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مقدمه

در سال های اخیر بارها در فضای عمومی و کانون های کارشناسی و نهادهای سیاست گذاری، 
وضعیت  از  تصویری  فراخور،  به  رفته  و  ایران  بازنشستگی  صندوق های  بحران  از  سخن 
چالش برانگیز و پرمخاطره آنها ارائه شده است. در این سال ها گزارش ها، پژوهش ها و آثار 
ارزنده ای به ریشه یابی این وضعیت و شناسایی راه های برون رفت از آن پرداخته اند. به نظر 
می رسد مرور آثار یاد شده داللت از آن دارند که وضعیت کنونی صندوق های بازنشستگی 

نتیجه و پیامد تصمیم های مختلفی است که طی سال های گذشته اتخاذ شده است.
در این گزارش با تکیه بر رویکرد تاریخی، سیر تکامل نظام بازنشستگی و فراز و فرود 
سیر  دوباره  خوانش  می رسد  نظر  به  است.  شده  بازخوانی  مربوط  سازمان ها/صندوق های 
برده  اختالف نظرها  و  برخی چالش ها  ریشه های  به شناسایی  راه  یاد شده می تواند  تاریخی 
چارچوب  این  در  کند.  فراهم  بهبود  مسیر  و  کنونی  شرایط  شناخت  برای  مفیدی  مقدمه  و 
پس از یادآوری بسیار مختصر از ضرورت رویکرد تاریخی، به سیر تکامل نظام بازنشستگی 
در ایران پرداخته و در این سیر برخی از مقاطع و رخدادهای کلیدی را برجسته کرده است. 
همچنین برخی از نکات تاریخی درباره صندوق بازنشستگی کشوری تصریح شده و به برخی 
از مهم ترین ویژگی های این صندوق در دهه های گذشته اشاره شده است. در پایان نیز تالش 

شده تا نکات کلیدی این بازخوانی به عنوان پیشنهاد عرضه شوند.
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چرا تاریخ؟

بزرگان گفته اند و استدالل کرده اند که »تاریِخ هیچ حادثه ای را یک بار برای همیشه نمی توان 
نوشت«. در این چارچوب و در قالب چنین رویکردی تاریخ هیچ حادثه و هیچ رخدادی را 
نمی توان یک سره در گذشته محدود کرد و تأثیر آن را در شرایط اکنون نادیده گرفت. بر این 
اساس فهم تاریخی و شناخت یک رخداد یا پدیده تاریخی هیچ گاه به پایان نمی رسد و برای 
باز خواهد  برای پژوهش و شناخت  تاریخی همواره  پرونده هر رخداد  زنده است و  همیشه 
بود. به این ترتیب با گذشت زمان، شناخت از رخداد )پدیده( بیشتر خواهد شد. این رویکرد 
زیرا شناخت  است«.  معاصر  تاریخ  تاریخ،  که »همه  کرد  گزاره خالصه  این  در  را می توان 
گذشته امری »تکامل یابنده« است و کندوکاو در تاریخ، بازتاب مسائل امروز و یافتن پاسِخ 
پرسش های اکنون در آئینه گذشته خواهد بود و شناخت تاریخ بستری برای فهم امروز است.

در این چارچوب، برای شناخت و فهم مشکالت و مسائل اکنون، می توان و ای بسا باید، 
به تاریخ رجوع کرد و ریشه برخی ویژگی ها را در سال های دور جستجو کرد. این مهم زمانی 
از اهمیت بیشتر و ضرورتی دو چندان برخوردار می شود که »نهادگرایان جدید« مفهومی ستبر 

و راهگشا در این حوزه مطرح کرده اند: وابستگی به راه طی شده.
مراد نهادگرایان از این مفهوم آن است که شرایط امروز، برآمده از انتخاب هایی است که در 
گذشته انجام شده است. به بیان دیگر انتخاب هایی که در گذشته انجام شده، شرایط امروزین 
را رقم زده و هر تصمیم و سیاستی در امروز، ناگزیر باید بر بستر پیامدهای انتخاب های گذشته 
اتخاذ شود. از این رو، هر تصمیم یا سیاستی در امروز به مسیر گذشته وابسته و مشروط و 

می توان گفت انتخاب های دیروز، نقطه آغاز انتخاب های امروز هستند.
شایان توجه است که مفهوم وابستگی به راه طی شده که در علوم طبیعی ریشه دارد، از 
میانه دهه 1980 میالدی در نظریه های اقتصادی مطرح شده است. از همان زمان در اقتصاد 
صنعتی، تاریخ اقتصادی و جغرافیای اقتصادی به کار رفته است. سپس این مفهوم در اقتصاد 
نهادگرای جدید، اقتصاد شناختی و اقتصاد تجربی شکوفا شد و حتی در برخی تحلیل ها از 
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توسعه گردشگری، با استفاده از این مفهوم فرایندهای درون زای تغییر و توسعه توضیح داده 
شد، به این ترتیب که ویژگی های فعاالن اقتصادی و روابط متقابل آنها، با توجه به زمینه 
فراگیری  می زنند.  رقم  را  چندگانه ای  مسیرهای  بی ارتباط،  ظاهر  به  تاریخِی  رخدادهای  و 
فوق العاده این چارچوب تحلیلی آن را نه تنها در نظریه های اقتصادی جای داده است بلکه 
در دیگر حوزه های پژوهشی مانند عصب شناسی، علوم شناختی و به تازگی در علوم سیاسی 

نیز به کار رفته است.
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وزارت رفاه؛ سه تجربه ناکام

امروز و در سال 1400 در میان دستگاه های اجرایی کشور، یکی از نوزده وزارتخانه، وزارت 
وزارتخانه  سه  ادغام  از   1390 تیر  در  وزارتخانه  این  است.  اجتماعی«  رفاه  و  کار  »تعاون، 
تشکیل شد: وزارت تعاون، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. به این 
ترتیب »سومین« تجربه ایرانیان در تشکیل و اداره وزارتخانه ای با عنوان »رفاه« ناکام باقی 
ماند. زیرا پیش از آن در سال های 1326 و 1353 ایران شاهد شکل گیری وزارت رفاه بوده 
است. در تجربه نخست این تشکیالت اداری زیر عنوان »بنگاه رفاه اجتماعی« شکل گرفت 
ولی با تشکیل »صندوق تعاون و بیمه کارگران« در خرداد 1329 ناکام ماند. تجربه دوم اما 
در مرداد 1353 و با نام »وزارت رفاه اجتماعی« سامان گرفت که چند ماه پس از آن در تیر 
1355 با تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی منحل اعالم شد. سومین تجربه از تشکیل وزارت 
رفاه در حدود سه دهه پس از آن در اردیبهشت 1383 رخ داد. این بار وزارت »رفاه و تأمین 

اجتماعی« تشکیل شد، اما این تجربه نیز در تیر 1390 ناکام باقی ماند.

آنچه سبب می شود »بنگاه رفاه اجتماعی – 1326« در قامت وزارت رفاه قلمداد شود، 
مفاد قانون تشکیل آن و مأموریت های مقرر شده برای این بنگاه است. زیرا در ماده 1 آن 

قانون به صراحت آمده است:
در اجرای مواد 35 و 36 و 37 و41 قانون کار مصوب 28 اردیبهشت ماه 1325 و به 
و  بیکاری  و  تعاون  صندوق های  و  بهداشت  صندوق های  امور  اداره  و  تمرکز  منظور 
همچنین تعمیم اصول بیمه و رفاه اجتماعی برای کارگران و کارمندان و غیره، بنگاهی 
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به نام بنگاه رفاه اجتماعی تشکیل می شود.
ارکان آن معرفی   بنگاه رفاه اجتماعی،  همچنین در فصل سوم، ماده 6، قانون تشکیل 
شده اند: مجمع عمومی، هیئت مدیره و هیئت  نظارت. مطابق ماده 8 آن قانون مجمع عمومی 

این بنگاه عبارت بودند از:

وزیر کار یا نماینده او ●
نمایندگان راه و بانک صنعتی و معدنی ●
7 نفر از اعضای شورای عالی که به تصویب شورا که سه نفر از آنها نماینده کارگران  ●

و 3 نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر از مشاورین خواهد بود
هیئت مدیره بنگاه و هیئت نظارت برای شرکت در مذاکرات در مجمع عمومی بدون  ●

حق رأی حضور خواهند یافت.

در تجربه سال 1353 نیز وزارت رفاه اجتماعی از ادغام مؤسسه ها و نهادهای متنوعی 
شد،  معرفی  اجتماعی  رفاه  وزارت  نام  با   1353 سال  در  آنچه  دیگر  بیان  به  گرفت.  شکل 
گردهم آوردن بخش های متنوعی بود که هر یک پیش تر زیرمجموعه یک نهاد بزرگتر اداره 
امور  اداره  نظام  به  »مکانیکی«  مواجهه  کرد،  ادعا  بتوان  شاید  ای بسا  رو  این  از  می شدند. 
ابتدا  از همان  اجرایی«،  فرایندهای  به ضرورت »تلفیق  توجه  بدون  )دیوانساالری(  عمومی 
زمینه انحالل این وزارتخانه را به وجود آورده بود. مرور اجزایی که گردهم آورده شده بودند 
حکایت از آن دارد که وزارت رفاه اجتماعی در سال 1353، از ادغام مکانیکِی بخش هایی از 
دو وزارتخانه »کار و امور اجتماعی« و »بهداری« تشکیل شده بود. این امر زمانی معنادار 
می شود که به مقطع انحالل این وزارتخانه و احاله وظایف آن به وزارت تازه تأسیس »بهداری 
و بهزیستی« )1355( توجه شود. زیرا می توان این تجربه را گواهی دیگر از آن تقلیل مسئله 
رفاه اجتماعی به امرو بهداشت و درمان تلقی کرد، رخدادی که سال ها بعد در دهه 1390 نیز 

شواهد دیگری از آن در نظام اداری کشور تجربه شده است.



چند نکته از تاریخ نظام بازنشستگی در ایران  / 7

سازمانی برای بیمه یا نهادی برای تأمین؟

در سیر تحوالت نظام رفاهی ایران، میانه دهه 1350 یکی از مقاطع مهم و تعیین کننده به 
این  اجتماعی، رخداد دیگری  رفاه  انحالل وزارت  بر تشکیل و سپس  شمار می رود. عالوه 
مقطع زمانی را حائز اهمیت کرده است و آن تصویب »قانون تأمین اجتماعی« و در پی آن 

تشکیل سازمان تأمین اجتماعی است.
سال  قانون  تصویب  اجتماعی،  رفاه  و  بیمه ها  حوزه  در  تاریخی  رخدادهای  خوانش  در 
1354 با تبدیل شدن »سازمان بیمه های اجتماعی کارگران« به »سازمان تأمین اجتماعی« 
معرفی شده و آنچه امروز در سال 1400 با عنوان سازمان تأمین اجتماعی مشغول به فعالیت 
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است خود را به استناد قانون مصوب 25 تیر 1354 معرفی می کند. در کنار این امر، در میان 
کارشناسان و کانون های تصمیم گیری این سازمان متولی »بیمه اجتماعی« کارگران و فعاالن 
بخش خصوصی قلمداد شده و به این ترتیب جامعه هدف )گروه مشموالن( این سازمان را از 
دیگر نهادهای بیمه گر اجتماعی تفکیک می کنند. این همه در حالی است که به نظر می رسد 
این تعریف با شواهد قانونی و نشانه های تاریخی سازگاری ندارد. نشانه و نکته جالب دیگری 
در  مفهوم »صندوق«  از  استفاده  که  است  آن  باشد  باره  این  در  تأملی  مقدمه  می تواند  که 
خصوص این سازمان نیز محل بحث و اختالف نظر بوده و به فراخور از آن استفاده می شود. 
در حالی که دیگر نهادهای بیمه گر اجتماعی )به ویژه بیمه بازنشستگی( با عنوان »صندوق« 

فعالیت می کنند.
برای توضیح بیشتر الزم به یادآوری است که در میان مباحث کارشناسی و گزارش های 
رایج و پرتکرار »ضرورت  از گزاره های  اجتماعی، یکی  تأمین  رسمی در حوزه نظام رفاه و 
بیمه های اجتماعی« در کل  برای تنظیم گیری و راهبری  حضور و فعالیت نهادی فرادست 
کشور و برای همه شهروندان است. ضرورت این مهم تا بدانجا مورد اتفاق و تفاهم است که 
در برنامه های پنج ساله توسعه و همچنین سیاست های کلی نظام نیز مطرح شده و از این رو 
می توان فقدان آن را یکی از نقصان ها و کاستی های جدی در حوزه نظام رفاهی کشور قلمداد 
کرد. اما به نظر می رسد کشور، نه تنها نیاز به قانگذاری جدید ندارد بلکه دهه ها از ظرفیت 
قانونی موجود برای تشکیل چنین نهادی غفلت شده است. زیرا شواهد تاریخی و مفاد قانون 
تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354، به روشنی حکایت از آن دارد که مراد قانونگذار از آن 
قانون نه تغییر نام »سازمان بیمه های اجتماعی کارگران« به »سازمان تأمین اجتماعی« که 
تشکیل نهادی فرادست برای تنظیم گری و راهبری نظام تأمین اجتماعی در کشور و برای 

همه شهروندان بوده است.
شواهد تاریخی داللت بر آن دارند که وقتی وزارت رفاه اجتماعی در مرداد 1353 تشکیل 
شد، چند ماه پس از آن این وزارتخانه دو الیحه کلیدی و بسیار معنادار تنظیم و برای تصویب 
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پیشنهاد کرده است: الیحه تشکیل »سازمان تأمین خدمات رفاهی« که این الیحه در قالب 
قانونی به همین نام در اسفند 1353 به تصویب می رسد و دیگری الیحه تشکیل »سازمان 
تأمین اجتماعی« که آن نیز در قانونی به همین نام در تیر 1354 به تصویب رسیده است. 
بنابراین در آن مقطع )1353( وزارت رفاه اجتماعی برای ایفای مسئولیت های خود دو بازوی 
اجرایی – عملیاتی تمهید کرده است. بر این اساس وقتی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان 
بازوی اجرایی وزارت رفاه وقت تعریف شود، نمی تواند و نباید به بخشی از جامعه محدود شده 
و تنها موظف به اجرای یکی از راهبردهای تأمین اجتماعی باشد. اگر وزارت رفاه اجتماعی 
ایفای این مأموریت تمهید شده  باید برای  نیز  متولی امر کلی رفاه بوده بازوی اجرایی آن 
باشد. برای توضیح )شاید( نمونه و مثال وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک ها روشنگر باشد. 
دولت مأمور و موظف به سیاست گذاری پولی در کشور است. این مأموریت در وزارت اقتصاد 
مجری  نقش  در  خود  نباید  اقتصاد  وزارت  فراوان،  مالحظات  بر  بنا  اما  است.  شده  متجلی 
سیاست اقدام کند. بلکه باید در سطح راهبردی و سیاست گذاری ایفای نقش کند. برای اجرا 
بانک مرکزی به عنوان نهاد عالی تعریف شده است.  و راهبری سیاست ها در حوزه پولی، 
نکته مهم آنجاست که بانک مرکزی خود وارد عملیات بانکی نشده و تنها در مقام تنظیم گر 
و ناظر بر فعالیت بانک ها فعالیت می کند. بدیهی است عملیات بانکی کشور، در قالب بانک ها 
انجام می شوند که نه تنها دارای شعبه های مختلف هستند بلکه ترکیبی از بانک های دولتی و 
خصوصی و یا ترکیبی از بانک های تجاری و تخصصی فعالیت می کنند. در این چارچوب کلی 
می توان وزارت رفاه اجتماعی را نهاد سیاست گذار و سازمان تأمین اجتماعی را نهاد تنظیم گر 

و ناظر تلقی کرد که صندوق های مختلف و متفاوتی زیر نظر آن فعالیت خواهند داشت.
اما و هزار اما آنچه در سال های پس از 1354 در ایران رخ داد، سازمان تأمین اجتماعی را 
در مقام یک »صندوق« تقلیل داد که متولی ارائه بخشی از خدمات تأمین اجتماعی به گروهی 
)هر چند بزرگ( از جامعه بوده است. نه قانونگذار، نه دولت، نه سازمان تأمین اجتماعی و نه 
شهروندان در طول سال های گذشته متعرض این تقلیل نشده و در تفاهمی ملی )؟!( نظام 
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تأمین اجتماعی کشور دهه ها بدون یک نهاد تنظیم گر و ناظر فعالیت کرده است.
عالوه بر سیر رخدادهای تاریخی، مفاد قانون تأمین اجتماعی )1354( خود به روشنی 
نشان از آن روا بودن خوانش باال دارد. زیرا تنها مرور برخی از مفاد این قانون برای ایفای 

چنین تفسیری کفایت می کند:
ماده 1- به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام 
هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی که در این 

قانون “سازمان" نامیده می شود تشکیل می گردد.

ماده 4- مشمولین این قانون عبارتند از:
 الف- افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.

ب- صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج- دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.

 تبصره 1- مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و مستخدمین مؤسسات 
وابسته به دولت که طبق  قوانین مربوط به نحوی از  انحاء از موارد مذکور در ماده سه این 
قانون بهره مند می باشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد، طبق 
آیین نامه ای که به پیشنهاد  وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور 

به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، تابع مقررات این قانون خواهند بود.
 تبصره 2- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول 
قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع 

قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

 ماده 6- اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستاییان و افراد 
خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب  توسعه امکانات و مقدورات 
سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان با توجه به ماده 117 این 

قانون خواهد بود.
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 ماده 7- افراد شاغل در فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های 
اجتماعی نشده اند ... مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.

 ماده 8- بیمه افراد و شاغلین فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از 
انحاء مشمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی یا قانون بیمه های  اجتماعی روستاییان 

قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.

بیمه های  اجتماعی و سازمان  بیمه های  قانون سازمان  این  تاریخ اجرای  از   ماده 10- 
اجتماعی روستاییان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می شوند و ....

 ماده 11- تأسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه های اجتماعی کارگران که از محل 
ذخایر سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت در اختیار  سازمان تأمین خدمات 

درمانی قرار می گیرد.

سند دیگری که مفاد آن راه به تفسیر مورد بحث دارد، اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی 
است. این سند قانونی نیز محتوا و مفادی دارد که اجرای آن نه با یک صندوق با جامعه هدف 
مشخص که با نهادی تنظیم گر و ناظر در حوزه کالن تأمین اجتماعی تناسب و سازگاری 

دارد. برخی از این مفاد عبارتند از:

  ماده 5- وظایف و اختیارات سازمان عبارت است از:
 الف- جمع آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع حق بیمه مشمولین قانون تأمین اجتماعی 
از وجوه و ذخایر و  از سرمایه گذاری و  بهره برداری  و سایر وجوه و درآمدهای حاصل 

اموال سازمان
ب - انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی

ج - سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه ذخایر سازمان
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 ماده 6- ارکان سازمان عبارتند از:
 الف - شورای عالی تأمین اجتماعی که در این اساسنامه " شورا" نامیده می شود

ب – هیئت مدیره
ح - مدیر عامل

 د - هیئت نظارت

 ماده 7- اعضای شورا عبارتند از:
 الف- چهار نفر نمایندگان دولت به شرح زیر:

-  وزیر بهداری و بهزیستی که ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت
-  وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او

-  وزیر مشاور در سازمان برنامه و بودجه و یا معاون او
-  وزیر اقتصاد و دارایی و یا معاون او

ب- سه نفر نمایندگان کارفرمایان به شرح زیر:
-  یک نفر کارفرمای واحدهای تولیدی صنعتی به انتخاب کنفدراسیون کارفرمایی و 

مادام که کنفدراسیون مذکور تشکیل نشده است به انتخاب وزیر صنایع و معادن
-  دو نفر کارفرمای واحدهای صنفی و بازرگانی به انتخاب کنفدراسیون کارفرمایی و

مادام که کنفدراسیون مذکور تشکیل نشده است به انتخاب وزیر بازرگانی
ج- سه نفر نمایندگان بیمه شدگان به شرح زیر:

-  یک نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای تولیدی صنعتی به انتخاب کنفدراسیون کارگری 
و مادام که کنفدراسیون مذکور تشکیل نشده است به انتخاب  وزیر کار و امور اجتماعی

کارمندان  اتحادیه  انتخاب  به  دولتی  اداری  واحدهای  بیمه شدگان  نماینده  نفر  یک   -
دولت و مادام که اتحادیه مذکور تشکیل نشده است به انتخاب وزیر بهداری و بهزیستی

- یک نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای صنفی و بازرگانی به انتخاب کنفدراسیون صنفی 
و بازرگانی مادام که کنفدراسیون مذکور تشکیل نشده است به انتخاب وزیر بازرگانی
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صندوق کشوری در سیر تاریخ رفاه

در میان هجده صندوق بازنشستگی در کشور )در سال 1400(، صندوق بازنشستگی کشوری 
ریشه  چه  اگر  آنهاست.  قدیمی ترین  و  مشترکان(  تعداد  نظر  )از  بزرگ  صندوق  دومین 
شکل گیری این صندوق به »قانون وظایف« مصوب سال 1287 برمی گردد اما تصویب قانون 
استخدام کشوری در 22 آذر 1301 نقطه آغاز فعالیت این نهاد به شمار می رود. زیرا قانون یاد 

شده در 74 ماده و پنج فصل به شرح زیر به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید: 
فصل اول ورود به خدمت. 1
فصل دوم مراتب خدمت و ارتقاء رتبه. 2
فصل سوم طریق محاکمه و مجازات. 3
فصل چهارم تقاعد و وظایف. 4

فصل پنجم مواد مخصوصه. 5

همان گونه که مشاهده می شود فصل چهارم این قانون، به تقاعد )واژه ای که از 1314 به 
بعد با تصویب فرهنگستان به بازنشستگی تغییر کرد( و همچنین وظیفه )پرداخت مستمری 
یک  سرآغاز  را  قانون  همین  بتوان  شاید  است.  پرداخته  صندوق(  مشترکان  بازماندگان  به 
اختالف در نظام بازنشستگی کشور به شمار آورد. زیرا این قانون در ابتدای قرن، رویه و قواعد 
بازنشستگی )و همچنین بازماندگی( برای کارکنان دولت را در ادامه قواعد استخدام و اشتغال 
ایشان تعریف کرده و فرایند استخدام تا بازنشستگی و بازماندگی را در یک قانون و در پیوند با 
هم تعیین کرده است. در حالی که این زنجیره در بخش دیگری از شاغالن کشور و در گروه 
کارگران و شاغالن بخش خصوصی در قالب دو قانون جدا از یکدیگر تعیین شده است: قانون 
کار و قانون تأمین اجتماعی. مراد از این بحث زمانی آشکار می شود که به مسئولیت کارفرما 
در بخش دولتی و بخش خصوصی توجه شود. مطابق با قانون استخدام کشوری، کارفرمای 
کارکنان دولت )یعنی دولت( مسئولیت بازنشستگی را متعهد شده است. اما کارفرمای کارکنان 
بخش خصوصی در دوران اشتغال تنها موظف به ارائه لیست به سازمان تأمین اجتماعی است 
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برعهده  کارکنان بخش خصوصی  بازنشستگی  مسئله  ترتیب  این  به  کار(.  قانون  )ماده 42 
سازمانی جدا از کارفرما خواهد بود.

این دوگانگی که از ابتدای شکل گیری نظام بازنشستگی در ایران رقم خورده است تا به 
امروز باقیمانده است. محیط و بستر قانونی متفاوت در این دو بخش از شاغالن، سبب بروز 
تمایزها، تفاوت ها و گاهی تعارض ها میان این دو گروه به ویژه در مقطع بازنشستگی شده 

است.
از منظری دیگر، در توصیف سیر تحوالت صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از گزاره های 
بسیار تأمل برانگیز اما درست آن است که دست کم طی سه دهه پس از تصویب قانون تأمین 
اجتماعی، آنچه بر این صندوق رفته است به تمامی با اصول و بایسته های مورد انتظار از یک 
این قضاوت عبرت آموز کفایت  بر  بازنشستگی فاصله بسیار داشته است. دو شاهد  صندوق 
می کند: فقدان جدول سن و سابقه برای گروه کسورپردازان در صندوق و دوم واریز نشدن 
کسور به حساب صندوق تا نیمه دهه هفتاد خورشیدی! این دو در کنار دیگر عوامل و شواهد 
سبب شدند تا صندوق بازنشستگی کشوری »در عمل« به بخشی از کارگزینی دولت تبدیل 
شود. چرا که برای سال های متمادی ارتباط صندوق با کارمندی که سال ها بخشی از حقوق 
ماهانه وی به عنوان کسور بازنشستگی کسر می شد، قطع بود و زمانی از وجود چنین شخصی 
مطلع می شد که پرونده وی توسط دستگاه متبوع برای بازنشستگی به صندوق ارسال می شد! 
هر چند در آن سال های طوالنی نسخه سومی از لیست کارکنان دستگاه ها باید به صندوق 
تحویل می شد، اما این لیست ها نه تنها دقیق نبودند بلکه منظم ارسال نمی شدند و در زنجیره 
افزود در طی دهه گذشته  باید  البته  ارجاعی به شمار نمی رفت.  فعالیت صندوق سند مورد 
بخش  این صندوق،  در  شاغالن  اطالعات  بانک  با شکل گیری  اخیر  سال های  در  ویژه  به 
بسیار بزرگی از این کاستی رفع شده و امروز این صندوق اطالعات در خور و قابل اتکایی از 

مشترکان کسورپرداز خود در اختیار دارد.
بازخوانی تاریخ رخدادهای نظام بازنشستگی شاید دریچه ای برای فهم این رویه نادرست و 
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شناخت ریشه های تفاوت میان کارکنان دولتی و خصوصی بگشاید. آنجا که در سال 1301 و 
با تصویب قانون استخدام کشوری، »صندوق تقاعد و وظیفه مستخدمین« در اداره کارگزینی 
وزارت مالیه تشکیل می شود. هر چند در سال 1307 رسیدگی به امور این صندوق به »اداره 
تقاعد« در همان وزارت مالیه واگذار می شود، اما آغاز فعالیت تقاعد کارکنان دولت در اداره 
کارگزینی )شاید( مبنا و بنیانی را رقم زد که این صندوق در قاموس کارگزینی دولت تداوم 
یابد. این خوانش یا تعبیر را می توان با قرینه و شاهد تاریخی دیگری تقویت کرد. آنجا که 
در پی تصویب اصالحیه قانون استخدام کشوری در سال 1345، اداره بازنشستگی کشوری 
از وزارت دارایی وقت به سازمان تازه تأسیس »امور اداری و استخدامی کشور« منتقل شد؛ 
سازمانی که مأموریت آن هدایت، مراقبت و راهبری امور اداری و استخدامی بخش دولتی 
کشور بود. به این ترتیب در مقطع سال 1354 نیز مسئله بازنشستگی کارکنان دولت در ادامه 
زنجیره اداری-استخدامی آنها تعریف شد. همین رویه و قاعده در دهه 1380 خورشیدی و در 

مقطع تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تداوم یافت.
محل  کشوری  صندوق  باالدسِت  نهاد  امر،  متولیان  و  کارشناسان  میان  در  و  امروز 
اختالف نظر است. برخی این صندوق را زیرنظر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
)هیئت امنای مربوط و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( تعریف می کنند و برخی دیگر به 
استناد قانون استخدام کشوری و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری، نهاد باالدست و 
ناظر بر این صندوق را سازمان امور اداری و استخدامی کشور برمی شمارند. از سویی دیگر این 
صندوق ناگزیر به رعایت ضوابط ابالغ شده توسط هیئت امنا و یا بخشنامه های وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی است. روشن است که این وضعیت یکی از اصول و پایه های علم اداره را 

زیرپا گذارده که آسیب ها و پیامدهای مخرب خود را در پی دارد: وحدت رهبری.

شواهدی از حرکت قهقرایی!

بوده  ایران  در  بازنشستگی  بحران صندوق های  اخیر،  در سال های  پرتکرار  مفاهیم  از  یکی 
که برخی از صاحبنظران و حتی مسئوالن برای توصیف وضعیت، از واژه »ابرچالش« بهره 
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بازنشستگی )شاخص های  نظام  ارزیابی وضعیت یک  آمار و شاخص های کلیدِی  گرفته اند. 
این  از وجود  تنها خبر  نه  نیز  و حکمرانی(  اثربخشی  کفایت،  مالی،  پایداری  بنیادینی چون 

چالش می دهند بلکه نشان از پیچیدگی شرایط هم دارند.
به  کشوری  بازنشستگی  صندوق  کشور،  در  بازنشستگی  18گانه  صندوق های  میان  در 
ناپایداری  از  تعداد مشترکان(،  )براساس  بزرگ کشور  و دومین صندوق  قدیمی ترین  عنوان 
شدید مالی رنج می برد. به گونه ای که در سال های اخیر بین 60 تا 70 درصد منابع مورد نیاز 
برای ایفای تعهدات آن از محل کمک های بودجه عمومی کشور تأمین شده است. ضمن آن 
که برآوردهای اولیه حکایت از تشدید ناپایداری مالی در سال های آینده دارند. در تحلیل و 
تالش برای یافتن ریشه ها و عوامل بروز این وضعیت مطالعات متعددی انجام شده است و در 
میان یافته های این مجموعه، یک نکته مورد توافق و اجماع است: تغییر ضرایب )پارامترهای( 
صندوق خالف قواعد و اصول بیمه گری اجتماعی. تغییر ضرایب کلیدی این صندوق که در 
اثر تصویب قوانین و مقررات صورت گرفته، سبب شده تا تعهداِت »تأمین مالی نشده« در این 
صندوق به شدت افزایش یافته و زمینه افزایش های هنگفت در سال های آتی را به وجود آورد.

این همه در حالی است که بر اساس اطالعات تاریخی درباره این صندوق می توان ادعا 
کرد، در سال های نه چندان دور، این صندوق با ضرایب )پارامترهای( بسیار متفاوت تری با 
امروز و همچنین با تنظیمات و ترتیبات راهبری دیگرگونه، فعالیت داشته است؛ ضرایبی که 
برای کارشناسان، مدیران و مشترکان این صندوق شگفت انگیز و شاید غیرقابل باور باشد! در 

ادامه به برخی از مهم ترین موارد اشاره می شود.

ضرایب فنی صندوق ●

در شرایطی که صندوق بازنشستگی کشوری دچار چالش ناپایداری شدید مالی است، یادآوری 
بلکه راه را بر تأمل بیشتر بر  تاریخ است  برخی مقررات و ضوابط گذشته نه تنها یادآوری 
رویه های تصمیم گیری درباره این صندوق می گشاید. از این منظر و تنها برای یادگیری و 
تمهید زمینه برای بحثی کارشناسی درباره یافتن راه های بهبود و ارتقای وضعیت صندوق، 
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موارد زیر از قانون استخدام کشوری مصوب 1301 یادآوری می شود:
ماده 45: میزان حقوق بازنشستگی مساوی است با یک پنجاهم حد وسط حقوق 36 

ماهه اخیر خدمت ضرب در عدد سنوات خدمت

ماده 57: از مقرری مستخدمین موظف دولتی بدون استثناء وجوه ذیل کسر و به صندوق 
تقاعد و وظایف وراث مستخدمین تحویل می  شود:

1- صدی پنج از مقرری ماهیانه
2- مقرری یک ماهه مستخدم در موقع ورود به خدمت دولت

3- مبلغ اضافه مقرری هایی که بعدها به مستخدمین داده می شود در ماه اول اخذ آن 
اضافه

4- وجوهی که ممکن است در موقع مرخصی از مقرری مستخدمین کسر شود
5- وجوه حاصله از محکومیت و جرایم اداری مستخدمین.

ماده 58: وجوهی که مطابق مادة )57( به صندوق حقوق و وظایف متقاعدین و وراث 
وراث  وظایف  و  متقاعدین  حقوق  پرداخت  برای  منحصراً  می شود  داده  مستخدمین 
مستخدمین تخصیص و به هیچ عنوان نباید از این محل به مصرف دیگری برسد و 
کسانی که از وجوه صندوق مزبور به مصرف دیگری برسانند در حکم سارقین اموال 

عمومی خواهند بود.

و  تقاعد  به صندوق  قانون  این  مطابق  که  وجوهی  کفایت  عدم  در صورت   :61 ماده 
وظایف داده می شود وزیر مالیه در موقع تهیه بودجه کل مبلغی را که از عایدات مملکتی 

باید به صندوق مزبور کمک شود در جزو مصارف آن سال پیش بینی خواهد کرد.

ماده 62: وزارت مالیه مکلف است نظامنامه صندوق تقاعد و وظایف وراث را تهیه نماید.

آنچه  با  بازنشستگی کارکنان دولت در سال 1400  نظام  )پارامترهای(  مقایسه ضرایب 
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که صندوق  مسیری  که  دارد  آن  از  نشان  خوبی  به  است  بوده  برقرار  گذشته  دهه های  در 
بازنشستگی کشوری طی کرده است، خالف اصول و قواعد بیمه ای در مسیر بروز »ناپایداری 
مالی« بوده است. روشن و بدیهی است که این امر نه ناشی از تصمیم های مدیریت صندوق 
که بر اساس و در اجرای قوانین و مقررات ابالغ شده به صندوق رقم خورده است. بر این 
قانونگذار در  نهادهای  قرار گیرد،  ارزیابی  کالبدشکافی مورد  از منظر  پدیده  این  اگر  اساس 

زیرپاگذاردن قواعد حرفه ای در حوزه بیمه گری اجتماعی بیشترین نقش را داشته اند.

صندوقی فراموش شده ●

نشانه و گواه دیگری که نشان از دور شدن صندوق بازنشستگی کشوری از اصول حرفه ای 
و قواعد بیمه های اجتماعی دارد، سرنوشت مبهم »صندوق« است. این ادعا در شرایطی که 
اکنون واژه صندوق بر تارک نهادی مشخص در نظام اداری مشاهده می شود، اندکی متناقض 
به نظر می رسد. اما برای توضیح و پیش از تصریح نشانه های تاریخی، باید اضافه کرد که 
اجتماعی  حمایت های  نظام  یک  در  اصلی  راهبردهای  از  یکی  اجتماعی،  بیمه های  راهبرد 
)نظام جامع تأمین اجتماعی( است. ویژگی این راهبرد »مشارکت« مشموالن در تأمین مالی 
آن از طریق پرداخت حق بیمه )کسور( است. کسور )حق بیمه( دوران اشتغال افراد مشمول 
طرح، در واقع به یک  حساب بانکِی مشخص به نام »صندوق همان طرح« واریز می شود. 
زیرا بنا بر تعریف این مبالغ جزئی از جریان منابع طرح به شمار می رود که بر اساس نظام 
مالِی مشخص شده در طرح، برای پرداخت تعهدات و یا سرمایه گذاری، مورد استفاده قرار 
می گیرند. روشن و بدیهی است که این صندوق نیاز به ترتیبات اداری و تشکیالت سازمانی 
»ترتیبات  و  بازنشستگی«  میان »یک صندوق  مرز مشخصی  اساس می توان  این  بر  دارد. 
اداری-تشکیالتی« آن قائل شد. به این ترتیب در زمان تأسیس یک صندوق بازنشستگی 
در  سازمان  یا  مدیریت  اداره،  دایره،  مانند  متفاوتی  اداری  ترتیبات  می توان  آن  اداره  برای 
دارد،  را  اداره صندوق  اداری-تشکیالتی که مسئولیت  ترتیبات  آن که  از  فارغ  نظر گرفت. 
»صندوق« دارای هویت مشخص و ویژه خود است. زیرا مبالغ و منابعی در آن وجود دارد که 
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توسط گروه مشخصی از افراد تأمین شده و محل تأمین منابع مورد نیاز برای ایفای تعهدات 
مشخص نیز می باشد. عالوه بر آن چنانچه بخشی از کسور یا حق بیمه ها )بخشی از منابع 
نیز  »دارایی«  دارای  بحث  مورد  صندوق  آنگاه  باشد،  شده  سرمایه گذاری  صندوق(، صرف 
خواهد بود. بنابراین اگر بنا بر مالحظاتی ترتیبات اداری-سازمانِی صندوق تغییر می کند باید 

هویت مستقل صندوق مورد مالحظه جدی قرار گیرد.
از این منظر به نظر می رسد شرایط کنونی صندوق بازنشستگی کشوری به چنین استنباطی 
از یک صندوق بازنشستگی فاصله بسیار زیادی دارد. زیرا برای سال ها و دهه ها )تا میانه دهه 
بازنشستگی کشوری شناخته می شود، تسلط  نام صندوق  به  امروز  آنچه  1370 خورشیدی( 
و اشرافی بر جریان تعهدات نداشته و همه آن از مسیر خزانه کل کشور پرداخت شده است. 
از شاغالن تحت  این صندوق »فاقد« جریان ورودی کسورهای کسر شده  از سوی دیگر 
پوشش بود. بنابراین در شرایطی نهادی با نام صندوق بازنشستگی تشکیل شده بود که فاقد 
اشراف و قدرت راهبری در هر دو سوی جریان مالی بود! این غفلت و شگفتی تاریخی، به 
نظر می رسد، ریشه در غفلت از مفهوم »صندوق« و نادیده گرفتن هویت مستقل آن است. در 
نگاهی از فراز سال های گذشته، حضور صندوق بازنشستگی کارکنان دولت در وزارت مالیه 
)سپس دارایی و اقتصاد( و مدیریت مالِی آن صندوق توسط خزانه کل کشور، زمینه را برای 

این غفلت تاریخی فراهم کرده است.
این همه در حالی است که در سال های دور و سال های آغاز فعالیت این صندوق، بر 
بازنشستگی  اداره  نهاد متولی  به نظر می رسد  باقیمانده،  پراکنده و محدود  اساس اطالعات 
کارکنان دولت، متوجه مسئولیت خود در قبال »صندوق« بوده و فرایندها و ترتیبات اداری 
الزم را تمهید کرده بود. زیرا در میانه دهه 1320 وقتی حدود 30 هزار نفر کارمند پیمانی دولت 
با تبدیل وضعیت به کارمند رسمی، تحت پوشش صندوق قرار گرفتند، با افزایش بودجه و 

توسعه تشکیالت، اداره بازنشستگی کشوری فرایندهای زیر را پیگیری می کرده  است:1

1- یکتایی، مجید، 1340، »تاریخ دارایی ایران«، مؤسسه چاپ و انتشار پیروز
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رسیدگی به کلیه احکام صادره از وزارتخانه  ها دائر به اعطاء ترفیع پایه اضافه حقوق- . 1
استخدام و تطبیق آن احکام با مقرارات و گواهی صحت و سقم آنها 

رسیدگی به پیشنهاد  های برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث متوفیان. 2
رسیدگی و تسجیل درخواست  های مربوط به حقوق بازنشستگان و موظفین و صدور . 3

حواله به خزانه  داری کل برای پرداخت آن از صندوق بازنشستگی 
تعیین بدهی و . 4 بازنشستگی و  به عنوان کسور  تشخیص وجوه پرداختی کارمندان 

مطالبات اداره از صندوق بازنشستگی بابت اضافه پرداختی به صندوق 
به . 5 پرداخت  کننده حقوق  ادارات  از  دریافتی  بازنشستگی  به حساب کسور  رسیدگی 

کارمندان و تطبیق حساب ماهانه با حساب واصله از خزانه  داری کل
نگهداری حساب کسور پرداختی هر یک از کارمندان به طور انفرادی. 6
تهیه آمار جامع از کلیه کارمندان دولت از هر طبقه و صنفی که باشند و تعیین وضع . 7

استخدامی آنها و ثبت هرگونه تغییرات و تحوالتی  که به مرور در وضع استخدامی 
هر یک روی می  دهد.

گواه دیگری که نشان از ماهیت مستقل صندوق بازنشستگی کشوری، فارغ از نوع ترتیبات 
سازمانی برای اداره آن دارد قانونی است که به موجب آن بخشی از وجوه صندوق بازنشستگی 
کشوری برای تقویت بانک تازه تأسیس ملی ایران استفاده شده است. این قانون در 7 خرداد 
1307 تصویب شده و به موجب آن »دولت اجازه دارد برای تهیه سرمایة مقدماتی بانک ملی 
ایران و برای اینکه بانک مزبور بتواند شروع به عملیات نماید، مبلغی که بیش از یک میلیون 
تومان نباشد از وجوه امانت خود )به استثنای وجوه امانات مالیات انحصاری قند و شکر و چای( 
به اختیار بانک مزبور بگذارد. لذا برای اینکه بهترین و کامل ترین اقدامات برای حفظ و تامین 
وجهی که از محل وجوه امانات موسوم به »وجوه امانات تقاعد کشوری« به اختیار بانک ملی 
ایران گذاشته شود و یا خواهد شد به عمل آید، هیئت وزرا در جلسه 7 خرداد 1307 خود تعهد 
نموده و اعالم می د ارد که دولت مطابق مادة 3 قانون بانک ملی ایران، کامال مسئول وجه امانت 
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فوق و استرداد هر مبلغ یا مبالغی که در هر موقع به موجب ماده 3 قانون مورخ 14 اردیبهشت 
1306 به اختیار بانک ملی ایران گذارده می شود، خواهد بود. به عالوه دولت تعهد می نماید که 
صدی سه ونیم در سال منافع وجوهی که به اختیار بانک مزبور گذارده می شود از تاریخ یا از 
تواریخی که هر مبلغ معینی که بانک مزکور تادیه می شود به تقاعد کشوری بپردازند و وزارت 

مالیه نیز اعتبار مربوطه را در بودجة خود مشمول خواهد نمود.«
دهه 1345 سراغ  میانه  تا  را  این صندوق  مستقل  ماهیت  می توان  موارد،  این  کنار  در 
گرفت. زیرا در آن سال و در تصویب »قانون استخدام کشوری« صراحتی آشکار بر این امر 
بازنشستگی و  فعلی و صندوق  بازنشستگی  قانون »اداره کل  این  ماده 70  اساس  بر  دارد. 
وظیفه مستخدمین شرکت های دولتی با کلیه وظایف و دارائی و موجودی و اسناد و اوراق و 

بودجه و تعهدات و مستخدمین خود به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می شود.«
برای  بازنشستگی منحصراً  قانون »وجوه صندوق  ماده 101 همان  اساس  بر  همچنین 
پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و استرداد کسور بازنشستگی است و به هیچ عنوان نباید 

به مصرف دیگر برسد، متخلفین در حکم مختلسین اموال دولتی محسوب خواهند شد.«
این مفاد زمانی بر ماهیت مستقل صندوق تأکید دارند که یادآوری شود به موجب همان قانون، اداره 
بازنشستگی کشوری از وزارت دارایی وقت به سازمان تازه تأسیس »امور اداری و استخدامی کشور« 

منتقل شد. بنابراین در سال 1345 نیز صندوق ماهیتی مستقل از ترتیبات اداره آن داشته است.
در ادامه سیر تاریخی تحوالت صندوق، به نظر می رسد دست کم روی کاغذ و براساس مفاد 
قوانین، »استقالل صندوق« از ترتیبات اداری-سازمانی که متولی اداره آن بوده، در مقطع سال 
1354 نیز به رسمیت شناخته شده است؛ سالی که در تاریخ نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران، 
به علت تصویب قوانین کلیدی و بنیادین، سالی برجسته به شمار می رود. در این مقطع تاریخی 
و در پی تصویب قانون تأمین اجتماعی، اداره بازنشستگی کشوری که زیرمجموعه سازمان امور 
اداری و استخدامی کشور بود، به صورت سازمانی مستقل ولی زیر نظر همان سازمان تشکیل 
شد. بر اساس مفاد ماده 3 اساسنامه مصوب 8 خرداد 1354، صندوق بازنشستگی کشوری )در 
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آن روزگار، سازمان( عهده دار »اداره امور صندوق های زیر« بوده است:
 الف- صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به مستخدمین مشمول مقررات بازنشستگی کشوری

ب- صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکت های دولتی موضوع ماده 35 مقررات 
استخدامی شرکت های دولتی

ج- صندوق حمایت مربوط به مستخدمین موضوع تبصره 3 ماده 70 قانون استخدام کشوری
 د- صندوق بازنشستگی شهرداری ها موضوع تبصره 4 ماده 70 قانون استخدام کشوری

سیاست سرمایه گذاری صندوق ●

نامیده  سازمان  پیش تر  می کند  فعالیت  بازنشستگی کشوری  عنوان صندوق  به  امروز  آنچه 
می شد؛ سازمانی که براساس قانون مصوب سال 1354 از تبدیل اداره بازنشستگی کشوری، 
متولد شده بود. با این قدمت، اما صندوق امروز و سازمان دیروز، برای دهه ها فاقد فعالیت 
سرمایه گذاری بود و وقتی در سال های پایانی دهه 1360 نطفه فعالیت های سرمایه گذاری 
شکل می گیرد، خبری از رعایت اصول حرفه ای سرمایه گذاری نبود و حتی بعدها که صندوق 
تالش کرد تا در مسیر حرفه ای شدن و رعایت قواعد بیمه گری اجتماعی حرکت کند، یکی از 
نقصان ها و یکی از کاستی های برجسته آن، »فقدان سیاست سرمایه گذاری« برای راهبردی 
و مدیریت دارایی های صندوق بوده است. اگر چه این مهم در سال های اخیر در قاموسی نوین 
پیگیری شده و شرایط امروز به تمامی با دهه های گذشته متفاوت شده است، اما یادآوری 

نکته زیر »ارزش تاریخی« خود را خواهد داشت. 
 براساس ماده 4 اساسنامه مصوب 8 خرداد 1354، صندوق بازنشستگی کشوری )در آن 
روزگار، سازمان( موظف بوده تا »طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای سازمان می رسد وجوه 

صندوق های مذکور در ماده 3 را  با رعایت مراتب زیر مورد استفاده و بهره برداری قرار ]دهد[:
 الف- اعطای وام به مستخدمین شاغل و بازنشسته حداکثر تا 50% موجودی صندوق ها

ب- انجام هر نوع فعالیت بازرگانی که به مصلحت سازمان باشد حداکثر تا 35% موجودی 
صندوق ها
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اوراق  خرید  یا صرف  نگهداری  بانکی  سپرده  به صورت  موجودی صندوق ها  بقیه  ج- 
قرضه دولتی یا اسناد خزانه می شود.

به جای جمع بندی: یافته هایی برای تأمل بیشتر

آنچه در این گزارش تنظیم و تدوین شده را )شاید( بتوان در گزاره های زیر جمع بندی کرد:
شرایط کنونی صندوق های بازنشستگی و در میان آنها صندوق بازنشستگی کشوری  ●

را نمی توان یک سره از پیشینه و سیر تحوالت تاریخی تفکیک کرد. آنچه امروز در 
این حوزه مشاهده می شود پیامد تصمیم ها و انتخاب های گذشته است.

تجربه ایرانیان در یک قرن گذشته در تأسیس و فعالیت »وزارت رفاه«، تجربه ای  ●
سیاست گذار،  نهاد  این  تالش،  سه  هر  در  است.  پرنکته  اندازه  همان  به  و  ناکام 
تن  یا  و  رفته  حاشیه  به  مجری  سازمان های  و  نهادها  برابر  در  راهبر  و  تنظیم گر 
راهبر، مجریان  و  تنظیم گر  نهادهای  میان  تقابل  در  گویی  است.  داده  انحالل  به 
و نهادهای عملیاتی دست باال را داشته و توانسته اند بر این حوزه غلبه کنند. این 
سه تجربه تاریخی را می توان از این منظر نیز بازخوانی کرد که از قرار، نهادها و 
که  کنند  قانع  را  عمومی  فضای  و  تصمیم گیران  توانسته اند  اجرایی  دستگاه های 
چنین  به  نیازی  و  کنند  فعالیت  تنظیم گر  و  راهبر  باالدسِت  نهاد  بدون  می توانند 

نهادهای سیاست گذاری وجود ندارد!
بی تردید میانه دهه 1350 خورشیدی و تصویب قانون تأمین اجتماعی در تیر 1354  ●

در تاریخ نظام حمایت های اجتماعی ایران مقطع بسیار کلیدی و تعیین کننده ای به 
شمار می رود. اما به استناد برخی مفاد این قانون و به شرحی که در گزارش آمد، 
این قانون در توافقی ملی )؟!( از محتوا تهی شده و قانونی که قرار بود در سطح 
ملی و در موضع نهادی تنظیم گر و راهبر فعالیت کند، به ارگانی اجرایی فروکاسته 
شد. تکرار همین رویه در سه دهه بعد )میانه دهه 1380( و در فراز و فرود وزارت 
رفاه و تأمین اجتماعی، نشان از آن دارد که در دستگاه دیوانساالری کشور، رویه  ها 
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با مراد قانونگذار و ضوابط مقرر فاصله  و فرایندها به گونه  ای سامان می  یابند که 
داشته باشد، می  توان بخشی را برجسته کرد و بخشی را به حاشیه راند و بخشی را 

به تمامی به فراموشی سپرد.
این همه در حالی است که قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر 1354 در چارچوب و در  ●

پرتو قانون وزارت رفاه اجتماعی )1353( قابل تفسیر است. در این صورت سازمانی که 
با نام تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده بود تنها محدود به تغییر نام سازمان بیمه های 
اجتماعی کارگران نبود، بلکه این سازمان بازوی اجرایی و عملیاتی وزارت رفاه اجتماعی 

در ایفای مأموریت های حاکمیتی بود و از این منظر نهادی ملی به شمار می رفت.
نکته بسیار حائز اهمیت که نیاز به کنکاش و تأمل بیشتر و درخور دارد آن است که  ●

در هر دو مقطع تشکیل وزارت رفاه )تجربه سال های 1353 و 1383(، »بازنشستگی 
کارکنان دولت و نظامیان« مورد غفلت این نهاد حاکمیتی قرار گرفته است. در ادامه 
برداشت های مشوش و محدود به ارگان های اجرایی در کنار غفلت از مأموریت های 
حاکمیتی نظام سیاسی کشور برای تمهید پوشش های فراگیر و منصفانه برای همه 
شهروندان، امر بازنشستگی کارکنان دولت و نظامیان به ارگان هایی اجرایی مربوط 
رویه های غیرمنصفانه، غیرشفاف و  به سوی  زاویه دریچه ای  این  از  و  واگذار شد 

خالف قواعد بیمه گری اجتماعی باز شد.
در سیر تاریخی نظام بازنشستگی در ایران، به ویژه در خصوص بازنشستگی کارکنان  ●

دولت، با گذشت زمان، ماهیت مستقل صندوق های بازنشستگی به فراموشی سپرده 
شد و ارگان های اداره کننده این صندوق ها جایگزین هویت مستقل صندوق شدند. 
بیمه گری  اصول  خالف  رویه هایی  شکل گیری  برای  زمینه  تا  شد  سبب  امر  این 
اجتماعی و همچنین غفلت از حقوق اجتماعی مشترکان صندوق ها به وجود آمده و 

با گذر زمان این رویه ها به قاعده تصمیم گیری تبدیل شوند.
از مهم ترین مشکالت پیش روی صندوق های بازنشستگی در ایران، تحمیل قواعد  ●



چند نکته از تاریخ نظام بازنشستگی در ایران  / 25

حمایتی )مساعدت اجتماعی( به آنهاست. این پدیده زمانی به مشکل و چالش تبدیل 
می شود که منشأ اصلی ایجاد تعهدات تأمین مالی نشده هستند. روشن است و ناگفته 
پیدا که راهبرد مساعدت اجتماعی یکی از راهبردهای اصلی نظام حمایت های اجتماعی 
به شمار می رود و در تقسیم کاری توافق شده می توان اجرای بخشی از سیاست های 
این راهبرد را به صندوق های بازنشستگی واگذار کرد. برای نمونه اگر تصمیم نظام 
ملی حمایت های اجتماعی پرداخت مستمری اجتماعی به افراد بازنشسته باشد )مبلغی 
عالوه بر حقوق بازنشستگی( یک گزینه برای »اجرای« این سیاست، به شرط تأمین 
منابع مالی، واگذاری به صندوق های بازنشستگی است. زیرا این صندوق ها در پیوندی 
وثیق با بازنشستگان هستند و اطالعات و مشخصات هویتی و بانکی آنها را داشته و 
در نتیجه دسترسی سریع و درستی به گروه بازنشستگان دارند. بنابراین می توان متصور 
بود که برای »اجرای« این سیاست نیاز به ایجاد تشکیالت و ترتیبات اداری جدید و 

ایجاد کانونی برای هزینه های اداری نباشد.
اما بالفاصله باید افزود که در طی دهه های گذشته، قوانین و مقررات متعددی به  ●

صندوق های بازنشستگی تحمیل شده اند که ماهیتی حمایتی داشته و اجرای آنها بدون 
تأمین مالی به صندوق ها دیکته شده است. تکرار مکرر این رفتار در دولت های مختلف 
و توسط مدیران متفاوت پرسش از چرایی این رفتار دارد. نمی توان همه عوامل این 
پدیده را به ویژگی های فردی سیاست گذاران تقلیل داد. از این منظر به نظر می رسد 
تأکید بر هویت مستقل صندوق های بازنشستگی در کنار اصرار بر حق برخورداری از 
پوشش های بیمه گر اجتماعی به عنوان جزئی از حقوق بشر )ماده 25 اعالمیه مربوط(  

می تواند مقدمه مناسبی برای بهبود شرایط فراهم کند.
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پیوست ها

تشکیالت اداره تقاعد کشوری – 1312
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تشکیالت اداره تقاعد کشوری – 1317
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موارد برقراری بازنشستگی، حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وراث مستخدمین مشترک صندوق 
بازنشستگی کشوری از سال 1301 تا 13201

وضعیت سال 
برقرار شده

تعداد حقوق بازنشستگی 
ازکارافتادگی

تعداد موارد 
حقوق

حقوق وظیفه وراث از 
کارافتادگی و فوت

جمع بازنشستگی

34115315662060تا 1301
130262513
1303811019
13043631150
1305901019
13061111325
13071611734
13082031134
130990326119
13102512955
13111380340181
13123622765
131349052101
13144525097
131545154100
131643165109
131729279110
131848298148
13191243109236
13201412179322

ایران«، جلد 1، 1382، نوشته  تأمین اجتماعی  از کتاب »برنامه ریزی دولتی در حوزه  این جدول  باال و  1- دو نمودار 
محمدعلی اکبری، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، برگرفته شده است.




