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مقدمه

صندوق بازنشستگی کشوری قدیمی  ترین و دومین صندوق از لحاظ تعداد افراد تحت پوشش 
در کشور است. مهم  ترین مشخصۀ یک صندوق، بیمه  ای بودن آن است، اما از زمان تأسیس تا 
به امروز، این اصل در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری همراه با چالش  هایی بوده است؛ 
تا جایی که امروزه، به عقیدۀ بسیاری از تحلیل  گران، ماهیت بیمه  ای آن به طور کامل کنار 
گذاشته شده است. نظام قانون  گذاری و سیاست  گذاری اجتماعی، مانند بسیاری از حوزه  ها، 
در عمل بسیاری از عوامل را همزمان با هم آرزو می  کند که اغلب این آمال و آرزوها با هم 
کشوری  بازنشستگی  صندوق  خصوص  در  نیز  موضوع  این  ندارند.  همخوانی  و  همسازی 
صادق است. به این معنا که، از یک سو، قوانین و مقرراتی وجود دارد که بر بیمه  ای بودن 
این نهاد در قالب مشارکت کارفرما و مستخدم تأکید دارند و، از سوی دیگر، به طور همزمان 
این تمایل وجود داشته که در صورت اقتضاء همین قوانین و مقررات نادیده گرفته شوند تا 
حمایت و دستگیری »کافی« از این مستخدمان به عمل آید. اما، به دلیلی که دولت در آن 
نقش کارفرمایی دارد، گویا رویکرد آن به دوران اشتغال و بازنشستگی یکسان است. معنای 
دیگر این نکته این است که مزایای بازنشستگی که باید براساس نسبت مشارکت شاغلین 
بیمه  ای آن زیر  نتیجه اساسًا ماهیت  نادیده گرفته می  شود و در  لزوم  تعیین شود در مواقع 

سؤال رفته است. 
در این گزارش، برخی عواملی مورد تحلیل قرار گرفته   است که از زمان تأسیس صندوق 
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بازنشستگی تا به امروز، رفته رفته، ماهیت بیمه  ای آن را با حاشیه برده  اند. در این راستا، سعی 
شده است که اسناد و قوانین باالدستی و برخی منابع مرتبط در خصوص صندوق بازنشستگی 
کشوری مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند. همچنین، برای تحلیل بیشتر قوانین و رویه  هایی 
که در دهه  های گذشته نسبت به صندوق اتخاذ شده از نظرات و دیدگاه  های سه تن از مدیران 

صندوق و کارشناسان آشنا بهره برده شد:
آقای اکبر شیرمحمدی، مدیر کل محترم فنی صندوق بازنشستگی کشوری؛

آقای مهدی عباسی، مدیر کل محترم درآمد و هزینه صندوق بازنشستگی کشوری؛
آقای رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و متخصص حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی. 
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قانون »وظایف«

ملی  شورای  مجلس  شمسی،   1287 سال  در  ایران،  در  مشروطه  حکومت  استقرار  از  پس 
اول، قانونی تحت عنوان »قانون وظایف« به تصویب رساند. هدف اصلی این قانون، تأمین 
بازماندگان کارکنان متوفای دولت بود. از این رو، این قانون را »قانون متوفیات« نامیده  اند. 
طبق مقدمه این قانون، »وظیفه مرسومی است که به بازماندگان ارباب حقوق دیوانی از هر 
قبیل داده می  شود«. در راستای پژوهش حاضر، مهم  ترین مشخصات این قانون چنین بوده 

است: 

در این قانون به موضوع بازنشستگی و بازنشستگان مطلقًا اشاره  ای نشده بلکه هدف  -
صرفًا تأمین وضع وراث کارمندان متوفای دولت بود.

 همچنین، »وظیفه« در این قانون از محل درآمد عمومی پرداخت می  شد و بابت آن  -
کسوری در زمان اشتغال از مستخدم کسر نمی  شد. 

]به طریق اولی[ صندوقی برای این قانون در نظر گرفته نشده بود که کسوری از  -
کارمند و/یا دولت در آن انباشت شود. 

با تصویب قانون وظایف، دولت در تشکیالت وزارت مالیه کل مملکت که در سال 1292 
به تصویب رسید، بخشی از دستگاه اجرایی وزارت مالیه را برای رسیدگی به امر وظایف در 
نظر گرفت. این بخش اجرایی، نخستین نهاد اجرایی دولتی در حوزه تأمین اجتماعی بود که از 
نظر نهادی وظیفۀ رسیدگی به امور »موظفین« را بر عهده   داشت. گرچه از مشروح مذاکرات 
مجلس ملی در دور دوم در تاریخ 26 ربیع  الثانی 1328 قمری یا 1289 شمسی چنین برمی  آید 
که گویا پیش از »قانون وظایف« دولت به برخی از وراث کارکنان دولت وظیفه  ای به صورت 
پراکنده پرداخت می  کرد اما سبب استحقاق آن مشخص نبود. وکیل  الرعایا یکی از نمایندگان 
در همین رابطه در صحن علنی مجلس اظهار داشت: »در زمان مرحوم مظفر  الدین شاه اعلی 
اهلل مقامه الشریف تقریبًا هشت کرور به اسم وظیفه داده شده است که معلوم نیست به چه 
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استحقاق به آن  ها داده شد«. این قانون در همین تاریخ مورد تجدید نظر قرار گرفت و متمم 
استخدام کشوری« سال  نهایت در »قانون  در  و  نمایندگان مجلس گذشت  از تصویب  آن 

1301 شکل جامع  تری به خود گرفت که فراتر از مستمری بازماندگان بود. 

تغییر و تحوالت نهادی-سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری

نهادی که امروزه تحت عنوان »صندوق بازنشستگی کشوری« می  شناسیم، به دالیل متعدِد 
رویکردی و کارکردی، از زمان تأسیس تا به امروز عناوین متفاوتی برای آن برگزیده شد. در 
سال 1301، »قانون استخدام کشوری« به تصویب رسید. در این قانون برای اولین بار فصلی 
تحت عنوان »تقاعد و وظایف« گنجانده شد و صحبت از صندوق بازنشستگی یا به تعبیر 
آن زمان صندوق »تقاعد« به میان آمد. در این قانون، در مواد 47، 48، 57، 58، 61 و 62 از 
عنوان »صندوق« برای اشاره به نهادی که کسورات در آن جا انباشته می  شود استفاده شده 
است؛ عناوینی مانند »صندوق حقوق و وظایف متقاعدین و وراث«، »صندوق تقاعد و وراث« 
و »صندوق تقاعد و وظایف وراث« به کار گرفته شد. بر اساس ماده )57( این قانون، وجوهی 

که به این صندوق واریز می  شد عبارت بود از:

صدی پنج از مقرری ماهیانه؛. 1
مقرری یک ماه مستخدم در موقع ورود به خدمت دولت؛. 2
مبلغ اضافی مقرری  هایی که بعدها به مستخدمین داده می  شود در ماه اول اخذ آن اضافه؛. 3
وجوهی که ممکن است در موقع مرخصی از مقرری مستخدمین کسر شود؛. 4
وجوه حاصله از محکومیت و جرائم اداری مستخدمین. . 5

بر اساس این قانون، پنج درصد از حقوق ماهیانه شاغلین به صندوق بازنشستگی )تقاعد( 
در نظر گرفته شده اما برای دولت سهمی در نظر گرفته نشد. با این حال، صندوقی تحت این 
عنوان شکل نگرفت و تنها دایره  ای به نام »دایرۀ تقاعد« در اداره کل حسابداری وزارت دارایی 
تشکیل گردید که بعدها جزو اداره کل کارگزینی وزارت دارایی شد و سپس تشکیالت یک ادارۀ 
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مستقل را در آن وزارتخانه پیدا کرد. از سال 1313 با تصویب »قانون تأسیس دانشگاه  ها« اداره 
کل بازنشستگی در وزارت دارایی مرجع رسیدگی به کلیۀ امور استخدامی کارمندان شناخته شد 
و از آن زمان تا سال 1345 اداره کل بازنشستگی از لحاظ سازمانی تابع وزارت دارایی و از نظر 

انجام وظایف قانونی، مستقل و ناظر بر کلیۀ قوانین و مقررات استخدامی کشوری بود. 
»اداره کل  استخدام کشوری« مصوب 1345،  )70( »قانون  مادۀ  براساس  آن،  از  پس 
بازنشستگی فعلی با کلیۀ دارایی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه و 
تعهدات خود از وزارت دارایی منتزع و تابع سازمان امور اداری و استخدامی کشور می  شود«. 
از  برخی  در  کشوری«  استخدام  قانون  مواد  از  پاره  ای  اصالح  »قانون  در   1353 سال  در 
بود.  آن  ها  از  یکی   )70( مادۀ  که  شد  ایجاد  تغییراتی   1345 کشوری  استخدام  قانون  مواد 
در بند »16« ماده واحده »قانون اصالح پاره  ای از موارد قانون استخدام کشوری« مصوب 
شده  آورده  است،   1345 کشوری  استخدام  قانون   )70( ماده  اصالح  شدۀ  که   1353/12/28
که »از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسه  ای مستقل وابسته 
به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأسیس و به موجب اساسنامه  ای که به تصویب 
کمیسیون  های استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می  رسد اداره خواهد شد. اداره کل 
بازنشستگی کشوری و وظیفه مستخدمین شرکت  های دولتی  بازنشستگی فعلی و صندوق 
با کلیه وظایف و دارایی و موجودی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات و مستخدمین خود 
باید یادآور شد که براساس تبصرۀ »4«  بازنشستگی کشوری منتقل می  شود«.  به صندوق 
بند »17« همین قانون، »اجازه داده می  شود که ادارۀ امور صندوق بازنشستگی شهرداری  ها 
به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور به عهدۀ صندوق 

بازنشستگی کشوری قرار گیرد«. 
به هر صورت، تا سال 1354، تشکیل صندوق بازنشستگی کشوری به طور رسمی به طول 
انجامید. در اساسنامه  ای که در تاریخ 1354/3/8 به تصویب مجلس رسید از عنوان »سازمان« 
نام برده شد؛ سازمانی که متشکل از 4 صندوق در نظر گرفته شده بود. طبق ماده )3( این 
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اساسنامه، سازمان اداره امور این صندوق  ها را بر عهده دارد:

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 )از 
تاریخی که براساس مقررات تبصره 4 ماده 70 قانون استخدام کشوری اداره آن به عهده 

سازمان محول می  گردد(. 

»قانون  در  کشوری  بازنشستگی  تشکیالت صندوق  و  قانون  در خصوص  بعدی  اتفاق 
بود.  استخدام کشوری« مصوب 1368/12/20  قانون  بازنشستگی و وظیفه  اصالح مقررات 
براساس ماده )11( این قانون، »کلیۀ صندوق  های بازنشستگی و عناوین مشابه به استثنای 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  استخدام  قانون  مشمولین  بازنشستگی  صندوق 
سازمان تأمین اجتماعی )بخش کارگران، صاحبان حرف و ...( در یکدیگر ادغام و صندوقی 
تحت عنوان »صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان« تشکیل می  گردد. بر 
این اساس »کلیۀ وظایف، دارایی  ها، موجودی، اسناد و اوراق و تعهدات مستخدمین اداره  کننده 

آن  ها به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان منتقل می  شوند«. 
در تاریخ 1382/5/22 به استناد »قانون اصالح برخی از مواد قانون اصالح مقررات بازنشستگی 
و وظیفه قانون استخدام کشوری« مصوب 1380/5/24، در اساسنامه تغییراتی داده شد. در این  جا، از 
عنوان »سازمان« استفاده شده است که به صورت مؤسسه  ای مستقل و وابسته به سازمان مدیریت 
و برنامه  ریزی کشور است. طبق مادۀ )3( این اساسنامه، سازماْن ادارۀ امور صندوق بازنشستگی 

مستخدمان دستگاه  های زیر را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده  دار است:

الف- مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری؛
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ب- مستخدمان شرکت  های دولتی موضوع مادۀ )35( قانون مقررات استخدامی شرکت  های 
دولتی؛

ج- مستخدمان موضوع تبصرۀ »3« مادۀ )70( قانون استخدام کشوری؛
د- مستخدمان شهرداری  های موضوع تبصرۀ »4« قانون استخدام کشوری. 

در سال 1378 که سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام 
شد و منجر به شکل  گیری سازمان مدیریت و برنامه  ریزی شد، سازمان بازنشستگی کشوری 
به عنوان یکی از مؤسسات تابعۀ آن قرار گرفت. پس از آن، به موجب تبصرۀ »2« مادۀ )17( 
قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 1383 ذیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی )امروزه، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( قرار گرفت. طبق این قانون، عنوان سازمان بازنشستگی 
کشوری می  بایست به عنوان یکی از نهادهای بیمه  ای به »صندوق« تغییر کند، که این امر در 
تاریخ 1387/3/26 اتفاق افتاد. طبق مادۀ )4( این اساسنامه، »صندوق دارای شخصیت حقوقی 
و استقالل مالی و اداری می  باشد و به صورت مؤسسۀ بیمۀ اجتماعی وابسته به سازمان تأمین 
اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد«. وابسته 
بودن صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسه  ای وابسته به سازمان تأمین اجتماعی به 
استناد مادۀ )113( قانون مدیریت خدمات کشوری است. براساس ماده )113( قانون مدیریت 
خدمات کشوری، »دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
از  اعم  بازنشستگی  صندوق  های  کلیۀ  تجمیع  خصوص  در  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و 
کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اقدامات قانونی الزم را به دست آورد«. 

بازنشستگی کارکنان دولت در ادامۀ استخدام آن  ها

برخی از تحلیل  گران حوزۀ بازنشستگی بر این عقیده هستند که گنجاندن قواعد »بازنشستگی« 
در قانون استخدام کشوری 1301 ادامۀ قواعد استخدام یا اشتغال بوده و این بیانگر اختالفی 
در نظام بازنشستگی کشور است که تا به امروز دامن  گیر این حوزه شده است. عظیمی )1400( 
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در این باره معتقد است: »این قانون در ابتدای قرن، رویه و قواعد بازنشستگی و )همچنین 
بازماندگی( برای کارکنان دولت را در ادامۀ 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«. امیدی نیز در تأیید همین تحلیل می  گوید: »از ابتدا که قواعد بازنشستگی تعریف 
منفک  خیلی  و  شده  شناخته  دولت  کارکنان  استخدامی  حوزه  از  جزئی  یک  عنوان  به  شد 
ندیدم و مکانیزم منفکی هم براش تعریف نکردند«. چنین رویکردی به بازنشستگان کشوری 
استخدام  قانون   ،)1381( بازیار  روایت  به  بنا  است.  داشته  تأسیس صندوق وجود  ابتدای  از 
کشوری 1345 و سازمان امور اداری و استخدامی حاصل مطالعاتی بود که توسط شورایی 
تحت عنوان »شورای عالی اداری« وابسته به دفتر نخست  وزیری در نخستین سال  های دهۀ 
1340 انجام شده بود. تدوین  کنندگان در شورا این دو حالت استخدامی و بازنشستگی را در 
راستای همدیگر دیده بودند و بی  سبب نبود که با تأسیس این سازمان، اداره کل بازنشستگی 

یکی از واحدهای این سازمان درآمد.1 
این تحلیل، مسئولیت کارفرما در دو بخش دولتی و خصوصی متفاوت است.  براساس 
مسئولیت  دولت(  )یعنی  دولت  کارکنان  کارفرمای  کشوری،  استخدام  قانون  با  مطابق 
بازنشستگی را متعهد شده است. اما کارفرمای کارکنان بخش خصوصی در دوران اشتغال 
قبال  در  تعهدی  کارفرما  و  است  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  لیست  ارائۀ  به  موظف  تنها 

بازنشستگی آن  ها ندارد. 
عالوه بر این، به نظر می  رسد تصریح جبران کسری بودجۀ صندوق از بودجۀ عمومی در 
قانون استخدام کشوری سال 1301 و 1345 به طور آشکارتری نشان می  دهد که دولت، به 
دلیل نقش کارفرمایی خود، در قبال بازنشستگان دولت رسالت سنگینی بر دوش خود گذاشته 

1. همچنین، طبق اساسنامه سازمان بازنشستگی، رئیس سازمان همان معاون دبیر کل سازمان اداری و استخدامی کشور 
بود که امور مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری را اداره می  کرد. 
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است. براساس مادۀ )61( قانون استخدام کشوری 1301: »در صورت عدم کفایت وجوهی 
که مطابق این قانون به صندوق تقاعد و وظایف داده می  شود وزیر مالیه در موقع تهیۀ بودجه 
کل مبلغی را که از عایدات مملکتی باید به صندوق مزبور کمک شود در جزو مصارف آن 
سال پیش  بینی خواهد کرد«. همچنین، طبق مادۀ )100( قانون استخدام کشوری 1345: »در 
صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل 
کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند«. باید توجه داشت که گنجاندن این مواد 
در باالدستی  ترین قانون در خصوص بازنشستگی کارکنان دولت است، نه در بودجۀ سنواتی 
یا برنامه  های عمرانی قبل از انقالب و توسعه پس از انقالب! اگرچه در بودجه  های سنواتی 
قبل و پس از انقالب در موارد متعددی چنین مسئولیتی برای دولت لحاظ شده است. این در 
حالی است که چنین رویکرد حمایت  گرایانه  ای در قانون تأمین اجتماعی وجود ندارد. گذشته 
از این، دولت حتی سهم 3 درصدی خود را در قبال کسورپردازان به سازمان تأمین اجتماعی 

پرداخت نمی  کند و بدهی دولت به سازمان از همین ناحیه است. 
این دالیل نشان می  دهد که صندوق بازنشستگی کشوری در دوران حیات خود بیشتر 
به کارگزینی دولت شبیه بوده است تا صندوقی که دارای استقالل باشد. آن جا که در سال 
1301 و با تصویب قانون استخدام کشوری، »صندوق تقاعد و وظیفه مستخدمین« در اداره 
کارگزینی وزارت دارایی تشکیل شد. هر چند در سال 1307 رسیدگی به امور این صندوق 
به »اداره تقاعد« در همان وزارت مالیه واگذار شد، اما آغاز فعالیت تقاعد کارکنان دولت در 
اداره کارگزینی مبنا و بنیانی را رقم زد که این صندوق در قاموس کارگزینی دولت تداوم یابد. 

عدم پایبندی به قوانین و اسناد باالدستی صندوق 

آن  چه از اسناد و قوانین مصوب در خصوص نظام بازنشستگی کارکنان دولت استنباط می  شود 
این است که هدف اصلی تدوین  کنندگان از ابتدا ایجاد صندوقی بوده است که به صورت مستقل 
و خودکفا اداره شود و نیز باری بر دوش دولت نباشد. نکته جالب این است که چنین تصوری 
در میان قانون  گذاران از زمان تصویب قانون استخدام کشوری در سال 1301 به صراحت شکل 
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گرفته بود؛ در زمانه  ای که می  توان گفت هنوز در دنیا و به طریق اولی در ایران چنین ادبیاتی 
مرسوم نبود. »چنین به نظر می  رسد که قسمت عمدۀ آن ترجمه از قوانین و مقررات استخدامی 
قانون  به  این خصوص، مخبر کمیسیون مربوط  )بازیار، 1381(. در  فرانسه است«  و  بلژیک 
استخدام کشوری 1301 در خصوص رویکرد دولت به بازنشستگی و حقوق وراث کارکنان دولت 
گفت: »موافق این قانون هرکسی که مستخدم شده، قبول کرده است که باید آن کسور را بدهد، 
اعم از این که بعد چیزی ببرد یا نبرد و کسانی که در سر خدمت می  مانند یا به حد تقاعد می  رسند 
یا این که جوان بوده و مرده است از اول در زمان حیات وی به او می  گویند به تو صدی پنج در 
زمان تقاعد می  دهیم. این قانون او را ملزم کرده و حقوق او را صدی پنج کسر قرار داده، از اول 
به او می  گویند به تو صدی پنج کسر خواهیم داد. اگر به سن تقاعد رسیدی، آن وقت حقوق تقاعد 
به تو خواهیم داد. همین طور برای این که ورثه  ات در احتیاج نباشند، ثلث حقوق تو را تا 21 سال 
به ورثه  ات خواهیم داد. در هر حال این صندوقی است که باید خودش را اداره کند و نمی  تواند 
تحمیلی به خزانه دولت باشد، زیرا دولت خودش علیحده خرج دارد و از این قبیل صندوق  ها در 
ممالک خارجه زیاد است و کارگران برای تأمین آینده خودشان این صندوق  ها را تأسیس می  کنند 
برای این که در موقع تنگدستی و فقر برای آن  ها تأمین باشد. حاال ما می  خواهیم یک صندوقی 
برای تأمین آینده مستخدمین و وراث آن  ها تشکیل بدهیم و در سایر قوانین هم چیزی به ورثه 
آن  ها از این پولی که می  دهند، پرداخت نمی  شود. منتها با در نظر گرفتن وضعیات فعلی مملکت 
ما این ماده را وضع کرده  ایم« )روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی، مشروح مذاکرات مجلس، دوره 
دوم، ص 1275(. مطابق این متن، قانون  گذار در پی ایجاد صندوقی است که خود را اداره کند و 
تصریح دارد که صندوق نباید باری بر دوش دولت باشد و جالب این است که در خصوص حقوق 
وراث تأکید دارد که ثلث حقوق مستخدم به وراث پرداخت می  شود آن هم به مدت محدود 21 

سال. مدت پرداخت حقوق وراث در »قانون وظایف« 15 سال بود. 
با این حال، تجربۀ تاریخی نشان می  دهد مسیری که تا به امروز طی شده برخالف روح 
نیز معتقد است:  باره، عباسی مدیر کل درآمد و هزینه  بوده است. در همین  قانون  و متن 
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بوده.  ایجاد یک صندوق خودکفا  از تشکیل آن ]صندوق[،  نزد مؤسسین  اولیه در  »اهداف 
خودکفا یعنی مبتنی بر کسورات و بهرۀ اقتصادی حاصل از سرمایه  گذاری صندوق اداره شود. 
این ایده  آل شان بوده. ولی هیچ درک نظری نه در صندوق کشوری، اساسًا در کل کشور ما 
شناختی از مبانی محاسبات بیمه  ای نداشتیم. در آن زمان به دلیلی که شاغلین زیاد بودند و 
بازنشستگان اندک، اساسًا در فکر خودکفایی صندوق نبودند. من ارجاع می دهم به سال 53 
که صندوق داشت تأسیس می  شد. آن لحظه تاریخی منظورم هست. در خارج از کشور هم 
موضوع جدیدی بوده. اما وقتی جلوتر می آییم، خود مؤسسان از لحظه  ای که این قانون را 
تصویب و اجرا کردند، از همان لحظه اول خالف نیت شان عمل کردند. یعنی قوانین کاماًل 

غیربیمه  ای را به صندوق بازنشستگی کشوری تحمیل کردند«.
شیرمحمدی مدیر کل فنی صندوق بازنشستگی مشابه همین نظر را دارد: »رویکرد آن  ها 
در اساسنامۀ سال 54 رویکرد بیمه  ای بود. آن  جا گفتند که سرمایه  گذاری کنند، بانک ایجاد 
کنند. تمام این مسیرهایی که در اساسنامه ایجاد شد بیشتر هم بحث تأمین منابع بلندمدت 
برای صندوق بود. این نشان می  دهد که صندوق یک صندوق بودجه  ای در نظر گرفته نشده 
سمت  به  صندوق  که  نبود  این  دولت  در  چه  و  مجلس  در  چه  مسئولین  دیدگاه  ولی  بود. 

خودکفایی برود. اصاًل کسی به فکر خودکفایی نبود«. 

اتخاذ رویکرد حمایتی1 به نظام بازنشستگی در گذر زمان

دارد  آن  از  امروز حکایت  به  تا  ابتدا  از  دولت  کارکنان  بازنشستگی  قوانین  بر  گذرا  مروری 
زیادی  حد  تا  که  می  شویم  مواجه  مقرراتی  و  قوانین  با  برمی  گردیم  عقب  به  اندازه  هر  که 
کردن  نظام  مند  به  بیشتری  پایبندی  که  مقرراتی  و  قوانین  است؛  کنونی  قوانین  از  متفاوت 
نظام بازنشستگی داشتند، و هر اندازه جلوتر می  آییم رویکرد حمایتی  تری نسبت به سازوکار 
وظایف«  »قانون  در  اگرچه  نمونه،  برای  می  کنیم.  مشاهده  دولت  کارکنان  بازنشستگی 
اشاره  ای به مبحث بازنشستگی نشده بود، با این حال، می  توان این قانون را الهام  بخش نظام 

1. supportive
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بازنشستگی کارکنان دولت تلقی کرد. این قانون برای بازماندگان تصویب شده بود، اما بدون 
سقف و محدودیت نیز نبود و تنها برای مدت 15 سال پرداخت می  شد و به هیچ وجه این 

پرداختی دارای مدت نامحدودی نبود. 
بحث  به  آن  از  فصلی  که  است  قانونی  اولین   1301 مصوب  کشوری  استخدام  قانون 
بازنشستگی اختصاص پیدا کرد. نگاهی به این قانون نشان می  دهد که بسیاری از شرایط و 
لوازم بازنشستگی در آن همخواْن و از منطق بهتری برخوردار بود. در این قانون، 30 سال 
خدمت و داشتن 60 سال عمر پایه  ای ترین شرط بازنشستگی فرد بود و حتی قانون  گذار تا 
سن 70 سالگی این موضوع را لحاظ کرده بود. اما در قانون استخدام کشوری مصوب 1345، 
کلیۀ  مکلفند  قانون  این  مشمول  دولتی  مؤسسات  و  »وزارتخانه  ها  آن،   )77( مادۀ  براساس 
مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته کنند«. در خصوص شرایط 
حداقلی بازنشستگی، باز مقایسۀ دو قانون در فاصلۀ زمانی 44 سال نشان می  دهد که قانون 
از  را  بازنشستگی  به خرج داده و شرایط  این خصوص  بیشتری در  متأخر دست و دل  بازی 
طریق تنوع  بخشی در سن و سابقه تسهیل کرده است. براساس مادۀ )43( قانون استخدام 
کشوری مصوب 1301، »عموم مستخدمین دولتی حق دارند با رعایت یکی از دو شرط ذیل 
از سی سال خدمت و شصت سال عمر؛ 2- در  از خدمت بخواهند: 1- پس  را  تقاعد خود 
صورت داشتن پنجاه و پنج سال عمر و بیست و پنج سال خدمت مشروط بر این که بیست 
سال آن را متصدی شغل بوده باشد و هرگاه تحلیل قوا و ضعف و پیری مانع نشود و مایل 
باشد تا سن هفتاد نیز می  تواند مشغول خدمت باشد ولی در هفتاد سالگی باید حتمًا از خدمت 
معاف شود«. در مادۀ )74( قانون استخدام کشوری مصوب 1345 همین شرایط آورده شده 
است منتها در مادۀ )75( شرایطی اضافه شده که در مواردی بازنشسته می  تواند با دارا بودن 

شرایطی حتی در سن چهل و پنج سالگی بازنشسته شود.1 

1. ماده 75 - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند می توانند طبق 
شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کنند و دولت مکلف به قبول آن است: 

 الف- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن 
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همچنین، اگرچه در مادۀ )2( »قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفۀ قانون استخدام 
کشوری« مصوب 1368/12/13 آورده شده است که بازنشستگی مستخدمین رسمی، ثابت 
و دارای عناوین مشابه وزارتخانه  ها، مؤسسات، شرکت  های دولتی، شهرداری  ها و مؤسسات 
دولتی که شمول قانون بر آن  ها مستلزم ذکر نام است با حداقل سی سال سابقه خدمت قابل 
قبول از لحاظ بازنشستگی طبق مقررات مربوط خواهد بود، با این حال، در تبصرۀ »1« آن با 
فرض داشتن شرط 50 سال سن برای مردان و بیست و پنج سال خدمت و برای زنان چهل 

و پنج سال سن و بیست و پنج سال سابقۀ خدمت مجوز بازنشستگی صادر خواهد شد.
در رابطه با سن بازنشستگی، سال 1386 اوج دست و دل  بازی قانون  گذار در تعیین سن 
بازنشستگی بود: قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت. براساس این قانون، کارمند 
تعلق  نیز  ارفاقی  سنوات  او  به  می  شود،  بازنشسته  سال  از سی  زودتر  که  این  دولت ضمن 

بیست و نه سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی. 
ب- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن 

بیست و هشت سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و سه سالگی. 
پ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن 

بیست و هفت سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و دو سالگی. 
ت- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن 

بیست و شش سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و یک سالگی. 
ث- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن 

بیست و پنج سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه سالگی.
ج- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از شانزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن 

بیست و چهار سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و نه سالگی. 
چ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن 

بیست و سه سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هشت سالگی. 
ح- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن 

بیست و دو سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هفت سالگی. 
خ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن 

بیست و یک سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و شش سالگی.
 د - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست سال سابقه خدمت متوالی یا بیست و پنج سال 

سابقه خدمت متناوب دارند به شرط رسیدن به چهل و پنج سالگی.
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می  گیرد.1 براساس مادۀ )2( آیین  نامۀ اجرایی این قانون، »کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی 
وزارتخانه  ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سابقۀ خدمت 
ارائۀ  با  قانون  در  پیش  بینی  شده  مهلت  در  می  توانند  سنی(  رعایت شرط  )بدون  قبول  قابل 
درخواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از پنج 
سال سنوات ارفاقی یا سقف سی سال بازنشسته شوند«. تبصرۀ »1« همین ماده در خصوص 
زنان شاغل که فاقد شرط سابقۀ خدمت مقرر در این ماده هستند، به شرط داشتن حداقل 
بیست سال سنوات خدمت قابل قبول می  توانند با ارائه درخواست کتبی و موافقت دستگاه 
متبوع با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند. اگرچه در مادۀ )5( این 
آیین  نامه ذکر شده است که دستگاه  های دولتی مکلف  اند که در سال 1386 اعتبار الزم برای 
پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمۀ سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس 
آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی را به صورت یکجا ... واریز کنند، 
اما قانون  گذار به این توجه نداشته است که این مقررات بعدها اثر خود را در طوالنی  مدت بر 

پایداری صندوق بازنشستگی خواهند داشت. 
همچنین، میزان حقوق بازنشستگی یکی دیگر از پارامترهایی است که از زمان تدوین 
قانون استخدام کشوری مصوب 1301 تا به امروز سیری برخالف سازوکار و منطق بیمه  ای 
پیدا کرده است. براساس مادۀ )45( قانون استخدام کشوری مصوب 1301، »میزان حقوق 
تقاعدی مساوی است با یک شصتم حد وسط مقرری سه ساله اخیر خدمت ضرب در عدد 
سنوات خدمت«. به عبارتی دیگر، در نخستین قانون بازنشستگی ایران تعداد سال  های مرجع 
برای تعیین حقوق بازنشستگی، حقوق سه سال آخر اشتغال فرد و ضریب افزایش سنواتی 
1.67 درصد )یک تقسیم بر شصت( تعیین شده بود. بر این اساس، در صورتی که فرد سی 

1. البته در موردی عجیب  تر پیش از این صندوقی تحت عنوان »صندوق تأمین معذوریت از کار و ازکارافتادگی و وظیفۀ 
اعضای جهاد سازندگی« در سال 68 شکل گرفته بود که تعهدات آن به ابتدای تأسیس جهاد سازندگی در خرداد ماه سال 
1358 برمی  گشت. این صندوق به دلیل بحرانی شدن بعدها در سال 90 در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام شد. برای 
مطالعه بیشتر در این خصوص به این منبع رجوع شود: مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، »بازخوانی تجربۀ صندوق 

بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی«، سال 1398، شماره 69. 
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سال سابقۀ خدمت داشت 50 درصد میانگین )نرخ جایگزینی( سه سال آخر خود را دریافت 
»میزان  از:  است  عبارت   1345 مصوب  کشوری  استخدام  قانون  در  میزان  این  می  کرد.1 
در  ضرب  آنان  پایه  حقوق  متوسط  از  است  عبارت  رسمی  مستخدمین  بازنشستگی  حقوق 
سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از 
بازنشستگی تجاوز نکند« )ماده 78(. در تبصرۀ »1« همین ماده منظور از متوسط حقوق از 
نظر این قانون، »عبارت از معدل حقوق پایۀ مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است 
ولی در صورتی که مجموع سنوات رسمی مستخدمی از سه سال کمتر باشد میزان آن همان 
معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود«. به این ترتیب، مالحظه می  شود که شیوۀ 
محاسبۀ حقوق بازنشستگی از یک شصتم حد وسط مقرری متوسط سه سال ضرب در سنوات 

خدمت در قانون سال 1301 به متوسط حقوق پایه ضرب در تعداد سال  های خدمت رسید. 
همین پارامتر در »قانون اصالح پاره  ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان 
شاغل، خانواده  ها و سایر کارکنان« مصوب 1379/02/13 از سه سال به دو سال تغییر یافت. 
این قانون، »عبارت دو سوم مندرج در ماده )1( و بند »ج« و تبصرۀ »2«  طبق مادۀ )6( 
مادۀ )2( قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفۀ مصوب 1373/6/23 و محدودیت 
حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می  گردد و در هر حالت معدل تمامی 
حقوق و مزایای دریافتی که مالک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال 
آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود«. 
همچنین، متناسب  سازی حقوق بازنشستگی یکی از موضوعاتی است که در راستای روند 
دست ودل  بازی در قوانین بازنشستگی کارکنان دولت اتفاق افتاد. به دلیل تغییرات در شرایط 
اثرات آن  قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345،  از زمان  حقوق و دستمزد شاغالن 
بعدها بر قوانین بازنشستگی نمایان شد. براساس قانون استخدامی سال 1301، شرایط برای 

1. ولی این میزان به موجب قانون شهریور 1322 برای مستخدمینی که تقاضای بازنشستگی می  کردند به یک  چهلم حد 
وسط مقرری در سه سال اخیر خدمت ضرب در عدد سنوات خدمت ارتقا پیدا کرد و بر طبق قانون 18 فروردین 1328 
برای اشخاصی که بر طبق این قانون بازنشسته می  شدند یک  سی  ام آخرین حقوق و کمک  های دریافتی ضرب در سنین 

خدمت بود که در هر حال از جمع آخرین حقوق و کمک دریافتی نباید تجاوز می  کرد )بازیار، 1381(. 
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بازنشستگان دستگاه  های مختلف  بین  تفاوتی  بود و  تمامی مستمری  بگیران دولتی یکسان 
وجود نداشت.1 اما با تصویب قانون استخدام کشوری مصوب 1345، هر کارمند با توجه به 
مدرک تحصیلی و پست سازمانی در یک گروه شغلی قرار می  گرفت و به ازای هر دو سال 
خدمت نیز یک پایه به فرد اضافه می  شد )حداکثر 15 سال(. برای محاسبه حقوق نیز ضریبی 
همۀ  برای  و  شده  مبنا ضرب  عدد  در  می  شد  تعیین  بودجه  الیحۀ  در  ساالنه  آن  رقم  که 
این تغییرات در  کارمندان مشمول قانون اعمال می  شد )معروف به سیستم »گروه  بندی«(. 
مواد 30 تا 34 این قانون آورده شده  اند. در کنار آن، استثناسازی  هایی در شیوۀ تعیین حقوق 
به وجود آمد که اثرات خود را در زمان بازنشستگی حتی با شرایط کاری و تحصیلی گذاشت. 
طبق مادۀ )98( قانون استخدام کشوری 1345، »حقوق بازنشستگان و وظیفه  بگیران فعلی 
براساس قوانین و مقررات کماکان از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد و در 
صورتی که ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که 
هزینۀ زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه  بگیران را ترمیم کند«. در 
تبصرۀ همین ماده به صراحت آورده شده است: »دولت مکلف است در اجرای این ماده نسبت به 
ترمیم حقوق مستخدمین بازنشسته و وظیفه  بگیرها و در متناسب ساختن آن  ها با حقوق مستخدمین 
شاغل اقدام الزم را به عمل آورد«. پس از آن در قوانین و بودجه  های سنواتی برخی سال  ها این رویه 
ادامه داشت تا در نهایت در قانون مدیریت خدمات کشوری خود را نشان داد؛ رویه  ای که به جرأت 
می  توان گفت تمام محاسبات فنی و بیمه  ای در نظام بازنشستگی به ویژه در صندوق بازنشستگی 
کشوری را خنثی ساخته است؛ تا جایی که حقوق بازنشستگان در برخی از سال  ها از شاغالن بیشتر 
شد و برای مثال، اغلب افرادی که در سال  های 1387 تا 1390 بازنشسته می  شدند حقوق کمتری 
از بازنشستگان قبلی دریافت کردند چرا که برای بازنشستگان قبلی امتیازات کامل داده شده بود اما 
برای شاغالن این امتیازات کامل نبود. تقاضا برای همسان  سازی مغایرت اساسی با بند »ط« مادۀ 
)3( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دارد. یکی از اهداف و وظایف بیمه  ای در این 

1. جز در مواردی خاص مانند شیوۀ محاسبۀ مستمری برای کارمندان وزارت پست و تلگراف در تیرماه 1309 در قالب 
متمم بودجه. 
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ماده »نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق  ها بر اساس علم محاسبات بیمه  ای« است. افراد 
بدون این که در زمان اشتغال کسوری پرداخت کرده باشند در زمان بازنشستگی خواستار افزایش 
مستمری خود هستند. این موارد همه نشان می  دهند که نظام قانون  گذاری و سیاست  گذاری از 
ابتدای شکل  گیری نظام بازنشستگی تا به امروز رویکردی حمایتی در قبال آن داشته بدون این که 

پایبندی جدی به قوانین باالدستی و روح آن  ها داشته باشد. 

چانه  زنی گروه  های ذی  نفوذ در قوانین بازنشستگی

یکی از چالش  هایی که صندوق بازنشستگی از زمان شکل  گیری تا به امروز به طور پیوسته 
است.  بازنشستگی  و مقررات  قوانین  در  نفوذ  روبه روست، چانه  زنی گروه  های صاحب  آن  با 
عمده این مسئله مربوط به قوانین باالدستی است که ضمن این که به هیئت امنای برخی 
دستگاه  ها و نهادها اختیاراتی ویژه در مقررات استخدام می  دهند، در عین حال دست همین 
قوانین  این  از  برخی  می  گذارد.  باز  بازنشستگی  مقررات  تعیین  برای  را  دستگاه  ها  و  نهادها 
شامل قانون مدیریت خدمات کشوری، برنامۀ پنجم توسعه و برخی از مصوبات شورای عالی 
قانون مدیریت خدمات کشوری،  برای مثال، مطابق ماده )117(  انقالب فرهنگی هستند.1 
»کلیۀ دستگاه  های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیالت و سازمان  هایی که زیر 
نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می  شوند، وزارت اطالعات، نهادهای عمومی غیردولتی 
که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، اعضاء هیئت علمی و قضات دیوان محاسبات، 
شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات 
این قانون می  شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق مقام معظم رهبری عمل 
می  شود«. حتی برخی سازمان  های دیگر مانند سازمان بیمۀ سالمت ایرانیان پس از انتزاع از 
وزارت کار و رفاه و الحاق آن به وزارت بهداشت، با استناد به قوانین مربوط به وزارت  خانۀ 

تا   1301 سال  های  فاصلۀ  در  بود.  سابقه  به  مسبوق   1345 کشوری  استخدام  قانون  از  قبل  در  وضعیت  این  البته   .1
1345 بسیاری از مؤسسات و سازمان  ها از قانون اسخدام کشوری مستنثی شده دارای مقررات ویژه استخدامی و حقوق 
و  وزارتخانه  ها  از  آن گروهی  و مشمولین  بود  نمانده  باقی  قانون  این  از  نامی  دیگر جز  که  به طوری  و دستمزد شدند 

سازمان  های غیرمعتبر و عده  ای از کارمندان قدیمی و ساده اداری دولت یودن )بازیار، 1381(. 
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جدید از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و ادارۀ آن هیئت امنایی شد. 
همان  گونه که در باال اشاره شد، اعضای هیئت علمی دانشگاه  ها یکی از بازیگرانی هستند 
که خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده  اند. براساس ماده )2( قانون 
استخدام کشوری سال 1345، تنها اعضای هیئت علمی دارای مرتبه »دانشیاری و استادی« 
از شمولیت این قانون مستنثی شده بودند، اما در قانون مدیریت خدمات کشوری همۀ اعضای 
هیئت علمی دانشگاه  ها از مربی تا استاد تمام از این قانون مستنثی می  شوند به تعبیر امیدی، 
»مثاًل امسال حداقل حقوق و دستمزد دولت 3 میلیون و 800 ]هزار تومان[، اگر 7 برابر این 
حداقل را بخواهیم حساب کنیم میشه حدوداً 22 میلیون ]تومان[. االن استاد تمام بازنشسته 
داریم تا 45 میلیون ]تومان[ حقوق می  گیرد؛ استادی که امسال بازنشسته شود؛ یعنی نزدیک 
12 برابر حداقل حقوق و دستمزد دولت«. از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری 
و تصویب آیین  نامۀ استخدامی دانشگاه  ها، سه موضوع پیش آمد که بر صندوق بازنشستگی 
اصرار  استخدامی؛ 2-  آیین  نامۀ  در  پایان خدمت  لحاظ کردن فصل  اثرگذارند: 1-  کشوری 
دانشگاه  ها بر لحاظ شدن فوق  العاده  های مستمر در کسور بازنشستگی؛ 3- افزودن 2.5 درصد 

به حقوق بازنشستگی در ازای هر سال خدمت اضافه بر 30 سال. 
در سال  های اخیر، کانون بازنشستگان وزارت علوم در حال تأسیس بوده است. این کانون 
با توجه به ترکیب مؤسسان و اعضای خود از لحاظ موقعیت  های شغلی در دوره اشتغال خود 
میدان  مناسبات  بر  تأثیری جدی  می  تواند   )... و  ملی  سازمان  های  ریاست  وکالت،  )وزارت، 
بازنشستگی داشته باشد. در جریان تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه و همچنین مصوبه 
توسعه  برنامه ششم  در الیحۀ  است.  داشته  نمود  تأثیر  این  بودجۀ 1397  تلفیق  کمیسیون 
پیش  بینی شده بود که سقف 7 برابری مستمری بازنشستگی که در سازمان تأمین اجتماعی 
اما  یابد،  تعمیم  نیز  بازنشستگی کشوری  از جمله صندوق  به سایر صندوق  ها  اجرا می  شود 
واکنش گستردۀ اعضای هیئت علمی و رؤسای دانشگاه  های کشور با انتشار نامه  های عمومی، 
دیدار با اعضای کمیسیون  های تخصصی مجلس و در نهایت پیگیری از طریق دیوان عدالت 
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اداری موجب شد تا اعضای هیئت علمی دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از 
شمول حداکثری این ماده مستثنی شوند )امیدی، 1400(. 

مجلس شورای اسالمی مهم  ترین نهادی است که گروه  های مختلِف صاحب نفوذی از 
برخی  می  کنند.  تحمیل  بازنشستگی  به صندوق  را  مقررات  و  قوانین  از  بسیاری  آن  طریق 
از قوانینی که طی سه دهۀ اخیر مجلس شورای اسالمی به تصویب رسانده است: معافیت 
کارکنان و قضات با 30 سال سابقۀ کار از پرداخت کسورات بازنشستگی1، اعمال 2.5 درصد به 
حقوق بازنشستگی بابت هر سال خدمت مازاد بر 30 سال )ماده 104 قانون مدیریت خدمات 
قانون  )مصوب سال 1374(،  وظیفه  و  بازنشستگی  نظام هماهنگ حقوق  قانون  کشوری(، 
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت )مصوب 1386( و احتساب میانگین دو سال به جای 
سه سال در تعیین مستمری )مصوب سال 1379(. همۀ این قوانین بار مالی زیادی بر صندوق 
بازنشستگی کشوری تحمیل کرده  اند بدون این که به پایداری منابع آن توجهی شده باشد. 

شاید بتوان محور اولیه تعارض میان صندوق و مجلس را حول »رویکرد حمایتی« مجلس 
رفاه  مقررات حوزۀ  و  قوانین  بررسی  با   )1395( اکبری  کرد؛  بیمه  ای صورت  بندی  به حوزۀ 
اجتماعی در بازۀ زمانی 1380-1285 بیان کرده است که مجلس در مقایسه با دولت رویکرد 
حمایتی  تری به این حوزه دارد )امیدی، 1400: 125(. گرچه همیشه این رویکرد حمایتی تنها 
از  مدیران صندوق پس  و  دولت  موارد خود  بسیاری  در  و  نمی  شود  اتخاذ  از سوی مجلس 
تصویب در هیئت وزیران، از طریق مذاکره با نمایندگان طرح را پیش می  برند. در همین باره، 
شیرمحمدی مدیر کل فنی صندوق می  گوید: »سازمان برنامه و بودجه در این یکی دو سال 
اخیر بیشترین تأثیر را در این زمینه داشته است و بیشتر براساس نظر بازنشستگان فرمول 
همسان سازی تعیین می  کنند. تبعیض را نهادینه می  کنند و هرکس هم دنبال منافع خود است 
و هر موقع هم مایل باشند سر و صدا راه می  اندازند. از اون طرف هم رئیس سازمان برنامه 
قول بی  جهت میده، ولی هیچ مسیر قانونی هم طی نمی  کنه. در 1408، به نظر من دو برابر 

1. منظور این است که این دسته کارکنان تا 30 سالگی کسور خود را پرداخت می  کنند، ولی در صورتی که باالتر از این 
مدت در دستگاه بمانند حق بیمه پرداخت نخواهند کرد.
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بودجه فعلی را باید به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنیم«. این بدین معناست که 
گاهی خود صندوق حتی نماینده صندوق هم نیست و در مواردی الزامات و منطق بیمه  ای 
مثال،  »برای  می  گوید:  نگارنده  با  مصاحبه  در  امیدی  می  گیرد.  نادیده  را  منابع  پایداری  و 
اسالمیان1 بر این نظر است که همسان  سازی حقوق بازنشستگان از سوی صندوق مطرح شد 

و این خواسته به حقی بود که از سوی بازنشستگان مطرح شد«. 
از این رو، با وجودی که صندوق بازنشستگی کشوری تنها کارکنان رسمی دولت را تحت 
پوشش قرار می  دهد اما دامنۀ کسورپردازان و مستمری  بگیران این صندوق از تنوع فراوانی 
برخوردار است. از یک سو، فی  نفسه ارتباطی که بین کارکنان دولت با صندوق وجود دارد 
موجب شده است همان گونه که آن  ها در زمان اشتغال برای منافع خود اعمال نفوذ می  کنند، 
در زمان بازنشستگی هم عالیق و سالیق خود را اعمال کنند. از سوی دیگر، در بین خود 
کارکنان دولت، گروه  های پرنفوذ و صداداری وجود دارد که توانسته  اند در بخش  های مختلف 
تقنینی و اجرایی بسیاری از قوانین را به نفع خود تدوین کنند. این در حالی است که امیدی 
می  گوید: »در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، در 4 سال اول ربیعی در وزارتخانه، یک 
بررسی انجام دادیم ببینیم تذکراتی که مجلس به وزارتخانه داد فهرست کردیم. نماینده کجا 
و چه درخواستی داشته. 90 درصدها درخواست  ها تو حوزۀ بیمه  ای و تأمین اجتماعی بود. ولی 
جالب اینجا بود که هیچ کدام نگفتند که حقوق ما را در تأمین اجتماعی افزایش دهید. هر جا 
دعوا سر حقوق و مزایا بود، یقۀ ربیعی را در صندوق بازنشستگی کشوری گرفته بودند، هر 
جا هم دعوا بر سر سرمایه  گذاری در حوزه انتخابیۀ بود یقه تأمین اجتماعی را گرفته بودند. 
انتخابیه  حوزه های  در  برود  ندارد  پولی  کشوری  بازنشستگی  صندوق  که  می  دانستند  چون 

سرمایه  گذاری کند. اما می  توانستند برای افزایش حقوق مزایا به صندوق فشار بیاورند«. 

اضافه شدن خدمات رفاهی و اجتماعی به مأموریت  های صندوق

طبق بند »الف« مادۀ )4( اساسنامۀ 8 خرداد سال 1354 صندوق )در آن زمان، اساسنامه( 

1. مدیر عامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری 
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بازنشستگی کشوری، مقرر شده بود که سازمان می  تواند تا 50 درصد موجودی صندوق  ها 
)متشکل از 4 صندوق( به صورت وام به بازنشستگان و شاغل خود اعطا کند. نکتۀ جالب 
این است که حتی در این اساسنامه، اعطای وام به شاغلین کسورپرداز هم آورده شده است. 
استخدام  قانون  بازنشستگی و وظیفه  نظر می  رسد »قانون اصالح مقررات  به  این حال،  با 
کشوری« مصوب 1368/12/13 اولین قانونی است که در آن رسمًا تصریح شده است که 
صندوق بازنشستگی کشوری به »صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان« 
خدمات  از  فراتر  خدماتی  شدن  اضافه  برای  تصریح  این  می  رسد  نظر  به  دهد.  نام  تغییر 
بیمه  ای به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری باشد. طبق ماده )11( این قانون، »کلیۀ 
صندوق  های بازنشستگی و عناوین مشابه به استثنای صندوق بازنشستگی مشمولین قانون 
استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و سازمان تأمین اجتماعی )بخش کارگران، 
صاحبان حرف و ...( در یکدیگر ادغام و صندوقی تحت عنوان »صندوق بازنشستگی کارکنان 
و  اسناد  موجودی،  دارایی  ها،  وظایف،  کلیه  می  گردد.  تشکیل  بازنشستگان«  رفاه  و  دولت 
اوراق و تعهدات مستخدمین اداره  کننده آن  ها به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه 

بازنشستگان منتقل می  شوند«. 
در تبصره »2« همین ماده آورده شده است: »از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف 
مدت شش ماه اساسنامۀ صندوق مذکور و ضوابط مربوط به تطبیق وضع استخدامی کارکنان 
صندوق  های مزبور با قانون استخدام کشوری توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
با همکاری صندوق  های مذکور تهیه و پس از تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیون امور 
اداری و استخدامی مجلس شورای اسالمی قابل اجرا خواهند بود. نظام هماهنگ پرداخت 
حقوق بازنشستگی و وظیفه مشترکین صندوق  های ادغام  شده براساس قانونی خواهد بود که 
بنا به پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید«. در مادۀ )13( 
این قانون آورده شده است: »در هر مورد که در قوانین و مقررات موضوعه عبارت »صندوق 
بازنشستگی کشوری« منظور و مقرر گردیده، به عبارت »صندوق بازنشستگی کارکنان دولت 
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و رفاه بازنشستگان« اصالح می  شود«. 
در   1360 دهه  دوم  نیمۀ  در  که  است  قانون  در  بازنگری  این  از  پس  می  رسد  نظر  به 
این  قالب  در  می  شود.  تشکیل  بازنشستگان«  رفاه  عنوان »شورای  تحت  شورایی  صندوق، 
شوراست که بیمۀ تکمیلی درمان برای بازنشستگان در صندوق به تصویب می  رسد تا بخشی 

از دشواری  های معیشتی و درمانی بازنشستگان را تحت پوشش قرار دهد. 
براساس روایت عظیمی )1396(، با تغییر دولت در سال 84 و روی کار آمدن احمدی  نژاد، 
تغییر  پی  در  همچنین  و  بازنشستگان  قبال  در  صندوق  عالی  مدیریت  برداشت  و  رویکرد 
برداشت نسبت به کارکرد اصلی صندوق، سیاست  ها و برنامه  هایی در دستور کار صندوق قرار 
می  گیرد که جملۀ آن  ها سمت و سوی رسیدگی و حمایت از جایگاه و منزلت بازنشستگان 
دارد؛ تغییری که با روی کار آمدن حسینعلی ضیایی به عنوان مدیر عامل صندوق بازنشستگی 
کشوری و اقدامات او در راستای ارتباط با بازنشستگان آغاز شد؛ اقداماتی مانند تعیین روز 

بازنشسته، تشکیل خانه  های مهر/امید، سفرهای سیاحتی-زیارتی و ... .
البته براساس همین مطالعه، خدمتی مانند بیمه تکمیلی درمان به بازنشستگان در شورایی 
به نام »شورای رفاه بازنشستگان« در نیمه دوم دهۀ 1360 به تصویب رسید؛ خدمتی که جزو 
از  این خدمت  امیدی )1400(  به روایت  بنا  بیمه  ای-بازنشستگی محسوب نمی  شد.  وظایف 
سال 1377 در صندوق بازنشستگی کشوری اجرا می  شود، با این تفاوت که از سال 1377 تا 
سال 1386 تأمین مالی آن در بودجه عمومی دیده شده بود. پس از تصویب قانون مدیریت 
بیمۀ  ارائۀ  متولی  اجرایی  دستگاه  های  که  بود  این  بر  بنا   1386 سال  در  کشوری  خدمات 
تکمیلی درمان کارکنان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل خود باشند. براساس ماده )85( 
بر عهدۀ دستگاه  های  بازنشستگان  تکمیلی  بیمه  پوشش  مدیریت خدمات کشوری1،  قانون 
اجرایی محل خدمت بازنشسته است، اما از آن  جا که تاکنون آیین  نامۀ اجرایی این ماده قانونی 

و  مصوب  بودجه  های  چارچوب  در  مکلف  اند  اجرایی  »دستگاه  های  کشوری:  خدمات  مدیریت  قانون   )85( ماده   .1
آیین  نامه  ای که به تصویب هیئت وزیران می  رسد، کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را عالوه بر استفاده از 
بیمۀ تکمیلی درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیۀ کارمندان دولت تحت پوشش بیمه  های 

تکمیلی قرار می  گیرند«.
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در هیئت وزیران مصوب نشده، اجرای آن به صندوق بازنشستگی محول شده است. از سال 
1377 تا 1386، منابع این برنامه از محل منابع عمومی دولت تأمین می  شده است، اما از زمان 
تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386، بودجه مربوط به برنامۀ بیمۀ تکمیلی 

درمان از بودجۀ صندوق بازنشستگی حذف، و بار مالی آن به صندوق محول شد. 
گذشته از این، اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی صندوق از سال 1378 تأسیس شده 
است؛ اداره  ای که با هر خوانشی نمی  توان خدمات تعریف  شده ذیل آن را بیمه  ای قلمداد کرد. 
امیدی )1400( بر این نظر است که شواهدی وجود ندارد که نشان دهد تأسیس اداره کل 
بر ساختار  آن  ها  یا  باشد  بازنشستگان  نوعی مطالبه  گری  از  متأثر  فرهنگی  و  اجتماعی  امور 
صندوق تأثیر داشته اند. اما یافته  های عظیمی )1396( نشان می  دهد که مطالبات فرابیمه  ای 
بازنشستگان در شکل  گیری این اداره کل چندان بی  تأثیر نبوده است. برای مثال، نقل قولی 
از محسن بازارنوی نشان می  دهد که بازنشستگان از قبل این تاریخ دارای چنین مطالباتی 
بوده  اند. او می  گوید: »قبل از سال 1379 ]بازنشستگان[ طلبکار بودند و جلوی سازمان جمع 
می  شدند. آن  ها را به داخل می  آوردیم و در مسجد برایشان صحبت می  کردیم«. همچنین، 
زمان عبدالحسین  در  است که دست  کم  فرابیمه  ای  از خدمات  دیگر  بازنشستگان یکی  وام 
ثابت )1384-1376(، مدیر عامل وقت، برقرار بود. در همین زمینه، ثابت در خصوص وام به 
بازنشستگان می  گوید: »برای اولین بار بحث وام بازنشستگان را در اختیار آن  ها ]کانون  های 
بازنشستگی[ قرار دادم. احترامی که ما برای کانون  ها قائل بودیم از همین جا شروع شد. معتقد 
بودم باید کارهای بازنشستگان را به خودشان واگذار کرد. وام هنوز هم هست اما نمی  دانم 
چطور داده می  شود. آن زمان کانون  های بازنشستگان لیست می  دادند، ما بررسی می  کردیم 

که فرد بازنشسته باشد و وام دوم نباشد، بعد لیست را به بانک می  دادیم«. 
در کنار این، براساس تغییراتی که در اساسنامۀ صندوق )در این مقطع، سازمان( در تاریخ 
قانون  از مواد  برخی  قانون اصالح  مادۀ )11( اصالحی  تبصرۀ »2«  استناد  به   1382/5/22
اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفۀ قانون استخدام کشوری مصوب 1380 صورت گرفت، 
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به سازمان اجازه داده شد در راستای خدمات رفاهی بازنشستگان اقداماتی انجام دهد. براساس 
مادۀ )4( این اساسنامه، »استفاده و بهره  برداری از وجوه صندوق به منظور اقدامات رفاهی 
بازنشستگان و همچنین هرگونه فعالیت از جمله فعالیت  های اقتصادی و بازرگانی و به هر 
شکل بر طبق آیین  نامه یا بودجۀ سالیانه  ای که به تصویب شورای سازمان )موضوع بند »ب« 

مادۀ )7( این اساسنامه( می  رسد خواهد بود. 
با این حال، بسیاری از خدمات غیرمستمری مانند تورهای سیاحتی-زیارتی، خانه  های مهر/

امید، اقالم طبی، بیمه عمر و حوادث و ... از اواسط دهۀ 80 آغاز و گسترش یافت؛ خدماتی که 
هر چه جلوتر آمدیم به دالیل مشکالت معیشتی و عدم کفایت مزایای بازنشستگان گسترش 
بیشتری یافتند. در کنار این، باید به کارکردهای سیاسی و در برخی موارد حامی  پروری این 
خدمات اشاره کرد که می  توانند شیوه  ها و ابزاری برای مانور مدیران عالی صندوق بازنشستگی 

کشوری و حتی باالتر باشند. 

خودکفایی صندوق بازنشستگی کشوری از طریق سرمایه  گذاری 

خروجی صندوق  هایی که براساس مزایای معین کار می  کنند دیر یا زود و به دالیل مختلف، از 
ورودی  ها پیشی می  گیرد. این موضوع در صندوق بازنشستگی کشوری که دارای مزایای معین 
و حتی نامعین )ولی اغلب فزاینده( فراوانی است بیشتر صادق است. از این رو، سرمایه  گذاری 
بر روی وجوه خود یکی از سیاست  هایی است که می  تواند تا حدی صندوق را در تأمین مالی 
بازنشستگی  تعهدات خود توانا سازد. جالب این است که تدوین  کنندگان اساسنامۀ صندوق 
کشوری از بدو تأسیس به طور رسمی در سال 1354 به این موضوع پی برده بودند. گرچه، 
علی  رغم این صراحت قانونی، زمانی که به عالی  ترین مقام اجرایی دولت وقت )عباس هویدا( 
سازمان  تا  بپردازد  سازمان  به  را  کارفرمایی خود  دولت سهم  بدهند  اجازه  که  پیشنهاد شد 
برای سرمایه  گذاری به منابع تسلط داشته باشد، ایشان گفت که »من به صندوق  ها می  دهم، 
این جیب و آن جیب ندارد. سود بانک را هم من می  دهم«. این نشان می  دهد که در سطح 
عالی  ترین مقام قوۀ مجریه، این نگاه وجود داشته و همچنان وجود دارد که صندوق گویی 
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تنها واسطه  ای است که دولت از طریق آن حقوق و مزایای بازنشستگان را می  دهد. به هر 
صورت در ماده )4( اساسنامه سال 54 آورده شده است: »سازمان 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 خواهد داد: 
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؛

ج( بقیۀ موجودی صندوق  ها به صورت سپردۀ بانکی نگهداری یا صرف خرید اوراق قرضه 
دولتی یا اسناد خزانه می  شود«. 

این حال، علی  رغم تصریح اساسنامه در آن زمان، براساس روایت عظیمی )1396(،  با 
تا سال 1378 منابع صندوق در خزانه باقی ماند و سازمان تنها به صورت دفتری و براساس 
اسناد در گردش مالی تسلط داشت. پس از این تاریخ است که وضعیت مالی صندوق و نسبت 
با  با دولت و دستگاه  های دولتی در قالب سندی کارشناسی  شده آشکار شد. در نهایت،  آن 
پیگیری  های مدیریت وقت صندوق، همۀ پول  هایی که در خزانه از آِن صندوق بود به حساب 
مخصوص صندوق منتقل شد و دستگاه  های مربوطه نیز کسور را به این حساب هر ماه منتقل 
می  کردند. پس از این اتفاق مهم، نوبت به وصول مطالبات صندوق از دولت رسید که دولت 
سعی کرد این کار را از طریق واگذاری شرکت  ها و اموال در اختیار خود به صندوق انجام دهد. 
با این حال، از یک طرف، صندوق به دنبال شرکت  های سودده و از سوی دیگر دولت در پی 
واگذاری شرکت  هایی بود که عمدتًا زیان  ده بودند. به هر صورت، دولت پاره  ای از بدهی  های 
خود را رفته  رفته به صندوق در قالب مستغالت و بعدها شرکت  هایی تسویه کرد و این گونه بود 
که صندوق به ناچار پا به وادی سرمایه  گذاری گذاشت. در سال  های اخیر، صندوق بازنشستگی 
کشوری رویکرد فعال  تری در قبال سرمایه  گذاری بر روی اموال و دارایی های خود انجام داده 

است. 
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نقش تضامنی دولت در صندوق بازنشستگی کشوری

قائل شدن نقش تضامنی دولت برای صندوق بازنشستگی کشوری یکی از سیاست  هایی است 
که نگاه سیاست  گذار به صندوق را نشان می  دهد. اگرچه این رویکرِد دولت تنها منحصر به 
صندوق بازنشستگی کشوری نیست و براساس قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی این در 
خصوص سایر صندوق  ها نیز صادق است. براساس تبصره »ح« ماده )9( این قانون، »حقوق 
صندوق  های  و  مؤسسات  سازمان  ها،  قانونی  تعهدات  قبال  در  پوشش  تحت  و  عضو  افراد 
بیمه  ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری 
و ساختاری الزم در این زمینه را اتخاذ نماید«. با این حال، این سوال وجود دارد که دولت 
تا کجا این تکلیف را بر عهده دارد. به عبارتی دیگر، آیا تضمین دولت سقف یا کفی دارد یا 
خیر. امیدی در این زمینه می  گوید: »نقش تضامنی دولت در اکثر کشورها وجود دارد حتی در 
کشورهایی که نظام بازنشستگی آن  ها به سمت DC رفته است، منتها این سوال وجود دارد 
که این نقش تضامنی تا کجا؟ تا سقف معیشت. یعنی ]اکثر کشورها[ می  گویند ما تضمین 
صندوق  به  باشد.  داشته  را  معیشت  حداقل  رسید  بازنشستگی  سن  به  که  کسی  می  کنیم 
می  گویند شما کار خودتان را انجام دهید، ولی اگر از حداقل معیشت پایین  تر آمد، ما جبران 

می  کنیم. دولت نمی گوید همسان  سازی هم با ماست«. 
همچنین، بخشی از مشکل یا ابهام در مشارکت دولت در حق بیمۀ مستخدم وجود دارد. 
در ایران این بحث وجود دارد که مشارکت دولت در حق بیمه نباید به نسبت حقوق باشد، مثاًل 
3 درصد، بلکه باید یک قدر مطلقی برای همه تعیین شود. در همین رابطه نیز امیدی می  گوید: 
»دولت باید بیاید برای هر ایرانی که بخواهد خود را بیمه کند، مثاًل ماهیانه صد هزار تومان 
حق بیمه بدهد. مثاًل 3 درصد حقوق یک استاد دانشگاه می  شود 200 هزار تومان، ولی برای 
کسی که اساسًا بیمه نیست دولت هیچ حق بیمه  ای پرداخت نمی  کند. دولت باید به جای این 
که درصد تعیین کند، باید قدر مطلقی به همه بدهد، مابه  التفاوت را خود شاغل بدهد و مثاًل تا 
سقف دو برابر حداقل دستمزد. نباید خیلی هم باال برود. مثاًل جایی مثل آلمان خط استاندارد 
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آن  ها معادل 60 درصد متوسط درآمد است؛ باالتر از این باید در الیۀ تکمیلی قرار گیرد. ولی 
ما آمدیم این ضمانت را برای 2 میلیون ایجاد کردیم و برایشان هزینه کردیم و بقیه جامعه را 
رها کردیم«. از این رو، در ایران، ضمانت دولت در صندوق  ها درست تعریف نشده است و به 
نظر می  رسد تا زمانی که این ابهام وجود دارد، دولت به هر نحوی که دلخواه سیاست  گذاران 

باشد باید متحمل پرداخت  های خارج از سازوکار بیمه  ای به بازنشستگان باشد. 
موضوعی دیگر که به نظر می  رسد آن را باید در سطحی فراتر از نقش تضامنی دولت در 
خصوص کارکنان دید، تصریح قانون  گذار در مکلف کردن دولت جهت جبران کسری  های 
صندوق در بودجه  های سنواتی است. آن چه شاید بیشتر مایه شگفتی باشد این است که این 
تصریح در باالدستی  ترین سند مربوط به صندوق وجود دارد. در این رابطه، مادۀ )61( قانون 
استخدام کشوری 1301 اشاره دارد: »در صورت عدم کفایت وجوهی که مطابق این قانون 
به صندوق تقاعد و وظایف داده می  شود وزیر مالیه در موقع تهیۀ بودجه کل مبلغی را که از 
عایدات مملکتی باید به صندوق مزبور کمک شود در جزو مصارف آن سال پیش  بینی خواهد 
کرد«. همچنین، طبق مادۀ )100( قانون استخدام کشوری 1345: »در صورت عدم کفایت 
وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد 

عمومی تأمین و پرداخت کند«. 



28  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

جمع  بندی

در این گزارش سعی بر آن بود که به بررسی ماهیت صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان 
در سال 1354  رسمی  به طور  این صندوق  اگرچه  بپردازیم.  در کشور  قدیمی  ترین صندوق 
تأسیس شد، با این حال، در قدیمی  ترین قانون بازنشستگی ایران، مصوب سال 1301، این 
صندوق پیش  بینی شده بود. اغلب این مناقشه در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری وجود 
دارد که آیا آن چنان که امروزه این نهاد عنوان »صندوق« را یدک می  کشد، دارای خصوصیات 
و ملزومات یک صندوق بیمه  ای است یا صرفًا نهادی برای حمایت از کارکنان دولت در قالب 
پاره  ای از مقررات بوده است. در این زمینه، قوانین و اسناد باالدستی و نیز شواهد، از آغاز 
شکل  گیری تا به امروز، نشان می  دهد که رویکرد قانون  گذار و سیاست  گذار به این صندوق 
منسجم نبوده و بیشتر متناقض به نظر می  رسد. به این تعبیر که، از یک سو، قوانین و مقرراتی 
وجود دارد که بر بیمه  ای بودن این نهاد در قالب مشارکت کارفرما و مستخدم تأکید دارند و، 
از سوی دیگر، به طور همزمان این تمایل وجود داشته که در صورت اقتضاء همین قوانین و 
مقررات نادیده گرفته شوند تا حمایت و دستگیری »کافی« از این مستخدمان شود. با این 
حال، به دالیل زیر، تاریخ حدوداً صد سالۀ این نهاد نشان می  دهد که از آغاز رویکرد به آن 
بیمه  ای به معنای مرسوم )مبتنی بر مشارکت کارفرما و مستخدم براساس قاعدۀ عدالت( آن 

نبوده و سیاست  گذار بیشتر در پی حمایت از این دست مستخدمان بوده است:
از زمان قانون استخدام کشوری در سال 1301 تا به امروز، بازنشستگی کارکنان  -

دولت در ادامۀ استخدام آن  ها دیده شده است. این در حالی است 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. 
در نتیجه، مسئولیت دولت در قبال دو گروه شاغلین متفاوت است. دولت به عنوان 
کارفرما همان گونه که نگاه حمایت  گرایانه به شاغلین خود دارد، همین نگاه را به 
زمان بازنشستگی آن  ها دارد. براساس این رویکرد، در زمان »مقتضی«، دولت به 
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عنوان کارفرما از شاغلین دیروز خود )بازنشستگان امروز( حمایتی به عمل می  آورد 
که تقریبًا تناسبی با هیچ کدام از مقررات و قوانین بیمه  ای ندارد. 

دولت  - کارکنان  بازنشستگی  نظام  خصوص  در  مصوب  قوانین  و  اسناد  از  چه  آن 
استنباط می  شود این است که هدف اصلی تدوین  کنندگان از ابتدا ایجاد صندوقی 
باری بر دوش دولت  نیز  اداره شود و  بوده است که به صورت مستقل و خودکفا 
نباشد. تجربۀ تاریخی نشان می  دهد مسیری که تا به امروز طی شده برخالف روح 

و متن قانون بوده است. 
پایبندی  - که  می  شویم  مواجه  مقرراتی  و  قوانین  با  برمی  گردیم  به عقب  اندازه  هر 

می  آییم  جلوتر  اندازه  هر  و  داشتند،  بازنشستگی  نظام  کردن  نظام  مند  به  بیشتری 
رویکرد حمایتی  تری نسبت به سازوکار بازنشستگی کارکنان دولت مشاهده می  کنیم. 
این رویه از تصویب »قانون وظایف« )به عنوان قانونی که الهام  بخش قانون استخدام 
کشوری بود( تا به امروز سیری به سوی کنار گذاشتن رویکرد بیمه  ای داشته است. 
این رویه در خصوص دو پارامتر اصلی نظام بازنشستگی، یعنی سن بازنشستگی و 

میزان حقوق بازنشستگی نسبت به دوران اشتغال، صادق است. 
چانه  زنی گروه  های ذی  نفوذ در قواعد و مقررات بازنشستگی در خصوص کارکنان  -

رسالت  از  را  بازنشستگی کشوری  که صنوق  است  بوده  رویه  هایی  از  یکی  دولت 
تعریف  شدۀ خود دور کرده است. عمده این مسئله مربوط به قوانین باالدستی است 
در  ویژه  اختیاراتی  نهادها  و  دستگاه  ها  برخی  امنای  هیئت  به  که  این  ضمن  که 
مقررات استخدام می  دهند، در عین حال دست همین نهادها و دستگاه  ها را برای 
براساس  متعددی  گروه  های  مثال،  برای  باز می  گذارد.  بازنشستگی  مقررات  تعیین 
از مصوبات شورای  برنامۀ پنجم توسعه و برخی  قانون مدیریت خدمات کشوری، 
عالی انقالب فرهنگی از مقید بودن به قوانین بیمه  ای مرسوم در صندوق بازنشستگی 

کشوری مستثنی شده  اند. 
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خدمات رفاهی و اجتماعی از ابتدا برای بازنشستگان کشوری تعریف نشده بود. در  -
اولین  بود.  نشده  این موضوع  به  اشاره  ای  استخدام کشوری مصوب 1301  قانون 
 1354 سال  در  بازنشستگی  سازمان(  زمان،  آن  )در  صندوق  اساسنامۀ  در  در  بار 
به  وام  صورت  به  موجودی  درصد   50 تا  که  بود  شده  تصریح  آن  در  که  است 
بازنشستگان و نیز شاغالن اختصاص یابد. پس از آن، در »قانون اصالح مقررات 
بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری« مصوب 1368/12/13 است که در 
بازنشستگی  »صندوق  به  کشوری  بازنشستگی  صندوق  که  بود  شده  تصریح  آن 
کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان« تغییر یابد. در دهۀ 70 رفته رفته که مشکالت 
معیشتی بازنشستگان متأثر از شرایط اقتصادی جامعه رو به فزونی می  گیرد، خدمات 
رفاهی برای بازنشستگان در دستور کار صندوق قرار می  گیرد. متأثر از این شرایط، 
اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی در صندوق تأسیس می  شود. با این حال، بسیاری 
از خدمات غیرمستمری مانند تورهای سیاحتی-زیارتی، خانه  های مهر/ امید، اقالم 
طبی، بیمه عمر و حوادث و ... از اواسط دهۀ 80 آغاز و گسترش یافت؛ خدماتی که 
هر چه جلوتر آمدیم به دالیل مشکالت معیشتی و عدم کفایت مزایای بازنشستگان 

گسترش بیشتری یافتند. 
سرمایه  گذاری یکی از شیوه  هایی است که نهادهای بیمه  ای برای تأمین مالی بخشی  -

اساسنامۀ  در  بار  اولین  برای  موضوع  این  می  گیرند.  کار  به  خود  آیندۀ  تعهدات  از 
بازنشستگی کشوری در سال 1354 آورده شده بود که صندوق می  تواند  صندوق 
تصریح  علی  رغم  حال،  این  با  کند.  سرمایه  گذاری  خود  دارایی  از  بخشی  روی  بر 
اساسنامه در آن زمان، تا سال 1378 منابع صندوق در خزانه باقی ماند و سازمان 
تنها به صورت دفتری و براساس اسناد در گردش مالی تسلط داشت. گذشته از این، 
سرمایه  گذاری صندوق بازنشستگی عمدتًا به صورت تحمیلی بوده است، به این معنا 
که دولت بابت بدهی  های خود اموالی به صندوق واگذار کرده بود که بسیاری از 
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این اموال لزومًا سودده هم نبوده است. در نتیجه، بسیاری از فرصت  های صندوق 
برای سرمایه  گذاری از بین رفته است؛ سرمایه  گذاری که اگر در زمان مناسب صورت 
کند.  رجوع  و  رفع  را  صندوق  کنونی  مشکالت  از  بخشی  می  توانست  می  گرفت 
برای  مناسب  تری  راهبرد  کشوری  بازنشستگی  صندوق  اخیر،  سال  های  در  البته، 

سرمایه  گذاری اتخاذ کرده است. 
نقش تضامنی دولت در صندوق بازنشستگی کشوری و بسیاری دیگر از صندوق  ها  -

وضعیت ابهام  آمیزی ایجاد کرده است که مرز بین تمهیدات حقوقی و تمهیدات مالی 
بیمه  ای  برای صندوق  های  تضامنی  نقش  اکثر کشورها  در  دولت  ها  است.  نامعین 
یا  ایران تضمین دولت کف  دارند ولی این تضمین سقفی دارد. در این زمینه، در 
سقفی ندارد. عدم تعیین تضمین دولت از سوی سیاست  گذار در صندوق بازنشستگی 
کشوری )و همین طور برخی دیگر از صندوق  ها( باعث شده است که انواع و اقسام 
سیاست  هایی به کار گرفته شوند تا کفایت مزایای بازنشستگان تضمین شود. اگرچه 
در بسیاری از سال  ها کفایت مزایا در صندوق از رشد تورم هم پایین  تر بوده، اما قائل 
شدن چنین تضمینی از سوی دولت به صورت نامعین باعث شده است که بسیاری 
از مشکالت معیشتی بازنشستگان از طریق صندوق پیگیری شود. در نتیجه، این 

وضعیت به طور اساسی رویکرد بیمه  ای به صندوق را تحت تأثیر قرار داده است.  
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