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مقدمــه :امــروزه نظــام تأمیــن اجتماعــی از
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Introduction:Nowadays, social security system is seen as one of the most
important mechanisms of social justice, which is shared by all theories of
the state, from the liberal state to the
welfare s
tate, and even pos
t-welfare
states with some differences in the level of importance.
In Iran, states made special attempts to
create a social security system by the
beginning of modernity. The social security system, in accordance with ILO
treaty 102 (1952), constitutes a commitment to society for social and economic
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بــا دو ســنجه :نخســت ،اصــول حاکــم بــر تأمیــن
اجتماعــی مطلــوب و اســتاندارد و دوم ،الگوهــای
رایــج اجــرای ایــن نظــام ،بــه روش توصیفــی-
تحلیلــی ســازماندهی شــده اســت.
مــرور انتقــادی :برخــاف بــاور رایــج ،ســاختار
حقوقــی تأمیــن اجتماعــی ایــران بــه لحــاظ اصــول
الزماالجــرا بــرای یــک نظــام مطلــوب و اثربخــش،
فاقــد کاســتی اســت و اصــول مربوطــه از جملــه
فراگیــری ،برابــری ،حمایــت دولــت ،حداقلبــودن
حمایتهــا ،جامعیــت ،پیشــگیری ،توانمندســازی ،در
حقــوق موضوعــه ایــران جایــگاه محکمــی دارنــد.
همچنیــن ،وضــع نظــام موجــود از منظــر الگــوی
انتخابــی نیــز محــل تأمــل اســت .در ایــن میــان
میتــوان بــه ســیر تحــول از الگوهــای ســنتی
شــامل پسانــداز و الگوهــای مداخلــه و تضمیــن
شــخص ثالــث و ســیر تدریجــی بــه ســوی
الگوهــای پیشــرفته تأمیــن اجتماعــی نظیــر الگوهای
مبتنــی شــغل و نظــام هــای عــام تأمیــن اجتماعــی
بــا رویکــرد حقــوق عمومــی ،اشــاره کــرد .بنابرایــن
بایــد گفــت ،نظــام تأمیــن اجتماعــی ایــران دســت
کــم ،از منظــر انتخــاب الگویــی مناســب و همچنیــن
بــه لحــاظ ســیر تحــول تاریخــی الگوهــا در گــذار
از ســنتی بــه مــدرن ،در وضعیتــی نامطلــوب نیســت
و بــا نظامهــای اســتاندارد فاصل ـهای نــدارد.
بحــث :رهآورد پژوهــش حاضــر را میتــوان
چنیــن خالصــه نمــود کــه نظــام حقوقــی تأمیــن
اجتماعــی ایــران ،بــه مثابــة نظامــی کــه از یــک ســو
اقتضــا دارد کــه در راســتای عــدم وابســتگی کامــل
فــرد بــه حمایــت دولــت قــرار داشــته باشــد ،و
از دیگــر ســو میبایســت در جهــت پوشــش و
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es and benefits because of income termination or serious reduction caused by
illness, pregnancy, job accidents, unemployment, disability, old age, death as
well as increase in the cost of treatment
and maintenance.The present study by
two measures: first, principles dominating desirable social security and its standards; and second, common patterns in
executing this system, has a descriptiveanalytical approach.
Literature review: In contrary to common belief, legal s
tructure of Iran’s
Social Security System has no shortcoming in terms of the imperative
principles for a desirable and effective
system and the relevant principles, including universality, equality, government support, minimizing the support,
comprehensiveness, prevention and
empowerment have a strong foothold
in Iranian subjective rules.
Moreover,, the status quo can be considered in terms of the selected pattern.
Meanwhile, the path of transformation from traditional patterns including saving and intervention and third
party guarantee to an incremental path
of advanced patterns such as occupation – based and social security general
sys
tem with general law approaches
should be considered. Therefore, the

تحلیل حقوقی تأمین اجتماعی ایران ...

تعمیــم حداقلــی حقــوق شــهروندان در حــوزة
تأمیــن اجتماعــی مطلــوب گام بــردارد؛ بهدلیــل
پذیــرش اصــول جهانــی و انتخــاب الگوهــای
مناســب ،تنهــا در حــوزه هــای سیاســتگذاری،
مقرراتگــذاری و همچنیــن در عرصــه اجــرا بــا
مشــکالت متعــددی مواجــه اســت.
کلیدواژههــا :اصــول تأمیــن اجتماعــی مطلــوب،
الگوهــای نظــام تأمیــن اجتماعــی مطلــوب ،نظــام
تأمیــن اجتماعــی
تاریخ دریافت95/5/30 :
تاریخ پذیرش96/2/3 :

مقدمه
تأمیــن اجتماعــی 1،از مهمتریــن مســائل
جامعــه امــروز ماســت کــه تحقــق عدالــت
اجتماعــی بــدون توجــه بــه آن میســر
نخواهــد بــود و دولتهــا نیــک میداننــد
کــه بــدون تحقــق عدالــت ،نظــم اجتماعــی

social security system of Iran is not in
a disadvantaged state in terms of selecting an appropriate model and in terms of
the historical evolution of patterns in the
transition from traditional to modern and
it is not far from standard systems.
Discussion: The present study can be
summarized as follows: the legal system
of social security of Iran, as a system
that requires, on the one hand, to be in
line with the individual’s independence
from the state’s support , and, on the
other hand, to cover and generalize the
minimum rights of citizens in the field
of desirable social security due to the
adoption of universal principles and the
selection of appropriate models, is facing many problems in policy-making,
regulation and implementation.
Keywords: social security system,
principles of desirable social security,
patterns of the desirable social security

واقعــی و مطلــوب نیــز تحقــق نخواهــد یافــت .هــر سیاســتی کــه در تأمیــن اجتماعــی
اتخــاذ شــود ،بنیــان و اســاس خــود را جبــران آثــار زیانبــار حــوادث مختلفــی میدانــد
کــه وضعیــت اقتصــادی فــرد را دگرگــون میکننــد و سیاســتگذاریها در نظــام حقوقــی،
اقتصــادی و اجتماعــی کشــورها ،بــدون توجــه بــه ایــن مبانــی ،ره بــه جایــی نخواهنــد
بــرد.
شــمار مــواردی کــه تأمیــن اجتماعــی درصــدد پوشــش و جبــران آثــار زیانبــار آنهــا
1. Social Security
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برمیآیــد ،بــه قــدرت اقتصــادی و ســاختار اجتماعــی هــر کشــور بســتگی دارد .از همیــن
رو ،دامنــه شــمول و درجــه حمایــت از افــراد در برابــر حــوادث و میــزان خســارات
پرداختــی بــه آنهــا تفــاوت خواهــد کــرد .بــا وجــود ایــن ،نمیتــوان قــدرت و ضعــف
دولتهــا در اجــرای وظایــف مربــوط بــه ایــن حــوزه را ،صرفــا وابســته بــه منابــع مالــی آنهــا
دانســت .در ایــن میــان ،انتخــاب ســاختار و الگــوی مناســب ،میتوانــد کاســتیهای منابــع
مالــی را تــا حــد زیــادی پوشــش دهــد .اجــرای ایــن سیاســت در ایــران نیــز صــادق
اســت و نظــام حقوقــی ایــران ،بهویــژه بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی و گســترش
شــعارهای عدالــت و برابــری ،دســت کــم در سیاســتها و برنامههــا بــه دنبــال تحقــق
عدالــت اجتماعــی از طریــق ســازوکار تأمیــن اجتماعــی بــوده و هســت .در تبییــن مســئله
بایــد گفــت کــه توجــه بــه شــیب فقــر در چهــل ســال گذشــته در ایــران ،از مســائل قابــل
تامــل بــوده اســت و دســت کــم وجــود ســه نهــاد مســئول در ترمیــم فقــر و گســترش رفــاه
یعن��ی وزارت تع��اون ،کار و رفــاه اجتماع��ی ،بنیــاد مســتضعفان انقــاب اسلـامی و کمیتــه
امــداد امــام خمینــی(ره) گویــای وضعیــت موجــود اســت .مقالــة حاضــر پــس از اشــاره
بــه چارچــوب نظــری و بررســی ســاختار نظــام حقوقــی تأمیــن اجتماعــی ایــران بــا لحــاظ
اصــول و الگوهــای تأمیــن اجتماعــی ،درصــدد پاســخگویی بــه ایــن پرســش اســت کــه
ســاختار نظــام تأمیــن اجتماعــی ایــران تــا چــه حــد بــا اصــول تأمیــن اجتماعــی مطلــوب
ســازگاری دارد و در ایــن زمینــه ،از چــه الگــو یــا الگوهایــی بهــره جســته اســت؟
مبانی تاریخی و نظری تحقیق
در مســیر تحلیــل نظــام حقوقــی تأمیــن اجتماعــی ایــران ،ابتــدا بایــد مبانــی تاریخــی-
نظــری اندیشــة تأمیــن اجتماعــی را بشناســیم .اصطــاح تأمیــن اجتماعــی بــرای اولیــن بــار
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بهطــور رســمی در قانــون  1935ایــاالت متحــده آمریــکا 1بــه کار رفتــه اســت .در ایــن
راســتا ،بنــا بــر نظــر برخــی ،اصطــاح تأمیــن اجتماعــی پیــش از آنکــه در قانــون روســیه
و در فرمانــی در اکتبــر  19182بــه کار بــرده شــود ،بهطــور غیررســمی در جملــة معروفــی
از ســیمون بولیــوار 3،دولتمــرد و مبــارز آمریــکای التیــن ،بــه کار رفتــه اســت .بــه تعبیــر
بولیــوار ،کاملتریــن نظــام حکومتــی آن اســت کــه بیشــترین میــزان تأمیــن اجتماعــی و
بیشــترین میــزان امنیــت سیاســی را فراهــم آورد (عراقــی .)1382 ،همچنیــن در قانــون
 ،1935تأمیــن اجتماعــی عبــارت اســت از حمایتــی از اقشــار مختلــف جامعــه کــه بــر اثــر
اوضــاع سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،وضعیــت آنهــا دگرگــون شــده اســت
و منجــر بــه بحرانهایــی ماننــد بیــکاری تــا مــرگ سرپرســت خانــواده ،پیــری و از کار
افتادگــی ،آن هــم از طریــق کمکهــای اجتماعــی و نیــز بیمههــای اجتماعــی ،شــده اســت
(مــور.)1992 ،
قانــون مــورد بحــث از ایــن لحــاظ کــه تنهــا خطرهــای پیــری ،بیــکاری ،از کار افتــادی
و مــرگ سرپرســت خانــواده را در بــر میگیــرد ،نــه همــة خطرهــای اجتماعــی را ،بــه
مفهــوم خــاص تأمیــن اجتماعــی نزدیــک اســت .همچنیــن ایــن قانــون را از ایــن لحــاظ
کــه بــه مســائل پیشــگیرانه نیــز توجــه دارد و سیاســتهایی را در مــورد اشــتغال و اســتخدام
کامــل و ســامت و بهداشــت اتخــاذ میکنــد ،میتــوان در بردارنــدة مفهــوم عــام تأمیــن
اجتماعــی دانســت .بهویــژه آنکــه بــه قشــر خاصــی اختصــاص نداشــته و گروههــای
مختلــف اجتماعــی را مــورد حمایــت قــرار میدهــد .در تبییــن مســئله بایــد افــزود کــه
اگــر تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم عــام در نظــر باشــد ،معنایــی جــز ایــن نــدارد و بایــد
سیاســتهای پیشــگیرانه را نیــز در بــر گیــرد (ســتاریفر .)1377 ،بدیــن ترتیــب ،مفــاد ایــن
1. The Social Security Act
2. Decree on the Social Security of Working People
3. Simón Bolívar
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قانــون ،بــا اصطــاح «خدمــات اجتماعــی» بــه مفهــوم اعــم و حتــی «رفــاه اجتماعــی»
تفاوتــی نخواهــد داشــت .رویکــرد جهانــی نیــز بــه مفهــوم خــاص از تأمیــن اجتماعــی
تمایــل دارد؛ چراکــه هــم در مقاولهنامــة شــماره  102ســازمان بینالمللــی کار و هــم در
مــادة  25اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ،تأمیــن اجتماعــی در معنــای اخــص تعریــف شــده
اســت .بنــد  )1مــادة  25اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ،مقــرر مـیدارد« :هرکــس حــق دارد
از ســطح زندگــی مناســبی بــرای تأمیــن بهداشــت و رفــاه خــود و خانــوادة خــود ازجملــه
خــوراک ،پوشــاک و مراقبتهــای پزشــکی و خدمــات اجتماعــی الزم و نیــز از حــق داشــتن
تأمیــن درصــورت بیــکاری ،بیمــاری ،معلولیــت ،بیوگــی ،ســالخوردگی و در ســایر مــوارد
کــه بــه عللــی خــارج از اختیــار خــود وســایل امــرار معــاش را از دســت داده باشــد،
برخوــردار گ��ردد» (موحــد.)1382 ،
آنچــه اصــل  29قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــه آن پرداختــه ،تأمیــن
اجتماعــی بــه مفهــوم اخــص اســت .در ایــن اصــل آمــده« :برخــورداری از تأمیــن اجتماعی
از نظــر بازنشســتگی ،بیــکاری ،پیــری ،از کار افتادگــی ،بیسرپرســتی ،در راه ماندگــی،
حــوادث و ســوانح ،نیــاز بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی و مراقبتهــای پزشــکی بــه
صــورت بیمــه و غیــره حقــی اســت همگانــی .»...در اصــل یــاد شــده ،راههــای برخــورد بــا
آثــار خطرهــای اجتماعــی و رفــع آنهــا کــه هــدف اصلــی تأمیــن اجتماعــی اســت ،محــدود
بــه بیمــه نشــده و بــه عــاوه ،اســتفاده از راههــای دیگــر ماننــد کمکهــای اجتماعــی
نیــز ممکــن دانســته شــده اســت .از ایــن رو ،نظــام تأمیــن اجتماعــی در معنــای خــاص،
کلیــه مشــموالن صندوقهــای بیمــهای اجتماعــی را در برمیگیــرد؛ بــه گونــهای کــه بــا
پرداخــت حــق بیمــه مقــرر ،مطابــق مقــررات مربــوط بــه بیمههــای اجتماعــی ،اشــخاص
از حمایتهایــی نظیــر دریافــت مســتمریهای بازنشســتگی و ...برخــوردار میگردنــد .ایــن
مفهــوم از تأمیــن اجتماعــی در اصولــی چــون اصــل اختصــاص حمایــت بــه بیمهشــدگان
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صنــدوق ،اصــل مشــارکتی بــودن مزایــا ،اصــل تضمیــن تعهــدات صندوقهــای بیمــهای
از ســوی دولــت ،اصــل مشــارکت دولــت در تأمیــن منابــع مالــی صندوقهــای بیمــهای
و اصــل عــدم تبعیــض در برخــورداری از مزایــا ،اصــل منــع عضویــت در دو صنــدوق
بیمـهای جریــان دارد .بــه نحــو اجمــال تفــاوت دو مفهــوم عــام و خــاص تأمیــن اجتماعــی
را میتــوان چنیــن بیــان داشــت .1 :از جهــت قلمــرو ،تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم خــاص
ابــزاری اســت بــرای تحقــق اهــداف تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم عــام؛  .2از جهــت
اشــخاص تحــت حمایــت ،تبصــرة  1مــادة  1قانــون ســاختار راهگشــا اســت« :برخــورداری
از تأمیــن اجتماعــی ،بــه نحــوی کــه در ایــن قانــون میآیــد ،حــق همــه افــراد کشــور و
تأمیــن آن ،تکلیــف دولــت محســوب میشــود» ،از ســوی دیگــر مطابــق بنــد ط مــاده 9
قانــون ســاختار« :ارائــه تعهــدات بیمـهای صندوقهــا در قبــال افــراد عضــو و تحــت پوشــش
براســاس قاعــده عدالــت و بــه تناســب میــزان مشــارکت (ســنوات و میــزان پرداخــت حــق
بیمــه) و بــا تنظیــم ورودیهــا و خروجیهــا ،طبــق محاســبات بیمـهای صــورت میپذیــرد».
از ایــن رو ،بایــد گفــت دایــرة مشــموالن تحــت حمایــت تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم
عــام ،بســی افــزون از مفهــوم خــاص اســت؛  .3از جهــت اصــول حاکــم ،گفتــه شــد کــه
تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم خــاص ،از اصــول حاکــم بــر بیمههــای اجتماعــی پیــروی
میکنــد .ولــی در مفهــوم عــام ،ضرورت ـ ًا از ابــزار بیمــه اجتماعــی 1اســتفاده نمیشــود و
از ایــن رو خبــری از اصــول حاکــم بــر بیمههــای اجتماعــی نیســت؛  .4از جهــت نقــش
دولــت ،در تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم عــام ،دولــت تکلیــف دارد تــا بهطــور مســتقیم و
غیرمســتقیم هزینــه الزم را تأمیــن کنــد .در حالــی کــه در مفهــوم خــاص ،دولــت بیشــتر
نقــش حامــی دارد.
مطابــق بنــد ح مــاده  9قانــون ســاختار« :حقــوق افــراد عضــو و تحــت پوشــش در قبــال
1. Social Insurance
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تعهــدات قانونــی ســازمانها ،مؤسســات و صندوقهــای بیمـهای ایــن نظــام ،تحــت ضمانــت
دولــت خواهــد بــود و دولــت مکلــف اســت تمهیــدات مالــی ،اعتبــاری و ســاختاری الزم
در اینــ زمین��ه را اتخاــذ نماید».البتــه آنچــه در مــادة یــک قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه
و تأمیــن اجتماعــی 1آمــده ،از حــوزه تأمیــن اجتماعــی ،حتــی بــه مفهــوم اعــم ،خــارج
اســت و در حــوزه خدمــات اجتماعــی و رفــاه اجتماعــی وارد میشــود؛ چــرا کــه عــاوه
بــر تحقــق عدالــت اجتماعــی ،ســازگاری فــرد بــا محیــط اجتماعــی و تأمیــن ســامت
روحــی و روانــی او مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .شــاید بتــوان گفــت ســیر اندیشــة
بشــری در راســتای کاهــش آثــار خطرهــای اجتماعــی ،ســه مرحلــه اصلــی داشــته اســت:
بیمههــای خصوصــی ،بیمههــای اجتماعــی ،و تأمیــن اجتماعی(عراقــی .)1382 ،بیمههــای
اجتماعــی در دوران معاصــر تبدیــل بــه یکــی از نظامهــای تأمیــن اجتماعــی شــده اســت.
و منظــور از آن مجموعــة قوانیــن و مقــررات و نهادهایــی اســت کــه تأمیــن اجتماعــی
بــرای رســیدن بــه هدفهــای خــود از آنهــا اســتفاده میکنــد .همچنیــن تفاوتهــای زیــر را
میتــوان مطــرح کــرد کــه چگونگــی تحــول بیمههــای اجتماعــی را بــه ســوی تأمیــن
اجتماعــی بــاز میگویــد .1 :بیمههــای اجتماعــی ،از آنجــا کــه برآمــده از جنبشــهای
کارگــری بودهانــد ،تنهــا قشــر کارگــر را تحــت پوشــش قــرار میدادنــد ،در حالــی کــه
تأمیــن اجتماعــی همــواره بــه مثابــة یــک حــق مطــرح اســت و همــه اعضــای جامعــه را
پوشــش میدهــد؛  .2مزایایــی کــه تأمیــن اجتماعــی ارائــه میدهــد ،بســیار گســتردهتر
بــود ،در حالــی کــه بیمههــای اجتماعــی همــه خطرهــا را پوشــش نمیدهــد؛ .3
نظــام بیمههــای اجتماعــی ،یــک نظــام بیمــهای اســت؛ در حالــی کــه تأمیــن اجتماعــی
از نظــام بیمــهای ،تنهــا بــه عنــوان ابــزاری در کنــار ابزارهــای دیگــر (نظــام حمایتــی،
 .1ماده  -1دراجرای اصل بیست و نهم ( )29قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران وهمچنین بندهای ( )2و ( )4اصل
بیست و یکم ( )21قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران...وحمایت از همه افراد کشور  ...نظام تأمین اجتماعی  ...برای
امور ذیل برقرارمیگردد:الف – بازنشستگی...ب  -بیکاری...

16

تحلیل حقوقی تأمین اجتماعی ایران ...

امــدادی) اســتفاده میکنــد .بــا وجــود ایــن تمایــزات ،تأمیــن اجتماعــی بــه حمایتهایــی
اطــاق میگــردد کــه قانونگــذار بــه اشــخاصی ارائــه میکنــد کــه بــه علــت ناتوانــی
یــا کمتوانــی در اشــتغال در معــرض خطــر فقــر قــرار میگیرنــد .بنابرایــن الزم اســت
کــه چنیــن حمایتهایــی مبنــای قانونــی داشــته باشــد .همچنیــن هــر کمکــی کــه تحــت
عنــوان صدقــه یــا بــا انگیزههــای انساندوســتانه دیگــری بــه افــراد نیازمنــد میشــود،
گرچــه در رفــع فقــر آنهــا مؤثــر اســت ،تــا زمانــی کــه براســاس ســاختاری نظاممنــد از
ســوی دولــت جــذب و ارائــه نشــده باشــد ،در حــوزه تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم نویــن
خــود قــرار نمیگیــرد .بنابرایــن ،ارائــه حمایتهــای تأمیــن اجتماعــی ،در زمــرة وظایــف و
تعهــدات دولــت اســت نــه مــردم .درنتیجــه ،کمکهایــی ماننــد آنچــه مــردم ایــران در قالــب
زکات و فطریــه بــه عمــل میآورنــد ،جــزء حمایتهــای تأمیــن اجتماعــی در مقــام انجــام
تکلیــف دولــت نیســت زیــرا مبنــای ارائــة حمایتهــا ،جلوگیــری از کاهــش درآمــد اســت.
در ایــن مــورد بــه کمکهــای ســازمانهای حمایتــی نیــز میتــوان اشــاره کــرد ،کــه چنانچــه
ثابــت شــود افــراد فاقــد نیــاز مالــی هســتند ،از دریافــت حمایــت محــروم خواهنــد شــد.
در حقــوق انگلســتان نیــز ،اصطــاح تأمیــن اجتماعــی مجموعــهای از مزایــا اســت کــه
بــه شــکل نقــدی بــه متقاضیــان واجــد شــرایط پرداخــت میشــود .برخــاف کشــورهای
اروپــای غربــی ،مراقبتهــای پزشــکی یــا حمایتهــای اشــتغال و آمــوزش ،جــزء نظــام تأمیــن
اجتماعــی محســوب نمیشــود (هــال .)1995 ،در پایــان ایــن بخــش و بــا توجــه بــه
ماهیــت تحلیلــی پژوهــش حاضــر ،و همچنیــن لــزوم تطبیــق و ارزیابــی قوانیــن و مقــررات
در حــوزة تأمیــن و رفــاه اجتماعــی ،تشــریح نــوع مطالعــه و تبییــن برخــی مفاهیــم بــه
شــرح آتــی ضــروری بــه نظــر میرســد:
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الف) نوع مطالعه
نظــر بــه ماهیــت تحلیلــی پژوهــش حاضــر ،در مرحلــه گــردآوری مطالــب از روش
اســنادی و کتابخان ـهای اســتفاده شــده اســت .در ایــن شــیوه ارزیابــی و ســنجش دادههــا
بــا بهرهگیــری از منابــع فارســی و التیــن و تطبیــق آن بــا قوانیــن و مقــررات مربوطــه در
حــوزة مطالعــات تأمیــن و رفــاه اجتماعــی صــورت گرفتــه اســت.
ب) تعریف مفاهیم
 .1تأمین اجتماعی
بــه پیشبینــی و تــدارک تکالیــف دولــت بــرای حمایــت از مــردم در حوزههــای
مســکن ،بیــکاری و معلولیــت و حمایتهــای اجتماعــی ناشــی از آن براســاس اصــول و
قوانیــن مربــوط اطــاق میگــردد.
 .2تأمین اجتماعی فراگیر
از میــان وظایــف بیشــمار دولتهــا در حــوزة آمــوزش ،بهداشــت و تأمیــن اجتماعــی،
اختــاف جــدی درخصــوص اصــل مســئولیت دولــت و میــزان ،نحــوه حمایــت ،دخالــت
و نظــارت دولــت از حقــوق اجتماعــی و رفاهــی شــهروندان اســت .بدیــن جهــت و بــا
توجــه بــه اینکــه سیاس ـتگذاری متفــاوت دولتهــا ،نتایــج و آثــار متفاوتــی در بــر دارد،
انتخــاب سیاســتی متناســب بــا فضــای سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی کشــور،
بــه کارایــی و مطلوبیــت دولــت میانجامــد.
 .3نظام تأمین اجتماعی مطلوب
نظامــی در ابعــاد تقنینــی و اجرایــی کــه بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور در
ســطح حداقــل تکفــل عمومــی ،شــهروندان را در ســه حــوزه مســکن ،بیــکاری و معلولیــت
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مــورد حمایــت قــرار میدهــد .نظامــی در نقطــه تعــادل عــدم وابســتگی کامــل فــرد بــه
حمایــت دولــت و تأمیــن حداقلــی در حوزههــای یــاد شــده کــه الزمــه حفــظ کرامــت
انســان اســت.
مرور انتقادی
تحلیل ساختار تأمین اجتماعی ایران در پرتو اصول تأمین اجتماعی مطلوب

1

 .1اصل فراگیری
منظــور از ایــن اصــل آن اســت کــه حمایتهــای تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم عــام،
شــامل همــه افــراد ملــت میشــود .اصــل  29قانــون اساســی ،تبصــره  1مــاده  1و بنــد ج
مــادة  9قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی مصــوب  21383و مــواد 22
و  35اعالمیــة جهانــی حقــوق بشــر  1948نیــز بــر ایــن موضــوع تأکیــد دارد .بدیــن معنــا
کــه برخــورداری از ایــن مزایــای نمیتوانــد محــدود بــه طبقــه خاصــی گــردد و همــة
انســانها بــه صــرف انســان بــودن ،حــق برخــورداری از مزایــای تأمیــن اجتماعــی را دارنــد.
از ایــن رو در تردیــد بیــن بهرهمنــدی یــا محرومیــت از ایــن حمایتهــا ،اصــل برخــورداری
افــراد ملــت اســت .یکــی از نقایــص نظــام تأمیــن اجتماعــی مــا ،عــدم پوشــش بیم ـهای
بخــش قابــل توجهــی از جمعیــت فعــال و البتــه غیرفعــال کشــور اســت (نعیمــی.)1393 ،
 .2اصل برابری
در حقــوق تأمیــن اجتماعــی ،اصــل برابــری 3بیمــه شــدگان در برخــورداری از مزایــای
حاکــم اســت .بدیــن معنــا کــه برخــورداری از حمایتــی خــاص نمیتوانــد مختــص بــه
1. basic social security principles
 .2ماده  - 9اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرحزیر میباشد...:ج  -سیاست فراگیری :که
براساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی باید برای کلیهآحاد ملت تأمین و تضمین شود...
3. equality
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جنــس ،طبقــه ،پیــروان مذهــب یــا نــژاد خاصــی گــردد .بــا ایــن حــال ممکــن اســت ارائــه
برخــی حمایتهــا ماننــد کمــک هزینــه عائلهمنــدی 1یــا غرامــت دســتمزد ایــام زایمــان،
فقــط بــه یکــی از دو جنــس پرداخــت شــود (نعیمــی .)1393 ،حقــوق تأمیــن اجتماعــی
در کنــار حقــوق کار ،یکــی از حوزههایــی اســت کــه دولــت در آن تبعیــض مثبتــی بــه
نفــع زنــان در نظــر میگیــرد .بــرای نمونــه ،ســن و شــرایط بازنشســتگی در خصــوص
بازنشســتگی بانــوان ،عمومــ ًا از شــرایط مناســبتری نســبت بــه بازنشســتگی مــردان
برخــوردار اســت .در واقــع دولــت میتوانــد برخــی کاســتیهای قوانیــن و مقــررات حــوزه
حقــوق کیفــری و مدنــی را کــه تغییــر آن بــه دالیــل مختلــف آســان نیســت ،بــا برقــراری
تبعیـ�ض مثبتــ در حق��وق کار و تأمی�نـ اجتماع��ی جب�رـان نمای��د .مــاده  76قانــون تأمیــن
اجتماعــی و قانــون بازنشســتگی پیــش از موعــد بانــوان کارگــر ،2بنــد  1و  2اصــل 21
قانــون اساســی 3و بنــد د مــاده  ،34بندهــای ز ،ط و ک مــاده 5 4و مــاده  10قانــون ســاختار.6
الزم بــه ذکــر اســت کــه تبعیــض منفــی در بنــد  9و  14اصــل  ،37اصــول  19و  20قانــون
اساسی 8و ماده  1قانون ساختار منع شده است.
1. child allowance / family allowance
 .2ماده  -76مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند
داشت2 ...ـ سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاهوپنج سال تمام رسیده باشد...تبصره  -1کسانی که  30سال
تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتیکه سن مردان  50سال و سن
زنان  45سال تمام باشد میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند...
 .3اصل  :21دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور زیر را انجام
دهد 1-:ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و 2-...حمایت مادران ،بالخصوص در دوران بارداری ...
 .4ماده  3-اهداف و وظایف حوزه بیمهای به شرح زیر میباشد...:د  -تشکیل صندوقهای بیمهای مورد نیاز ازقبیل بیمه
حرف و مشاغل آزاد(خویشفرمایان و شاغل غیردائم) ...بیمه خاص زنان بیوه ...و بیمه خاص حمایت از کودکان...
 .5ماده  4-اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر میباشد ...:ز -تحت پوشش قرار دادن خانوادههای
بیسرپرست ...ط  -حمایت از مادران  ...ک  -فراهم آوردن امکانات الزم به منظور بهبود وضع  ...معلولین ...
 .6ماده  10-اتخاذ سیاستهای یارانهای  ...به نحوی که به تدریجیارانه اعطائی به خانوادههای پردرآمد کاهش یافته و ...
میزان یارانه اعطاییبه خانوادههای کم درآمد افزایش یابد...
 .7اصل  :3دولت جمهور اسالمی ایران موظف است  ...همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد 9-... :رفع
تبعیضات ناروا...در تمام زمینه های مادی و معنوی14-...تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد  ...و تساوی عموم در
برابر قانون.
 .8اصل  :19مردم ایران  ...از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ...سبب امتیاز نخواهد بود .اصل بیستم :همه افراد ملت ...
یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ...برخوردارند.
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 .3اصل تکلیف دولت به حمایتهای موضوع تأمین اجتماعی
در تأمیــن اجتماعــی ،ایــن دولــت اســت کــه مســئول ارائــه حمایتهــا اســت .بدیــن
معنــا کــه دولــت تکلیــف کلــی برقــراری نظــام جامــع تأمیــن اجتماعــی را برعهــده دارد.
در عمــل ،دولــت بــه نــدرت بــه صــورت مســتقیم اقــدام بــه ارائــه ایــن حمایتهــا میکنــد
و ایــن کار را از طریــق نهادهــای بیمــهای ،حمایتــی ،امــدادی و ...بــه انجــام میرســاند.
اصــل  29قانــون اساســی و نیــز تبصــره  1مــاده  1قانــون ســاختار متضمــن ایــن معناســت.
تکلیــف دولــت بــه ارائــه ایــن حمایتهــا در برابــر حــق ملــت در الــزام دولــت بــه انجــام
ایــن تکلیــف قــرار میگیــرد .ایــن اصــل بــه اصــل همبســتگی 1نیــز شــهرت یافتــه اســت
و وج�هـ تس��میه آن نمایندگ�یـ دولتــ از آح�اـد مل��ت اســت .بــرای نمونــه و در جهــت
تبییــن آثــار اصــول پیــش گفتــه وفــق قانــون بیمــه بیــکاری  1369دولــت تکلیفــی بــه
پرداخــت حــق بیمــه بیــکاری یــا هرگونــه وجهــی جهــت تأمیــن منابــع مالــی صنــدوق
بیمــه بیــکاری نــدارد .بــا وجــود ایــن چنانچــه صنــدوق مذکــور در پرداخــت مقــرری
بیمــه بیــکاری دچــار مشــکل شــود ،دولــت مکلــف اســت منابــع الزم را در اختیــار ایــن
صنــدوق قــرار دهــد ،بــه موجــب اصــل همبســتگی اجتماعــی ،دولــت خطراتــی را کــه در
انتظــار برخــی اقشــار ماننــد پیــران و از کار افتــادگان اســت ،بیــن تمامــی افــراد جامعــه
تقس�یـم کندــ؛ اصــل تضمیــن تعهــدات ســازمانهای بیمـهای از ســوی دولــت ،نتیجــه اصــل
تکلیــف دولــت بــه برقــراری حمایتهــای تأمیــن اجتماعــی اســت.
 .4اصل حداقلی بودن حمایتهای تأمین اجتماعی
حقــوق تأمیــن اجتماعــی ،تأمیــن کمینــه امکانــات الزم جهت زندگــی شــرافتمندانه را
برعهــده دولــت میگــذارد .حــق اشــخاص نیــز در همیــن محــدوده خالصــه میشــود .در
1. solidarity
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ایــن حقــوق ،بحــث کســب ســود یــا مســتمری باالتــر از ســوی بیمهشــدگان نیســت .لــذا
بیمــه شــده نمیتوانــد علیاالصــول از دو مســتمری بهرهمنــد شــود .در عیــن حــال بایــد
توجــه داشــت کــه ایــن اصــل دارای مــرزی باریــک بــا اصــل کفایــت اســت .حمایتهــای
تأمیــن اجتماعــی در عیــن حداقلــی بــودن ،بایــد کافــی باشــد .یعنــی بــرای داشــتن یــک
زندگ��ی شرــافتمندانه کفای��ت کن��د .بنــد ب مــاده  9قانــون ســاختار 1مبیـ�ن اصــل مذکــور
میباشــد کــه بــه اصــل پای ـهای بــودن نیــز مشــهور اســت .ایــن اصــل در مــواد 32 ،27
و  38قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه مصــوب  1389مجلــس شــورای اســامی

2

مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
 .5اصل حمایتی بودن
مطابــق ایــن اصــل ،دولــت نیــز بــه دنبــال کســب ســود و منفعــت نیســت ،و هــدف
حمایــت از آحــاد جامعــه اســت .دولــت مکلــف اســت تــا هزینــه قابــل توجهــی را صــرف
حمایتهــای تأمیــن اجتماعــی نمایــد ،حتــی اگــر ســودی نصیــب دولــت نشــود .اصــل 29
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و همچنیــن بندهــای  2و  4اصــل  21قانــون
اساســی 3و مــاده  1و بنــد ب مــاده  2قانــون ســاختار ،4بــه نوعــی مؤیــد ایــن اصــل اســت.
و از آثــار آن ،منــع بیمــه مضاعــف اســت .کمــا اینکــه در حقــوق مــا ،اســتثنائات ایــن اصــل
 .1ماده  9-اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرحزیر است ... :ب  -سیاست کفایت :که
براساس آن در مرحله اول حداقل نیازهایاساسی آحادجامعه تأمین...
 .2ماده  -27دولت مجاز است نسبت به برقراری ...بیمه های اجتماعی پایه شامل مستمری های پایه و بیمه های درمانی
پایه ...اقدام نماید .ماده  ... -32د – وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است...برنامه نظام درمانی کشور
را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان ...ارائه نماید .ماده  –38به منظور توسعه  ...بیمههای سالمت...الف – دولت
مکلف است ساز وکارهای الزم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سالمت...را ابالغ نموده است.
 .3اصل  :21دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور زیر را انجام
دهد  1- ...:حمایت مادران  ،...و حمایت از کودکان بیسرپرست 3- .ایجاد بیمه خاص بیوگان...
 .4نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه میباشد...:ب  -حوزه حمایتی و توانبخشی :شامل ارائه خدمات حمایتی و
توانبخشی واعطای یارانه و کمکهای مالی به افراد و خانوادههای نیازمندی است...
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زیــاد اســت .بــرای نمونــه میتــوان بــه مــاده  28قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه،1
و همچنیــن مــاده واحــده قانــون پرداخــت حقــوق وظیفــه بــه فرزنــدان مســتخدمین متوفی
مصــوب  1355اشــاره کرد.2
 .6اصل جامعیت

3

مضمــون آن ،پوشــش خطرهایــی اســت کــه موجــب کاهــش درآمــد میشــود و تأمیــن
ـت تهدیدکننــده ،حداقــل اســتانداردهای الزم جهــت
اجتماعــی میبایســت در هــر وضعیـ ِ
تــداوم حیــات شــرافتمندانه را تأمیــن کنــد .از ایــن رو حمایتهــای الزم دارای تعــدد اســت.
بنــد الــف مــاده  9قانــون ســاختار ،4بــه ایــن اصــل اشــاره دارد .مطابــق مــاده  2مقاولهنامــه

5

(اســتانداردهای حداقلــی تأمیــن اجتماعــی )6مصــوب  1952ســازمان بینالمللــی کار،7
برقــراری فقــط ســه نــوع حمایــت ،8از میــان نُــه قســم مذکــور شــامل :مراقبتهــای پزشــکی
و مزایــای بیمــاری ،بیــکاری ،ســالمندی ،آســیب دیدگــی ضمــن کار ،عائلهمنــدی ،زایمــان،
نقــص عضــو و بازمانــدگان اجبــاری اســت (ســپهری .)1383 ،نکتــه مهــم ایــن اســت کــه
مقاولهنامــه در مــورد بیمــه کارگــران اســت و درخصــوص بیمهشــدگان ســایر صندوقهــا
ماننــد صنــدوق حمایــت وکال و ...قابــل اســتناد نیســت و نظــام تأمیــن اجتماعــی مکلــف
 .1ماده  -28به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و ...صندوق های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه
شدگان ایجاد گردد...ه -به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی ،صندوق های بیمه اجتماعی مجازند....
 .2در صورت فوت مادر و پدری که مستخدم وزارتخانهها یا مؤسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند،
فرزندان آنان میتوانند  ....از هر دو حقوق وظیفه  ....استفاده نمایند ...
3. principle of comprehensiveness
 .4ماده  - 9اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرحزیر است:الف  -سیاست جامعیت :جامعیت
به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در این قانون است.
5. convention
6. Minimum Standards of Social Security
7. International Labour Organization
)8. The ILO Social Security Convention, 1952 (No. 102
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اس��ت ایــن حمایته��ا را ب��رای آحـ�اد جامع��ه فراه��م نمایــد (بادینــی.)1387 ،
 .7اصل پیشگیری
ایــن اصــل در بنــد د مــاده  9قانــون ســاختار آمــده اســت .وفــق ایــن بنــد« :اعمــال
ایــن سیاســت شــامل هــر ســه حــوزه بیمـهای ،حمایتــی و امــدادی اســت و مطابــق آن بــر
ضــرورت هماهنگــی بــا ســایر دســتگاههای مؤثــر تأکیــد میشــود ،بــه نحــوی کــه تــاش
بــرای پیشــگیری از ظهــور یــا گســترش انحرافــات و مشــکالت اجتماعــی بــه عنــوان
یــک سیاســت هماهنگــی فرابخشــی ،مبنــای عمــل قــرار گیــرد» .بایــد افــزود بســیاری
از حقوقدانــان نیــز بــا ایــن مســئله کــه تأمیــن اجتماعــی شــامل پیشــگیری هــم بشــود،
مخالفــت دارنــد .زیــرا دیگــر نمیتــوان بــرای تأمیــن اجتماعــی حــد و مــرزی قائــل شــد
(عراقــی و همــکاران.)1386 ،
 .8اصل توانمندسازی
موضــوع بنــد (و) مــاده  9قانــون ســاختار ،کارگســتری اســت کــه جــزء اصــول حاکــم
بــر تأمیــن اجتماعــی تلقــی نمیگــردد ،امــا میتوانــد از اهــداف آن محســوب شــود.
طبــق بنــد مذکــور« ،سیاســت کارگســتری ،ســازوکاری غیرحمایتــی اســت و بــا ایجــاد
زمینههــای اشــغال فــرد ،امــکان تأمیــن نیــاز توســط خــود او فراهــم میشــود و بــه معنــای
ارائــه خدمــات رفاهــی بــه شــرط انجــام تعهــدات معیــن اســت» .لــذا از بیــان آن بــه عنــوان
اصلــی مســتقل در مقالــة حاضــر خــودداری نمودیــم .براســاس بنــد هـــ مــاده  9قانــون
ســاختار« :سیاســت توانمندســازی بــه معنــای کاهــش روشــهای مبتنــی بــر تأمیــن مســتقیم
ا افزایــش تواناییهــای فــردی و جمعــی بــه منظــور تأمیــن نیازهــا توســط
نیــاز و متقاب ـ ً
خــود افــراد وابســته اســت» .ایــن سیاســت از طریــق نهادهــای حمایتــی و بیم ـهای و بــا
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اســتفاده از روشــهای متنــوع پیگیــری میگــردد (شــهبازینیا.)1386 ،
سنجش نظام تأمین اجتماعی ایران با الگوهای رایج پیشرفته
انســان در ابتــدا ،بــرای مصــون مانــدن از حــوادث تهدیدکننــده امنیــت اقتصــادیاش،
بــه پسانــداز روی آورد کــه در گذشــته بــه علــت محدودیــت خطرهــای اجتماعــی و
ســاده بــودن زندگــی میتوانســت مثمــر باشــد (پناهــی ،)1376 ،امــا بــه تدریــج ،اندیشــة
تضمیــن بــا مداخلــه شــخص ثالــث بــه عنــوان حرکــت آغازیــن بــرای ایجــاد نظامهــای
تأمیــن اجتماعــی پذیرفتــه شــد (همایونپــور .)1376 ،از آنجــا کــه در بســیاری از خطرهــا
همچــون پیــری ،از شــخص ثالــث مســئو ِل زیــان ،خبــری نیســت ،لــذا ایــن امــر موجــب
تحــول بیمههــای اجتماعــی بــا رویکــرد حقــوق عمومــی شــد 1.در تبییــن زمینههــای
ظهــور تأمیــن اجتماعــی در دوران جدیــد ،میتــوان بــه دو سیاســتمدار و نویســنده
تاریخســاز اشــاره کــرد کــه نظریــات عمــده در رابطــه بــا بیمــه اجتماعــی ارائــه دادهانــد:
ابتــدا صدراعظــم آلمــان ،اتــو ون بیســمارک 2،ســپس سیاســتمدار و نویســنده بریتانیایــی،
لــرد بوریــج( 3عراقــی و همــکاران.)1386 ،
 -1نظامهای مبتنی بر شغل
براســاس دیــدگاه بیســمارک ،هــدف بیمههــای اجتماعــی ،پوشــش جمعیــت شــاغل،
بهویــژه کارگــران اســت .در ایــن دیــدگاه 4،میــزان و طــول دوره اعطــای مزایــا براســاس
 .1در ایران ،شکلگیری جدی بیمههای اجتماعی به  ۱۳۰۴یعنی سال تأسیس صندوق بازنشستگی کشوری (کارکنان
دولت) برمیگردد .در  ۱۳۰۹نیز به موجب مصوبه دولت مقرر شد صندوق احتیاط طرق و شوارع در کشور تأسیس شود
که هدف آن بیمه کردن کارگران شاغل در عملیات راه سازی راه آهن در برابر حوادث ناشی از کار بود که عم ً
ال از ۱۳۱۰
قوت اجرای گرفت .براساس این مصوبه ،از مزد هر کارگری ،روزی یک شاهی و از حقوق کلیه روزمزدها و کنتراتی
هایی که در طرق کار میکردند ،دو درصد کسر میشد تا صرف کارگرانی شود که حین انجام کار دچار سانحه میشوند.
2. Otto Von Bismarck
3. William Henry Beveridge
 .4نظام بیسمارکی دارای اشکاالتی به این شرح است .1 :شهروندانی که کاری نمیکنند ،از تأمینهای خاص برخوردار
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ســنوات کاری افــراد و میــزان و ســابقه پرداخــت حــق بیمــه آنــان و همچنیــن درآمــدی کــه
پیــش از وقــوع مخاطــره اجتماعــی داشــتهاند ،تعییــن میشــود (فیتــز پتریــک.)1385 ،
از ایــن رو مدیریــت و اداره ایــن طــرح بــه گروههایــی ســپرده میشــود کــه مســتقیم ًا از
ذینفعــان طــرح محســوب میشــوند ،ماننــد اتحادیههــای صنفــی کارگــران و کارفرمایــان.
در ایــن جریــان فکــری ،حــق برخــورداری از تأمیــن اجتماعــی ،در اصــل ،بــر یــک فعالیت
حرفــهای اســتوار اســت و ایــن فعالیــت نیــز میتوانــد بــا اجــرت و حقــوق یــا بــدون
اجــرت و حقــوق باشــد (فرگوســن.)1995 ،
ایــن بــاور و جریــان فکــری ،البتــه بــا تفاوتهــای محسوســی در جزئیــات ،بــر اکثــر
نظامهــای تأمیــن اجتماعــی در اروپــای غربــی حکمفرمــا اســت .بــرای مثــال میتــوان
از کشــور فرانســه نــام بــرد کــه بــه اســتثنای مزایــای خانوادگــی و مســتمریِ ســالمندیِ
غیرمعــوض کــه بــرای برخــورداری از آن پرداخــت حــق بیمــه الزم نیســت ،در مــوارد
دیگــر ،در مقابــل ارائــه مزایــا ،حــق بیمــه مربــوط را نیــز اخــذ میکنــد .یــادآور میشــود
کــه ایــن نظامهــا ،کمکــم ،دگرگــون شــده ،بــه ســوی همگانــی و عمومــی شــدن گام
برمیدارنــد؛ بــه گونـهای کــه خــارج شــمردن افــرادی کــه بــه حرفـهای مناســب مشــغول
ا بــه حرفـهای اشــتغال ندارنــد ،از قلمــرو مزایــای تأمیــن اجتماعــی ،هــم
نیســتند یــا اصـ ً
از لحــاظ اخالقــی و هــم از ب ُعــد سیاســی زننــده و نامطلــوب بــه نظــر میآیــد (علــی
آبــادی .)1380 ،البتــه ایــن حرکــت کــه برخــاف علــت ابتدایــی وجــود چنیــن نظامهایــی
اســت ،قطع ـ ًا بــا مشــکالت متعــدد برخــورد خواهــد کــرد .در ایــن خصــوص در ایــران،
پــس از تصویــب قوانیــن و مقــررات پراکنــده از  1354بــه صــورت یکپارچــه بــا تصویــب
قانــون تأمیــن اجتماعــی ،نظــام بیســمارکی برمبنــای وضعیــت شــغلی یــا همــان رابطــه
نیستند .2 .در بین گروههای مختلف نابرابری در هزینه تأمین وجود دارد که یکپارچگی ملی را به خطر اندازد .3 .تحول
نامناسب مشاغل و جمعیت ،ورشکستگی صندوقها را موجب شود .همچنین نحوه اداره این نظام ،محتاج افراد حرفهای
و عالقهمند به امور عمومی است به دور وسوسههای صنفی.
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کارگــری و کارفرمایــی برقــرار شــد ،طبــق ایــن قانــون مزایایــی در حوزههایــی مثــل
ازدواج ،عائلهمنــدی و از کار افتادگــی بــه عضــو صنــدوق تعلــق میگیــرد کــه جملگــی
برمبنــای پرداخــت حــق بیمــه اســت .چنانکــه فصــل ســوم ایــن قانــون بــا عنــوان «منابــع
درآمــد ،ماخــذ احتســاب حــق بیمــه و نحــوه وصــول آن» بــه همیــن موضــوع اختصــاص
دارد .همچنیــن قانــون بیمــه بیــکاری مصــوب  1369قابــل ذکــر اســت کــه تنهــا افــرادی را
حمایــت میکنــد کــه حداقلــی از حــق بیمــه را پرداخــت نمــوده باشــند (مــاده  .)7مــاده
ســوم قانــون ســاختار نیــز ،یکــی از حوزههــای ایــن قانــون را ،حــوزه بیم ـهای معرفــی
نمــوده اســت .امــری کــه در مــواد  26تــا  31قانــون پنجــم توســعه هــم مــورد نظــر قــرار
گرفتــه اســت.
 -2نظامهای عام
در نظامهــای عــام یــا بوریجــی ،هــدف طــرح بیمــه اجتماعی پوشــش همگانــی جمعیت
اســت .در ایــن دیــدگاه ،مزایایــی بــا نــرخ ثابــت در نظــر گرفتــه میشــوند کــه منابــع مالــی
آنهــا از طریــق مالیــات تأمیــن میشــود و دولــت نیــز عمدت ـ ًا مســؤول مدیریــت و اداره
طــرح اســت1.با وجــود اهمیــت تفاوتهــای ایــن دو دیــدگاه ،امــروزه اجمــاع گســتردهای در
ایــن رابطــه جــود دارد کــه هــر دو نــوع ایــن بیمههــای اجتماعــی را نمیتــوان در شــکل
«کامــل» خــود در نظامهــای تأمیــن اجتماعــی یافــت و همچنیــن نمیتــوان نمونــهای از
نظــام تأمیــن اجتماعــی کشــوری را نــام بــرد کــه بتــوان آن را جانشــین تمــام و کمــال
دیــدگاه بیســمارک یــا بوریــج از تأمیــن اجتماعــی دانســت .نظامهــای بیمــه اجتماعــی
اکثــر کشــورها دارای ویژگیهایــی از هــر دو نــوع ایــن دیدگاههــا هســتند .نظامهــای تأمیــن
 .1این نظام ادامه نظام بیسمارکی و مبتنی بر سه اصل جدید بود .1 :اصل همگانی بودن :همه مردم صرف نظر از وضع
حرفهای در مقابل مخاطرات اجتماعی تأمین باشند .2 .اصل وحدت :یک سازمان واحد کشوری مجموع درآمد و هزینه را
اداره کند .3 .اصل یکنواختی :هر کس برحسب نیازهایش و مستقل از درآمدش کمک دریافت کند.
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اجتماعــی مبتنــی بــر دیــدگاه متعــارف بیســمارک ،غالب ـ ًا پوششــی همگانــی 1از خدمــات
نظــام ســامت و کمــک هزینههــای عائلهمنــدی ارائــه میدهنــد .از طــرف دیگــر در
دیــدگاه بوریــج غالبــ ًا عــاوه بــر بیمههــای اجتماعــی قانونــی ،بیمههــای اجتماعــی
مبتنــی بــر درآمــدی نیــز وجــود دارنــد کــه در ایــن خصــوص میتــوان بــه مســتمریهای
ســالمندی اشــاره کــرد .نظامهــای عــام ،نظامهــای همــراه بــا وحــدت و یکپارچگــی
ســاختاری هســتند .بــا ایــن حــال ،نظامهایــی کــه برمبنــای یــک معیــار حرف ـهای عمــل
میکننــد ،اغلــب بــه ســختی بــر اصــول بنیــادی خــود پابرجــا میماننــد و تقریبـ ًا همیشــه،
در ایــن نظامهــا تمایالتــی بــه وحــدت مالــی ظاهــر میشــود؛ تمایالتــی کــه بــه نظــر
میرســد در نتیجــه مطالبــات مــردم بــر «برابــری» حقــوق و دســتمزد ،ظاهــر شــده اســت
(موســوی و محمــدی.)1388 ،
اشــکال عمــده نظامهــای قدیمــی ،ایــن بــود کــه دولــت در ســازمان دادن بــه ایــن
نظامهــا ،کوچکتریــن دخالتــی نداشــت .لــذا ایــن پرسشــها مطــرح بــود کــه چــرا دولــت
در ایجــاد شــرایط بهتــر دخالــت نمیکــرد و قشــرهای آســیبپذیر جامعــه را در تأمیــن
هزینههــای تأمیــن اجتماعــی یــاری نمیرســانید؟ چــرا دولــت بــه نحــوی وارد عرصــه
نمیشــد تــا از ایــن طریــق بتوانــد ســوء اســتفادههای مختلفــی را کــه از گروههــای
آســیبپذیر جامعــه صــورت میگیــرد ،مهــار کــرده و میــزان آن را کاهــش دهــد؟ چــرا
ایــن نظامهــا کلیــة خطرهــای اجتماعــی را تحــت پوشــش قــرار نمیدهنــد و بــه صــورت
گزینشــی عمــل میکننــد؟ چــرا بیمههــا همــه گروههــای اجتماعــی را تحــت پوشــش
قــرار نمیدهنــد؟ امــا در مقــام پاســخگویی بــه پرسشــهای یــاد شــده بایــد گفــت کــه اینکه
چــرا دولــت دخالــت نمیکــرد بــه خاطــر فشــار مکتــب اقتصــاد آزاد بــود کــه دولــت
را از دخالــت منــع میکــرد .شــعار ایــن مکتــب چنیــن بــود« :بــه هــر کــس بــه انــدازه
1. universal coverage
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کارش» .اینکــه چــرا دولــت بــه عنــوان جامعــه و از طــرف جامعــه دخالــت نمیکــرد نیــز
بهدلیــل فشــار مکتــب اصالــت فــرد بــود .در حقیقــت ،تالشــهای مکتبهــای سوسیالیســتی
و مارکسیســتی و حزبهــای سیاســی پیــرو ایــن مکاتــب را در ایجــاد بیمههــای اجتماعــی
نمیتــوان انــکار کــرد .هــر چنــد تولــد بیمههــای اجتماعــی در آلمــان بــرای مبــارزه بــا
ا تحــت تأثیــر اندیشــة آنهــا قــرار داشــت.
همیــن سوسیالیســتها صــورت گرفــت ولــی کامـ ً
بــا ایجــاد بیمههــای اجتماعــی ،بــه دو چالــش یــا پرســش اول پاســخ گفتــه شــد؛ ولــی دو
پرســش دیگــر بــدون پاســخ مانــد (گیــب و همــکاران.)2001 ،
یــادآور بایــد شــد کــه دو پرســش اخیــر نیــز ،در زمــان ایجــاد بیمههــای اجتماعــی
مطــرح نبودنــد و تنهــا بــا رشــد و توســعة سیاســتهای تأمیــن اجتماعــی مطــرح شــدند .از
ایــن رو ،نخســت میبایســت سیاســتهای تأمیــن اجتماعــی رشــد و گســترش مییافــت
و در کنــار آن نیــز الزم بــود تــا پیشــرفتهای اقتصــادی و اجتماعــی صــورت گیــرد ،تــا
از رهگــذر ایــن تحــوالت ،بتــوان نظامهــا را بهطــور کامــل پایهریــزی کــرد و در پــی
آن ،بــه روش اصالحی-ترمیمــی ،سیاســتگذاری نمــود .بــر بنیــاد چنیــن چالشــهایی
بــود کــه ســخن از تعمیــم بیمههــای اجتماعــی و اصلــی بــه نــام «اصــل تعمیــم» در
بیمههــای اجتماعــی مطــرح شــد (برنــا .)1351 ،بنابرایــن ،متأثــر از توســعة سیاســتهای
تأمیــن اجتماعــی ،نظامهــای حقوقــی تأمیــن اجتماعــی نیــز بــا تحــول روبــرو شــدند و
تــاش شــد از لحــاظ مصادیــق و موضوعــات گســترش بیشــتر یابنــد .بدیــن منــوال ،بــا
تحقــق اصــل تعمیــم ،بــه دو پرســش دیگــر نیــز ،پاســخهایی در خــور ،داده شــد .یــادآور
میشــویم کــه اگرچــه بیمههــای اجتماعــی در جهــت سیاســتهای تأمیــن اجتماعــی ،آرام
آرام گســترش یافــت ،امــا در مــواردی دیگــر ،نظــام بیمههــای اجتماعــی پاســخگو نبــود
و پــس از آن بــود کــه از قواعــد حمایتــی و امــدادی اســتفاده شــد؛ یعنــی همــه مزایــا و
کمکهایــی کــه نهادهــای مختلــف بــه مــردم ارائــه میدادنــد ،تنهــا در قالــب بیمههــای
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اجتماعــی نمیتوانســت باشــد و بــه اصطــاح بــه خدمــات بیم ـهای محــدود نمیشــد و
لــذا نهادهــای حمایتــی و امــدادی نیــز بــه وجــود آمــد و رو بــه گســترش نهــاد .در ایــن
مرحلــه ،نظامهــای تأمیــن اجتماعــی ،شــامل نظامهــای بیم ـهای ،حمایتــی و امــدای اســت
(پناهــی.)1376 ،
از ایــن رو ،هنگامــی کــه در فضایــی متأثــر از طــرح بوریــج در انگلســتان ،یــک
اســتاندارد حداقلــی در ســطح ملــی بــرای همــه افــراد جامعــه در نظــر گرفتــه شــد ،بدیهــی
بــود کــه تأمیــن اجتماعــی دیگــر نمیتوانســت در چهارچــوب صــرف بیم ـهای محــدود
بمانــد و میبایســت از نظامهــای حمایتــی دیگــر نیــز اســتفاده کنــد .نظیــر ایــن مســئله،
در بنــد «هـــ» مــادة  4قانــون ســاختار نیــز ،بــه مثابــة یکــی از اهــداف حــوزه حمایتــی بدین
صــورت بیــان شــده اســت« :تأمیــن حداقــل زندگــی بــرای همــه افــراد و خانوادههایــی
کــه درآمــد کافــی ندارنــد ،بــا اولویــت افــرادی کــه بــه دالیــل جســمی و روانــی قــادر بــه
کار نیســتند» .در ایــن قانــون ،نظــام جامــع تأمیــن اجتماعــی ،ســه حــوزه بیمـهای ،حمایتــی
و امــدادی را شــامل میشــود .ایــن معنــا در مــادة  2قانــون مزبــور بــه صراحــت آمــده
اســت 1.ایــن نظامهــا در دو شــکل و قالــب اصلــی اجــرا میشــوند و هــر کــدام اتــکا بــر
فعالیــت حرفــهای را بــرای تضمیــن حمایــت از همــه اعضــای جامعــه ملــی نادرســت
میدانــد ،چــه در برابــر همــة خطرهــا باشــد (ماننــد نظــام انگلیــس و دانمــارک) ،چــه در
برابــر برخــی از آنهــا (ماننــد بیمــه پیــری در ســوئد یــا حمایــت خانوادگــی در فرانســه).
قالــب یــا شــکل اول« ،بیمــه ملــی» اســت کــه در چارچــوب آن ،از هــر شــخص خواســته
شــده تحــت نظــام معافیــت یــا تطبیــق ،ســهم حــق بیمــه خــود را بپــردازد کــه بــرای
مثــال ،بــه بیمــة مالــی انگلیــس میتــوان اشــاره کــرد .قالــب دوم کــه میتــوان آن را بــه
.1ماده  - 2نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه میباشد:الف  -حوزه بیمهای …ب  -حوزه حمایتی و توانبخشی
…ج  -حوزه امدادی…
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ا کنــار
بدهــکاری جامعــه بــه اعضــاء تعبیــر کــرد و در آن ،شــیوه بیم ـهای میتوانــد کام ـ ً
گذاشــته شــود و جامعــة ملــی ،بــه عنــوان یــک کل ،خــود را بدهــکار اعضــای خویــش
میدانــد .بــرای مثــال ،میتــوان بــه ســازمانهای خدمــات ملــی ســامتی انگلســتان و
دانمــارک ،یــا نظامهــای مســتمری در ســوئد و دانمــارک اشــاره کــرد (نیــر.)1994 ،
همچنیــن ،مزایــای خانوادگــی در بیشــتر کشــورها ،در نظــام مالیاتــی ،پیشبینــی
میشــود .بــا عنایــت بــه اینکــه حــق برخــورداری از تأمیــن اجتماعــی یکــی از «حقــوق
بشــر» محســوب میشــود ،عمومیــت نظــام تأمیــن اجتماعــی بــا ایــن دیــدگاه هماهنگــی
بیشــتری دارد .گفتنــی اســت اولیــن نظامهــای حمایــت اجتماعــی ،بهطــور وســیع از
امکانــات و ابزارهــای حقوقــی عصــر خــود اســتفاده کردنــد و از راه تطبیــق تکنیکهــای
در دســترس بــا مســائل اصلــی کــه در خصــوص جبــران خســارات ناشــی از خطرهــای
اجتماعــی پیــش آمــده بــود ،ســعی در حــل مشــکالت خــود داشــتند؛ ولــی ضعــف
روشــهای قدیمــی بــا مــرور زمــان کمکــم آشــکار میشــود .ابتــدا بایــد متذکــر شــد کــه
تأمیــن بودجــه تأمیــن اجتماعــی از راه نظــام مالیاتــی کــه معمــوالً بــه وســیلة نظامهــای
عــام اتخــاذ میشــود و در قالــب بیمــه ملــی قــرار نمیگیــرد ،در حقیقــت ،بــه نوعــی
توزیــع مجــدد درآمــد ملــی اســت .بــا ایــن همــه بــه نظــر میرســد تکنیــک بیمــه هنــوز
از جایــگاه قابــل توجهــی برخــوردار اســت؛ چــرا کــه در نظامهــای عــام نیــز میتوانیــم
از آن اســتفاده کنیــم ،امــا بــه هــر حــال ،نارســاییهایی موجــود در ایــن زمینــه را نمیتــوان
انــکار کــرد ،و بایــد یــادآور شــد کــه کمکهــای مالــی خارجــی ،معافیتهــای حــق بیمــه،
تضمیــن مزایــای حداقــل و مرزهــای میــان کمــک و بیمــه کــه همگــی براســاس منابــع مالی
و بــا توجــه بــه آنهــا برنامــه ریــزی میشــوند ،تدریجــا در حــال از بیــن رفتــن اســت
(بــای واتــرز .)2000 ،در ایــران ،نظــام بوریجــی در دو حــوزه قابــل طــرح اســت :یکــی
نهادهایــی کــه از بودجــه عمومــی بــه افــراد ،خدمــات حمایتــی و رفاهــی ارائــه میکننــد.
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ســازمانهایی چــون بهزیســتی (وزارت تعــاون) ،بنیــاد مســتضعفان ،کمیتــه امــداد حضــرت
امــام خمینــی(ره) و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره)؛ و دیگــری ،حمایتهــای همگانــی از
جانــب حــوزه رفاهــی وزارت تعــاون کــه در بنــد ب مــاده  2قانــون ســاختار بــا عناویــن
حمایتــی و توانبخشــی شناســایی شــده و در مــاده  4همــان قانــون تشــریح شــده ،مــواردی
چ��ون :بیــکاری ،بیسرپرســتی ،در راه ماندگــی و پیــری و ...
از ایــن رو بــا نگاهــی آسیبشناســانه بــه نظــام تأمیــن اجتماعــی ایــران ،میتــوان از
دو منظــر بــه تحلیــل موضــوع پرداخــت .نخســت آسیبشناســی بــه مفهــوم عــام و ســپس
آسیبشناســی بــه مفهــوم خــاص .در توضیــح بایــد اشــاره کــرد کــه آسیبشناســی
تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم عــام کــه بــه حوزههــای حمایتــی -توانبخشــی میپــردازد،
دو نهــاد حمایتــی از جملــه کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی(ره) و بهزیســتی را
در بــر میگیــرد .در ایــن حوزههــا عمدهتریــن معضــات شــامل فقــدان کارشناســان
و مــددکاران آســیبهای اجتماعــی ،ناکارآمــدی مراکــز تخصصــی درمانــی ،عــدم کفایــت
مقرریهــا و همچنیــن تداخــل برنامههــای حمایتــی از اقشــار جامعــة هــدف و همپوشــانی
آنهاســت .همچنیــن در آسیبشناســی تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم خــاص کــه بــه نهادهای
بیمـهای و صندوقهــای بازنشســتگی میپــردازد ،در ســه بخــش کالن بــا آســیبهای مالــی-
ســرمایهگذاری ،آســیبهای ســاختاری -مدیریتــی و آســیبهای حقوقی-قانونــی ،مواجــه
هســتیم (راغفــر و دیگــران.)1391 ،
بــا توجــه بــه آســیبها و معضــات یــاد شــده میتــوان بــه راهکارهایــی چنــد در ایــن
زمینـ�ه اشــاره کـ�رد ک��ه ب��ه برــون رف�تـ از اینــ وضعی��ت میانجام��د .در ایــن راستــا توجــه
جــدی و اصولــی بــه محاســبات بیم ـهای در زمــان تدویــن و تصویــب قوانیــن از مــوارد
ضــروری اســت؛ همچنیــن توجــه بــه هزینههــای درمــان در ســازمانها و صندوقهــای
بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ تغییــر نگــرش نســبت بــه
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انتخــاب مدیــران و نحــوه مدیریــت آنهــا بــر صندوقهــای بیم ـهای و پرهیــز از هرگونــه
انتخــاب مدیــران بــه صــورت سیاســی و تمایــل بــه ســوی مدیریــت کامــا حرف ـهای و
پاســخگو ،تحــت ضوابــط مشــخص و تحــت نظــام مدیریــت بیمــه برنامــه محــور نیــز از
جملــه تدابیــر الزم بــرای ترمیــم آســیبهای مالــی -ســرمایه گــذاری بــه شــمار میآیــد؛
افــزون بــر آن مــوارد ،تقویــت نظــارت توســط نهادهــای ناظــر ماننــد هئیتهــای نظــارت
دولــت و دیــوان محاســبات و غیــره ،و بهرهگیــری از روشــهای علمــی نظــارت در جهــت
تقویــت نهادهــای ناظــر (آمبودزمــان) نیــز بــه رفــع معضــات ســاختاری-مدیریتی خواهــد
انجامیــد و ســرانجام ،تشــکیل کارگروههــای تخصصــی متشــکل از کارشناســان حقوقــی
بــه منظــور مطالعــة قوانیــن الزم االجــرای فعلــی و اصــاح تدریجــی آن دســته از قوانینــی
کــه فاقــد مبانــی دقیــق کارشناســی بودهانــد ،ماننــد اصالحــات پارمتریــک مربــوط بــه
ســن بازنشســتگی را میتــوان بــه عنــوان راهــکاری در جهــت رفــع موانــع حقوقــی-
قانونــی در نظــر گرفت(.نعمیمــی.)1394 ،
بحث

در مقــام بحــث و نتیجهگیــری و بــا تأکیــد بــر مبانــی تاریخــی و نظــری ،روش

و یافتههــای پژوهــش ،بایــد یــادآور شــد کــه نظــام تأمیــن اجتماعــی مطلــوب،
نظامــی در ابعــاد تقنینــی و اجرایــی اســت کــه بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی

کشــور و نظــام مالیاتــی و بودجــه دولــت ،در ســطح حداقــل تکفــل عمومــی،

شــهروندان را در حوزههایــی چــون بیــکاری و معلولیــت مــورد حمایــت قــرار
میدهــد :نظامــی در نقطــه تعــادل عــدم وابســتگی کامــل فــرد بــه حمایــت دولــت،
و از ســوی دیگــر ،تأمیــن حداقلــی در حــوزة عمومــی کــه الزمــه حفــظ کرامــت

انســان اســت؛ مجموعـهای کــه دســت کــم بــا رویکــردی کمینــه ،مخــرج مشــترک
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سیاســتهای تمــام دولتهــا بــا هــر رویکــرد و نظری ـهای اســت .بایــد اذعــان داشــت

کــه چنیــن نظامــی در دولــت جمهــوری اســامی ایــران نیــز جایگاهــی ویــژه دارد

و بهدلیــل پیشبینــی در اصــل  29قانــون اساســی همــواره اصــاح و افزایــش
کارآمــدی آن ،در زمــرة دغدغههــای رؤســای جمهــور از ابتــدای پیــروزی انقــاب
تاکنــون بــوده اســت .بــا وجــود ایــن ،گام نخســت در ایــن زمینــه ،شــناخت و

اصــاح ســاختار نظــام تأمیــن اجتماعــی اســت ،مســئلهای کــه پژوهــش حاضــر بــا
هــدف پاســخگویی بــدان تنظیــم شــده و در جهــت اثبــات ایــن ادعــا برآمــده کــه

نظــام تأمیــن اجتماعــی فعلــی ،از نظــر اصــول ،بــا کاســتی خاصــی روبـهرو نیســت.

لــذا بــه نظــر میرســد مشــکالت عدیــده نظــام تأمیــن اجتماعــی در ایــران را بایــد

بــه جــای اصــول و الگوهــا؛ در سیاس ـتگذاریها  ،مقرراتگذاریهــا و همچنیــن در
عرصــه اجرایــی دنبــال کــرد.

براســاس تحلیــل مقالــة حاضــر و برخــاف بــاور رایــج ،بــه نظــر میرســد

ســاختار حقوقــی تأمیــن اجتماعــی ایــران بــه لحــاظ اصــول الزماالجــرا بــرای

یــک نظــام مطلــوب و اثربخــش ،واجــد قابلیــت الزم بــرای تقویــت مبانــی خــود
اســت و اصــول مربوطــه از جملــه فراگیــری ،برابــری ،حمایــت دولــت ،حداقــل

بــودن حمایتهــا ،جامعیــت ،پیشــگیری ،توانمندســازی ،در حقــوق موضوعــه ایــران،
فــارغ از ایرادهــای وارد بــر قانونگــذاری در ایــن حــوزه ،جایــگاه مطلوبــی دارنــد.
همچنیــن ،وضــع نظــام موجــود از منظــر الگــوی انتخابــی نیــز محل تأمل اســت.

در ایــن میــان میتــوان بــه ســیر تحــول از الگوهــای ســنتی شــامل پسانــداز و

الگوهــای مداخلــه و تضمیــن شــخص ثالــث و ســیر تدریجــی بــه ســوی الگوهــای
پیشــرفته تأمیــن اجتماعــی نظیــر الگوهــای مبتنــی شــغل و نظامهــای عــام تأمیــن
34
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اجتماعــی بــا رویکــرد حقــوق عمومــی ،اشــاره کــرد .بنابرایــن بایــد گفــت ،نظــام

تأمیــن اجتماعــی ایــران دس ـتکم ،از منظــر انتخــاب الگویــی مناســب و همچنیــن

بــه لحــاظ ســیر تحــول تاریخــی الگوهــا در گــذار از ســنتی بــه مــدرن ،در وضعیتــی
نامطلــوب نیســت .همچنیــن علیرغــم آنکــه در عرصــه اجــرا بــا مشــکالت

متعــددی ماننــد سیاســتگذاریهای مقطعــی و مبتنــی بــر مســائل سیاســی روز و

بــدون دوراندیشــی ،توجــه نداشــتن بــه محاســبات بیمــهای در مقرراتگذاریهــا

مواجــه اســت ،میبایــد درصــدد رســیدن بــه معیارهــای مــورد نظــر و انتخــاب
الگوهــای مناســب ،مطابــق بــا نظامهــای توســعه یافتــه باشــد .بــا تأکیــد یافتههــای
پژوهــش و برمبنــای آنچــه در برشــماری وضعیــت نظــام تأمیــن اجتماعــی در ایــران

یــاد شــد ،میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه افــق پیــش روی نظــام حقوقــی
تأمیــن اجتماعــی ایــران ،چنــان اســت کــه از یــک ســو بایــد در راســتای عــدم

وابســتگی کامــل فــرد بــه حمایــت دولــت قــرار داشــته باشــد و از دیگــر ســو در
جهــت پوشــش و تعمیــم حداقلــی حقــوق شــهروندان در حــوزة تأمیــن اجتماعــی

مطلــوب گام بــر دارد.
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