
زهرا سادات شهيدي
دبير فرهنگي انجمن در دانشکده

مهم تریــن  از  یکــی  اساســی  قانــون   

مراجــع کشــور مــا اســت. بــه گفتــه ی 

ســیر  مجلــس،  پژوهش هــای  مرکــز 

قانــون  از  ایــران  در  سیاســت گذاری 

ــی  ــن موضوع ــه قوانی ــروع و ب ــی ش اساس

ــه کشــورهای موفــق  ختــم می شــود. تجرب

ــاه اجتماعــی نشــان می دهــد  در حــوزۀ رف

کــه تخصیــص امکانــات و دسترســی ها 

و  علمــی  ســازوکارهای  از  اســتفاده  بــا 

ابزارهــای قانونــی منجــر بــه پیــاده ســازی 

ایــن  بــر  رفاهــی می شــود؛  طرح هــای 

مبنــا، تــاش در جهــت پیــاده ســازی رفــاه 

اجتماعــی باکیفیــت در جامعــه، عمدتــًا بــا 

اعمــال سیاســت حکومت هــای محلــی 

ــی و  ــای دولت ــق بخش ه ــی، از طری ــا مل ی

غیردولتــی صــورت می گیــرد. بــا توجــه بــه 

ــام و  ــای ع ــی در معن ــاه اجتماع ــه رف اینک

تأمیــن اجتماعــی در معنــای خــاص خــود، 

ــه و  ــرفت جامع ــتر پیش ــده بس ــد آورن پدی

تأمیــن کننــده امنیــت آن هســتند، یافتــن 

ــع  ــت گذاری از وض ــوده سیاس ــه مفق حلق

اســناد باالدســتی تــا اجــرای قوانیــن و 

دســتورات در پایین تریــن ســطح اداری 

اهمیــت دارد. 
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کالم رهبری 
ــن  ــا تأمی ــًا ب ــه اساس ــت ک ــی اس ــامی، نظام ــوری اس ــام جمه نظ

ــت،  ــج اس ــا رای ــروز در دنی ــه ام ــی ک ــن صورت ــه ای ــی ب اجتماع

ــکل  ــه ش ــه ب ــت ک ــی نیس ــمار آن نظام های ــت؛ در ش ــق اس مواف

ــد.  ــه مخالفن ــی در جامع ــای تأمین ــا کاره ــی، ب ــفی و زیربنای فلس

ــامی،  ــوری اس ــت جمه ــور و دول ــئوالن کش ــه مس ــم ک ــا معتقدی م

بایــد بــه شــکل ویــژه ای، طبقاتــی را کــه نیازمنــد کمــک هســتند، 

مشــمول کمک رســانی کننــد کــه ایــن، در ســازمان تأمیــن 

ــی  ــای تأمین ــی و کاره ــای اجتماع ــورت بیمه ه ــه ص ــی، ب اجتماع

گوناگــون انجــام می گیــرد. بنابرایــن، ایــن کار بــا اســاس و 

ــود،  ــاش ش ــه ت ــر چ ــت و ه ــق اس ــامی منطب ــام اس ــفه نظ فلس

ابتــکار عمــل بــه خــرج داده شــود، پوشــش بــه شــکل صحیحــی 

کــه  باشــد  طــوری  نــوع کمک رســانی ها  و  یابــد  گســترش 

ــود  ــه رک ــد و در جامع ــب وادار کن ــاش متناس ــه ت ــا را ب خانواده ه

بــه وجــود نیــاورد، بلکــه حرکــت ایجــاد نمایــد، ایــن بــا اهــداف 

ــم  ــت ه ــود. دول ــد ب ــر خواه ــامی منطبق ت ــوری اس ــام جمه نظ

بایــد ان شــاءاللَّه کمــک کنــد تــا قشــرهایی کــه در پوشــش تأمیــن 

ــه نحــوی  اجتماعــی هســتند - مثــل بازنشســتگان - هــر کــدام ب

ــد. ــرار گیرن ــژه ق ــه وی ــا و توّج ــورد اعتن م
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تأمین اجتماعی، حقی همگانی
ــورداری از  ــت: برخ ــده اس ــل 29 آم در اص

ــتگی،  ــان بازنشس ــی در زم ــن اجتماع تأمی

ازکارافتادگــی،  پیــری،  بیــکاری، 

حــوادث  درراه ماندگــی،  بی سرپرســتی، 

و ســوانح، نیــاز بــه خدمــات بهداشــتی 

بــه  پزشــکی  مراقبت هــای  و  درمانــی 

ــی اســت.  ــی همگان ــه و... حق صــورت بیم

دولــت موظــف اســت طبــق قوانیــن از 

ــای  ــی و درآمده ــای عموم ــل درآمده مح

حاصــل از مشــارکت مــردم، خدمــات و 

ــه  ــرای هم ــوق را ب ــی ف ــای مال حمایت ه

افــراد کشــور تأمیــن کنــد. در واقــع دولــت 

درهمــه  اجتماعــی  تأمیــن  بــه  مکلــف 

جهــات فــوق اســت.

بیمه، گامی جهت دار
در  دارد کــه  را  آن  تــوان  اســام  دیــن 

همــه دوره هــای تاریخــی زندگــی انســان 

بــه  بنــا  باشــد.  او  نیــاز  پاســخگوی 

فرمایــش حضــرت امــام خمینــی)ره( 

»فقــه تئــوری واقعــی و کامل اداره انســان 

از گهــواره تــا گــور اســت«. بدیــن ترتیــب، 

ــی  ــی فقه ــا مبان ــی ب ــای اجتماع بیمه ه

ــگاه  ــه جای ــکاء ب ــا ات ــه و ب ــق یافت تطبی

قانونــی و پشــتوانه علمــی مســتحکم آن، 

بــه عنــوان بهتریــن راهــکار بــرای بازتوزیــع 

عادالنــه درآمدهــا و کاهــش فقــر و غیــره 

ــت. ــده اس ــناخته ش ش

اصــل 21 نیــز می گویــد »ایجــاد بیمــه 

و  زنــان ســالخورده  و  بیــوگان  خــاص 

بی سرپرســت.« کــه در واقــع بــر نوعــی از 

بیمه هــا کــه ذیــل تأمیــن اجتماعــی قــرار 

ــت. ــرده اس ــد ک ــرد، تأکی می گی

اشتغال، عاملی مؤثر
در اصــل 28 می خوانیــم کــه هرکــس 

حــق دارد شــغلی را کــه بــدان مایــل اســت 

ــی و  ــح عموم ــام و مصال ــف اس و مخال

حقــوق دیگــران نیســت برگزینــد. دولــت 

ــه  ــاز جامع ــت نی ــا رعای ــت ب ــف اس موظ

همــه  بــرای  گوناگــون،  مشــاغل  بــه 

ــرایط  ــه کار و ش ــتغال ب ــکان اش ــراد ام اف

ــاد  ــاغل ایج ــراز مش ــرای اح ــاوی را ب مس

نمایــد. همچنیــن در اصــل چهل و ســوم 

ــرای  ــات کار ب ــن شــرایط و امکان ــه تأمی ب

ــتغال  ــه اش ــیدن ب ــور رس ــه منظ ــه ب هم

ــه همیــن دلیــل  ــد. ب کامــل اشــاره می کن

توســعه کارآفرینــی و پشــتیبانی از نیــروی 

ــی  ــن اجتماع ــات تأمی ــه اقدام کار از جمل

ــت. اس

بــا توجــه بــه تأکیــد قانــون اساســی 

همچمنیــن  و  اجتماعــی  تأمیــن  بــر 

تأکیــد مقــام معظــم رهبــری و ابــاغ 

ــی،  ــن اجتماع ــی تأمی ــیت های کل سیاس

ســزاوار اســت جوانــان دغدغه منــد بــه 

ایــن اصــول و سیاســت ها آگاه باشــند تــا 

ــان در راســتای  ــه آن ــا اســتناد ب ــد ب بتوانن

قــدم  و کارآمــد  مطالبه گــری صحیــح 

بردارنــد .
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کمتــر از یــک مــاه پیــش چهل وچهارمیــن 

را  تاریــخ  انقــاب  مردمی تریــن  ســالگرد 

ــه پشــوانه ی  ــه ب ــی ک ــم. انقاب جشــن گرفته ای

تحمــل  را  تحریم هــا  ســخت ترین  مــردم، 

مســیر  بــه  پابرجــا  همچنــان  و  می کنــد 

جمهــوری  دولــت  می دهــد.  ادامــه  خــود 

ــی  ــا گاه ــه  دولت ه ــد هم ــم مانن ــامی ه اس

ــه  ــه البت ــود ک ــه می ش ــی مواج ــا بحران های ب

بــه  و مســئولین،  پژوهشــگران  تــاش  بــا 

یکــی  می کنــد.  عبــور  بحران هــا  از  خوبــی 

از ابربحران هایــی کــه ایــن انقــاب امــروزه 

صندوق هــای     ابربحــران  شــده،  آن  گرفتــار 

بــاز نشســتگی اســت. ایــن صندوق هــا امــروز 

بــا کمبــود بودجــه مواجــه هســتند؛ بــه طــوری 

ــت در  ــی دول ــۀ عموم ــد از بودج ــه 15 درص ک

ــاص  ــن صندوق هــا اختص ــال 1402 بــه ای س

چنیــن  ایجــاد  علــل  از  شده اســت.  داده 

شــرایطی می تــوان بــه تــورم مزمــن، بیــکاری، 

تعــداد  افزایــش  جوانــان،  تعــداد  کاهــش 

ــی  ــدات قانون ــت تعه ــدم پرداخ ــالمندان، ع س

ــرد. ــاره ک ــت و... اش دول

در ســال 1301 اولیــن صنــدوق بازنشســتگی بــه 

شــکل امــروزی تشــکیل شــد و تــا به امــروز 18 

صنــدوق زیــر مجموعــۀ دســتگاه های مختلــف 

بازنشســتگی  صنــدوق  شــکل گرفته اســت. 

کشــوری، صنــدوق تًامیــن اجتماعــی، صنــدوق 

کارکنــان شــرکت فــوالد، صنــدوق روســتائیان و 

ــن صندوق هــا هســتند  ــن ای عشــایر از مهم تری

ــاه  ــاون، کار و رف ــۀ وزارت تع ــر مجموع ــه زی ک

اجتماعــی می باشــند. آمــار ســال 1396 نشــان 

می دهــد ایــن صندوق هــا 92 درصــد جمعیــت 

ــد.  را زیــر چتــر بیمــه ای خــود می گیرن

توقف در جوانی
در ســال 1354 متوســط امیــد زندگــی 54 

ــود.  ــال ب ــتگی 53 س ــن بازنشس ــال و س س

ــه زندگــی  ــد ب بعــد از گذشــت نیــم قــرن، امی

 76 بــاالی  بــه  و  داشــته  صعــودی  رونــد 

رســیده امــا ســن بازنشســتگی بــه 51/5 

ــزول کرده اســت. افــرادی کــه در ایــن ســن  ن

بازنشســته می شــوند، در اوج پختگــی، فضای 

ــی  ــن درحال ــد. ای ــرک می کنن کاری خــود را ت

اســت کــه می تواننــد بــا ایــن تجربیــات، 

ــوند. از  ــتم ش ــی سیس ــش کارای ــث افزای باع

ــان بخــش خصوصــی،  ــر کارفرمای طــرف دیگ

ــدم  ــی و ع ــه کاف ــی، تجرب ــل پختگ ــه دلی ب

نیــاز بــه حــق بیمــه از جــذب واســتخدام 

ایــن  در  می کننــد.  اســتقبال  افــراد  ایــن 

ــان محــدود  ــرای جوان صــورت فضــای کاری ب

ــا  ــر دوش صندوق ه ــی ب ــار مال ــود و ب می ش

نیــز افزایــش می یابــد. 

جوان بازنشسته
ــا،  ــدان و ندامتگاه ه ــد کار در زن مشــاغلی مانن

کار بــا بیمــاران روانــی، مشــاغلی کــه بــا 

ــد  ــگاری می توانن ــد و خبرن ــعه کار می کنن اش

پــس از بیســت ســال ســابقه کاری، تقاضــای 

بازنشســتگی نماینــد و تحــت عنــوان مشــاغل 

ســخت و زیــان آور مطــرح می شــوند. یعنــی 

ــال  ــابقۀ کار 1/5 س ــال س ــر س ــان ه ــرای آن ب

ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــود. نکت ــبه می ش محاس

دایــرۀ ایــن مشــاغل بــه ایــن مــوارد محــدود 

نشــده و بســیاری از کارکنــان بــا مراجعــه بــه 

ــتگی  ــای بازنشس ــتانی تقاض ــای اس کمیته ه

می کننــد؛ بــه شــکلی کــه در ســال 1399 

تعــداد بازنشســتگان پیــش از موعــد از تعــداد 

کســانی کــه پــس از ســی ســال خدمــت 

شده اســت.  بیشــتر  شــده اند  بازنشســته 

ایــن ســاز و کار یکســری مشــکاتی بــه همــراه 

ــتار از  ــه 150 پرس ــال ماهان ــور مث ــه ط دارد. ب

ــود  ــه کمب ــوند درحالیک ــارج می ش ــور خ کش

ــد. ــداد می کن پرســتار در حــوزه ی پزشــکی بی

حمایتی نیمه کاره
مختلــف  ســال های  طــول  در  دولــت   

اجــرا  تأمــل  و  فکــر  بــدون  را  طرح هایــی 

اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  از  و  می کنــد 
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مهدیه احمدی
دبیر نشریه انجمن در دانشکده

صندوق های بازنشستگی در مسیر باز نشستگی
بررسی ابر بحران صندوق های باز نشستگی

پوشــش  تحــت  را  آنهــا  می خواهــد کــه 

ــن  ــه ای ــد. از جمل ــرار ده ــود ق ــه ای خ بیم

راننــدگان  بیمــۀ  بــه  می تــوان  طرح هــا 

حمــل و نقــل بــار و مســافر، بیمــۀ طــاب و 

روحانیــون، مداحــان و شــاعران آیینــی، زنــان 

خانــه دار، دانشــجویان و... اشــاره کــرد. دولت 

در قبــال خدماتــی کــه تأمیــن اجتماعــی بــه 

بنگاه هایــی کــه  ایــن مشــاغل می دهــد، 

ــه ایــن  ــرای خــودش زیــان ده شــده اند را ب ب

ســازمان واگــذار می کنــد. از جملــه ایــن 

بنگاه هــا می تــوان بــه هپکــو اشــاره کــرد کــه 

عمــًا خــودش نیــاز بــه ســرمایۀ فراوانــی دارد 

تــا دوبــاره احیــاء شــود؛ درحالیکــه ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی نیــاز بــه منابــع پولــی دارد.

دوسال مبنایی 
ــبه  ــای محاس ــران مبن ــر در ای ــال حاض در ح

حقــوق دوران بازنشســتگی میانگیــن حقــوق 

دو ســال آخــر اســت. بــه همیــن دلیــل بیمــه 

ــوق  ــه حق ــواًل در ســال های اولی شــونده معم

خــود را حداقــل و در دو ســال آخــر حداکثــر 

ــر  ــی را ب ــئله اثرات ــن مس ــد. ای ــام می کن اع

ــه  ــه اینک ــذارد، از جمل ــا می گ روی صندوق ه

بــه دلیــل پرداخــت حــق بیمــه ی حداقلــی و 

ــا حــق بیمــه  تعییــن مســتمری نامناســب ب

ــع  ــرازی مناب ــار نات ــدوق دچ ــی، صن پرداخت

ــوق واقعــی  ــه حق ــرادی ک می شــود. حــق اف

خــود را بــه صنــدوق اعــام کرده انــد تضییــع 

می شــود. اگــر فــرد در دوران اشــتغال، فــوت 

یــا از کارافتــاده شــود، خــود یــا بازماندگانــش 

از حداقــل مســتمری بازنشســتگی برخــوردار 

می شــوند. امــکان تضییــع حــق افــراد از 

طریــق پاییــن آوردن حقــوق وی در دو ســال 

ــه اداری(  ــزل درج ــا تن ــتغال)مثا ب ــر اش آخ

وجــود دارد. 

حقــوق  محاســبه  کشــورها  اغلــب  در 

ــًا  ــن شــکل نیســت. مث ــه ای بازنشســتگی ب

در بلژیــک براســاس میانگیــن 30 ســال، 

 10 تونــس  در  و  آخــر  ســال   5 ترکیــه  در 

ســال آخــر پرداخــت می شــود. ســازمان 

ــای  ــد مبن ــه می کن ــز توصی ــی نی ــن الملل بی

ــذا  ــد فل ــری باش ــی ت ــبه، دورۀ طوالن محاس

ــاز و کار گام  ــن س ــاح ای ــت اص ــد در جه بای

برداشــته شــود. 

راهی برای حل بحران....
اصــاح قوانیــن بازنشســتگی دارای بــار مالــی 

موعــد،  از  پیــش  بازنشســتگی های  مثــل 

ســنوات مبنــای محاســبه مســتمری، تســهیل 

بیمــه ای  ســازمان های  بیــن  ارتباط گیــری 

ــاغل  ــداد مش ــش تع ــی، کاه ــام مالیات و نظ

ایمن ســازی  طریــق  از  وزیــان آور  ســخت 

ــتغال  ــت اش ــا، ممنوعی ــتغال آنه ــای اش فض

در  بازنشســتگی  دوران  از  پــس  افــراد 

اینکــه  علــت  بــه  خصوصــی  بخش هــای 

امــکان اشــتغال را از جوانــان نگیرنــد و... 

ممکــن اســت بتوانــد در عبــور از ایــن مشــکل 

یاری گــر مــردم باشــند.
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تأمیــن  اجتماعــی،  عدالــت  مســئله 

ــائل  ــی از مس ــاه اجتماع ــی و رف اجتماع

اســت.  اهمیــت کشــور  حائــز  مهــم 

بیانــات  از  می تــوان  را  آن  اهمیــت 

نظــام  سیاســت گذاری های  و  رهبــری 

متوجــه شــد.

رهبــر معظــم انقــاب اســامی ایــران 

بارهــا اشــاره کرده انــد کــه مــا نبایــد 

ــل  ــد عم ــه بای ــم، بلک ــعار دهی ــًا ش صرف

فنــاوری  رشــد  و  پیشــرفت  کنیــم. 

همــواره همــراه بــا عدالــت اجتماعــی 

ــًا  ــد عمیق ــائل بای ــن مس ــذا ای ــت فل اس

وارد بــاور دینــی و انقابی مــان شــوند. 

عدالت راه پیشرفت
در ادامــه ســخنان رهبــری متوجــه دیگــر 

ویژگــی  عدالــت اجتماعــی می شــویم 

کــه بدیــن شــرح اســت: 

»عرصــه اجتماعــی توســعه بایــد بــا 

زندگــی مــردم گــره بخــورد؛ مــردم بایــد 

ــًا  ــت حتم ــند. عدال ــعه باش ــور توس مح

یکــی از شــاخص های اصلــی اســت. 

سیاســت گذاری  کــه عدالــت و توزیــع 

ندیــده  را  درجامعــه  ثــروت  عادالنــه 

مــورد  چشــم انداز  نمی توانــد  بگیــرد، 

نظــر مــا را تأمیــن کنــد و برنامــه مطلــوب 

ــی،  ــت اجتماع ــر عدال ــت. عنص ــا نیس م

ثــروت  عادالنــه  توزیــع  و  اقتصــادی 

ــد  ــه درآم ــم هم ــت شــود. نمی گویی رعای

ــم از  ــا نمی توانی ــند ام ــته باش ــر داش براب

عنصــر عدالــت کــه یکــی از اساســی ترین 

اســامی  نظــام جمهــوری  در  عناصــر 

اســت، صرف نظــر کنیــم؛ بایــد حتمــًا 

ــود.«  ــت ش رعای

کــردن  حــل  رهبــری  معظــم  مقــام 

را  بیــکاری  و  فقــر  مثــل  مشــکاتی 

ــه  ــت ک ــن اس ــه برای ــاد جامع ــدی آح بن

ــات  ــردم، خدم ــت م ــا وضعی متناســب ب

ــد. ــان را بده ــاز آن ــورد نی م

ــد  ــب در بن ــه ترتی ــدی ب ــای بع در بنده

ــن  ــه بســط و تأمی ــواردی از جمل ــه م ۶ ب

توانمندســازی  و  اجتماعــی  عدالــت 

تشــکیل  و  اشــتغال  زمینــه  ایجــاد  و 

خانــواده اشــاره شده اســت. در بنــد ۷ بــه 

ــروی  ــا و نی ــتفاده از فرصت ه ــور اس منظ

فعــال کشــور، پیونــد میــان ظرفیت هــای 

مــردم و دســتگاه های اجرایــی اشــاره 

ــت. ــده اس ش

درموردهــای۸ و ۹  بــه تحکیــم نهــاد 

خانــواده و لــزوم وجــود پیوســت تأمیــن 

ــور  ــای کان درکش ــه طرح ه ــی ب اجتماع

اشــاره شده اســت.

و در نهایت...
ــده و  ــان ش ــخنان بی ــه س ــه ب ــا توج  ب

مصوبــه ابــاغ شــده توســط رهبــر معظــم 

شــد کــه  متوجــه  می تــوان  انقــاب، 

ــت.  ــاز اس ــم و نی ــی مه ــت اجتماع عدال

ــاغ  ــاه از اب ــت ۱۱ م ــه گذش ــه ب ــا توج ب

و  بــارز  مصداق هــای  سیاســت ،  ایــن 

ــه  ــوم جامع ــرای عم ــخصی ب ــل مش قاب

ــال  ــر کاری در ح ــت. اگ ــخص نیس مش

انجــام اســت چــرا گزارشــی از او نیســت؟ 

ــش  ــرود دلیل ــش نمی ــر کاری پی ــا اگ ی

چیســت؟

امیدواریــم بــا تأکیدهــای فــراوان رهبــری 

و سلســله جلســات در ایــن حــوزه، ایــن 

ــرود. امــر ســریع تر و بهتــر پیــش ب

رفاه اجتماعی در مسیر تحقق
بررسی تأمین اجتماعی در سخنان رهبری و تبیین سیاست های آن

در اســتقرار عدالــت اجتماعــی و نظــام 

عادالنــه می داننــد. بــرای ایجــاد نظــام 

ــا  ــود، کاره ــزی ش ــد برنامه ری ــه بای عادالن

ــح  ــام صحی ــت انج ــود و درجه ــام ش انج

امــور و بــه نتیجــه رســیدن برنامه هــا، 

نظارت هایــی صــورت بگیــرد. از نظرایشــان 

دربرقــراری  بایــد  دولــت  ارکان  همــۀ 

عدالــت اجتماعــی تأثیرگــذار باشــند. ایــن 

موضــوع نبایــد مــورد اغفــال فــردی قــرار 

ــرد. بگی

ــد  ــران می فرماین ــامی ای ــاب اس رهبرانق

اگــر برنامه هایــی کــه در جهــت بهتر شــدن 

ــش  ــت پی ــت درس ــه اس ــت جامع وضعی

بــرود، مــا بــه موفقیــت بزرگــی می رســیم 

و ســود ایــن موفقیــت بــه همــه می رســد.

گفته انــد  کــه  همان گونــه  ایشــان 

نبــوده  شــعار  درحــد  صحبت هایشــان 

و در جهــت تأمیــن عدالــت اجتماعــی 

ــی  ــت های کل ــام سیاس ــه ن ــه ای ب مصوب

ــه  ــه گان ــوای س ــه ق ــی ب ــن اجتماع تأمی

ــه  ــن مصوب ــدف ای ــه ه ــد ک ــاغ کرده ان اب

رفــع فقــر و برقــراری رفــاه اجتماعــی بــرای 

شده اســت.  بیــان  مــردم 

برنامه ریزی برای تامین اجتماعی
ــل  ــن اص ــاس چندی ــه براس ــن مصوب ای

تأمیــن  بــا  مرتبــط  اساســی  قانــون 

اجتماعــی اســت. کــه در بندهــای اول 

ــرای  ــک نظــام فرابخشــی ب ــه ایجــاد ی ب

حفــظ انتظــام و انســجام امــور و ایجــاد 

الیه بنــدی و ســطح بنــدی خدمــات و 

خدمــات  شــفافیت  جامعیــت  ایجــاد 

ــده. ــاره ش اش

در دو بنــد بعــدی بــه اصــاح قوانیــن 

ایــن  می کنــد.  اشــاره  موجــود 

از جملــه دســتگاه های  اباغیــه همــه 

دولتــی را مســتلزم برقــرای و اجــرای 

بــرای  می گویــد  و  می کنــد  تعهــدات 

مبنــی  حــوزه  ایــن  در  تصمیم گیــری 

برذخایــر و ارزش هــا و تعــادل باشــد.

 در بنــد پنجــم صحبــت از امــور امــدادی، 

ســطح  و  شــده  حمایتــی  و  بیمــه ای 

بنــدی خدمــات را مــورد توجــه قــرار 

ــی  ــا اهداف ــور ب ــن ام ــه ای ــت ک داده اس

ــیب های  ــش آس ــر و کاه ــع فق ــون رف چ

ــن  ــت. در ای ــده اس ــرار ش ــی برق اجتماع

ســطح  بــا  سیاســت های کلــی  بنــد 

زهرا عالی حسینی
دبیر آموزش انجمن در دانشکده 



» ]انفاق-یــا- صدقــات[ مخصــوص نیازمندانــى اســت 

کــه در راه خــدا بــه تنگنــاى مالــى دچــار شــده اند ]و 

ــاش[  ــل مع ــراى تحصی ــد ]ب ــر[ نمى توانن ــن خاط ــه همی ب

هیــچ مســافرتى ]تجــاري[ در زمیــن نماینــد ]همانــان کــه[ 

را  آنهــا  ]اشــخاص[ بى خبــر  از شــّدت خویشــتن دارى، 

ــا را از نشانشــان مى شناســى  ــی آنه ــدارد، ول ــاز مى پن بى نی

و ]بــا ایــن حــال[ هرگــز بــا اصــرار چیــزى از مــردم 

ــه آن  ــدا ب ــد، خ ــاق کنی ــه انف ــى ک ــر مال ــد و ه نمى خواهن

ــره( ــوره بق ــه 273، س ــت.« )آی داناس

ــع  ــر مســئله رف ــواره ب ــن اســام هم ــن مبی ــای دی آموزه ه

فقــر و دســتگیری از محرومیــن تاکیــد مجّدانــه ای داشــته 

اســت. همیــن امــر منجــر بــه ایــن شــده تــا بــرای اجــرای 

ــای  ــع نیازه ــت رف ــاد کان و در جه ــی در ابع ــن حکم چنی

عمومــی، متولیــان امــر اقــدام بــه ایجــاد ســازمانی در جهت 

ــد. در  ــه ایــن مهــم و ایجــاد رفــاه عمومــی کنن رســیدگی ب

ــده  ــه را برعه ــن وظیف ــن اجتماعــی ای ــران ســازمان تامی ای

ــراد را  ــامت اف ــت از س ــد و حفاظ ــت درآم ــته و امنی داش

تضمیــن می کنــد.

بیمه گرهای اجتماعی
ــر  ــک ســازمان بیمه گ ــران ی ــی ای ــن اجتماع ســازمان تأمی

اجتماعــی عمومــی غیردولتــی اســت. ایــن ســازمان، 

بــه صــورت اجبــاری وظیفــه پوشــش بیمــه کارگــران، 

ــش  ــه پوش ــاری وظیف ــورت اختی ــه ص ــران و ب حقوق بگی

برعهــده  را  آزاد  و  دولتــی  مشــاغل  و  حــرف  صاحبــان 

ــای  ــر فعالیت ه ــاوه ب ــی ع ــن اجتماع ــازمان تامی دارد. س

ــذاری در  ــوزه ســرمایه گ ــگاه داری، در ح ــور و بن ــه مح بیم

شــرکت ها و ســازمان های کان نیــز فعالیــت کــرده و از 

ــه کســب  محــل ســرمایه گــذاری در ایــن شــرکت ها نیــز ب

ــد  ــارت ان ــرکت ها عب ــن ش ــی از ای ــردازد. برخ ــود می پ س

ــی )شســتا(،  ــن اجتماع ــذاری تامی از: شــرکت ســرمایه گ

ــو،  ــنگین هپک ــزات س ــد تجهی ــران، تولی ــاه کارگ ــک رف بان

ــان، پاالیشــگاه نفــت الوان و.... ســهامی ذوب آهــن اصفه

آغازی بر تحولی نو
ــه  ــران ب ــی در ای ــن اجتماع ــری تأمی ــکل گی ــه ش تاریخچ

تصویــب اولیــن قانــون اســتخدامی کشــوری در ســال ۱۳۰۱ 

بازمی گــردد کــه بــه دنبــال آن، نظامــی بــرای بازنشســتگی 

ایجــاد شــد. در ایــن قانــون، ســه اصــل تأمیــن اجتماعــی 

ــارت  ــل عب ــه اص ــن س ــورد. ای ــم می خ ــه چش ــی ب مهم

ــد از: بودن

ــت  ــاص«: پرداخ ــن خ ــوق و تأمی ــردن »حق ــم ک 1. فراه

حقــوق و تامیــن افــراد خاصــی کــه پــس از دوره خدمــت 

از دســت  را  فعالیــت خــود  توانایــی  اتمــام شــغل،  و 

ــی«  ــن اجتماع ــدوق تأمی ــه »صن ــده و ب ــارج ش ــود خ خ

تغییــر نــام داد و تعهــدات و امکانــات درمانــی آن بــه 

وزارت بهــداری و بهزیســتی محــول شــد. امــا ایــن تغییــر، 

چنــدان دوام نیــاورد و پــس از انقــاب اســامی بــه دنبــال 

تصویــب الیحــه ای در شــورای انقــاب در ســال ۱۳۵۸، 

ــون  ــا شــد. در قان ــاره احی ــی دوب ــن اجتماع ســازمان تأمی

اساســی جمهــوری اســامی ایــران و در اصــل 29، تعریــف 

ــه اســت: ــی صــورت گرفت ــن اجتماع ــی از تامی جامع

ــتگی ،  ــر بازنشس ــی از نظ ــن اجتماع ــورداری از تأمی » برخ

ــتی ، در راه  ــی سرپرس ــی ، ب ــری ، از کارافتادگ ــکاری ، پی بی

ماندگــی ، حــوادث و ســوانح و نیــاز بــه خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی و مراقبتهــای پزشــکی بــه صــورت بیمــه و غیــره 

حقــی اســت همگانــی . دولــت مکلــف اســت طبــق قوانیــن 

از محــل درآمدهــای عمومــی و درآمدهــای حاصــل از 

ــوق را  ــی ف ــای مال ــات و حمایته ــردم ، خدم ــارکت م مش

ــرای یــک یــک افــراد کشــور تأمیــن کنــد.« ب

تعهدات ناشناخته!
بطــور کلــی تعهــدات ســازمان بــه بیمــه شــدگان بــه 

بلندمــدت تقســیم  نــوع تعهــدات کوتــاه مــدت و  دو 

می شــود. مجموعــه حمایــت هایــی کــه از ســوی ســازمان 

درخصــوص بیمــه شــدگان در قالــب تعهــدات کوتــاه مــدت 

ــد : ــی باش ــر م ــرح زی ــه ش ــرد ب ــورت می گی ص

ــارداری،  ــاری ، ب ــوارد بیم ــی در م ــای درمان ــت ه 1. حمای

حــوادث و...،2. غرامــت دســتمزد ایــام بیمــار، 3. غرامــت 

دســتمزد ایــام بــارداری، 4. هزینــه ســفر و اقامــت بیمــار و 

ــه وســایل کمــک  ــز )تأمیــن هزین ــز و اورت همــراه، 5. پروت

ــک  ــوع، 7. کم ــو مقط ــص عض ــت نق ــکی (، 6 . غرام پزش

هزینــه ازدواج، 8. هزینــه کفــن و دفــن، 9. مقــرری بیمــه 

بیــکاری

قالــب  در  ســازمان  حمایت هــای  مجموعــه  همچنیــن 

ــد : ــی باش ــر م ــرح زی ــه ش ــز ب ــدت نی ــد م ــدات بلن تعه

ــی  ــتمری از کارافتادگ ــتگی، 2. مس ــتمری بازنشس 1. مس

کلــی، 3. مســتمری از کارافتادگــی جزیــی، 4. مســتمری 

بازمانــدگان، 5. مزایــای نقــدی ، غیرنقــدی و عیــدی 

مســتمری بگیــران )کمــک عائلــه منــدی ، کمــک هزینــه 

اوالد ، عیــدی (

ــی حمایت هــای ســازمان از فــرد بیمــه شــده  ــه طــور کل ب

ــئله  ــرد. مس ــرگ وی را در برمی گی ــا روز م ــد ت ــدو تول از ب

بســیار مهمــی کــه در رابطــه بــا خدمــات و تعهدات ســازمان 

تامیــن اجتماعــی وجــود دارد و موجــب شــکل گیری 

ــن ســازمان در اذهــان  شــناخت ناقــص و محــدودی از ای

ــودن و عــدم آگاهــی  عمومــی شــود، مســئله ناشــناخته ب

ــازمان  ــن س ــای ای ــی فعالیت ه ــح از تمام ــی صحی بخش

اســت. در واقــع غالــب مــردم ســازمان تامیــن اجتماعــی 

را بــه دفترچه هــای بیمــه و صندوق هــای بازنشســتگی 

ایــن در حالــی اســت کــه ســازمان  آن می شناســند، 

ــه خدمــات و انجــام فعالیت هــای  ــه ارائ ــور موظــف ب مذک

گوناگــون دیگــری در جهــت افزایــش رفــاه و کاهــش فقــر 

ــت. ــه اس ــری در جامع و نابراب

دایره شمول بیمه های تامین اجتماعی
ــان  ــا پای ــه ت ــار رســمی نشــان می دهــد ک ــن آم جدیدتری

اردیبهشــت مــاه ســال ۱۴۰۱ بیــش از پانــزده میلیــون 

بیمــه شــده اصلــی زیــر پوشــش بیمــه ســازمان تامیــن 

ــد. ــرار دارن ــی ق اجتماع

ــه  ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی ــی س ــدگان اصل ــه ش بیم

ــن  ــات ای ــی از خدم ــاص و توافق ــاری، خ ــورت اختی ص

ســازمان اســتفاده می کننــد، بیمــه شــدگان اجبــاری 

کــه عمــده ایــن جمعیــت را تشــکیل می دهنــد، در اصــل 

ــزارش  ــتند و در گ ــون هس ــمول قان ــران مش ــان کارگ هم

اردیبهشــت مــاه امســال تعــداد آنهــا بالــغ بــر ده میلیــون 

و چهارصــد و شــش هــزار و  هشــتصد و هفتــاد و هشــت 

نفــر اســت.

از مجمــوع آمارهــا مشــخص می شــود کــه مجمــوع 

بیمــه شــدگان اصلــی ســازمان تامیــن اجتماعــی بالــغ بــر 

پانــزده میلیــون و ســی و نــه هــزار و ســیصد و بیســت و 

پنــج نفــر اســت، اگــر جمعیــت هــر خانــوار را بــه صــورت 

ــگاه مجمــوع  ــه شــود آن ــر در نظــر گرفت متوســط ۳٫۳ نف

ــن اجتماعــی  ــی و تبعــی ســازمان تامی بیمه شــدگان اصل

حــدود پنجــاه میلیــون نفــر خواهــد شــد.

حرکتی جدی در مسیر توسعه اجتماعی
تامیــن اجتماعــی در بافــت جامعــه نیمــه ســنتی و نیمــه 

مــدرن ایــران فــراز و فــرود و مشــکات زیــادی را پشــت 

ــکات  ــا و مش ــا چالش ه ــان ب ــا همچن ــته ام ــر گذاش س

ــال های  ــه در س ــد ک ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــادی دس زی

اخیــر بــه ابربحران هایــی وســیع تبدیــل شــده اســت. بــه 

ــوالت  ــا تح ــر ب ــازگاری بهت ــتای س ــت در راس ــن جه همی

جامعــه و همچنیــن بــا توجــه بــه ماحظــات بســیار جــدی 

ــه اصاحــات و  ــاز ب جمعیتــی در برهــه زمانــی حاضــر، نی

ــازمان  ــن س ــای ای ــرد و برنامه ریزی ه ــی در رویک تغییرات

ــی  ــی اعتنای ــورت ب ــه در ص ــرا ک ــود، چ ــاس می ش احس

بــه مشــکات موجــود در مدیریــت ایــن ســازمان، حــوزه 

تامیــن  ســازمان  و  شــده  وســیع تر  بحران هــا  نفــوذ 

ــتای  ــود در راس ــالت خ ــح رس ــای صحی ــی از ایف اجتماع

رفــع فقــر و افزایــش رفــاه مــردم و باالخــص محرومیــن 

بــاز می مانــد. بــر ایــن اســاس ورود نخبــگان دانشــگاهی 

و مراکــز علمــی و پژوهشــی و گروه هــا و انجمن هــای 

دغدغــه منــد بــه حــوزه تامیــن اجتماعــی و مطالبــه گــری 

در جهــت رفــع نواقــص و هم فکــری و هم افزایــی بــه 

جهــت طــرح علمــی مســائل و یافتــن راه حل هایــی 

کارآمــد بــرای بحران هــای پیــش رو، می توانــد گامــی 

موثــر در کارآمــدی و اثربخشــی ایــن ســازمان در توســعه 

ــران باشــد ــی ای و پیشــرفت اجتماع

می دهنــد،

علــت  بــه  بــرای کســانی کــه  2. »مقــرری خــاص«: 

می شــوند. افتــاده  کار  از  و  علیــل  حادثــه ای، 

3. »حمایــت کارفرمایــان« از خانــواده هــر مســتخدم و 

ــود.  ــوت ش ــه ف ــری ک کارگ

احتیــاط  »صنــدوق  تشــکیل  طــرح  اقــدام،  اولیــن  در 

کارگــران راه آهــن« در ســال ۱۳۰۹ بــه تصویــب دولت رســید. 

در ایــن مصوبــه، دولــت تســهیات خاصــی را بــرای کارگــران 

ــن  ــداث راه آه ــن اح ــده در حی ــوت ش ــا ف ــده ی ــه دی ضایع

ــات  ــه کارخانج ــال ۱۳۱۵ »نظام نام ــرد. در س ــی ک پیش بین

و موسســات صنعتــی« بــرای کارگــران بخــش صنعــت 

ــت وزراء  ــوب هيئ ــید. مص ــت رس ــت دول ــب هیئ ــه تصوی ب

ــه  ــادن در جلس ــت و مع ــنهاد اداره كل صناع ــب پيش برحس

ــات  ــات و مؤسس ــه كارخانج ــاه 1315 نظامنام ــرداد م 19م

ــت  ــاده اس ــل و 69 م ــر 9 فص ــتمل ب ــه مش ــي را ك صنعت

ــود. ــذارده ش ــراء گ ــع اج ــه بموق ــد ك ــب مي نماي تصوي

در ســال ۱۳۲۵، قانــون کار بــه تصویــب هیئــت دولــت 

ــه  ــر اینک ــاوه ب ــان، ع ــون، کارفرمای ــن قان ــق ای ــید. طب رس

موظــف بودنــد قانــون بیمــه کارگــران را رعایــت کننــد، بایــد 

ــه  ــک ب ــرای کم ــت )ب ــدوق بهداش ــامل صن ــدوق ش دو صن

ــد( و  ــی از کار نباش ــه ناش ــی ک ــورد بیماری های ــر در م کارگ

صنــدوق تعــاون )بــرای کمــک در امــور ازدواج، عائله منــدی، 

بیــکاری، از کار افتادگــی، بازنشســتگی، حاملگــی و غیــره( 

را در هــر کارگاه تشــکیل می دادنــد.

در ســال ۱۳۲۸، وزارت کار بــه طــور رســمی تاســیس شــد و 

طبــق مــاده ۱۶ قانــون کار مصــوب ۱۷ خــرداد ۱۳۲۸، تعییــن 

شــد صندوقــی بــه نــام »صنــدوق تعــاون و بیمــه کارگــران« 

بــرای معالجــه و پرداخــت غرامــت کارگــران تشــکیل شــود. 

در ادامــه ایــن رونــد و در اواخــر ســال ۱۳۳۱ و در دوره 

بیمه هــای  قانونــی  »الیحــه  مصــدق،  نخســت وزیری 

اجتماعــی کارگــران« بــرای اولیــن بــار بــه تصویــب رســید و 

ــام »ســازمان بیمه هــای  ــه ن طبــق آن ســازمان مســتقلی ب

اجتماعــی کارگــران« تأســیس شــد. ایــن ســازمان مکلــف 

و متعهــد شــد کمک هــا و مزایــای مقــرر در الیحــه را فقــط 

در مــورد کارگــران و کارمندانــی کــه بیمــه می شــدند، اعمــال 

کنــد. 

رفــاه  وزارت  تشــکیل  دیگــر،  تحــوالت  تریــن  مهــم  از 

اجتماعــی در ســال ۱۳۵۳بــود. ایــن وزارتخانــه، تقریبــًا 

ــرهای  ــاه قش ــان و رف ــه درم ــه بیم ــوط ب ــور مرب ــی ام تمام

مختلــف جامعــه را تحــت پوشــش خــود قــرار داد. در 

تأمیــن اجتماعــی« در  ایــن میــان، تصویــب »قانــون 

ــی« را  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــکیل »س ــاه ۱۳۵۴ و تش تیرم

ــی  ــن اجتماع ــام تأمی ــو در نظ ــی ن ــر تحول ــوان آغازگ می ت

ــت.  ــور دانس کش

ــه منحــل شــدن  ــی منجــر ب در ســال ۱۳۵۵ تصویــب قانون

ــد.  ــتی ش ــداری و بهزیس ــکیل وزارت به ــاه و تش وزارت رف

در پــی آن ســازمان تأمیــن اجتماعــی از ماهیــت ســازمانی 

       گاهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی دغدغه                     انجمن اسالمی دانشجویان مستقل                              دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی                           شماره 22  اسفند 1401                صفحه چهارم 

تامین اجتماعي، فریضة نادیده انگاشته شده
بررسی برخی از اصل های مرتبط با تأمین اجتماعی

سارا حائري
دبیر روابط عمومي انجمن در دانشکده

گاهنامه فرهنگی اجتماعی سیاسیگاهنامه فرهنگی اجتماعی سیاسی دغدغه دغدغه     |          |     صاحب امتیاز:صاحب امتیاز: انجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشگاه عامه طباطبائی )ره( دانشکده علوم اجتماعی انجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشگاه عامه طباطبائی )ره( دانشکده علوم اجتماعی

مطلبــی             ســادات  مطلبــیحنانــه  ســادات  حنانــه  ویراســتار:ویراســتار:   |       | احمــدی     احمــدیمهدیــه  مهدیــه  جانشــینســردبیر:جانشــینســردبیر:     |       | برغمــدی     برغمــدیمحمدامیــن  محمدامیــن  مدیــرمســئولوســردبیر:مدیــرمســئولوســردبیر:  

صفحــهآرا:صفحــهآرا:  ســارا حائــریســارا حائــری   |      |   هیئــتتحریریــه:هیئــتتحریریــه:  زهــرا ســادات شــهيدي،زهــرا ســادات شــهيدي،    مهدیــه احمــدی، زهــرا عالــی حســینی، ســارا حائــریمهدیــه احمــدی، زهــرا عالــی حســینی، ســارا حائــری

شناسنامه نشریهشناسنامه نشریه


