریبی می شد. 
نتایـج نیت ناکـرده مـا در تحقیـق از همـان ابتدای 
تحقیق مشـخص شـد. مـا متوجه شـدیم بیشـتر افراد 
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بازنشسـته در ۵0 سـالگی بازنشسته شـده اند. همچنین 
متوجه شـدیم ایـن عدد در کشـورهای مختلف بسـیار 
متفاوت اسـت. یک سـری نتایـج هم بدیهی بـود. مثًا 
متوجـه شـدیم کـه با توجـه به قانـون بازنشسـتگی در 
6۵ سـالگی یـک تغییـر کوچکـی ایجـاد شـده اسـت، 
امـا ایـن تغییـر خیلی کوچـک اسـت و همچنـان افراد 
دیگـر  می شـوند.  بازنشسـته  سـالگی   ۵0 حـدود  در 
نتیجه گیـری غیرنیتمنـد ما دربـارۀ تعداد بازنشسـتگان 
در سـنوات مختلف این بود که متوجه شـدیم در سـال 
13۵9-13۵8 تعـداد زیادی از افراد بازنشسـته شـده اند. 
بـرای این مسـئله ما ایـن توجیه را داشـتیم کـه در آن 
زمـان می خواسـتند عـده ای را از دولـت کنـار بگذارند، 
بنابرایـن آن هـا را بازنشسـته کردند. اتفـاق عجیبی که 
در ابتـدا بـرای آن تحلیل نداشـتیم این بود که در سـال 

1389 هـم بـه طـرز عجیبی افراد بیشـتری بازنشسـته شـدند. هرچـه در قوانین 
دنبـال دلیـل ایـن تغییر گشـتیم چیـزی پیـدا نکردیم. بعـد فهمیدیـم قانونی در 
سـال 1389 نیسـت کـه ایـن رونـد را توضیـح بدهـد، اما همـان کسـانی که در 
سـال 13۵9 اسـتخدام شـده اند، در سـال 1389  بازنشسـته شـده اند و بـه ایـن 
دلیـل ایـن مسـیر در ایـن سـال رشـد داشـته اسـت. ایـن نتیجـه به مـا فهماند 
کـه در سـال 139۵ دولـت مـا خیلـی بـزرگ شـده بـوده اسـت؛ البته ایـن موارد 
تنهـا دالیـل نیسـت، بلکـه این هـا یافته اسـت. نتایج حدسـیات ماسـت که فکر 
می کنیـم چنین باشـد. در سـال های مختلف با تغییـر دولت ها و رویکردهایشـان 

می بینیم که گاه تعداد بازنشستگان بیشتر می شود. 
یکـی از بزرگ تریـن محدودیت هـای تحقیـق مـا ایـن بـود کـه مـا دیتـای 
کامًا قابل مقایسـه نداشـتیم. درست اسـت که از سال 1300 تا سـال 1397 دیتا 
داریـم، امـا این دیتاها لزوماً جزءبه جزء قابل مقایسـه نیسـت. ممکن اسـت در آن 
دیتـای غلـط یا دیتاهایی که قابل مقایسـه نباشـد وجود داشـته باشـد. اطاعاتی 
کـه ما داشـتیم نشـان می دهـد از سـال 1300 تا سـال 13۵8 روند بازنشسـتگی 
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آرام و بـدون قـوس و نـزول بـوده اسـت. ایـن روند پـس از انقـاب روی نمودار 
خیلی عجیب می شود. 

یافتـۀ دیگـر ما که در نمودار درآمد بازنشسـتگی در مقایسـۀ بـا طول دوران 
مسـتمری بگیری نشـان داده شـده اسـت به ما می گویـد که هرقدر طـول دورۀ 
مسـتمری بگیری؛ یعنـی از تاریـخ بازنشسـتگی فـرد تـا سـال 1397 می گـذرد 
و بیشـتر شـده اسـت انـگار افـراد حقـوق کمتـری دریافـت کرده انـد. بـه تعبیر 
دیگـر گویـی افـرادی که تازه بازنشسـته می شـوند حقـوق بیشـتری می گیرند. 
بازنشسـتگان اسـت کـه در بحـث »همسان سـازی  از مطالبـات  ایـن یکـی 
حقـوق« مطـرح شـده اسـت. بررسـی درآمدهـا نشـان می دهـد افـرادی که در 
سـال های گذشـته بازنشسـته شـده اند حقـوق کمتـری می گیرند. ما یـک دفتر 
کل داریـم؛ بـه ایـن معنـا کـه ممکن اسـت فـرد بازنشسـته فوت شـده باشـد، 
ولـی مسـتمری بگیران و موظفی بگیـران او همچنـان از ما حقـوق می گیرند. ما 
کسـانی را داریـم کـه هشـتاد تا یکصد سـال اسـت کـه از ما حقـوق می گیرند. 
تعـداد ایـن افراد کم نیسـت، بلکه تعداد تأمل برانگیزی اسـت. ایـن هم معضلی 

است که خدمتتان گفتم. 
تا اینجا ما فقط ماتریسـمان را تشـکیل داده ایم و فراوانی هـا و نمودارهایمان 
را کشـیده ایم. از اینجـا بـه بعـد وارد پروژه مـان می شـویم. ما ابتدا سـراغ مدرک 
تحصیلـی رفتیـم. دیـدم 73 عنـوان مـدرک تحصیلـی داریـم. مدارکـی ماننـد 
»ابتدایـی«، »اجتهـاد«، »اول بزرگسـال«، »اول پیـکار بـا بی سـوادی«، »اول 
دبسـتان«، »بی سـواد«، »پنجم دبسـتان«، »درجـه  یک هنرمنـدی«، »درجه  دو 
هنرمنـدی«، »دکترای حرفه ای«، »دکترای عمومـی«، »دورۀ اول تربیت معلم«، 
»ششـم ابتدایـی«، »قهرمـان اول آسـیا«، »قهرمان تیـم ملی«، »قهرمـان اول 
جهانـی« و »نهضـت سـوادآموزی«. ببینیـد کـه از سـال 1300 تـا امـروز ما 73 
عنـوان مـدرک تحصیلی بـه افراد الصاق کرده ایـم. ما این 73 عنـوان را در هفت 
گـروه تقسـیم بندی کرده ایـم. ایـن مـوارد در سیسـتم ثبت شـده و دولـت آن را 
پذیرفتـه اسـت و مـا نمی توانیم آن را ارزش گذاری کنیم و بگوییـم چرا این کار را 

کرده انـد. دسـته بندی ایـن 73 عنـوان به یـک رویکرد 
نیـاز دارد که بدانیـم چه چیزی را معـادل دکترا بگیریم 
و چـه چیـزی را معـادل لیسـانس بگیریـم، چـون آن 
مـوارد هفتادوسـه گانه درون سیسـتم بایـد دسـته بندی 
شـود تـا بتوانیـم پایـگاه افـراد را تشـخیص بدهیـم؛ 
آیین نامه هـای  رفتیـم.  آیین نامه هـا  سـراغ  بنابرایـن 
مختلـف ریاسـت جمهوری کـه ایـن مـدارک تحصیلی 
را دسـته بندی می کـرد بررسـی کردیـم. جالـب بود که 
آیین نامـه هسـت و مشـخص کرده اسـت، بـرای مثال 
درجـه  یـک هنرمنـدی معـادل چـه مـدرک تحصیلی 
اسـت. در ایـن زمینـه گروه هـای مختلفـی در صندوق، 
مانند دوسـتانی در اداره کل فنـی و درآمد-هزینه یا ادارۀ 
توسـعۀ سیسـتم ها به ما کمـک کردند تا ما ایـن موارد 

را توانستیم در هفت دسته طبقه بندی کنیم. 
پردردسـرترین بخـش این پژوهـش بخش منزلت 
شـغلی بود. گفتیم که ما 4 هزار و 200 شـغل شناسایی 
کردیـم. بایـد فکـر می کردیم چگونه این مشـاغل را به 
هفت دسـته تقسـیم کنیـم. دنبـال آیین نامه هایی برای 
ایـن کار بودیـم. مـا شـغل هایی را شناسـایی کردیـم 
کـه فکـر نمی کردیـم به عنـوان شـغل مطـرح شـده 
باشـند. بـرای مثـال شـغل »منگنـه زن«؛ یعنـی یـک 
فـرد در سیسـتم احـکام بـا شـغل منگنه زن بازنشسـته 
شـده بـود. مـا در ایـن زمینـه در آیین نامه هـا چیـزی 
پیـدا نکردیـم و سـراغ مقـاالت رفتیـم. دکتـر شـها 
کاظم پـور مقاله ای در زمینۀ جمعیت شناسـی داشـتند و 
در آن مشـخص شـده بود که چگونه می شـود عناوین 
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شـغلی را دسـته بندی کـرد. یک سـری مقـاالت دیگـر 
هـم خواندیـم و رویکـردی پیـدا کردیـم و بعـد سـراغ 

دیتاهایمان رفتیم. 
ما دربـارۀ پایـگاه اقتصادی-اجتماعـی افراد صحبت 
می کنیـم؛ بنابراین منزلت شـغلی مهم اسـت. شـغل ها را 
بررسـی کردیـم. خدمتگزار، دفتردار؛ البتـه دفتردار ممکن 
بـود در مجلـس یا قوه قضائیه یا در یک مدرسـه شـاغل 
باشـد؛ بنابراین کنار »پسـت سـازمانی« مثـًا دفترداری، 
»دسـتگاه پرداخت کننده«؛ یعنی مجلـس، قوه قضائیه یا 
آمـوزش و پـرورش هـم مهم می شـود. مـا بـرای این 4 
هـزار و 200 شـغل، حدود یکصد دسـتگاه پرداخت کننده 
داشـتیم. اگـر این عدد را هم در یک میلیـون و 400 هزار 
نفـر بازنشسـته ضـرب کنیـد، بـاز می بینیـد چقـدر عدد 
بزرگ تـر می شـود. نزدیـک بـه یک مـاه طول کشـید تا 

ما توانستیم این ضرب را به شش گروه برسانیم. 
در ابتـدا تصـور ما این بود کـه درآمد پرمخاطره ترین 
متغیـر ما باشـد، اما این متغیـر کم مخاطره ترین متغیر ما 
شـد. مـا می توانسـتیم عددی را کـه از منزلت شـغلی به 
دسـت آورده بودیـم با عدد حاصـل از مدرک تحصیلی و 
درآمـد افراد جمع کنیم و بعـد پایگاه اقتصادی-اجتماعی 
افـراد را مشـخص کنیـم، امـا از آنجایـی کـه گفته شـد 
مهـم اسـت فردی کـه 3 میلیون تومان حقـوق می گیرد 
مشـخص شـود که در تهران سـاکن اسـت یا کهگیلویه 
و بویراحمـد، مـا بایـد »Z-Score« بگیریـم. بعـد ایـن 
Z-Score را در ده گـروه دسـته بندی کردیـم. توزیـع 

فراوانـی منزلت شـغلی، مـدرک تحصیلی و درآمـد افراد 

بسـیار جالـب بـود. این رونـد عادی بـود، غیـر از اینکه انتظـار نداشـتیم کارمندان 
دولـت منزلـت شـغلی خیلـی پایینی داشـته باشـند؛ البتـه خدمتگزارها و مشـاغل 
سـطح پایین تـر نیـز چـون در دولـت اسـتخدام شـده بودنـد برایمان ایـن موضوع 
تعریـف پیـدا کـرد. توزیع آن بر اسـاس مدرک تحصیلـی و »گرید درآمـدی« آنان 
بـود. مـا متوجـه شـدیم کـه 6 گریـد درآمـدی داشـتیم کـه درصد تجمعـی گرید 
3، عـدد 73 درصـد بـوده اسـت؛ یعنـی 73 درصـد بازنشسـتگان مـا زیـر گریـد 3 
حقـوق می گیرنـد. گریـد 6 فقـط مشـمول 1 درصـد می شـود. گریـد ۵ عـدد 8.6 
درصـد اسـت و ایـن دو گریـد اعـداد قابل توجهـی نیسـتند. میانگیـن حقوقـی که 
مـا به بازنشسـتگان پرداخـت می کنیـم، 2 میلیـون و 360 هزارتومان اسـت؛ البته 
ماکزیمـم آن 24 میلیـون تومـان اسـت. اگـر انحـراف از اسـتاندارد را نـگاه کنیم، 
متوجـه می شـویم ایـن عـدد 8 میلیـون اسـت؛ بنابرایـن این عـدد معتبر نیسـت، 
چـون ماکزیمـم درآمـد 24 میلیـون تومـان اسـت. مینیمم هـم 600 هـزار تومان 
اسـت. ایـن تحقیق مبتنـی بر اطاعات ثبت شـده در سیسـتم احکام اسـت. آنچه 
در جرایـد نوشـته می شـود دربـارۀ حقـوق قانونـی افـراد اسـت. حقـوق 600 هزار 
تومانـی دربـارۀ پرونده هایـی اسـت که احتمااًل به طـور موقت به آن هـا 600 تومان 

پرداخـت می کنند تا تکلیفشـان مشـخص شـود.

سـؤال: آیـا ایـن اطالعات واقعی اسـت؟ تـا آنجا کـه می دانـم در مواردی 
اطالعات واقعی در سیستم ها ثبت نمی شود. 

مصفـا: سیسـتم احـکام تنهـا سیسـتمی در کشـور اسـت کـه می شـود بـه آن 

مراجعـه کـرد. مـا غیـر از آن اطاعاتی نداریم. دربارۀ بازنشسـتگان بـا 99 درصد 
اطمینـان می توانـم بگویـم آنچـه به یک بازنشسـته کشـوری پرداخت می شـود 
همین هایـی اسـت که می گویم. ممکن اسـت شـما بگوییـد کنار حقـوق ماهانه 
چیـز دیگـری هـم پرداخت می شـود. در این بـاره وقتی با دوسـتانمان مشـورت 
مـا می توانیـم  و دقیق تریـن چیـزی کـه  می کردیـم می گفتنـد حقیقی تریـن 
به عنـوان حقـوق بـرای یـک بازنشسـته در نظـر بگیریـم، مبلغ حکم بازنشسـته 
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به عـاوۀ مبلـغ عیـدی کـه در سـال به او اختصاص داده شـده اسـت تقسـیم بر 
دوازده است. از این حیث بله، اطاعات واقعی هستند. 

نتیجـۀ ایـن تحقیـق ایـن بـود کـه بـرای پایـگاه اول و پایین تریـن سـطح 
اقتصادی-اجتماعـی افـراد، فراوانـی 160 هزار و 990 نفر را محاسـبه کردیم. ۵6 
نفـر از نظـر مـا فاقد گـروه بودند و نتوانسـتیم بـرای آنان مثًا مـدرک تحصیلی 
یـا منزلـت شغلی شـان را اسـتخراج کنیـم. نمـودار پایـگاه اقتصادی-اجتماعـی 
بازنشسـتگان کشـوری نشـان داد گـروه 3 پرجمعیت تریـن پایـگاه اقتصـادی-
اجتماعـی بازنشسـتگان کشـوری بوده اسـت و گـروه 8، 9 و 10 کم جمعیت ترین 

تعداد بازنشستگان ما را در خود دارند. 
نتیجـۀ ایـن تحقیـق بـا توجه بـه مطالعـات پیشـین که انجام شـد مـا را بر 
ایـن داشـت از طـرف اداره کل فرهنگی-اجتماعی یک سـری موضوع پژوهشـی 
بـه مؤسسـۀ پژوهشـی صبـا ارائـه بدهیـم تـا انجـام شـود و آن تحقیقـات کنار 
ایـن سنخ شناسـی بتوانـد بـه مـا کمـک بیشـتری کنـد. پژوهش هایـی ماننـد 
سنخ شناسـی سـبک زندگـی بازنشسـتگان و همچنیـن شناسـایی چالش هـای 
پیـش روی خدمـات اجتماعی-فرهنگـی ارائه شـدۀ صنـدوق بـه بازنشسـتگان با 

تأکیـد بـر نیازهـای اجتماعـی و فرهنگـی آنان.
اجتماعـی  اقتصـادی-  پایـگاه  می کردیـم  فکـر  تحقیـق  از  پیـش  مـا 
بازنشسـتگان در تهـران خیلـی باال باشـد، ولـی لزومًا این گونه نبـود. موضوع 
دیگـری کـه برای مـا خیلی جالب بـود توزیع جنسـیتی بود. در گـروه 3 و 4 
توزیـع جنسـیتی تقریبـًا بـه هـم نزدیک می شـود، ولـی در گروه هـای باالتر 
بـه طـرز عجیبـی فاصلـه وجـود دارد. در گروه هـای پایین تر هم تعـداد زنان 
کمتـر اسـت؛ البتـه در گروه هـای پایین تـر ایـن امـر تـا حـدی طبیعـی بود، 
چـون مشـاغلی ماننـد رانندگـی یـا نیروهـای خدماتـی جـزو گروه هـای اول 
محسـوب می شـوند و درآمـد کمـی دارنـد. طبیعـی بـود اینجـا تعـداد زنـان 
کـم باشـد، ولـی عجیـب بود کـه در گـروه 7 به بـاال این قـدر میـان زنان و 
مـردان اختـاف وجـود داشـته باشـد. گویـی اسـتخدام با نـگاه جنسـیتی در 

این گروه ها صورت گرفته اسـت. 
 میانگیـن منزلـت شـغلی این طـور بود کـه هرقدر 
پایـگاه فرد باالتر بود، منزلت شـغلی او هم بیشـتر بود. 
دربـارۀ مـدرک تحصیلـی و درآمدهـا هـم موضـوع به 

همین ترتیب بود. 
در گـروه 9 و 10 یک دفعـه انـگار یـک فاصلـه 
سـنوات  میانگیـن  مـا  اسـت.  شـده  ایجـاد  معنـادار 
در  کـه  افـرادی  کردیـم.  محاسـبه  هـم  را  خدمـت 
پایـگاه اقتصادی-اجتماعـی پایین تـری بودنـد، انـگار 
سـنوات خدمـت کمتـری بـرای دولـت کار کرده انـد 
و آن هایـی کـه پایـگاه اقتصادی-اجتماعـی باالتـری 
داشـتند سـنوات خدمـت بیشـتری بـرای دولـت کار 
کرده انـد. در اینجـا دو نـگاه وجـود دارد: اول اینکـه 
آن هایـی کـه پایـگاه اقتصادی-اجتماعـی پایین تـری 
دارند زودتر فرسـوده شـده اند و بازنشسـته و ازکارافتاده 
شـده اند؛ و رویکـرد دیگـر ایـن اسـت کـه آن هایی که 
پایـگاه اقتصادی-اجتماعـی باالتـری داشـتند و جـزو 
یـا  خواسـته اند  خودشـان  بودنـد  باالتـری  رده هـای 
دولت خواسـته اسـت که بیشـتر برای دولت کار کنند. 
مـا اسـنادی داشـتیم کـه نشـان مـی داد، چـون افـراد 
پایـگاه اقتصادی-اجتماعـی پایین تـر زودتر فرسـوده و 
ازکارافتاده می شـدند، می شـود این میانگین را درسـت 

و تحـت تأثیـر آن دانسـت.

فرسـودگی،  از  بیـش  می رسـد  نظـر  بـه  سـؤال: 
دیـر وارد شـدن ایـن اشـخاص بـه سیسـتم باعث 
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زمـان  در  کمتـر  ]سـابقه  شـدن  بازنشسـته  زود 

بازنشسـتگی[آن ها شـده اسـت. چون به هر صورت 

فرد باید در 50 تا 60 سالگی بازنشسته شود. 

 مصفـا: مـا توانسـتیم از ایـن بحـث در صنـدوق 
بهره بـرداری کنیـم و متغیرهایـی ماننـد پرداخـت وام، 
تعـداد وام و پرداخـت بیمـه را هـم اندازه گیـری کنیم؛ 
البتـه بـرای اینکـه تحقیـق شـلوغ نشـود این هـا را در 
کار نیاوردیـم؛ البتـه اطاعـات وام ها را کامل داشـتیم. 
در بحـث پرداخـت وام فهمیدیـم کـه مثـًا 1۵1 نفـر 
داشـته ایم کـه هفـت بـار وام گرفته انـد و افـرادی هم 
بودنـد کـه اصـًا وام نگرفتـه بودنـد )336 هـزار نفر(. 
ایـن افراد یا درخواسـت وام نـداده بودند یا درخواسـت 
داده بودنـد، ولـی وام نگرفتـه بودند. تِِرنـد دریافت وام 
بـرای مـا عـدد تأمل برانگیزی بـود. طبیعی بـود که از 
پایـگاه 3 بـه بعد ایـن عدد کاهـش بیاید، چـون وقتی 
پایـگاه اقتصادی-اجتماعـی افـراد باالتـر بـرود طبیعتًا 
کمتـر بـه وام نیـاز دارنـد، ولـی برای مـا معنـادار نبود 
کـه پایـگاه اقتصـادی 1 و 2 چـرا کمتر توانسـته بودند 
وام بگیرنـد. افـرادی کـه احتمـااًل به وام نیاز بیشـتری 
اقتصـادی- پایـگاه  کـه  افـرادی  یعنـی  داشـته اند؛ 
اجتماعـی پایین تری داشـتند یا اصًا متوجه وام نشـده 
بودنـد یـا نتوانسـته بودنـد ثبت نـام کننـد؛ البتـه ایـن 
مشـکل بـر عهدۀ مـا نیز اسـت. باید بگردیـم و ببینیم 
چـرا نتوانسـته ایم به این افـراد وام بدهیم و نتوانسـتیم 
خدمـات را عادالنـه توزیـع کنیـم. چندیـن رویکـرد و 
توصیـه در ایـن زمینه وجـود دارد. مثًا گفته می شـود 

بـر فـرض اگـر بخواهیم توزیع نرمالی داشـته باشـیم، باید به افـرادی که پایگاه 
اقتصادی-اجتماعی پایین تری دارند بیشـتر برسـیم. برخی مطالعات نشـان داده 
بـود به افـرادی کـه پایـگاه اقتصادی-اجتماعـی باالتـری دارند می توانیـد نقداً 
کمـک بدهیـد، چـون ایـن افـراد می تواننـد پـول خـرج کننـد و خدماتـی هـم 
کـه می گیرنـد خدماتـی لوکس تری اسـت، امـا در سـطوح پایین تـر اقتصادی-
اجتماعـی شـما خدمـات بیشـتری مانند بیمۀ تکمیلی یـا تور می توانیـد بدهید و 
در عیـن حـال می توانیـد وام کمتری به آن هـا بدهید. در این تحقیق مشـخص 
شـد هریـک از ایـن رویکردهـا را هم در نظـر بگیریم، درسـت و منصفانه عمل 

نکرده ایـم و می توانسـتیم بهتـر عمـل کنیم.
بـر اسـاس مـواردی کـه خدمتتـان ارائـه دادم، اداره کل فرهنگی-اجتماعی 
افـراد را اواخـر سـال 97 خوشـه بندی کـرد و بـر اسـاس طبقاتـی که اسـتخراج 
شـده بـود، افـراد را در آن خوشـه ها قرار داد. افـرادی که بـرای وام ثبت نام کرده 
بودنـد اگر در سـه طبقـۀ اول بودند 90 درصد شـانس دریافت وام داشـتند و اگر 
در طبقـات باالتر بودند شـانس آنهـا کاهش می یافت. در پایـگاه 8، 9 و 10، 10 
درصد افراد شـانس داشـتند که از وام اسـتفاده کنند. ممنونم کـه حوصله کردید 
و آنچه را ما در طول یک سـال انجام داده بودیم، شـنیدید. من را ببخشـید اگر 

مطالب خیلی گویا نبود. از همگی تشکر می کنم. 

عظیمـی: خیلـی ممنونـم فکـر می کنـم بـرای دوسـتان بـا ایـن تحقیـق 
مشـخص شـد کـه »داده کاوی« چقدر بـرای ایجـاد تغییر در سـازمان ها 

قدرت دارد. مشـهور اسـت که صندوق های بازنشسـتگی مخزن اطالعات 

هسـتند، ولـی اطالعـات وقتی بـه درد می خـورد که از آن اسـتفاده شـود. 

اطالعاتـی کـه از آن اسـتفاده نشـود، فرقـی با نداشـتن اطالعـات ندارد. 

در سیسـتمی که عـادت دارند بـدون پشـتوانۀ اطالعاتی تصمیـم بگیرند 

انحراف هایـی بـه وجود می آید. خوشـحالیم کـه در صندوقـی کار می کنیم 

کـه اسـتارت این کار را زده اسـت. می شـود از این داده هـا و دیگر داده ها 
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اسـتفاده کـرد و سـؤاالت پژوهشـی جدی تـری را مطرح کـرد. همان طور 

کـه آقـای دکتر مصفـا اشـاره کردند ایـن مطالعـه توصیفی اسـت و قرار 

نیسـت چرایی هـا را به مـا توضیح بدهـد. چراهـا را بایـد در گام های بعد 

بـا هم پیـدا کنیـم. بسـیار اسـتفاده کردیـم. اگـر خانـم دکتـر زاده غالم 

مطلبی دارند، اضافه کنند تا بعد در خدمت دکتر رستمی باشیم. 

زاده غـالم: در ایـن کار سـختی که طی یک سـال انجام شـد به هر بازنشسـته 

یـک عـدد اختصـاص داده شـد. انتظار ما این اسـت که از این کار حمایت بشـود 
و مـا بتوانیـم ایـن کارهـا را ادامـه دهیـم و آن را بـه یک جایـی برسـانیم تـا ابتر 
نمانـد. داللت هـای سیاسـت گذاری در ایـن بحـث خیلـی زیـاد اسـت و من فکر 
می کنـم چـون خدماتی کـه در بخـش فرهنگی-اجتماعی ارائه می شـود بیشـتر 
جنبـۀ حمایتـی دارد، قرار نیسـت بـه همۀ افراد خدمات یکسـانی بدهیـم. ما باید 
بـر اسـاس طبقه بنـدی بازنشسـتگان بـرای آنـان بهتـر تصمیم گیـری کنیـم تا 

توزیع عادالنه ای داشته باشیم. 

عظیمـی: سـال 1386 ترجمـه ای از خانـم زاده غالم که آن زمـان در بخش 
پژوهشـی موسسـه حسابرسـی کار می کردند منتشـر شـد که در آن منبع 

درآمد افراد بازنشسـته در کشـورهای OECD معرفی شده بود و گفته شده 

بـود که افراد سـالمند چهار شـاخۀ درآمـدی دارند که حقوق بازنشسـتگی 

تنهـا یکی از این درآمدهاسـت. ما در ایـران این گونه اطالعـات را نداریم و 

نمی دانیـم که بازنشسـتۀ مـا به جز حقوق بازنشسـتگی چه منابـع درآمدی 

دیگری دارد. با داشـتن این اطالعات می توانیم پایـگاه اقتصادی-اجتماعی 

بازنشستگان را بهتر بشناسیم. 

دکتـر رسـتمی: خوش آمدیـد. از آقـای دکتر مصفا کـه این قدر خـوب توضیح 

دادنـد ممنونـم. مـن زیـاد وقـت شـما را نمی گیـرم. فقـط ماجرایـی را بـرای 
شـما تعریـف می کنـم تـا انگیزۀ مـا را از ایـن کار بدانیـد. چند سـال پیش من 
دانشـجوی نابینـای بسـیار باهوشـی در حـوزۀ آی تی داشـتم که اسـمش جابر 

بـود. شـاید برای شـما عجیب باشـد، ولـی جابر مرجع 
علمـی بچه هـای دانشـکده در حـوزۀ آی تـی بـود. بـا 
او کمـک می کـرد  بـه  نابینایـی، حافظـه اش  وجـود 
تـا تسـلط خیلـی خوبـی بـه ایـن حوزه داشـته باشـد. 
یـک بـار او را در بلـوار میردامـاد دیـدم که به سـختی 
داشـت از کنـار مجتمـع پایتخـت رد می شـد. پیـش 
سـفیدت  چـرا عصـای  جابـر  گفتـم  او  بـه  و  رفتـم 
همراهـت نیسـت. گفـت حقیقـت ایـن اسـت که من 
پیاده روهـا  و  از خیابان هـا  بـا عصـای سـفید  وقتـی 
می گـذرم موانـع خیابـان بـه عصایـم گیـر می کنـد و 
عصـا می شـکند، چـون عصـای سـفید گران قیمـت 
اسـت نمی توانـم دوبـاره بخـرم. آنجـا فهمیـدم کـه 
ایـن شـهر را بـرای نابینایـان نسـاخته ایم. وقتـی این 
ایـده در ذهنـم جوانـه زد، متوجـه مفهومـی بـه نـام 
دنیـا شـدم.  برنامه ریـزی  ادبیـات  در   »Diversity«
معنـی ایـن واژه؛ یعنـی، تنـوع. تنـوع مفهومی اسـت 
کـه در برابـر عدالـت وجـود دارد. منظـور از ایـن واژه 
ایـن اسـت که بـه همگان به یک چشـم نـگاه کردن 
بـه معنـای عدالت نیسـت. اتفاقاً به معنـای بی عدالتی 
اسـت. بـرای همین مـن کتابی بـه نـام برنامه ریزی 
بـرای تنـوع را ترجمه کـردم. کتاب خوبی اسـت. بد 

نیسـت اگـر آن را بخوانیـد. ایـدۀ اصلـی آن کتاب این 
بـود کـه اگـر روزی خواسـتید چیـزی بسـازید یـا بـه 
کسـی چیزی بدهیـد، برای مثـال خواسـتید یک اتاق 
بسـازید، بدانیـد همـۀ افراد راست دسـت نیسـتند، پس 
بـرای چپ دسـت ها هـم صندلـی تهیـه کنیـد یـا اگر 
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روزی خواسـتید خیابـان بسـازید بدانیـد همـۀ افرادی 
کـه بـه ایـن خیابـان می آینـد پـا و چشـم سـالمی 
ندارنـد. روزی کـه می خواهیـد اتومبیـل بسـازید هـم 
بدانیـد که همـۀ افراد وزن یکسـانی ندارنـد. پس باید 
بـه تفاوت هـای انسـانی توجـه کـرد و خدمـات را بـر 
اسـاس آن ارائـه کـرد. همۀ این هـا را گفتم تـا به این 
برسـم که اگـر صنـدوق بازنشسـتگی هـم می خواهد 
بایـد بدانـد  ارائـه بدهـد،  بازنشسـتگان  خدمتـی بـه 
جامعـۀ هدفـش یکسـان نیسـت. همـۀ بازنشسـتگان 
از تـور اسـتفاده نمی کننـد. انسـان ها مختلف هسـتند، 
جدیـد  پارادایـم  دارنـد.  مختلفـی  نیازهـای  چـون 
برنامه ریـزی پارادایـم عدالـت نیسـت، بلکـه پارادایـم 
تنـوع اسـت. بایـد تنـوع و تفـاوت موجـود در میـان 
انسـان ها را بـه رسـمیت شـناخت و بـرای آن کاری 
کـرد. بـا ایـن ایـده تصمیـم گرفتیـم تنوع موجـود در 
ذی نفعان و مشـترکان صندوق را بشناسـیم. الگوهای 
مختلفـی بـرای فهم تفاوت میـان افراد وجود داشـت. 
سـاده ترین الگـو، طبقه بنـدی بـر اسـاس جنسـیت و 
شـهر بود. ما بـرای ایـن کار از مفهوم جامعه شناسـانۀ 
»پایـگاه اقتصادی-اجتماعـی« اسـتفاده کردیـم. همۀ 
دوسـتان حاضـر می داننـد هـر فـردی نقاطـی هویتی 
مانند جنسـیت، قومیـت، نژاد و مذهـب دارد. عاوه بر 
ایـن یـک شـاکلۀ اجتماعی نیـز دارد که بـه آن پایگاه 

می گوینـد. اقتصادی-اجتماعـی 
اندیشـمندان ژنتیـک می گوینـد در طـول زمـان، 
تغییـر  افـراد می توانـد  بدنـی  سـاختارهای مغـزی و 

کنـد؛ یعنـی احتمـااًل انسـان متمـول در طـول چنـد نسـل زیباتـر و باهوش تر 
هـم می شـود، چـون الگوهـای تغذیـۀ او فـرق می کنـد و الگوهـای فعالیتـی و 
یادگیـری اش نیـز تغییـر می کنـد. شـاکلۀ مـا بـرای ایـن تحقیـق به ایـن معنا 
نیسـت کـه مـا بهتریـن و قطعی تریـن و درسـت ترین شـاکله را داریـم، بلکـه 
فقـط خواسـتیم بگوییـم کـه از ایـن زاویـه بـه مسـئله نـگاه کرده ایـم. دیدیم 
کـه یـک میلیـون و ۵00 هـزار نفـر بازنشسـته داریـم و مـا آن هـا را بـا سـه 
شـاخص قابـل احصـا بـرای خودمـان طبقه بنـدی کردیـم؛ البته شـاخص های 
مختلفـی وجـود دارد ماننـد تعـداد مالکیـت اتومبیل یـا منزل و پـول موجود در 
حسـاب های بانکـی. اگـر می توانسـتیم بـه ایـن داده هـا دسترسـی پیـدا کنیم، 
می توانسـتیم طبقه بنـدی جامع تـری داشـته باشـیم و هـر بازنشسـته را به طور 
دقیـق و بـر اسـاس پایگاهـش بشناسـیم و سیاسـت گذاری ها هـم معطوف به 
ایـن مـوارد باشـد. نبایـد بـه افـراد بازنشسـتۀ پایـگاه اول و نهم به یک چشـم 
نـگاه کـرد. تـا اآلن مـا همـۀ بازنشسـتگان را بـا یک چشـم می دیدیـم، چون 
از نیازهـای افـراد مختلـف خبـر نداشـتیم، درحالی کـه بـه نظر می رسـد باید به 
ایـن مسـائل بـا دقت نـگاه می کردیـم. در پایـان هم می گویـم ما ادعـای این 
را نداشـتیم کـه پژوهشـمان دقیق و بی نقـص و بهترین کار اسـت. ما می دانیم 
کارمـان ایراداتـی دارد، ولـی ایـن کار الگویی اسـت که باید در آینـده به کمک 

دیگـران تکمیل شـود.
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پرسش و پاسخ

پرسـش: بسـیار گفته می شـود تحقیقات ما عمومـاً کتابخانه ای اسـت. آیا 
در ایـن تحقیق ما با صورت مسـئله ای مواجـه بودیم که بـرای حل آن این 

تحقیـق انجام شـد یا ایـن تحقیق فقـط برای داشـتن اطالعات اسـت؟ 

عـالوه بـر ایـن بـه نظـر می رسـد می شـد خالصه تـر کار کـرد. مثـاًل به 

نظـر می رسـد تفاوت بیـن زنان و مـردان چندان معنـادار نباشـد. احتماالً 

همـۀ افـراد پـس از 60 سـالگی بـه خدمـات درمانی نیـاز دارنـد و حدود 

90 درصـد افـراد در گریـد 4 بودنـد و اگر دربـاره همین گریـد مفصل کار 

می شـد، بهتـر بـود. درنهایـت، سـؤال مـن این اسـت کـه ایـن تحقیق 

دقیقاً برای چه انجام شد؟ 

پرسـش: خوشـحالم در جمـع شـما هسـتم. موضـوع بسـیار خوبـی بود. 
درسـت اسـت کـه ما بایـد نیـاز افـراد را بسـنجیم، ولـی ما کـه صندوق 

بازنشسـتگی حمایتـی نیسـتیم. مـا بایـد منابعمـان را بـر اسـاس نیازها 

توزیـع کنیـم. عمـدۀ تحقیقـات ما منـوط بـه دوران پس از بازنشسـتگی 

اسـت. چرا پیـش از بازنشسـتگی تکلیـف افـراد را مشـخص نمی کنیم؟ 

مـا منابـع و سـرمایه های زیـادی داریـم کـه بی اسـتفاده باقـی مانـده 

اسـت و کسـی آن هـا را جمـع نمی کنـد. برآینـد ویژگی های افـراد پیش 

از بازنشسـتگی به بازنشسـتگی آنان نیز سـرایت می کنـد. در مورد بحث 

وام هـم نتایـج خوبـی بر اسـاس داده هـا گرفته شـد، ولی مـا در صندوق 

مشـترکانی داریـم کـه بـر اسـاس حقوقشـان به مـا کسـورات پرداخت 

می کننـد. در ابتـدای اشـتراک بـه ایـن افـراد نمی گوییم کـه خدماتی که 

بـه تـو ارائـه می دهیـم بـر مبنـای گریدبنـدی شماسـت و نه بر اسـاس 

کسـوراتی کـه پرداخـت می کنید. سـؤال بعدی من این اسـت که بسـیار 

اتفـاق می افتـد فرزنـدان بـا اینکه سـن باالیـی دارند و شـاغل هسـتند، 

ولـی همچنـان نان خور پدر هسـتند. ممکن اسـت 

پـدر و دختـر و پسـر خانـواده هریک ماشـین جدا 

داشـته باشـند، ولـی نمی شـود گفـت که بـر این 

اساس گرید افراد عوض شده است. 

پرسش:خسـته نباشـید و خـدا قـوت. می دانـم کار 
سـخت و طاقت فرسـایی بـوده اسـت. معـادالت 

ریاضـی و تبدیل مسـائل کّمی و کیفـی به یکدیگر 

نـدارم،  سـؤال  مـن  اسـت.  سـختی  خیلـی  کار 

ولـی بـا توجـه بـه نام گـذاری امسـال بـه سـال 

»رونـق تولیـد« و اینکـه ما همیشـه می خواسـتیم 

بـه بازنشسـتگان محتـرم کمـک کنیم، پیشـنهاد 

صنـدوق  در  تولیـدی  ظرفیت هـای  از  می کنـم 

بازنشسـتگی و شرکت های آن اسـتفاده کنیم، هم 

رونـق اقتصـادی و تولیـد را افزایـش دهیـم و هم 

بـرای خانوارهای بازنشسـتگان امکاناتی درسـت 

کنیـم تا یک سـری مسـائل و دغدغه هـای روزمرۀ 

آنـان از بیـن بـرود. مثالً سـبد غذایی بـا کیفیت و 

قیمت مناسـبی برای آنـان تهیه کنیـم و به صورت 

ماهیانه در اختیار بازنشستگان قرار بدهیم. 

زاده غـالم: صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری بـه لحاظ 

ماهیـت باید بـه پرداخت مسـتمری بازنشسـته اولویت 
بدهـد، امـا یـک اداره کل فرهنگی -اجتماعـی تشـکیل 
شـده اسـت تا یک سـری خدمـات فرهنگی-اجتماعی 
را بـه بازنشسـتگان ارائـه دهـد. به مـرور ایـن خدمـات 
تنـوع پیـدا کـرده اسـت. شـاید اول وام پرداخت شـد و 
بعـد خدمـات تـور بـرای آنـان در نظـر گرفتـه شـد. به 
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هـر حـال ایـن خدمـات بـه وجـود آمـد، آن هـم نـه 
بـر اسـاس ماهیـت اصلـی صنـدوق، بلکـه در حـوزۀ 
مسـئولیت اجتماعـی. درواقع، این خدمات بیشـتر نقش 
حمایتـی دارنـد. وقتی نقش این خدمات حمایتی اسـت 
دیگـر نمی توانیـم بگوییـم کـه بـه همـۀ افـراد باید به 
یک شـکل و یکسـان خدمـت ارائـه داد. بایـد نیازهای 
متفاوت بازنشسـتگان را ببینیم. مثًا یک بازنشسـته به 
تـور بیشـتر الزم دارد، دیگـری به وام نیـاز دارد. پس ما 
بایـد طبقه بندی دقیقی از بازنشسـتگان داشـته باشـیم 
کـه بـر اسـاس آن بتوانیم خدمـات را بهتر ارائـه کنیم. 
در بحـث وام مـا از ایـن پژوهـش اسـتفاده کردیـم و 
فهمیدیـم که بـه 90 درصد افراد در گریـد 1، 2 و 3 وام 
بدهیـم، اما به 20 درصد افـراد گرید 9 و 10 وام بدهیم. 
در بحـث تـور و بیمـۀ تکمیلی شـواهد به ما نشـان داد 
کـه ما بـه نفع افـراد برخوردارتـر عمل می کنیـم. برای 
نمونـه در بحـث بیمۀ تکمیلی متوجه شـدیم خدمات را 
بـه گـروه 9 و 10 بیشـتر می دهیـم، درحالی کـه هـدف 
اولیـۀ مـا این بـود که بـه عدالـت نزدیک شـویم، ولی 
متوجـه شـدیم خدماتـی کـه ما ارائـه می دهیـم به نفع 
کسـانی اسـت کـه برخوردارترنـد. بازنشسـته ای کـه 
پایـگاه اقتصادی-اجتماعـی داشـت، خدماتـی از بیمـۀ 
تکمیلـی می گرفـت کـه ایـن خدمـات لوکس تـر بود و 
بعـد می آمـد بابت ایـن خدمت از صندوق بازنشسـتگی 
هزینـه اش را می گرفـت؛ یعنـی، ایـن خدمـات بـه نفع 

گریدهای باالتر بود. 

پرسـش: من مانـده ام چطور برای بیمـاری تعبیر لوکس را بـه کار می برید. 
بـه نظـرم این کلمـه را حـذف کنیـد. اوایل انقـالب هم تصور می شـد که 

تلفن شـخصی لوکس و تجمالتی اسـت. بـه همین دلیل سـال ها مملکت 

ما از این تکنولوژی عقب ماند. 

مصفـا: در جـواب این سـؤال که پرسـیدند آیا ما سـؤالی داشـتیم که سـراغ این 

تحقیـق رفتیـم، بایـد بگویـم یافته هـا نشـان داد افرادی کـه پایـگاه اقتصادی-
اجتماعـی باالتـری داشـتند، از سـامت بیشـتری برخـوردار بودند و افـرادی که 
پایـگاه اقتصادی-اجتماعـی پایین تـری داشـتند هم سـامت جسـمانی و روانی 
کمتـری داشـتند. این نتیجۀ مطالعـات داخلـی و خارجی بود. وقتی بـرای ما این 
یافتـه مسـجل شـد و دیتاهای بیمۀ تکمیلـی را کنار داده های پایـگاه اقتصادی-

اجتماعـی گذاشـتیم، متوجه شـدیم کسـانی که بیشـترین مبلغ بیمـۀ تکمیلی را 
از مـا گرفته انـد آن هایی هسـتند کـه پایـگاه اقتصادی-اجتماعی باالتـری دارند. 
بعـد فکـر کردیم شـاید مطالعـات جهانی و داخلی اشـتباه اسـت، چـون مطمئن 
بودیـم کـه داده هـای ما اشـتباه نیسـت. اینجا بود کـه ناگهان فهمیدیم و سـراغ 
پرونده هـای بیمـه رفتیـم و دیدیم فـردی رفته بیمارسـتان عرفـان و 70 میلیون 
تومـان صـرف عمل لوکـس لیزیک کـرده و 20 میلیون تومـان آن را از صندوق 
گرفتـه اسـت. اینجـا ما فهمیدیم که توزیع ما نرمال نیسـت و کسـی کـه پایگاه 
اقتصادی-اجتماعـی پایین تـری دارد، عمـل دیسـک کمـرش را در بیمارسـتان 
سـطح پاییـن عمل کـرده اسـت و 4 میلیون تومان پـول داده اسـت، بعد مدارک 
بعدی نشـان می داد این فرد سـال بعد باز مجدداً مجبور شـده و رفته و دیسـک 
کمـرش را عمـل کـرده اسـت؛ یعنـی عمل جراحـی قبلی عمـل درسـتی نبوده 

است. برای همین اصطاح لوکس را به کار بردیم. 
رسـتمی: ببینیـد ما چیزی به عنـوان متن و چیـزی به عنوان حاشـیه داریم. بهتر 

اسـت در ایـن جلسـه دربـارۀ سـاختار کلی رویکـرد مـا در ارائۀ خدمـات صحبت 
کنیـم. یکـی از اصلی تریـن مـوارد هشـت گانه ای کـه خانـم دکتـر زاده غـام در 
ابتـدای بحـث بـه آن اشـاره کردنـد رویکرد مـا در ارائۀ خدمـات اسـت. باید اول 
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ببینیـم آیـا رویکـرد مـا به ارائـۀ خدمـات مطلـوب و خوب اسـت یا نـه. اگر این 
رویکرد خوب اسـت، الزم نیسـت کاری کنیم. چون کسـی به ترکیب تیم برنده 
دسـت نمی زنـد، اما اگر این ترکیب درسـت نیسـت و قرار اسـت چیـزی تغییری 
کنـد افـراد و گروه هـای مختلـف بایـد روش هایی را که به ذهنشـان می رسـد به 
بحـث و گفت وگـو بگذارنـد. خانم دکتـر زاده غام و همکارانشـان بـه این نتیجه 
رسـیدند کـه با مـاک پایـگاه اقتصادی-اجتماعی می شـود تقسـیم بندی خوبی 
ارائـه کـرد که مـا را به سـمت هدفمندکردن، مفیدترکـردن و ناظر بر اسـتراتژی 

کردن ارائۀ خدمات برد. 
دومیـن سـؤال دکتـر زاده غـام کـه می گفـت بایـد بـه آن همـه پاسـخ بدهیـم، 
ایـن بـود کـه بایـد بدانیم چـرا این خدمـات را ارائـه می کنیـم. آیا پول مـا زیادی 
کـرده اسـت؟ آیا حواسـمان نیسـت داریـم چـه کار می کنیم؟ آیـا اجبـاری قانونی 
داریـم یـا اسـتراتژی ما »کمک بـه ارتقای کیفیت زندگی بازنشسـتگان« اسـت؟ 
ممکـن اسـت از قضـا ارائـۀ خدمـات مـا نقـض غـرض باشـد و بـه جـای خادم 
بـودن خائـن باشـد. ما به ایـن نتیجه رسـیدیم که ارائۀ ایـن خدمـات می تواند در 
خدمت ارتقای کیفیت زندگی بازنشسـتگان باشـد. سـؤال بسـیار مهم این اسـت 
کـه آیـا رویکـرد مـا بـه توزیع خدمـات هم اثرگـذار اسـت. اگر مـا به همـۀ افراد 
خدمـات یکسـانی ارائـه بدهیـم، اتفاق بهتـری می افتد یـا باید یک سـری چیزها 
را تقسـیم بندی کنیـم؟ آنچـه دوسـتان در ایـن جلسـه گفتنـد، همه حواشـی این 
موضـوع اسـت و می شـود تک تک ایـن موضوعات را بررسـی کرد. ممکن اسـت 
تفسـیر مـا کامًا غلط باشـد، ولـی به نظر من احتمـااًل در این فرصـت اندکی که 

داریم اگر بخواهیم به جزئیات بپردازیم، از بحث اصلی خارج می شویم. 

پرسـش: مـن اصـاًل نمی گویـم ایـن روش غلـط اسـت. مـن بـه حـوزۀ 
مطـرح  حقـوق  همسان سـازی  بحـث  روزهـا  ایـن  می پـردازم.  کالن 

اسـت. همسان سـازی ایـدۀ خیلـی خوبـی اسـت. اگـر کسـی کـه سـی 

سـال کار کـرده اسـت و یـک میلیـون حقـوق می گیـرد، حقوقش بشـود 

3 میلیـون اتفـاق خوبی اسـت، ولی ما بـا معضلی 

و  نمی بینیـم  را  آن  امـروز  کـه  هسـتیم  روبـه رو 

چنـد سـال آینـده فاجعـه رخ می دهـد و آن روز 

بایـد بـرای حـل آن نشسـت بگذاریـم. افـرادی 

کـه حقـوق، درآمد و تحصیالت بیشـتری داشـتند 

و کسـورات پرداختی شـان هـم باالتـر بـود و بـه 

قـول شـما زندگـی لوکس تری داشـتند بـه خاطر 

همسان سـازی حقوقشـان دارد نزدیک به افرادی 

می شـود که حقوق پایینی داشـتند و ایـن امر آن ها 

را معتـرض کـرده اسـت. آن هـا در مراجعاتشـان 

بـه مـا می گوینـد مـن هیئت علمـی بـوده ام، دکتر 

بـوده ام، مدیرکل یا وزیـر بوده ام و حـاال 3 میلیون 

حقـوق می گیـرم. شـما 5 درصـد حقـوق مـن را 

افزایـش می دهیـد و حقـوق خدمتگـزار دارد بـه 

حقوق من می رسـد، چـون درصـد افزایش حقوق 

او بیشـتر اسـت. پس تفاوت ما در چیسـت؟ نباید 

فکـر کنیـم کـه ایـن حاشـیه ها بی اهمیت اسـت. 

در خـط مقدم روبه رو شـدن بـا افراد این مسـائل 

خیلـی مهم اسـت. ضمناً مفهـوم عدالت هـم باید 

تعریف بشـود. امـام علی)ع( در تعریـف عدالت به 

ایـن مضمـون می گوید عدالـت؛ یعنـی قرارگیری 

هـر چیزی در جـای خـودش؛ بنابراین اگـر فردی 

بی عدالتـی  دارد،  بیشـتری  آورده  بـرای صنـدوق 

نیست، اگر سود بیشتری هم ببرد. 

رسـتمی: من هرگز نگفتم حاشـیه ها بی اهمیت اسـت. 

گاهـی حاشـیه بـه متن جهـت می دهـد. منظـورم این 
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اسـت که سـاختاری که اینجا ارائه شـد بماهو سـاختار 
در پـی تجویـز چیـزی نیسـت؛ یعنی نمی گویـد چیزی 
حسـن یـا قبـح دارد. مـا صرفـاً در مقـام توصیـف و 

طبقه بندی بوده ایم. ممنون و متشکرم. 
بـا صنـدوق  ایـن یکـی دو سـال کـه  عظیمـی: در 

همـکاری می کنیم، پژوهشـگرانی بیـرون از صندوق با 
مـا همـکاری و رفت وآمد دارنـد. از حـدود ده نفر آن ها، 
سـه چهار نفرشـان کـه هریـک به نوعی ناظـر بیرونی 
محسـوب می شـوند و قضاوتشـان ماننـد مـا همـراه با 
عـادت نیسـت به من گفتنـد فکر می کننـد در صندوق 
بیـن واحدهـا و کارشناسـان مختلف ما آن طـور که باید 
گفت وگـو وجـود نـدارد و بـه مـا توصیـه می کردند که 

به عنوان مؤسسه این گفت وگوها را ایجاد کنیم. 
ایدۀ محوری دوستان ما در اداره کل فرهنگی-اجتماعی 
همـان چیزی اسـت کـه در کتاب برنامه ریـزی برای 
تنـوع آمـده اسـت. توجـه کنید کـه جامعۀ مشـترکان 

مـا عـدد بزرگـی دارد. اگر تعـداد اعضای خانـوادۀ آن ها 
را هـم اضافـه کنیـم، حـدود ۵.۵ میلیون نفر مشـترک 
داریـم. ایـن جمعیـت نزدیـک تعـداد افراد یک کشـور 
اروپایـی اسـت. سـوئد زمانـی 9 میلیـون نفـر جمعیـت 
داشـت. عمان 6 میلیـون نفر جمعیت دارد. کشـورهای 
سـوئیس و دانمارک و فناند و ایسـلند حدود 6 میلیون 
نفـر جمعیـت دارنـد. تـا دو سـه سـال پیـش جمعیـت 
لوکزامبـورگ ۵00 هـزار نفـر بـود. دکتر امیدی، اسـتاد 
دانشـگاه تهـران، می گفتنـد بـرای یـک سـخنرانی به 
بـودم، می گفتنـد در آن  اروپایـی رفتـه  یـک کشـور 

جامعـۀ 7 میلیونـی کـه حـدود 200 تـا 300 هـزار نفر بازنشسـته دارد، دویسـت 
پژوهشـگر تمام وقـت برای مطالعـۀ این حوزه وجـود دارد. دقـت بفرمایید منظور 
کارمنـد نیسـت، بلکـه پژوهشـگر تمام وقـت اسـت. پـس جمعیت بازنشسـتۀ ما 
عـدد بزرگـی اسـت و بایـد این جامعـۀ هدف را بشناسـیم. بایـد در دنیـای مملو 
از نادانسـته ها و تاریکی هـا در مسـیر شـناخت گـروه هـدف حرکـت کنیـم. مدار 
گفت وگـوی مـا باید این باشـد و از زوایـای مختلف و با رویکردهـای مختلف به 
ایـن مسـئله نـگاه کنیم و بـه هم کمک کنیم. ما مؤسسـه ای خدماتی هسـتیم و 
شـناخت این مسـائل خیلـی به ما کمـک می کند. از دوسـتان خواهـش می کنم 
اگـر امـکان داشـته باشـد، نمودارهـا و پاورپوینت هـا را بـا دقت مشـاهده کنند تا 

سؤاالت بیشتری برای ما ایجاد شود.  
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