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Introduction:Nowadays, social secu-
rity sys tem is seen as one of the mos t 
important mechanisms of social jus-
 tice, which is shared by all theories of 
the s tate, from the liberal s tate to the 
welfare s tate, and even pos t-welfare 
stateswithsomedifferencesinthelev-
el of importance.
In Iran, s tates made special attempts to 
create a  social security sys tem by the 
beginning of modernity. The social se-
curity sys tem, in accordance with ILO 
treaty 102 (1952), cons titutes a commit-
ment to society for social and economic 
harm to provide citizens with advantag-
esandbenefitsbecauseof income ter-
mination or serious reduction caused by 
illness, pregnancy, job accidents, unem-
ployment, disability, old age, death as 
well as increase in the cos t of treatment 
and maintenance.The present s tudy by 
twomeasures:first,principlesdominat-
ing desirable social security and its s tan-
dards; and second, common patterns in 

مقدمــه: امــروزه نظــام تأمیــن اجتماعــی از 
ــت اجتماعــی  ــن ســازوكارهای تحقــق عدال مهم تری
ــا  ــا ب ــًا و تنه ــه تقریب ــری ك ــود: ام ــوب می ش محس
ــای  ــه نظریه ه ــت در هم ــزان اهمی ــاف در می اخت
دولــت، از دولــت لیبــرال تــا دولــت رفــاه و 
ــت. در  ــترك اس ــارفاهی، مش ــای پس ــی دولته حت
ــام  ــا اهتم ــه، دولته ــروع مدرنیت ــا ش ــز  ب ــران نی ای
ویــژه ای بــه نظــام تأمیــن اجتماعــی داشــتند. نظــام 
ــازمان  ــه 102 س ــق مقاوله نام ــی وف ــن اجتماع تأمی
ــی اســت  ــه حمایت ــه منزل ــی كار )1952(، ب بین الملل
كــه جامعــه را در قبــال آســیبهای اجتماعــی و 
ــع  ــطه قط ــه واس ــا ب ــد ت ــد می نمای ــادی متعه اقتص
یــا كاهــش شــدید درآمــد افــراد بــه علــت بیمــاری، 
بــارداری، حــوادث و بیماریهــای ناشــی از كار، 
بیــكاری، از كار افتادگــی، ســالمندی، و فــوت و 
نیــز افزایــش هزینه هــای درمــان و نگهــداری؛ 
ــد. پژوهــش حاضــر،  ــه ده ــه اعضــای خــود ارائ ب
ــن  ــر تأمی ــم ب ــا دو ســنجه: نخســت، اصــول حاك ب
ــای  ــتاندارد و دوم، الگوه ــوب و اس ــی مطل اجتماع
ــی- ــه روش توصیف ــام، ب ــن نظ ــرای ای ــج اج رای
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executing this sys tem, has a descriptive- 
analytical approach.
Literature review: In contrary to com-
mon belief, legal s tructure of Iran’s 
Social Security Sys tem has no short-
coming  in terms of the imperative 
principlesforadesirableandeffective
sys tem and the relevant principles, in-
cluding universality, equality, govern-
ment support,  minimizing the support, 
comprehensiveness, prevention and 
empowerment have a s trong foothold 
in Iranian subjective rules. 
Moreover,, the s tatus quo can be con-
sidered  in terms of the selected pattern. 
Meanwhile,  the path of transforma-
tion from traditional patterns includ-
ing saving and intervention and third 
party guarantee to an incremental path 
of advanced patterns such as occupa-
tion – based and social security general 
sys tem with general law approaches 
should be considered.  Therefore, the 
social security sys tem of Iran is not in a 
disadvantaged s tate in terms of select-
ing an appropriate model and in terms 
of the his torical evolution of patterns in 
the transition from traditional to mod-
ern and it is not far from s tandard sys-
 tems.
Discussion: The present s tudy can be 
summarized as follows: the legal sys-

ــت. ــده اس ــازمان دهی ش ــی س تحلیل
مــرور انتقــادی: برخــاف بــاور رایــج، ســاختار 
حقوقــی تأمیــن اجتماعــی ایــران بــه لحــاظ اصــول 
الزم االجــرا بــرای یــك نظــام مطلــوب و اثربخــش، 
ــه  ــه از جمل ــول مربوط ــت و اص ــتی اس ــد كاس فاق
ــودن  ــت، حداقل ب ــت دول ــری، حمای ــری، براب فراگی
ــت، پیشــگیری، توانمندســازی، در  ــا، جامعی حمایته
ــد.  ــگاه محكمــی دارن ــران جای حقــوق موضوعــه ای
ــوی  ــر الگ ــود از منظ ــام موج ــع نظ ــن، وض همچنی
ــان  ــن می ــت. در ای ــل اس ــل تأم ــز مح ــی نی انتخاب
می تــوان بــه ســیر تحــول از الگوهــای ســنتی 
ــن  ــه و تضمی ــای مداخل ــداز و الگوه ــامل پس ان ش
ســوی  بــه  تدریجــی  ســیر  و  ثالــث  شــخص 
الگوهــای پیشــرفته تأمیــن اجتماعــی نظیــر الگوهای 
مبتنــی شــغل و نظــام هــای عــام تأمیــن اجتماعــی 
بــا رویكــرد حقــوق عمومــی، اشــاره كــرد. بنابرایــن 
بایــد گفــت، نظــام تأمیــن اجتماعــی ایــران دســت 
كــم، از منظــر انتخــاب الگویــی مناســب و همچنیــن 
بــه لحــاظ ســیر تحــول تاریخــی الگوهــا در گــذار 
از ســنتی بــه مــدرن، در وضعیتــی نامطلــوب نیســت 

ــدارد. ــه ای ن ــای اســتاندارد فاصل ــا نظامه و ب
بحــث: ره آورد پژوهــش حاضــر را می تــوان 
ــن  ــی تأمی ــام حقوق ــه نظ ــود ك ــه نم ــن خاص چنی
اجتماعــی ایــران، بــه مثابــة نظامــی كــه از یــك ســو 
اقتضــا دارد كــه در راســتای عــدم وابســتگی كامــل 
ــد، و  ــته باش ــرار داش ــت  ق ــت دول ــه حمای ــرد ب ف
از دیگــر ســو می بایســت در جهــت پوشــش و 
تعمیــم حداقلــی حقــوق شــهروندان در حــوزة 
تأمیــن اجتماعــی مطلــوب گام بــردارد؛ به دلیــل 
پذیــرش اصــول جهانــی و انتخــاب الگوهــای 
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 tem of social security of Iran, as a sys-
 tem that requires, on the one hand, to 
be in line with the individual’s indepen-
dence from the s tate’s support , and, on 
the other hand, to cover and generalize 
the minimum rights of citizens in the 
fieldofdesirable social securitydue 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 sys tem,  
principles of desirable social security, 
patterns of the desirable social security

ــت گذاری،  ــای سیاس ــوزه ه ــا در ح ــب، تنه مناس
ــا  ــرا ب ــن  در عرصــه اج ــذاری و  همچنی مقررات گ

ــت. ــه اس ــددی مواج ــكات متع مش
ــوب،  ــن اجتماعــی مطل ــا: اصــول تأمی كلیدواژه ه
ــام  ــوب، نظ ــی مطل ــن اجتماع ــام تأمی ــای نظ الگوه

تأمیــن اجتماعــی
تاریخ دریافت: 95/5/30

تاریخ پذیرش: 96/2/3

مقدمه 
ــت  ــق عدال ــه تحق ــروز ماســت ك ــه ام ــن مســائل جامع ــن اجتماعــی،1 از مهم تری تأمی
اجتماعــی بــدون توجــه بــه آن میســر نخواهــد بــود و دولتهــا نیــك می داننــد كــه بــدون 
ــر  ــت. ه ــد یاف ــق نخواه ــز تحق ــوب نی ــی و مطل ــی واقع ــم اجتماع ــت، نظ ــق عدال تحق
ــار  ــران آث ــان و اســاس خــود را جب ــی اتخــاذ شــود، بنی ــن اجتماع ــه در تأمی ــتی ك سیاس
ــد  ــرد را دگرگــون می كنن ــت اقتصــادی ف ــه وضعی ــد ك ــی می دان ــار حــوادث مختلف زیان ب
و سیاســتگذاریها در نظــام حقوقــی، اقتصــادی و اجتماعــی كشــورها، بــدون توجــه بــه ایــن 

مبانــی، ره بــه جایــی نخواهنــد بــرد.
شــمار مــواردی كــه تأمیــن اجتماعــی درصــدد پوشــش و جبــران آثــار زیان بــار آنهــا 
برمی آیــد، بــه قــدرت اقتصــادی و ســاختار اجتماعــی هــر كشــور بســتگی دارد. از همیــن 
ــارات  ــزان خس ــوادث و می ــر ح ــراد در براب ــت از اف ــه حمای ــمول و درج ــه ش رو، دامن
ــدرت و ضعــف  ــوان ق ــن، نمی ت ــا وجــود ای ــا تفــاوت خواهــد كــرد. ب ــه آنه ــی ب پرداخت
1. Social Security
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دولتهــا در اجــرای وظایــف مربــوط بــه ایــن حــوزه را، صرفــا وابســته بــه منابــع مالــی آنهــا 
دانســت. در ایــن میــان، انتخــاب ســاختار و الگــوی مناســب، می توانــد كاســتیهای منابــع 
ــادق  ــز ص ــران نی ــت در ای ــن سیاس ــرای ای ــد. اج ــش ده ــادی پوش ــد زی ــا ح ــی را ت مال

ــترش  ــامی و گس ــاب اس ــروزی انق ــد از پی ــژه بع ــران، به وی ــی ای ــام حقوق ــت و نظ اس
ــق  ــال تحق ــه دنب ــا ب ــتها و برنامه ه ــم در سیاس ــت ك ــری، دس ــت و براب ــعارهای عدال ش
عدالــت اجتماعــی از طریــق ســازوكار تأمیــن اجتماعــی بــوده و هســت. در تبییــن مســئله 
بایــد گفــت كــه توجــه بــه شــیب فقــر در چهــل ســال گذشــته در ایــران، از مســائل قابــل 
تامــل بــوده اســت و دســت كــم وجــود ســه نهــاد مســئول در ترمیــم فقــر و گســترش رفــاه 
یعنــی وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی، بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی و كمیتــه 
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 كــه 
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 
ــن  ــه اســت. در ای ــه كار رفت ــكا1 ب ــاالت متحــده آمری ــون 1935 ای به طــور رســمی در قان
راســتا، بنــا بــر نظــر برخــی، اصطــاح تأمیــن اجتماعــی پیــش از آنكــه در قانــون روســیه 

1. The Social Security Act
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و در فرمانــی در اكتبــر 19181 بــه كار بــرده شــود، به طــور غیررســمی در جملــة معروفــی 
از ســیمون بولیــوار،2 دولتمــرد و مبــارز آمریــكای التیــن، بــه كار رفتــه اســت. بــه تعبیــر 
ــن اجتماعــی و  ــزان تأمی ــه بیشــترین می ــی آن اســت ك ــن نظــام حكومت ــوار، كامل تری بولی
ــون  ــن در قان ــی، 1382(. همچنی ــم آورد )عراق ــی را فراه ــت سیاس ــزان امنی ــترین می بیش
1935، تأمیــن اجتماعــی عبــارت اســت از حمایتــی از اقشــار مختلــف جامعــه كــه بــر اثــر 
اوضــاع سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، وضعیــت آنهــا دگرگــون شــده اســت 
ــری و از كار  ــواده، پی ــت خان ــرگ سرپرس ــا م ــكاری ت ــد بی ــی مانن ــه بحرانهای ــر ب و منج
افتادگــی، آن هــم از طریــق كمكهــای اجتماعــی و نیــز بیمه هــای اجتماعــی، شــده اســت 

)مــور، 1992(.
قانــون مــورد بحــث از ایــن لحــاظ كــه تنهــا خطرهــای پیــری، بیــكاری، از كار افتــادی 
ــه  ــی را، ب ــای اجتماع ــة خطره ــه هم ــرد، ن ــر می گی ــواده را در ب ــرگ سرپرســت خان و م
مفهــوم خــاص تأمیــن اجتماعــی نزدیــك اســت. همچنیــن ایــن قانــون را از ایــن لحــاظ 
كــه بــه مســائل پیشــگیرانه نیــز توجــه دارد و سیاســتهایی را در مــورد اشــتغال و اســتخدام 
ــدة مفهــوم عــام تأمیــن  كامــل و ســامت و بهداشــت اتخــاذ می كنــد، می تــوان در بردارن
ــای  ــته و گروهه ــاص نداش ــی اختص ــر خاص ــه قش ــه ب ــژه آنك ــت. به وی ــی دانس اجتماع
ــد افــزود كــه  ــرار می دهــد. در تبییــن مســئله بای مختلــف اجتماعــی را مــورد حمایــت ق
اگــر تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم عــام در نظــر باشــد، معنایــی جــز ایــن نــدارد و بایــد 
سیاســتهای پیشــگیرانه را نیــز در بــر گیــرد )ســتاری فر، 1377(. بدیــن ترتیــب، مفــاد ایــن 
ــی«  ــاه اجتماع ــی »رف ــم و حت ــوم اع ــه مفه ــی« ب ــات اجتماع ــا اصطــاح »خدم ــون، ب قان
ــه مفهــوم خــاص از تأمیــن اجتماعــی  ــز ب ــی نی ــی نخواهــد داشــت. رویكــرد جهان تفاوت

1. Decree on the Social Security of Working People 
2. Simón Bolívar
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ــم در  ــی كار و ه ــازمان بین الملل ــة شــماره 102 س ــم در مقاوله نام ــه ه ــل دارد؛ چراك تمای
مــادة 25 اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر، تأمیــن اجتماعــی در معنــای اخــص تعریــف شــده 
اســت. بنــد 1( مــادة 25 اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر، مقــرر مــی دارد: »هركــس حــق دارد 

از ســطح زندگــی مناســبی بــرای تأمیــن بهداشــت و رفــاه خــود و خانــوادة خــود ازجملــه 
خــوراك، پوشــاك و مراقبتهــای پزشــكی و خدمــات اجتماعــی الزم و نیــز از حــق داشــتن 
تأمیــن درصــورت بیــكاری، بیمــاری، معلولیــت، بیوگــی، ســالخوردگی و در ســایر مــوارد 
ــد،  ــت داده باش ــاش را از دس ــرار مع ــایل ام ــود وس ــار خ ــارج از اختی ــی خ ــه علل ــه ب ك

برخــوردار گــردد« )موحــد، 1382(. 
ــن  ــه، تأمی ــه آن پرداخت ــران ب ــوری اســامی ای ــون اساســی جمه آنچــه اصــل 29 قان
اجتماعــی بــه مفهــوم اخــص اســت. در ایــن اصــل آمــده: »برخــورداری از تأمیــن اجتماعی 
ــی،  ــتی، در راه ماندگ ــی، بی سرپرس ــری، از كار افتادگ ــكاری، پی ــتگی، بی ــر بازنشس از نظ
ــه  ــكی ب ــای پزش ــی و مراقبته ــتی و درمان ــات بهداش ــه خدم ــاز ب ــوانح، نی ــوادث و س ح
صــورت بیمــه و غیــره حقــی اســت همگانــی...«. در اصــل یــاد شــده، راههــای برخــورد بــا 
آثــار خطرهــای اجتماعــی و رفــع آنهــا كــه هــدف اصلــی تأمیــن اجتماعــی اســت، محــدود 
ــی  ــای اجتماع ــد كمكه ــر مانن ــای دیگ ــتفاده از راهه ــاوه، اس ــه ع ــده و ب ــه نش ــه بیم ب
نیــز ممكــن دانســته شــده اســت. از ایــن رو، نظــام تأمیــن اجتماعــی در معنــای خــاص، 
ــا  ــه ب ــه ای ك ــه گون ــرد؛ ب ــی را در برمی گی ــه ای اجتماع ــای بیم ــموالن صندوقه ــه مش كلی
پرداخــت حــق بیمــه مقــرر، مطابــق مقــررات مربــوط بــه بیمه هــای اجتماعــی، اشــخاص 
ــن  ــد. ای ــت مســتمریهای بازنشســتگی و... برخــوردار می گردن ــر دریاف ــی نظی از حمایتهای
مفهــوم از تأمیــن اجتماعــی در اصولــی چــون اصــل اختصــاص حمایــت بــه بیمه شــدگان 
ــه ای  ــای بیم ــدات صندوقه ــن تعه ــا، اصــل تضمی ــودن مزای ــدوق، اصــل مشــاركتی ب صن
ــه ای  ــای بیم ــی صندوقه ــع مال ــن مناب ــت در تأمی ــت، اصــل مشــاركت دول ــوی دول از س
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ــدوق  ــت در دو صن ــع عضوی ــا، اصــل من ــض در برخــورداری از مزای ــدم تبعی و اصــل ع
بیمــه ای جریــان دارد. بــه نحــو اجمــال تفــاوت دو مفهــوم عــام و خــاص تأمیــن اجتماعــی 
را می تــوان چنیــن بیــان داشــت: 1. از جهــت قلمــرو، تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم خــاص 

ــت  ــام؛ 2. از جه ــوم ع ــه مفه ــی ب ــن اجتماع ــداف تأمی ــق اه ــرای تحق ــت ب ــزاری اس اب
اشــخاص تحــت حمایــت، تبصــرة 1 مــادة 1 قانــون ســاختار راه گشــا اســت: »برخــورداری 
از تأمیــن اجتماعــی، بــه نحــوی كــه در ایــن قانــون می آیــد، حــق همــه افــراد كشــور و 
ــق بنــد ط مــاده 9  تأمیــن آن، تكلیــف دولــت محســوب می شــود«، از ســوی دیگــر مطاب
قانــون ســاختار: »ارائــه تعهــدات بیمــه ای صندوقهــا در قبــال افــراد عضــو و تحــت پوشــش 
براســاس قاعــده عدالــت و بــه تناســب میــزان مشــاركت )ســنوات و میــزان پرداخــت حــق 
بیمــه( و بــا تنظیــم ورودیهــا و خروجیهــا، طبــق محاســبات بیمــه ای صــورت می پذیــرد«. 
ــوم  ــه مفه ــن اجتماعــی ب ــت تأمی ــرة مشــموالن تحــت حمای ــد گفــت دای ــن رو، بای از ای
عــام، بســی افــزون از مفهــوم خــاص اســت؛ 3. از جهــت اصــول حاكــم، گفتــه شــد كــه 
ــروی  ــر بیمه هــای اجتماعــی پی ــه مفهــوم خــاص، از اصــول حاكــم ب ــن اجتماعــی ب تأمی
ــزار بیمــه اجتماعــی1 اســتفاده نمی شــود و  ــًا از اب ــام، ضرورت ــی در مفهــوم ع ــد. ول می كن
از ایــن رو خبــری از اصــول حاكــم بــر بیمه هــای اجتماعــی نیســت؛ 4. از جهــت نقــش 
دولــت، در تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم عــام، دولــت تكلیــف دارد تــا به طــور مســتقیم و 
غیرمســتقیم هزینــه الزم را تأمیــن كنــد. در حالــی كــه در مفهــوم خــاص، دولــت بیشــتر 

نقــش حامــی دارد. 
مطابــق بنــد ح مــاده 9 قانــون ســاختار: »حقــوق افــراد عضــو و تحــت پوشــش در قبــال 
تعهــدات قانونــی ســازمانها، مؤسســات و صندوقهــای بیمــه ای ایــن نظــام، تحــت ضمانــت 
دولــت خواهــد بــود و دولــت مكلــف اســت تمهیــدات مالــی، اعتبــاری و ســاختاری الزم 

1. Social Insurance 
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در ایــن زمینــه را اتخــاذ نماید«.البتــه آنچــه در مــادة یــك قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه 
ــم، خــارج  ــوم اع ــه مفه ــی ب ــن اجتماعــی، حت ــده، از حــوزه تأمی ــن اجتماعــی1 آم و تأمی
اســت و در حــوزه خدمــات اجتماعــی و رفــاه اجتماعــی وارد می شــود؛ چــرا كــه عــاوه 

ــن ســامت  ــی و تأمی ــط اجتماع ــا محی ــرد ب ــی، ســازگاری ف ــت اجتماع ــق عدال ــر تحق ب
روحــی و روانــی او مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. شــاید بتــوان گفــت ســیر اندیشــة 
بشــری در راســتای كاهــش آثــار خطرهــای اجتماعــی، ســه مرحلــه اصلــی داشــته اســت: 
بیمه هــای خصوصــی، بیمه هــای اجتماعــی، و تأمیــن اجتماعی)عراقــی، 1382(. بیمه هــای 
اجتماعــی در دوران معاصــر تبدیــل بــه یكــی از نظامهــای تأمیــن اجتماعــی شــده اســت. 
ــی  ــن اجتماع ــه تأمی ــت ك ــی اس ــررات و نهادهای ــن و مق ــة قوانی ــور از آن مجموع و منظ
بــرای رســیدن بــه هدفهــای خــود از آنهــا اســتفاده می كنــد. همچنیــن تفاوتهــای زیــر را 
ــن  ــوی تأمی ــه س ــی را ب ــای اجتماع ــول بیمه ه ــی تح ــه چگونگ ــرد ك ــرح ك ــوان مط می ت
ــهای  ــده از جنبش ــه برآم ــا ك ــی، از آنج ــای اجتماع ــد: 1. بیمه ه ــاز می گوی ــی ب اجتماع
ــه  ــی ك ــد، در حال ــرار می دادن ــا قشــر كارگــر را تحــت پوشــش ق ــد، تنه كارگــری بوده ان
تأمیــن اجتماعــی همــواره بــه مثابــة یــك حــق مطــرح اســت و همــه اعضــای جامعــه را 
ــترده تر  ــیار گس ــد، بس ــه می ده ــی ارائ ــن اجتماع ــه تأمی ــی ك ــد؛ 2. مزایای ــش می ده پوش
بــود، در حالــی كــه بیمه هــای اجتماعــی همــه خطرهــا را پوشــش نمی دهــد؛ 3. 
ــی  ــن اجتماع ــه تأمی ــی ك ــه ای اســت؛ در حال ــك نظــام بیم ــی، ی ــای اجتماع نظــام بیمه ه
ــی،  ــام حمایت ــر )نظ ــای دیگ ــار ابزاره ــزاری در كن ــوان اب ــه عن ــا ب ــه ای، تنه ــام بیم از نظ
ــی  ــه حمایتهای ــن اجتماعــی ب ــزات، تأمی ــن تمای ــا وجــود ای ــد. ب ــدادی( اســتفاده می كن ام

1. ماده 1- دراجرای اصل بیست و نهم )29( قانون اساسی جمهوری اسامی ایران وهمچنین بندهای )2( و )4( اصل 
بیست و یكم )21( قانون اساسی جمهوری اسامی ایران...وحمایت از همه افراد كشور ... نظام تأمین اجتماعی ... برای 

امور ذیل برقرارمی گردد:الف – بازنشستگی...ب - بیكاری...
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ــی  ــت ناتوان ــه عل ــه ب ــد ك ــه می كن ــخاصی ارائ ــه اش ــذار ب ــه قانون گ ــردد ك ــاق می گ اط
ــت  ــن الزم اس ــد. بنابرای ــرار می گیرن ــر ق ــر فق ــرض خط ــتغال در مع ــی در اش ــا كم توان ی
ــه تحــت  ــن هــر كمكــی ك ــی داشــته باشــد. همچنی ــای قانون ــی مبن ــن حمایتهای ــه چنی ك

ــود،  ــد می ش ــراد نیازمن ــه اف ــری ب ــتانه دیگ ــای انسان دوس ــا انگیزه ه ــا ب ــه ی ــوان صدق عن
ــا زمانــی كــه براســاس ســاختاری نظام منــد از  ــر اســت، ت گرچــه در رفــع فقــر آنهــا مؤث
ســوی دولــت جــذب و ارائــه نشــده باشــد، در حــوزه تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم نویــن 
خــود قــرار نمی گیــرد. بنابرایــن، ارائــه حمایتهــای تأمیــن اجتماعــی، در زمــرة وظایــف و 
تعهــدات دولــت اســت نــه مــردم. درنتیجــه، كمكهایــی ماننــد آنچــه مــردم ایــران در قالــب 
زكات و فطریــه بــه عمــل می آورنــد، جــزء حمایتهــای تأمیــن اجتماعــی در مقــام انجــام 
تكلیــف دولــت نیســت زیــرا مبنــای ارائــة حمایتهــا، جلوگیــری از كاهــش درآمــد اســت. 
در ایــن مــورد بــه كمكهــای ســازمانهای حمایتــی نیــز می تــوان اشــاره كــرد، كــه چنانچــه 
ثابــت شــود افــراد فاقــد نیــاز مالــی هســتند، از دریافــت حمایــت محــروم خواهنــد شــد. 
ــه  ــا اســت ك ــه ای از مزای ــن اجتماعــی مجموع ــز، اصطــاح تأمی ــوق انگلســتان نی در حق
بــه شــكل نقــدی بــه متقاضیــان واجــد شــرایط پرداخــت می شــود. برخــاف كشــورهای 
اروپــای غربــی، مراقبتهــای پزشــكی یــا حمایتهــای اشــتغال و آمــوزش، جــزء نظــام تأمیــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــش و ب ــن بخ ــان ای ــال، 1995(. در پای ــود )ه ــوب نمی ش ــی محس اجتماع
ماهیــت تحلیلــی پژوهــش حاضــر، و همچنیــن لــزوم تطبیــق و ارزیابــی قوانیــن و مقــررات 
ــه  ــم ب ــن برخــی مفاهی ــه و تبیی ــوع مطالع ــاه اجتماعــی، تشــریح ن ــن و رف در حــوزة تأمی

ــه نظــر می رســد: ــی ضــروری ب شــرح آت
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الف( نوع مطالعه
ــب از روش  ــه گــردآوری مطال ــه ماهیــت تحلیلــی پژوهــش حاضــر، در مرحل نظــر ب
اســنادی و كتابخانــه ای اســتفاده شــده اســت. در ایــن شــیوه ارزیابــی و ســنجش داده هــا 
بــا بهره گیــری 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
1. تأمین اجتماعی

ــای  ــردم در حوزه ه ــت از م ــرای حمای ــت ب ــف دول ــدارك تكالی ــی و ت ــه پیش بین  ب
ــول و  ــاس اص ــی از آن براس ــی ناش ــای اجتماع ــت و حمایته ــكاری و معلولی ــكن، بی مس

ــردد. ــاق می گ ــوط اط ــن مرب قوانی

2. تأمین اجتماعی فراگیر 
از میــان وظایــف بی شــمار دولتهــا در حــوزة آمــوزش، بهداشــت و تأمیــن اجتماعــی، 
اختــاف جــدی درخصــوص اصــل مســئولیت دولــت و میــزان، نحــوه حمایــت، دخالــت 
ــا  و نظــارت دولــت از حقــوق اجتماعــی و رفاهــی شــهروندان اســت. بدیــن جهــت و ب
ــر دارد،  ــی در ب ــار متفاوت ــج و آث ــا، نتای ــاوت دولته ــه اینكــه سیاســت گذاری متف توجــه ب
انتخــاب سیاســتی متناســب بــا فضــای سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی كشــور، 

ــد. ــت می انجام ــت دول ــی و مطلوبی ــه كارای ب

3. نظام تأمین اجتماعی مطلوب 
نظامــی در ابعــاد تقنینــی و اجرایــی كــه بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی كشــور در 
ســطح حداقــل تكفــل عمومــی، شــهروندان را در ســه حــوزه مســكن، بیــكاری و معلولیــت 
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ــه  مــورد حمایــت قــرار می دهــد. نظامــی در نقطــه تعــادل عــدم وابســتگی كامــل فــرد ب
ــه حفــظ كرامــت  ــاد شــده كــه الزم ــی در حوزه هــای ی ــن حداقل ــت و تأمی ــت دول حمای

انســان اســت.

مرور انتقادی
تحلیل ساختار تأمین اجتماعی ایران در پرتو اصول تأمین اجتماعی مطلوب1

1. اصل فراگیری
ــام،  ــوم ع ــه مفه ــی ب ــن اجتماع ــای تأمی ــه حمایته ــن اصــل آن اســت ك ــور از ای منظ
شــامل همــه افــراد ملــت می شــود. اصــل 29 قانــون اساســی، تبصــره 1 مــاده 1 و بنــد ج 
مــادة 9 قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی مصــوب 21383 و مــواد 22 
و 35 اعامیــة جهانــی حقــوق بشــر 1948 نیــز بــر ایــن موضــوع تأكیــد دارد. بدیــن معنــا 
ــة  ــردد و هم ــه خاصــی گ ــه طبق ــد محــدود ب ــای نمی توان ــن مزای ــه برخــورداری از ای ك
انســانها بــه صــرف انســان بــودن، حــق برخــورداری از مزایــای تأمیــن اجتماعــی را دارنــد. 
از ایــن رو در تردیــد بیــن بهره منــدی یــا محرومیــت از ایــن حمایتهــا، اصــل برخــورداری 
افــراد ملــت اســت. یكــی از نقایــص نظــام تأمیــن اجتماعــی مــا، عــدم پوشــش بیمــه ای 

بخــش قابــل توجهــی از جمعیــت فعــال و البتــه غیرفعــال كشــور اســت )نعیمــی، 1393(.

2. اصل برابری
در حقــوق تأمیــن اجتماعــی، اصــل برابــری3 بیمــه شــدگان در برخــورداری از مزایــای 
ــه  ــد مختــص ب ــا كــه برخــورداری از حمایتــی خــاص نمی توان ــن معن حاكــم اســت. بدی
1. basic social security principles

2. ماده 9 - اصول و سیاست های اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد:...ج - سیاست فراگیری: كه 
براساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی باید برای كلیه آحاد ملت تأمین و تضمین شود...

3. equality
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جنــس، طبقــه، پیــروان مذهــب یــا نــژاد خاصــی گــردد. بــا ایــن حــال ممكــن اســت ارائــه 
ــان،  ــام زایم ــتمزد ای ــت دس ــا غرام ــدی1 ی ــه عائله من ــد كمــك هزین ــا مانن برخــی حمایته
فقــط بــه یكــی از دو جنــس پرداخــت شــود )نعیمــی، 1393(. حقــوق تأمیــن اجتماعــی 

ــه  ــی ب ــض مثبت ــت در آن تبعی ــه دول ــی اســت ك ــوق كار، یكــی از حوزه های ــار حق در كن
ــه، ســن و شــرایط بازنشســتگی در خصــوص  ــرای نمون ــرد. ب ــان در نظــر می گی ــع زن نف
ــردان  ــتگی م ــه بازنشس ــبت ب ــب تری نس ــرایط مناس ــًا از ش ــوان، عموم ــتگی بان بازنشس
برخــوردار اســت. در واقــع دولــت می توانــد برخــی كاســتیهای قوانیــن و مقــررات حــوزه 
حقــوق كیفــری و مدنــی را كــه تغییــر آن بــه دالیــل مختلــف آســان نیســت، بــا برقــراری 
تبعیــض مثبــت در حقــوق كار و تأمیــن اجتماعــی جبــران نمایــد. مــاده 76 قانــون تأمیــن 
ــد 1 و 2 اصــل 21  ــر2، بن ــوان كارگ ــد بان ــش از موع ــتگی پی ــون بازنشس ــی و قان اجتماع
قانــون اساســی3 و بنــد د مــاده 34، بندهــای ز، ط و ك مــاده 4 5و مــاده 10 قانــون ســاختار6. 
الزم بــه ذكــر اســت كــه تبعیــض منفــی در بنــد 9 و 14 اصــل 37، اصــول 19 و 20 قانــون 

اساسی8 و ماده 1 قانون ساختار منع شده است.
1. child allowance / family allowance

2. ماده 76- مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند 
داشت... 2ـ سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه وپنج سال تمام رسیده باشد...تبصره 1- كسانی كه 30 سال 
تمام كار كرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتیكه سن مردان 50 سال و سن 

زنان 45 سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند...
3. اصل 21: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسامی 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 ...
4. ماده -3 اهداف و وظایف حوزه بیمه ای به شرح زیر می باشد:...د - تشكیل صندوق های بیمه ای مورد نیاز ازقبیل بیمه 

حرف و مشاغل آزاد)خویش فرمایان و شاغل غیردائم(... بیمه خاص زنان بیوه... و بیمه خاص حمایت از كودكان...
5. ماده -4 اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می باشد:... ز- تحت پوشش قرار دادن خانواده های 

بی سرپرست... ط - حمایت از مادران ... ك - فراهم آوردن امكانات الزم به منظور بهبود وضع ... معلولین ...
6. ماده -10 اتخاذ سیاستهای یارانه ای ... به نحوی كه به تدریج یارانه اعطائی به خانواده های پردرآمد كاهش یافته و ... 

میزان یارانه اعطایی به خانواده های كم درآمد افزایش یابد...
7. اصل 3: دولت جمهور اسامی ایران موظف است ... همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد: ...-9 رفع 

تبعیضات ناروا...در تمام زمینه های مادی و معنوی...-14تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد ... و تساوی عموم در 
برابر قانون.

8. اصل 19: مردم ایران ... از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ... سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم: همه افراد ملت ... 
یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی...  برخوردارند.
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3. اصل تکلیف دولت به حمایتهای موضوع تأمین اجتماعی
ــه حمایتهــا اســت. بدیــن   در تأمیــن اجتماعــی، ایــن دولــت اســت كــه مســئول ارائ
معنــا كــه دولــت تكلیــف كلــی برقــراری نظــام جامــع تأمیــن اجتماعــی را برعهــده دارد. 
در عمــل، دولــت بــه نــدرت بــه صــورت مســتقیم اقــدام بــه ارائــه ایــن حمایتهــا می كنــد 
ــه انجــام می رســاند.  ــدادی و... ب ــی، ام ــه ای، حمایت ــای بیم ــق نهاده ــن كار را از طری و ای
اصــل 29 قانــون اساســی و نیــز تبصــره 1 مــاده 1 قانــون ســاختار متضمــن ایــن معناســت. 
تكلیــف دولــت بــه ارائــه ایــن حمایتهــا در برابــر حــق ملــت در الــزام دولــت بــه انجــام 
ایــن تكلیــف قــرار می گیــرد. ایــن اصــل بــه اصــل همبســتگی9 نیــز شــهرت یافتــه اســت 
ــه و در جهــت  ــرای نمون ــت اســت. ب ــت از آحــاد مل و وجــه تســمیه آن نمایندگــی دول
ــه  ــی ب ــت تكلیف ــكاری 1369 دول ــه بی ــون بیم ــق قان ــه وف ــش گفت ــار اصــول پی ــن آث تبیی
ــع مالــی صنــدوق  ــه وجهــی جهــت تأمیــن مناب پرداخــت حــق بیمــه بیــكاری یــا هرگون
ــرری  ــور در پرداخــت مق ــدوق مذك ــن چنانچــه صن ــا وجــود ای ــدارد. ب ــكاری ن ــه بی بیم
بیمــه بیــكاری دچــار مشــكل شــود، دولــت مكلــف اســت منابــع الزم را در اختیــار ایــن 
صنــدوق قــرار دهــد، بــه موجــب اصــل همبســتگی اجتماعــی، دولــت خطراتــی را كــه در 
ــادگان اســت، بیــن تمامــی افــراد جامعــه  انتظــار برخــی اقشــار ماننــد پیــران و از كار افت
تقســیم كنــد؛ اصــل تضمیــن تعهــدات ســازمانهای بیمــه ای از ســوی دولــت، نتیجــه اصــل 

تكلیــف دولــت بــه برقــراری حمایتهــای تأمیــن اجتماعــی اســت.

4. اصل حداقلی بودن حمایتهای تأمین اجتماعی 
حقــوق تأمیــن اجتماعــی، تأمیــن كمینــه امكانــات الزم جهت زندگــی شــرافت مندانه را 
برعهــده دولــت می گــذارد. حــق اشــخاص نیــز در همیــن محــدوده خاصــه می شــود. در 

9. solidarity
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ایــن حقــوق، بحــث كســب ســود یــا مســتمری باالتــر از ســوی بیمه شــدگان نیســت. لــذا 
بیمــه شــده نمی توانــد علی االصــول از دو مســتمری بهره منــد شــود. در عیــن حــال بایــد 
توجــه داشــت كــه ایــن اصــل دارای مــرزی باریــك بــا اصــل كفایــت اســت. حمایتهــای 

تأمیــن اجتماعــی در عیــن حداقلــی بــودن، بایــد كافــی باشــد. یعنــی بــرای داشــتن یــك 
زندگــی شــرافتمندانه كفایــت كنــد. بنــد ب مــاده 9 قانــون ســاختار1 مبیــن اصــل مذكــور 
ــز مشــهور اســت. ایــن اصــل در مــواد 27، 32  ــودن نی ــه ای ب ــه اصــل پای می باشــد كــه ب
ــه پنج ســاله پنجــم توســعه مصــوب 1389 مجلــس شــورای اســامی2  ــون برنام و 38 قان

مــورد تأكیــد قــرار گرفتــه اســت.

5. اصل حمایتی بودن
مطابــق ایــن اصــل، دولــت نیــز بــه دنبــال كســب ســود و منفعــت نیســت، و هــدف 
حمایــت از آحــاد جامعــه اســت. دولــت مكلــف اســت تــا هزینــه قابــل توجهــی را صــرف 
حمایتهــای تأمیــن اجتماعــی نمایــد، حتــی اگــر ســودی نصیــب دولــت نشــود. اصــل 29 
ــون  ــای 2 و 4 اصــل 21 قان ــن بنده ــران و همچنی ــوری اســامی ای ــون اساســی جمه قان
اساســی3 و مــاده 1 و بنــد ب مــاده 2 قانــون ســاختار4، بــه نوعــی مؤیــد ایــن اصــل اســت. 
و از آثــار آن، منــع بیمــه مضاعــف اســت. كمــا اینكــه در حقــوق مــا، اســتثنائات ایــن اصــل 

1. ماده -9 اصول و سیاست های اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر است: ... ب - سیاست كفایت: كه 
براساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحادجامعه تأمین...

2. ماده 27- دولت مجاز است نسبت به برقراری... بیمه های اجتماعی پایه شامل مستمری های پایه و بیمه های درمانی 
پایه... اقدام نماید. ماده 32- ... د – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است...برنامه نظام درمانی كشور 

را در چهارچوب یكپارچگی بیمه پایه درمان... ارائه نماید. ماده 38– به منظور توسعه ... بیمه های سامت...الف – دولت 
مكلف است ساز وكارهای الزم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سامت...را اباغ نموده است. 

3. اصل 21: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسامی تضمین نماید و امور زیر را انجام 
دهد :... -1 حمایت مادران ...، و حمایت از كودكان بی سرپرست. -3 ایجاد بیمه خاص بیوگان  ...

4. نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد:...ب - حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و 
توانبخشی واعطای یارانه و كمكهای مالی به افراد و خانواده های نیازمندی است...
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زیــاد اســت. بــرای نمونــه می تــوان بــه مــاده 28 قانــون برنامــه پنج ســاله پنجــم توســعه1، 
و همچنیــن مــاده واحــده قانــون پرداخــت حقــوق وظیفــه بــه فرزنــدان مســتخدمین متوفی 

مصــوب 1355 اشــاره كرد2.

6. اصل جامعیت3
مضمــون آن، پوشــش خطرهایــی اســت كــه موجــب كاهــش درآمــد می شــود و تأمیــن 
اجتماعــی می بایســت در هــر وضعیــِت تهدیدكننــده، حداقــل اســتانداردهای الزم جهــت 
تــداوم حیــات شــرافتمندانه را تأمیــن كنــد. از ایــن رو حمایتهــای الزم دارای تعــدد اســت. 
بنــد الــف مــاده 9 قانــون ســاختار4، بــه ایــن اصــل اشــاره دارد. مطابــق مــاده 2 مقاوله نامــه5 
ــی كار7،  ــازمان بین الملل ــوب 1952 س ــی6( مص ــن اجتماع ــی تأمی ــتانداردهای حداقل )اس
برقــراری فقــط ســه نــوع حمایــت8، از میــان نـُـه قســم مذكــور شــامل: مراقبتهــای پزشــكی 
و مزایــای بیمــاری، بیــكاری، ســالمندی، آســیب دیدگــی ضمــن كار، عائله منــدی، زایمــان، 
نقــص عضــو و بازمانــدگان اجبــاری اســت )ســپهری، 1383(. نكتــه مهــم ایــن اســت كــه 
مقاوله نامــه در مــورد بیمــه كارگــران اســت و درخصــوص بیمه شــدگان ســایر صندوقهــا 
ماننــد صنــدوق حمایــت وكا و... قابــل اســتناد نیســت و نظــام تأمیــن اجتماعــی مكلــف 

اســت ایــن حمایتهــا را بــرای آحــاد جامعــه فراهــم نمایــد )بادینــی، 1387(. 

1. ماده 28- به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و... صندوق های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه 
شدگان ایجاد گردد...ه- به منظور برقراری بیمه تكمیلی بازنشستگی، صندوق های بیمه اجتماعی مجازند....

2. در صورت فوت مادر و پدری كه مستخدم وزارتخانه ها یا مؤسسات یا شركت های دولتی یا شهرداری ها باشند، 
فرزندان آنان می توانند .... از هر دو حقوق وظیفه .... استفاده نمایند ...

3. principle of comprehensiveness
4. ماده 9 - اصول و سیاست های اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر است:الف - سیاست جامعیت: جامعیت 

به معنای ارائه كلیه 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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7. اصل پیشگیری
 ایــن اصــل در بنــد د مــاده 9 قانــون ســاختار آمــده اســت. وفــق ایــن بنــد: »اعمــال 
ایــن سیاســت شــامل هــر ســه حــوزه بیمــه ای، حمایتــی و امــدادی اســت و مطابــق آن بــر 
ضــرورت هماهنگــی بــا ســایر دســتگاههای مؤثــر تأكیــد می شــود، بــه نحــوی كــه تــاش 
ــوان  ــه عن ــی ب ــكات اجتماع ــات و مش ــترش انحراف ــا گس ــور ی ــگیری از ظه ــرای پیش ب
ــزود بســیاری  ــد اف ــرد«. بای ــرار گی ــای عمــل ق ــك سیاســت هماهنگــی فرابخشــی، مبن ی
ــا ایــن مســئله كــه تأمیــن اجتماعــی شــامل پیشــگیری هــم بشــود،  ــان نیــز ب از حقوق دان
مخالفــت دارنــد. زیــرا دیگــر نمی تــوان بــرای تأمیــن اجتماعــی حــد و مــرزی قائــل شــد 

ــی و همــكاران، 1386(. )عراق

8. اصل توانمندسازی
موضــوع بنــد )و( مــاده 9 قانــون ســاختار، كارگســتری اســت كــه جــزء اصــول حاكــم 
ــود.  ــوب ش ــداف آن محس ــد از اه ــا می توان ــردد، ام ــی نمی گ ــی تلق ــن اجتماع ــر تأمی ب
ــا ایجــاد  ــی اســت و ب ــور، »سیاســت كارگســتری، ســازوكاری غیرحمایت ــد مذك ــق بن طب
زمینه هــای اشــغال فــرد، امــكان تأمیــن نیــاز توســط خــود او فراهــم می شــود و بــه معنــای 
ارائــه خدمــات رفاهــی بــه شــرط انجــام تعهــدات معیــن اســت«. لــذا از بیــان آن بــه عنــوان 
ــون  ــاده 9 قان ــد هـــ م ــم. براســاس بن ــة حاضــر خــودداری نمودی اصلــی مســتقل در مقال
ســاختار: »سیاســت توانمندســازی بــه معنــای كاهــش روشــهای مبتنــی بــر تأمیــن مســتقیم 
ــن نیازهــا توســط  ــه منظــور تأمی ــردی و جمعــی ب ــش تواناییهــای ف ــًا افزای ــاز و متقاب نی
ــا  خــود افــراد وابســته اســت«. ایــن سیاســت از طریــق نهادهــای حمایتــی و بیمــه ای و ب

ــهبازی نیا، 1386(. ــردد )ش ــری می گ ــوع پیگی ــهای متن ــتفاده از روش اس
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سنجش نظام تأمین اجتماعی ایران با الگوهای رایج پیشرفته
 انســان در ابتــدا، بــرای مصــون مانــدن از حــوادث تهدیدكننــده امنیــت اقتصــادی اش، 
ــی و  ــای اجتماع ــت خطره ــت محدودی ــه عل ــته ب ــه در گذش ــداز روی آورد ك ــه پس ان ب
ســاده بــودن زندگــی می توانســت مثمــر باشــد )پناهــی، 1376(، امــا بــه تدریــج، اندیشــة 
تضمیــن بــا مداخلــه شــخص ثالــث بــه عنــوان حركــت آغازیــن بــرای ایجــاد نظامهــای 
تأمیــن اجتماعــی پذیرفتــه شــد )همایون پــور، 1376(. از آنجــا كــه در بســیاری از خطرهــا 
همچــون پیــری، از شــخص ثالــث مســئوِل زیــان، خبــری نیســت، لــذا ایــن امــر موجــب 
ــای  ــن زمینه ه ــد.1 در تبیی ــی ش ــوق عموم ــرد حق ــا رویك ــی ب ــای اجتماع ــول بیمه ه تح
ظهــور تأمیــن اجتماعــی در دوران جدیــد، می تــوان بــه دو سیاســتمدار و نویســنده 
تاریخ ســاز اشــاره كــرد كــه نظریــات عمــده در رابطــه بــا بیمــه اجتماعــی ارائــه داده انــد: 
ابتــدا صدراعظــم آلمــان، اتــو ون بیســمارك،2 ســپس سیاســتمدار و نویســنده بریتانیایــی، 

ــرد بوریــج3 )عراقــی و همــكاران، 1386(. ل

1- نظامهای مبتنی بر شغل
براســاس دیــدگاه بیســمارك، هــدف بیمه هــای اجتماعــی، پوشــش جمعیــت شــاغل، 
به ویــژه كارگــران اســت. در ایــن دیــدگاه،4 میــزان و طــول دوره اعطــای مزایــا براســاس 

1. در ایران، شكل گیری جدی بیمه های اجتماعی به 1304 یعنی سال تأسیس صندوق بازنشستگی كشوری )كاركنان 
دولت( برمی گردد. در 1309 نیز به موجب مصوبه دولت مقرر شد صندوق احتیاط طرق و شوارع در كشور تأسیس شود 

كه هدف آن بیمه كردن كارگران شاغل در عملیات راه سازی راه آهن در برابر حوادث ناشی از كار بود كه عمًا از 1310 
قوت اجرای گرفت. براساس این مصوبه،  از مزد هر كارگری، روزی یك شاهی و از حقوق كلیه روزمزدها و كنتراتی 

هایی كه در طرق كار می كردند، دو درصد كسر می شد تا صرف كارگرانی شود كه حین انجام كار دچار سانحه می شوند.
2. Otto Von Bismarck
3. William Henry Beveridge

4. نظام بیسماركی دارای اشكاالتی به این شرح است: 1. شهروندانی كه كاری نمی كنند، از تأمین های خاص برخوردار 
نیستند. 2. در بین گروههای مختلف نابرابری در هزینه تأمین وجود دارد كه یكپارچگی ملی را به خطر اندازد. 3. تحول 
نامناسب مشاغل و جمعیت، ورشكستگی صندوق ها را موجب شود. همچنین نحوه اداره این نظام، محتاج افراد حرفه ای 

و عاقه مند به امور عمومی است به دور وسوسه های صنفی. 
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ســنوات كاری افــراد و میــزان و ســابقه پرداخــت حــق بیمــه آنــان و همچنیــن درآمــدی كــه 
ــك، 1385(.  ــز پتری ــود )فیت ــن می ش ــته اند، تعیی ــی داش ــره اجتماع ــوع مخاط ــش از وق پی
از ایــن رو مدیریــت و اداره ایــن طــرح بــه گروههایــی ســپرده می شــود كــه مســتقیمًا از 

ذینفعــان طــرح محســوب می شــوند، ماننــد اتحادیه هــای صنفــی كارگــران و كارفرمایــان. 
در ایــن جریــان فكــری، حــق برخــورداری از تأمیــن اجتماعــی، در اصــل، بــر یــك فعالیت 
ــدون  ــا ب ــوق ی ــا اجــرت و حق ــد ب ــز می توان ــت نی ــن فعالی ــه ای اســتوار اســت و ای حرف

اجــرت و حقــوق باشــد )فرگوســن، 1995(.
ــا تفاوتهــای محسوســی در جزئیــات، بــر اكثــر   ایــن بــاور و جریــان فكــری، البتــه ب
ــوان  ــال می ت ــرای مث ــت. ب ــا اس ــی حكمفرم ــای غرب ــی در اروپ ــن اجتماع ــای تأمی نظامه
ــای خانوادگــی و مســتمرِی ســالمندِی  ــه اســتثنای مزای ــرد كــه ب ــام ب از كشــور فرانســه ن
ــوارد  ــه الزم نیســت، در م ــرای برخــورداری از آن پرداخــت حــق بیم ــه ب ــوض ك غیرمع
دیگــر، در مقابــل ارائــه مزایــا، حــق بیمــه مربــوط را نیــز اخــذ می كنــد. یــادآور می شــود 
ــدن گام  ــی ش ــی و عموم ــوی همگان ــه س ــده، ب ــون ش ــم، دگرگ ــا، كم ك ــن نظامه ــه ای ك
برمی دارنــد؛ بــه گونــه ای كــه خــارج شــمردن افــرادی كــه بــه حرفــه ای مناســب مشــغول 
نیســتند یــا اصــًا بــه حرفــه ای اشــتغال ندارنــد، از قلمــرو مزایــای تأمیــن اجتماعــی، هــم 
ــی  ــد )عل ــر می آی ــه نظ ــوب ب ــده و نامطل ــی زنن ــد سیاس ــم از بُع ــی و ه ــاظ اخاق از لح
آبــادی، 1380(. البتــه ایــن حركــت كــه برخــاف علــت ابتدایــی وجــود چنیــن نظامهایــی 
اســت، قطعــًا بــا مشــكات متعــدد برخــورد خواهــد كــرد. در ایــن خصــوص در ایــران، 
پــس از تصویــب قوانیــن و مقــررات پراكنــده از 1354 بــه صــورت یكپارچــه بــا تصویــب 
ــا همــان رابطــه  ــت شــغلی ی ــای وضعی ــن اجتماعــی، نظــام بیســماركی برمبن ــون تأمی قان
ــل  ــی مث ــی در حوزه های ــون مزایای ــن قان ــق ای ــد، طب ــرار ش ــی برق ــری و كارفرمای كارگ
ــرد كــه جملگــی  ــق می گی ــدوق تعل ــه عضــو صن ــدی و از كار افتادگــی ب ازدواج، عائله من
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برمبنــای پرداخــت حــق بیمــه اســت. چنانكــه فصــل ســوم ایــن قانــون بــا عنــوان »منابــع 
درآمــد، ماخــذ احتســاب حــق بیمــه و نحــوه وصــول آن« بــه همیــن موضــوع اختصــاص 
دارد. همچنیــن قانــون بیمــه بیــكاری مصــوب 1369 قابــل ذكــر اســت كــه تنهــا افــرادی را 

حمایــت می كنــد كــه حداقلــی از حــق بیمــه را پرداخــت نمــوده باشــند )مــاده 7(. مــاده 
ــی  ــون را، حــوزه بیمــه ای معرف ــن قان ــز، یكــی از حوزه هــای ای ــون ســاختار نی ســوم قان
نمــوده اســت. امــری كــه در مــواد 26 تــا 31 قانــون پنجــم توســعه هــم مــورد نظــر قــرار 

گرفتــه اســت.

2- نظامهای عام 
در نظامهــای عــام یــا بوریجــی، هــدف طــرح بیمــه اجتماعی پوشــش همگانــی جمعیت 
اســت. در ایــن دیــدگاه، مزایایــی بــا نــرخ ثابــت در نظــر گرفتــه می شــوند كــه منابــع مالــی 
ــًا مســؤول مدیریــت و اداره  ــز عمدت ــت نی ــن می شــود و دول ــات تأمی ــق مالی آنهــا از طری
طــرح اســت.1با وجــود اهمیــت تفاوتهــای ایــن دو دیــدگاه، امــروزه اجمــاع گســترده ای در 
ایــن رابطــه جــود دارد كــه هــر دو نــوع ایــن بیمه هــای اجتماعــی را نمی تــوان در شــكل 
ــه ای از  ــوان نمون ــن نمی ت ــت و همچنی ــی یاف ــن اجتماع ــای تأمی ــل« خــود در نظامه »كام
ــال  ــام و كم ــوان آن را جانشــین تم ــه بت ــرد ك ــام ب ــی كشــوری را ن ــن اجتماع ــام تأمی نظ
ــی  ــه اجتماع ــای بیم ــت. نظامه ــی دانس ــن اجتماع ــج از تأمی ــا بوری ــمارك ی ــدگاه بیس دی
اكثــر كشــورها دارای ویژگیهایــی از هــر دو نــوع ایــن دیدگاههــا هســتند. نظامهــای تأمیــن 
اجتماعــی مبتنــی بــر دیــدگاه متعــارف بیســمارك، غالبــًا پوششــی همگانــی2 از خدمــات 
ــر در  ــرف دیگ ــد. از ط ــه می دهن ــدی ارائ ــای عائله من ــك هزینه ه ــامت و كم ــام س نظ

1. این نظام ادامه نظام بیسماركی و مبتنی بر سه اصل جدید بود: 1. اصل همگانی بودن: همه مردم صرف نظر از وضع 
حرفه ای در مقابل مخاطرات اجتماعی تأمین باشند. 2. اصل وحدت: یك سازمان واحد كشوری مجموع درآمد و هزینه را 

اداره كند. 3. اصل یكنواختی: هر كس برحسب نیازهایش و مستقل از درآمدش كمك دریافت كند. 
2. universal coverage
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ــی  ــای اجتماع ــی، بیمه ه ــی قانون ــای اجتماع ــر بیمه ه ــاوه ب ــًا ع ــج غالب ــدگاه بوری دی
مبتنــی بــر درآمــدی نیــز وجــود دارنــد كــه در ایــن خصــوص می تــوان بــه مســتمریهای 
ــی  ــدت و یكپارچگ ــا وح ــراه ب ــای هم ــام، نظامه ــای ع ــرد. نظامه ــاره ك ــالمندی اش س

ــه ای عمــل  ــار حرف ــای یــك معی ــی كــه برمبن ــن حــال، نظامهای ــا ای ســاختاری هســتند. ب
می كننــد، اغلــب بــه ســختی بــر اصــول بنیــادی خــود پابرجــا می ماننــد و تقریبــًا همیشــه، 
ــر  ــه نظ ــه ب ــی ك ــود؛ تمایات ــر می ش ــی ظاه ــدت مال ــه وح ــی ب ــا تمایات ــن نظامه در ای
می رســد در نتیجــه مطالبــات مــردم بــر »برابــری« حقــوق و دســتمزد، ظاهــر شــده اســت 

)موســوی و محمــدی، 1388(. 
ــن  ــه ای ــازمان دادن ب ــت در س ــه دول ــود ك ــن ب ــی، ای ــای قدیم ــده نظامه ــكال عم اش
نظامهــا، كوچكتریــن دخالتــی نداشــت. لــذا ایــن پرسشــها مطــرح بــود كــه چــرا دولــت 
ــن  ــه را در تأمی ــرد و قشــرهای آســیب پذیر جامع ــت نمی ك ــر دخال در ایجــاد شــرایط بهت
ــه نحــوی وارد عرصــه  ــت ب ــانید؟ چــرا دول ــاری نمی رس ــی ی ــن اجتماع ــای تأمی هزینه ه
ــای  ــه از گروهه ــی را ك ــتفاده های مختلف ــوء اس ــد س ــق بتوان ــن طری ــا از ای ــد ت نمی ش
ــزان آن را كاهــش دهــد؟ چــرا  ــرده و می ــار ك ــرد، مه آســیب پذیر جامعــه صــورت می گی
ایــن نظامهــا كلیــة خطرهــای اجتماعــی را تحــت پوشــش قــرار نمی دهنــد و بــه صــورت 
ــش  ــت پوش ــی را تح ــای اجتماع ــه گروهه ــا هم ــرا بیمه ه ــد؟ چ ــل می كنن ــی عم گزینش
قــرار نمی دهنــد؟ امــا در مقــام پاســخگویی بــه پرسشــهای یــاد شــده بایــد گفــت كــه اینكه 
ــت  ــه دول ــود ك ــب اقتصــاد آزاد ب ــر فشــار مكت ــه خاط ــرد ب ــت نمی ك ــت دخال چــرا دول
ــدازه  ــه ان ــه هــر كــس ب ــود: »ب ــن ب ــن مكتــب چنی ــع می كــرد. شــعار ای ــت من را از دخال
كارش«. اینكــه چــرا دولــت بــه عنــوان جامعــه و از طــرف جامعــه دخالــت نمی كــرد نیــز 
به دلیــل فشــار مكتــب اصالــت فــرد بــود. در حقیقــت، تاشــهای مكتبهــای سوسیالیســتی 
و ماركسیســتی و حزبهــای سیاســی پیــرو ایــن مكاتــب را در ایجــاد بیمه هــای اجتماعــی 
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ــا  ــارزه ب ــرای مب ــد بیمه هــای اجتماعــی در آلمــان ب ــد تول ــكار كــرد. هــر چن ــوان ان نمی ت
همیــن سوسیالیســتها صــورت گرفــت ولــی كامــًا تحــت تأثیــر اندیشــة آنهــا قــرار داشــت. 
بــا ایجــاد بیمه هــای اجتماعــی، بــه دو چالــش یــا پرســش اول پاســخ گفتــه شــد؛ ولــی دو 

پرســش دیگــر بــدون پاســخ مانــد )گیــب و همــكاران، 2001(.
ــان ایجــاد بیمه هــای اجتماعــی  ــز، در زم ــر نی ــد شــد كــه دو پرســش اخی ــادآور بای  ی
مطــرح نبودنــد و تنهــا بــا رشــد و توســعة سیاســتهای تأمیــن اجتماعــی مطــرح شــدند. از 
ــت  ــترش می یاف ــد و گس ــی رش ــن اجتماع ــتهای تأمی ــت سیاس ــت می بایس ــن رو، نخس ای
و در كنــار آن نیــز الزم بــود تــا پیشــرفتهای اقتصــادی و اجتماعــی صــورت گیــرد، تــا از 
ــی آن،  ــرد و در پ ــزی ك ــل پایه ری ــور كام ــا را به ط ــوان نظامه ــوالت، بت ــن تح ــذر ای رهگ
ــود  ــهایی ب ــن چالش ــاد چنی ــر بنی ــود. ب ــت گذاری نم ــی، سیاس ــه روش اصاحی-ترمیم ب
ــام »اصــل تعمیــم« در بیمه هــای  كــه ســخن از تعمیــم بیمه هــای اجتماعــی و اصلــی بــه ن
اجتماعــی مطــرح شــد )برنــا، 1351(. بنابرایــن، متأثر از توســعة سیاســتهای تأمیــن اجتماعی، 
نظامهــای حقوقــی تأمیــن اجتماعــی نیــز بــا تحــول روبــرو شــدند و تــاش شــد از لحــاظ 
ــم،  ــا تحقــق اصــل تعمی ــوال، ب ــن من ــد. بدی ــق و موضوعــات گســترش بیشــتر یابن مصادی
بــه دو پرســش دیگــر نیــز، پاســخهایی در خــور، داده شــد. یــادآور می شــویم كــه اگرچــه 
ــت،  ــی، آرام آرام گســترش یاف ــن اجتماع ــتهای تأمی ــت سیاس ــی در جه ــای اجتماع بیمه ه
امــا در مــواردی دیگــر، نظــام بیمه هــای اجتماعــی پاســخگو نبــود و پــس از آن بــود كــه 
از قواعــد حمایتــی و امــدادی اســتفاده شــد؛ یعنــی همــه مزایــا و كمكهایــی كــه نهادهــای 
ــت  ــی نمی توانس ــای اجتماع ــب بیمه ه ــا در قال ــد، تنه ــه می دادن ــردم ارائ ــه م ــف ب مختل
باشــد و بــه اصطــاح بــه خدمــات بیمــه ای محــدود نمی شــد و لــذا نهادهــای حمایتــی و 
امــدادی نیــز بــه وجــود آمــد و رو بــه گســترش نهــاد. در ایــن مرحلــه، نظامهــای تأمیــن 

اجتماعــی، شــامل نظامهــای بیمــه ای، حمایتــی و امــدای اســت )پناهــی، 1376(. 
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ــك  ــتان، ی ــج در انگلس ــرح بوری ــر از ط ــی متأث ــه در فضای ــی ك ــن رو، هنگام از ای
اســتاندارد حداقلــی در ســطح ملــی بــرای همــه افــراد جامعــه در نظــر گرفتــه شــد، بدیهــی 
ــود كــه تأمیــن اجتماعــی دیگــر نمی توانســت در چهارچــوب صــرف بیمــه ای محــدود  ب

ــن مســئله،  ــر ای ــد. نظی ــز اســتفاده كن ــی دیگــر نی ــد و می بایســت از نظامهــای حمایت بمان
در بنــد »هـــ« مــادة 4 قانــون ســاختار نیــز، بــه مثابــة یكــی از اهــداف حــوزه حمایتــی بدین 
ــراد و خانواده هایــی  ــرای همــه اف ــان شــده اســت: »تأمیــن حداقــل زندگــی ب صــورت بی
كــه درآمــد كافــی ندارنــد، بــا اولویــت افــرادی كــه بــه دالیــل جســمی و روانــی قــادر بــه 
كار نیســتند«. در ایــن قانــون، نظــام جامــع تأمیــن اجتماعــی، ســه حــوزه بیمــه ای، حمایتــی 
ــده  ــه صراحــت آم ــور ب ــون مزب ــادة 2 قان ــا در م ــن معن ــدادی را شــامل می شــود. ای و ام
اســت.1 ایــن نظامهــا در دو شــكل و قالــب اصلــی اجــرا می شــوند و هــر كــدام اتــكا بــر 
ــی نادرســت  ــه مل ــه اعضــای جامع ــت از هم ــن حمای ــرای تضمی ــه ای را ب ــت حرف فعالی
می دانــد، چــه در برابــر همــة خطرهــا باشــد )ماننــد نظــام انگلیــس و دانمــارك(، چــه در 
برابــر برخــی از آنهــا )ماننــد بیمــه پیــری در ســوئد یــا حمایــت خانوادگــی در فرانســه(. 
قالــب یــا شــكل اول، »بیمــه ملــی« اســت كــه در چارچــوب آن، از هــر شــخص خواســته 
ــرای  ــه ب ــردازد ك ــه خــود را بپ ــق، ســهم حــق بیم ــا تطبی ــت ی ــام معافی شــده تحــت نظ
ــه  ــی انگلیــس می تــوان اشــاره كــرد. قالــب دوم كــه می تــوان آن را ب ــه بیمــة مال مثــال، ب
بدهــكاری جامعــه بــه اعضــاء تعبیــر كــرد و در آن، شــیوه بیمــه ای می توانــد كامــًا كنــار 
ــه عنــوان یــك كل، خــود را بدهــكار اعضــای خویــش  گذاشــته شــود و جامعــة ملــی، ب
ــتان و  ــامتی انگلس ــی س ــات مل ــازمانهای خدم ــه س ــوان ب ــال، می ت ــرای مث ــد. ب می دان

دانمــارك، یــا نظامهــای مســتمری در ســوئد و دانمــارك اشــاره كــرد )نیــر، 1994(. 

1.ماده 2 - نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد:الف - حوزه بیمه ای …ب - حوزه حمایتی و توانبخشی 
…ج - حوزه امدادی…
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ــی  ــی، پیش بین ــام مالیات ــورها، در نظ ــتر كش ــی در بیش ــای خانوادگ ــن، مزای همچنی
ــه اینكــه حــق برخــورداری از تأمیــن اجتماعــی یكــی از »حقــوق  ــا عنایــت ب می شــود. ب
بشــر« محســوب می شــود، عمومیــت نظــام تأمیــن اجتماعــی بــا ایــن دیــدگاه هماهنگــی 

ــیع از  ــور وس ــی، به ط ــت اجتماع ــای حمای ــن نظامه ــت اولی ــی اس ــتری دارد. گفتن بیش
ــای  ــق تكنیكه ــد و از راه تطبی ــی عصــر خــود اســتفاده كردن ــات و ابزارهــای حقوق امكان
ــا مســائل اصلــی كــه در خصــوص جبــران خســارات ناشــی از خطرهــای  در دســترس ب
ــف  ــی ضع ــتند؛ ول ــود داش ــكات خ ــل مش ــعی در ح ــود، س ــده ب ــش آم ــی پی اجتماع
ــد  ــر ش ــد متذك ــدا بای ــود. ابت ــكار می ش ــم آش ــان كم ك ــرور زم ــا م ــی ب ــهای قدیم روش
كــه تأمیــن بودجــه تأمیــن اجتماعــی از راه نظــام مالیاتــی كــه معمــوالًً بــه وســیلة نظامهــای 
ــی  ــه نوع ــت، ب ــرد، در حقیق ــرار نمی گی ــی ق ــه مل ــب بیم ــود و در قال ــاذ می ش ــام اتخ ع
توزیــع مجــدد درآمــد ملــی اســت. بــا ایــن همــه بــه نظــر می رســد تكنیــك بیمــه هنــوز 
ــم  ــز می توانی ــل توجهــی برخــوردار اســت؛ چــرا كــه در نظامهــای عــام نی ــگاه قاب از جای
از آن اســتفاده كنیــم، امــا بــه هــر حــال، نارســاییهایی موجــود در ایــن زمینــه را نمی تــوان 
ــی خارجــی، معافیتهــای حــق بیمــه،  ــادآور شــد كــه كمكهــای مال ــد ی ــكار كــرد، و بای ان
تضمیــن مزایــای حداقــل و مرزهــای میــان كمــك و بیمــه كــه همگــی براســاس منابــع مالی 
ــن اســت  ــن رفت ــوند، تدریجــا در حــال از بی ــزی می ش ــه ری ــا برنام ــه آنه ــا توجــه ب و ب
ــای واتــرز، 2000(. در ایــران، نظــام بوریجــی در دو حــوزه قابــل طــرح اســت: یكــی  )ب
نهادهایــی كــه از بودجــه عمومــی بــه افــراد، خدمــات حمایتــی و رفاهــی ارائــه می كننــد. 
ســازمانهایی چــون بهزیســتی )وزارت تعــاون(، بنیــاد مســتضعفان، كمیتــه امــداد حضــرت 
امــام خمینــی)ره( و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره(؛ و دیگــری، حمایتهــای همگانــی از 
جانــب حــوزه رفاهــی وزارت تعــاون كــه در بنــد ب مــاده 2 قانــون ســاختار بــا عناویــن 
حمایتــی و توانبخشــی شناســایی شــده و در مــاده 4 همــان قانــون تشــریح شــده، مــواردی 
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ــری و ... ــی و پی ــتی، در راه ماندگ ــكاری، بی سرپرس ــون: بی چ
ــوان از  ــران، می ت ــن اجتماعــی ای ــه نظــام تأمی ــا نگاهــی آسیب شناســانه ب ــن رو ب از ای
دو منظــر بــه تحلیــل موضــوع پرداخــت. نخســت آسیب شناســی بــه مفهــوم عــام و ســپس 

ــی  ــه آسیب شناس ــرد ك ــاره ك ــد اش ــح بای ــاص. در توضی ــوم خ ــه مفه ــی ب آسیب شناس
ــردازد،  ــه حوزه هــای حمایتــی- توانبخشــی می پ ــه مفهــوم عــام كــه ب ــن اجتماعــی ب تأمی
ــتی را  ــی)ره( و بهزیس ــام خمین ــرت ام ــداد حض ــه ام ــه كمیت ــی از جمل ــاد حمایت دو نه
ــان  ــدان كارشناس ــامل فق ــات ش ــن معض ــا عمده تری ــن حوزه ه ــرد. در ای ــر می گی در ب
ــت  ــی، عــدم كفای ــز تخصصــی درمان ــدی مراك ــددكاران آســیبهای اجتماعــی، ناكارآم و م
مقرریهــا و همچنیــن تداخــل برنامه هــای حمایتــی از اقشــار جامعــة هــدف و همپوشــانی 
آنهاســت. همچنیــن در آسیب شناســی تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم خــاص كــه بــه نهادهای 
بیمــه ای و صندوقهــای بازنشســتگی می پــردازد، در ســه بخــش كان بــا آســیبهای مالــی- 
ــه  ــی، مواج ــیبهای حقوقی-قانون ــی و آس ــاختاری- مدیریت ــیبهای س ــرمایه گذاری، آس س

هســتیم )راغفــر و دیگــران، 1391(. 
بــا توجــه بــه آســیبها و معضــات یــاد شــده می تــوان بــه راهكارهایــی چنــد در ایــن 
زمینــه اشــاره كــرد كــه بــه بــرون رفــت از ایــن وضعیــت می انجامــد. در ایــن راســتا توجــه 
جــدی و اصولــی بــه محاســبات بیمــه ای در زمــان تدویــن و تصویــب قوانیــن از مــوارد 
ــای  ــازمانها و صندوقه ــان در س ــای درم ــه هزینه ه ــه ب ــن توج ــت؛ همچنی ــروری اس ض
بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ تغییــر نگــرش نســبت بــه 
ــه  ــز از هرگون ــر صندوقهــای بیمــه ای و پرهی ــا ب ــت آنه ــران و نحــوه مدیری انتخــاب مدی
ــه ســوی مدیریــت كامــا حرفــه ای و  ــه صــورت سیاســی و تمایــل ب انتخــاب مدیــران ب
پاســخگو، تحــت ضوابــط مشــخص و تحــت نظــام مدیریــت بیمــه برنامــه محــور نیــز از 
ــد؛  ــه شــمار می آی ــی- ســرمایه گــذاری ب ــم آســیبهای مال ــرای ترمی ــر الزم ب ــه تدابی جمل
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ــد هئیتهــای نظــارت  ــر آن مــوارد، تقویــت نظــارت توســط نهادهــای ناظــر مانن افــزون ب
دولــت و دیــوان محاســبات و غیــره، و بهره گیــری از روشــهای علمــی نظــارت در جهــت 
تقویــت نهادهــای ناظــر )آمبودزمــان( نیــز بــه رفــع معضــات ســاختاری-مدیریتی خواهــد 

انجامیــد و ســرانجام، تشــكیل كارگروههــای تخصصــی متشــكل از كارشناســان حقوقــی 
بــه منظــور مطالعــة قوانیــن الزم االجــرای فعلــی و اصــاح تدریجــی آن دســته از قوانینــی 
ــه  ــوط ب ــك مرب ــد اصاحــات پارمتری ــد، مانن ــی بوده ان ــق كارشناس ــی دقی ــد مبان ــه فاق ك
ــی-  ــع حقوق ــع موان ــت رف ــكاری در جه ــوان راه ــه عن ــوان ب ــتگی را می ت ــن بازنشس س

ــی در نظــر گرفت.)نعمیمــی، 1394(. قانون

بحث
در مقــام بحــث و نتیجه گیــری و بــا تأكیــد بــر مبانــی تاریخــی و نظــری، روش 
ــوب،  ــی مطل ــن اجتماع ــام تأمی ــه نظ ــد ك ــادآور ش ــد ی ــش، بای ــای پژوه و یافته ه
ــه وضعیــت اقتصــادی  ــا توجــه ب نظامــی در ابعــاد تقنینــی و اجرایــی اســت كــه ب
ــی،  ــل عموم ــل تكف ــطح حداق ــت، در س ــه دول ــی و بودج ــام مالیات ــور و نظ كش
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــت م ــكاری و معلولی ــون بی ــی چ ــهروندان را در حوزه های ش
می دهــد: نظامــی در نقطــه تعــادل عــدم وابســتگی كامــل فــرد بــه حمایــت دولــت، 
و از ســوی دیگــر، تأمیــن حداقلــی در حــوزة عمومــی كــه الزمــه حفــظ كرامــت 
انســان اســت؛ مجموعــه ای كــه دســت كــم بــا رویكــردی كمینــه، مخــرج مشــترك 
سیاســتهای تمــام دولتهــا بــا هــر رویكــرد و نظریــه ای اســت. بایــد اذعــان داشــت 
كــه چنیــن نظامــی در دولــت جمهــوری اســامی ایــران نیــز جایگاهــی ویــژه دارد 
ــش  ــاح و افزای ــواره اص ــی هم ــون اساس ــل 29 قان ــی در اص ــل پیش بین و به دلی
كارآمــدی آن، در زمــرة دغدغه هــای رؤســای جمهــور از ابتــدای پیــروزی انقــاب 
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ــناخت و  ــه، ش ــن زمین ــت در ای ــن، گام نخس ــود ای ــا وج ــت. ب ــوده اس ــون ب تاكن
اصــاح ســاختار نظــام تأمیــن اجتماعــی اســت، مســئله ای كــه پژوهــش حاضــر بــا 
هــدف پاســخگویی بــدان تنظیــم شــده و در جهــت اثبــات ایــن ادعــا برآمــده كــه 
نظــام تأمیــن اجتماعــی فعلــی، از نظــر اصــول، بــا كاســتی خاصــی روبــه رو نیســت. 
لــذا بــه نظــر می رســد مشــكات عدیــده نظــام تأمیــن اجتماعــی در ایــران را بایــد 
بــه جــای اصــول و الگوهــا؛ در سیاســت گذاریها ، مقررات گذاریهــا و همچنیــن در 

عرصــه اجرایــی دنبــال كــرد. 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــج، ب ــاور رای ــاف ب ــر و برخ ــة حاض ــل مقال ــاس تحلی براس
ــرای  ــرا ب ــول الزم االج ــاظ اص ــه لح ــران   ب ــی ای ــن اجتماع ــی تأمی ــاختار حقوق س
یــك نظــام مطلــوب و اثربخــش، واجــد قابلیــت الزم بــرای تقویــت مبانــی خــود 
ــل  ــت، حداق ــت دول ــری، حمای ــری، براب ــه فراگی اســت و اصــول مربوطــه از جمل
بــودن حمایتهــا، جامعیــت، پیشــگیری، توانمندســازی، در حقــوق موضوعــه ایــران، 
فــارغ از ایرادهــای وارد بــر قانون گــذاری در ایــن حــوزه، جایــگاه مطلوبــی دارنــد. 
همچنیــن، وضــع نظــام موجــود از منظــر الگــوی انتخابــی نیــز محل تأمل اســت. 
ــداز و  ــامل پس ان ــنتی ش ــای س ــول از الگوه ــیر تح ــه س ــوان ب ــان می ت ــن می در ای
الگوهــای مداخلــه و تضمیــن شــخص ثالــث و ســیر تدریجــی بــه ســوی الگوهــای 
ــر الگوهــای مبتنــی شــغل و نظامهــای عــام تأمیــن  پیشــرفته تأمیــن اجتماعــی نظی
اجتماعــی بــا رویكــرد حقــوق عمومــی، اشــاره كــرد. بنابرایــن بایــد گفــت، نظــام 
تأمیــن اجتماعــی ایــران دســت كم، از منظــر انتخــاب الگویــی مناســب و همچنیــن 
بــه لحــاظ ســیر تحــول تاریخــی الگوهــا در گــذار از ســنتی بــه مــدرن، در وضعیتــی 
ــكات  ــا مش ــرا ب ــه اج ــه در عرص ــم آنك ــن علی رغ ــت. همچنی ــوب نیس نامطل
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ــی روز و  ــائل سیاس ــر مس ــی ب ــی و مبتن ــت گذاریهای مقطع ــد سیاس ــددی مانن متع
ــا  ــه ای در مقررات گذاریه ــبات بیم ــه محاس ــتن ب ــه نداش ــی، توج ــدون دوراندیش ب
ــاب  ــر و انتخ ــورد نظ ــای م ــه معیاره ــیدن ب ــدد رس ــد درص ــت، می بای ــه اس مواج
الگوهــای مناســب، مطابــق بــا نظامهــای توســعه یافتــه باشــد. بــا تأكیــد یافته هــای 
پژوهــش و برمبنــای آنچــه در برشــماری وضعیــت نظــام تأمیــن اجتماعــی در ایــران 
ــی  ــام حقوق ــش روی نظ ــق پی ــه اف ــت ك ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی ــد، می ت ــاد ش ی
ــدم  ــتای ع ــد در راس ــو بای ــك س ــه از ی ــان اســت ك ــران، چن ــی ای ــن اجتماع تأمی
وابســتگی كامــل فــرد بــه حمایــت دولــت قــرار داشــته باشــد و از دیگــر ســو در 
جهــت پوشــش و تعمیــم حداقلــی حقــوق شــهروندان در حــوزة تأمیــن اجتماعــی 

ــر دارد. مطلــوب گام ب
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