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Abstract
Social security as a part of public services delivered by
governments to their citizens is one of the main factors
contributing to the sustainable national security in different
political regimes. Sustainability of social security depends on
sound and well-functioning of the social security funds as the
vital financial resources of social security.
Using the descriptive-analytical method and documents review,
this study aims at finding appropriate responses to these crucial
questions: (1) what threats to national security would arise from
the crisis in social security funds in Iran, and (2) what measures
should be adopted to confront them?
Our findings show that the crisis in retirement funds leads to
some serious threats to the national security such as public
disturbances, social gap and bipolarity in the society, erosion of
the strong sense of national solidarity among the people,
reduction of acceptability and prestige of the government, decline
of the retirees' purchase power, a sense of deprivation and
poverty in the society, etc. It can be concluded from the findings
that some significant reforms in parametrical, systemic, and
structural levels would be quite necessary to confront these
multiple threats.
Keywords: Social Security Funds, National Security, Retirement
Funds, Islamic Republic of Iran
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یحیی پروندی
میثم بلباسی

**

چکیده
تأمین اجتماعی به عنوان بخشی از خدمات عمومی که توسط دولتها به شهرووددان اااههه
میشود؛ یکی از شاخص های امنیت ملی پایداا دا دظامهای سیاسی محسوب میشود که
پایداای آن منوط به کااکود داست صندوقهای بیمه اجتماعی بهمثابه منابع تأمین مالی
است .بههمینمنظوا ،مقاله حاضو بها برهو گیهوی از او

تحلیلهی-توصهییی و ماالاهات

اسنادی متوصد پاسخ به این سؤال است کهه؛ بحهوان صهندوقههای بازدشسهتیی تهأمین
اجتماعی چه تردیداتی اا متوجه امنیهت ملهی جمرهوای اسهممی ایهوان خواههد کهود و
ااهبودهای مقابله با آن چیست؟ یافتههای مقاله دشان میدهند که بحوان دا صندوقهای
بازدشستیی ،منجو به تردیدات امنیت ملی دا زمینههایی چون شکلگیوی بیدظمیههای
متنوع عمومی ،شکاف اجتماعی و دوقابی شدن جاماه ،کاهش ساح همبسهتیی ملهی،
کاهش مقبولیت و اعتباا دولت ،کاهش قدات خوید بازدشستیان ،احسها

محوومیهت و

فقو ،اضمحمل شاخصههای کیایت و پایداای دا حقوق بازدشستیان و ...مهی شهود .بهوای
مقابله با این تردیدات چندگاده ،باید اصمحاتی اا دا سه سهاح پااامتویه  ،سیسهتمی و
ساختاای دا دظام تأمین اجتماعی ادجام داد.

واژههای کلیدی :تأمین اجتماعی ،امنیهت ملهی ،صهندوقههای بازدشسهتیی ،جمرهوای
اسممی ایوان
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مقدمه
تأمیناجتماعی به عنوان محور اصلیی ییایل هلا اجتملاعی مهل تلینن بلاوی
اجیانی دیل
درنهان

بیا تسکین فقی رفع نابیابی اجتملاعی بهولود رفلاج اجتملاعی ی

تویعه اجتماعی بهشمارمیرید .بااننحال دامنه اثیگذار آن محلوید بله

موارد فوق نمیشود .در النه عمیقتی اخلتلل نلا ک کارکیدهلا آن ملیتوانلو در
یهیه ایل امنی

جامعه ی در گستیج یییعتی انسجام اجتماعی را تحل تلأثیی رلیار

دهو .در مقاله حاضی به دنوال یاکای بیشتی انن موضوع هستی .
چالشها پیشری نظام تلأمیناجتملاعی کشلور بلهطلور اعل ی یضلعی
صنویقها باونشستگی آن بهطور اخص تهونلواتی بلیا کلارکید پانلوار آنهلا
دارد .بللهعوللار دنگللی نق لله ط یللان نظللام تللأمیناجتمللاعی کشللور او یضللعی
صنویق ها باونشستگی ییچشمه میگیید چیاکه نظام تأمیناجتماعی بوین تأمین
مالی دیام نخواهو آیرد ی پانوار آن یابسته به کارکید دری

صنویقهلا بیمله

اجتماعی ای  .صنویقها بیمه اجتماعی بیمونا تعلادل بلین منلابع ی مالار
ادارج میشونو ی فشارها مالی یارد بی نظامها تلأمیناجتملاعی در دنیلا موجل
نگیانی ی درنهان
ماار
جه

دگیگونی به اشلکال گونلاگون شلوج ایل  .رینلو ریبلهرشلو

حووج بیمهها اجتماعی او نلکیلو ی محلویدن
ارائه تعهوا

کیدج ای

ی خوما

در تلأمین منلابع الوم

بیمهها اجتماعی اویو دنگلی یضلعیتی را انجلاد

که به دغوغه بزرگ دیل ها در یالها اخیی توونل شوج ای .

صنویق بیمه ها اجتماعی کشور بیایاس نظام « 1»PAYGادارج میشونو کله
1. Pay As You Go
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در آن صنویقها باونشستگی بهعنوان مخاونی درنظیگیفتهمیشلونو کله مجملوع
حق بیمهها درنافتی او شاغلن یارد آن شوج تجمیع ملیشلونو ی پیداخل هلا
بیمها (بیکار
نظللام نسللو

درمانی مستمی باونشستگی ی  )...او آن خارج میشونو .در انن
پشللتیوانی صللنویقهللا (نسللو

مستمی بگیی) نکی او نماگیها کییو ثوا

جمعی ل

بیمللهپللیداو بلله جمعی ل

ی پانوار آنهایل  .انلن شلاخص

نشان میدهو بهاوا هی نک نفی مستمی بگیی (درناف کننوج حقوق او صلنویق)
چنو نفی بیمهشوج اصیی (پیداخ کننوج حق بیمه) یجود دارد .در یضعی

موجود

بیا حفظ پانوار صنویقها بانو بهاوا هی مستمی بگیی حوارل  6نفی بیمهشلوج
(نعنی نیخ  )6یجود داشته باشو .انن نیخ در بیشلتی صلنویقهلا کشلور او ملیو
خ ی عوور کیدج ای  .بیایاس آمار یال  1393یلاومانهلا ی صلنویقهلا بیمله
اجتمللاعی کشللور او میللان  18صللنویق بیملله تنهللا  3صللنویق نللیخ پشللتیوانی
مسای /باال  6دارنو که عوارتنو او )1 :یاومان تأمیناجتملاعی؛  )2صلنویق بیمله
اجتماعی کشایروان رییلتانیان ی عشلانی؛ ی  )3صلنویق حمانل

او یکلل .انلن

صنویقها بهعنوان نهادها اجتماعی؛ ابعاد ییایی ارتااد ی اجتملاعی فیایانلی
بی معیش

ی ونوگی میدم ی نسلها بعو دارنو.

نکی او موضوعاتی که اخییا موج

شو تا بیشلتی بله اهمیل

صلنویقهلا

بیمه ا باونشستگی تأمین اجتماعی در جهان پی بیدج شود؛ «پانومی کیینا» در یال
 2019ی  2020میلد در انیان ی جهان بودج ای  .پانومی کیینا پیاملوها منفلی
بسیار در حووجها یلم
داش

ی ونوگی ی معیش

بهخ یانواختن یلم

ییایی ارتااد ی اجتماعی بیا همه کشلورها
انسانها را به گییگان گیف  .پانومی کیینلا عللیج بلی

انسانها ی ضییر

رین ینه بیا ر ع ونجییج کیینا موج
خییی او انسانها نیاومنلو حمانل

میارو

ی درملان بله عیل

تع ییی بسیار او کس یکارهلا شلو ی

جلو دیلل

ی صلنویقهلا بیملها بلیا

گذرانون انن دیران بودنو .انن شیانط حاد در انلیان مشلکل
دیل

تأکیلو بلی

فیایانلی را بلیا

ی صنویقها بیمها انجاد کید ونیا انن صنویقها در شیانط عاد رول او

پانومی کیینا با چالشها ی بحیانها مختیفی دی به گینوان بودنلو ی در شلیانط
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پانومی نتوانستنو حمان

رو ی همهجانوها او میدم بهعمل آیرنو .اما در جهان

تجیبهها موفقی دربارج مواجهه صنویقها بیمها بیا مونین

بحیان کیینا

یجود دارد.
کیججنوبی نکی او کشورهانی بود که بسیار وید با انن بیمار ریبهری شلو ی
یاکنش منایوی درمقابیه با انن پانومی او خود نشان داد .ماهی

نظلام درملانی انلن

کشور به دلیل بیمهعمومی یلم همگانی ی پانین بودن هزننه درملان یلو
ای

شلوج

تا در انن کشور تشخیص ی درمان ویدهنگام ی انجام تس ها آومانشگاهی

ی ییتیایکن در مقیاس یییع انجام شود .نکی دنگی او تجارب موفلق را دیلل
آلمان داش

ونیا بیا جیلوگیی او فییپاشلی ارتالاد خلود بله دلیلل تع ییلی ی

محویدن ها بیخی کس یکارها ارلواما

گسلتیدجا انجلام داد .اوجمیله انلن

تلش ها اختااص بینامه بزرگ اعتوار ی نارانها دیل

درحلوید بلیش او ۷۵0

میییللارد نللوری بللیا افللیاد شللاغل ی کارفیمانللان کوچللک ی شللیک هللا بللزرگ
آیی دنوج او انن تهونو ای  .همچنین بیا کمک به کارمنوان بهمنظور پیداخل
اجارج خانه ی حفظ مزانا شان انن دیل

بینامهها ین جا درنظیگیفتهای  .انن

کشور درحالحاضی بلیا جیلوگیی او ملوج بیکلار

او ییسلت «وملان کوتلاج»

ایتفادج میکنو؛ طیحی که در طول بحیان مالی جهانی در یالها  2008تلا 2012
موفقی آمیز بود .همچنین نظام یلم همگانی انلن کشلور افلیاد شلاغل ی افلیاد
اخیاجشوج را تح پوشش خود ریار میدهو .نظام تأمیناجتماعی آلمان نیز بهرغل
کاهش شونو بودجله خلود کملکهزننله ملنظ ماهانلها را بلیا جیلوگیی او
گیینگی نا بیخانمان شون پیداخ

میکنو (محسنی شاد .)1399

بنابیانن بیمهها میتواننو رنسکها ناشی او تورف کس یکارهلا را پوشلش
دادج ی بهنوعی ونان انن بخش را جویان کننو؛ موضوعی که در دنیلا یجلود دارد ی
اجیانی میشود .اوآنجاکه نکلی او رنسلکهلانی کله مشلاغل را تحل تلأثیی رلیار
میدهو انجاد یرفه در کس یکار ی فعالی

آنها به دالنل مختیلف اوجمیله بلییو

حوادث طویعی آتش یوو نا بلییو نلک اپیلومی ایل

بنلابیانن یجلود چنلین

پوششبیمها می توانو بیا فعاالن انن بخشها بسیار کمککننوج باشو؛ خیئی کله
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در کشور ما با شیوع ینییس کیینا بلهشلو

احسلاس ملیشلو (دنیلا ارتالاد

.)1399
در انیان صنویقها باونشستگی به نکی او مه تینن بحلیانهلا ارتالاد
کشور توونل شوجانو .انن یضعی
اجتماعی ی بهتوع آن کیی

میتوانلو آننلوج صلنویقهلا یل ب بیملههلا

نظام تأمیناجتماعی را با تهونو مواجه کنو ی دانیج انلن

تهونو میتوانو گستیدج تی شوج ی امنی

میی ی انسجام اجتماعی را نیلز در بیگیلید.

لذا حل انن معضل به نکی او دغوغههلا اصلیی ییایل گلذاران ی کارشنایلان
توونل شوج ایل  .حلال انلن یل ال م لیت ایل

کله بحلیان در صلنویق هلا

باونشستگی تأمین اجتماعی چه تهونواتی را متوجه امنی

میی جمهلور ایللمی

انیان خواهو کید ی راهکارها مقابیه با آن چیس ؟ بلیا پایلب بله انلن یل ال
پ یهش حاضی انجام شوج ای
ایاس ماهی

که او لحلا هلو

کلاربید _ تویلعها ی بلی

ی ریش توصیفی -تحیییی ای .

 .1چارچوب مفهومی -نظری؛ رویکرد امنیت موسع و تأمیناجتماعی
 .1-1مفهومشناسی امنیتملی

پیش او پیداختن به رینکلید نظلی امنیل
حائزاهمی
ای

ای  .امنی

مویلع پلیداختن بله مفهلوم امنیل

او منظی معناشنایی ی تعینف ل و بسیار موه ی منع ف

).(Art, 1993: 820
یاژجنامه معتوی النگمن تأمین /امنیل  1را شلیان ی توصلیف کلیدج کله در آن

خ ی یجود دارد اما او شما دربیابی خ ی محافظل
 .Dictionary, 2019)2امنی

را میتوان در ی وت مختیف فید

موردتوجه ریار داد (بیییب ی ایمی
نکی او کارین جها حکوم
ونوگی ای

ملیگلیدد

(English Longman

میی ی بلینالمییلی

 .)۵۷0 :1383در بعو میلی امنیل

بله مثابله

ناظی بی بقا رژن ییایی نظام اجتملاعی ی یلوک

(مانول .)۵2 :13۷9
1. Security
2. http://www.ldoceonline.com/dictionary/security
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در ایلین بیداش

او معنا امنی میی حفظ میدم نک کشلور ی یلیومین در

مقابل حمیه فیزنکی مونظی ای

اما در بیداشتی کاملتی امنی میی به «حفظ منافع
به اروشها ایایی ی حیاتی نک

حیاتی ییایی ارتااد ی فقوان تهونو نسو

دیل » اطللق ملیشلود (پیهیزکلار  .)166 :1390بیخلی تعلارنف پ یهشلگیان
پییامون امنی

میی به شیت ونی ای « :هافمن» بله محفلو داشلتن فعالیل هلا

ارتااد می

او جینان ها ینیان کننوج؛ «الرنب مارتین» به تضمین رفلاج آتلی؛ ی

«جان ا مورو» به رهانی نسوی او تهونوا

ونانبخش اشارج ملیکننلو (تاجیلک

63 :13۷6؛ م منی  .)64 :1394در نک جمعبنو

امنی

ایاییتینن اهوا

میّلی

را می توان در گزارج ها ونی م یت یلاخ ؛ «حفلظ ایلتقلل ی تمامیل

ارضلی

کشور حفظ ی اشاعه اروشها میّی ی ارتااد

ی فیاه

تحقق رفاج میدم ی ثوا
فیاغ

کیدن امکانا

بله تهونلوها احتملالی» (اختیشلهی 138۷؛

خاطی نسلو

ریشنول .)13-14 :13۷4
 .2-1رویکرد امنیت موسع و تأمین اجتماعی

در گفتمان ینتی بزرگتینن تهونو امنی ؛ نیلیی نظلامی خلارجی بلود (بلووان
 )2۵9 :13۷8ی در حووج م العا
یاختن تهونوا
امنی

نظی

معتقوان به انن رینکید کلییک یارد

غیینظامی به مسئیه امنی

شون مسلئیه

را موج

لیوان ی یس

میدانستنو )(Knudsen, 2001: 37؛ اما در گفتمان مورن تهونوا

متنلوع تیقلی ملیشلونو

).(Buzan & Hansen, 2009: 2

انونشمنوانی نظیی بووان در مکت

چنوالنله ی

بلهعولارتیدنگلی تللش

ک نهلاگ منجلی بله خلییج م العلا

رینکید مضیق به رینکید مویع شلوج ایل  .الجلیم تهونلوا

امنیتلی او

امنیتلی فیاتلی او

یخ افزارگیانی تیقی میشونو ) . (Buzan & Wæver, 1997: 241دریارع گستیش
ابعاد امنی
ارتااد

او بعو امنی

نظامی به یانی حلووج هلا اوجمیله حلووج هلا ییایلی

اجتماعی ی ونس محی ی ی توجه به ابعلاد بینلاذهنی امنیل

نظی موردتوجه نظینه پیداوان مکت

پانله هلا

ک نهلاگ را تشلکیل ملی دهنلو (هشلتیید

18 :1389؛ عووالهخانی .)1382
در چارچوب نظینه «امنی

مویع» بووان ی همکارانش به پنج بعلو او امنیل
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اشارج میکننو که علیج بی بعو نظامی شامل ابعاد ییایلی اجتملاعی ارتالاد ی
ونسل محی لی نیلز ملیشلود ) . (Buzan et al., 1998: 21-22در رینکلید مویلع
باویاو گفتمان امنیتی موتنی بی توجه به م لفلههلانی همچلون امکانلا
توانمنو ارتااد

مشییعی

موارا ی همزنستی رومی -ملذهوی ی دیتییلی بله

مواد خام حیاتی» ایتوار می شلود (نورمحملو
بنابیانن امنی
ای

1393؛ ملارتین  )3۷-38 :1389؛

در عای حاضی به حووج «انسانها در کنار دیل ها» تولونل شلوج

(ابیاهیمی  .)11۷ :13۷9دررایلتا طلیت مفهلوم امنیل

ی وت مختیف بینالمییی من قها
راب ه

مویلع امنیل

به شمار می آنو .الوته میلان یل وت

یابستگی ی تأثیی متقابل بیریار ایل

(ریلولیثلانیآبلاد

 .)1393بنابیانن در نک جمع میتوان اذعان کلید کله در گذشلته امنیل
مضیق ی تنگ داشته ای
او تحوال

که صیفا به ابعاد نظامی ی یخ

جنگ یید؛ امنی

در

میی اجتماعی ی فید م یت میشلود کله در

انن میان امنی میی به عنوان میکز ی ثقل امنی
مختیف امنی

نظلامی

ملاهیتی

محوید میشو اما بعلو

ماهیتی مویع ی چنوبعو به خود گیف

که شلامل

ابعاد مختیف نیاوها ی هیاسها مختیف انسانها میشود.
شکل  .1ابعاد امنیتی در گفتمانهای کالسیک و مدرن امنیت

با توجه به ماهی
میان یانی ابعاد امنی

موضوع مقاله یه بعو امنی
موردتوجه ای

ارتااد

ییایلی ی اجتملاعی در

که در ادامه به آنها اشارج خواهی کید:
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 .1-2-1امنیت اقتصادی

ارتااد ای  .امنی

نکی او ابعاد مه امنی

ارتااد درمقابل یلی ه ی بحلیان

ارتااد ریار دارد که میتوانو در حفظ نظام ییایلی مل ثی باشلو (جهلانبزرگلی
 )211 :1388ی بهعنوان نکی او شاخاههلا تویلعهنلافتگی محسلوب ملیشلود
(جهانیلان  .)13 :1381در اهمیل

انللن موضلوع در رللانون ایلللایی جلللمهور

ایللمی انیان چنین آموج ایل « :پلیرنلز ارتالاد صلحی ی عللادالنه بللیطوق
ضوابط ایلمی جه

انجاد رفاج ی رفع فقی ی بیطی

در ومینهها ت ذنله مسلکن کلار بهواشل
ارتااد اشارج به یضعی
دیلتی احساس امنی
مای

یاختن هی نوع مللحییمی

ی تللعمی بللیمه» .دریارلع امنیل

باثواتی دارد که افلیاد اجتملاع یلاومانهلا ی نهادهلا

دارنو ی انن فضلا منجلی بله بهولود ریابلط تولیلو توونلع ی
منجلی بله آیلانش

میشود (بییمنو ی همکاران  .)2۵ :138۷انن یضلعی

عمومی در ارتااد رینق ی آبادانی امیو ی نشاط اجتملاعی افلزانش انگیلزج ملیدم
بیا کار ی کارآفیننی ی ...ملیشلود (رنلاعی  .)63 :1389درهملینرایلتا دیلل
موظف ای

اوطینق درآمللوها عللمومی ی پیداخل

حلق بیمله باونشسلتگی

ونوگی افیاد کهنسال ی اوکارافتادج ی محییمان جامعله را تلأمین ی مللعضل بلزرگ
بیکار را حل کنو تا ثلوا

ی امنی

شود (تاونقی  .)38 :1389امنیل

ارتااد ی رفاج اجتملاعی در جامعله مسلتقی
ارتالاد ابعلاد گونلاگونی دارد کله در منلابع

میبوط به آن ها اشارج شوج ای  .انن ابعاد عوارتنو او :ثوا

نیخ ارو تأمین کاالها

ایایی پانین بودن نیخ تورم بیخوردار او توونع عادالنه امنیل
بیمه ا

ی

دیتمزدها شلاخص بلیخوردار او املکانا

ی( ...نظی ی اکوی

139۵؛ تاللونقی 1389؛ رشللیو ی همکللاران 1394؛ جعفللی
13۷۷؛ اناار

اشلت ال نظلام
139۷؛ نمللاو

.)1381

 .2-2-1امنیت اجتماعی یا جامعهای

بیخی متفکیان ی انونشمنوان امنی

جامعها را توانانی اجتماع بیا حفظ هون

ی منافع دربیابی شیانط متحول ی تهونوها می داننو که تللش بلی ارتقلا یضلعی
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اجتماعی به یم

اروش ها ی آرمانها جامعه ای

امنی ؛ تولیو اجتماعی ای
جامعه رابل حاول ای

(احمو مقلوم .)136 :1389

که به میزان بیلو ،احسلاس مسلئولی

ی مشلارک

ی اوطینق میدم تأمین می شود ی پانلوار ملیمانلو للذا تلا

آیی پذنی انسانی یجود دارد تهونو اجتماعی هل یجلود دارد ی بلاانن یجلود
رییون به امنی

اجتماعی امی مشکل ای

بهعنوان نکی او مه تینن تمهیوا
درمقابل رور

اجتماعی

(ریان  .)111 :1389امنی

دررایتا حفلظ حیلا

گلییجهلا اجتملاعی

بیتی ی انحاار که نماننوگی آن را دیلل

بله دیش ملی کشلو ی

همچنین انجاد ومینه ا بیا بیخوردار گییج ها مختیف اجتماعی او فیص ها
امکانا

ی تسهیل

کلارکید خلونش م لیت شلوج

به منظور دیتیابی به اهوا

ای  .تحقق امنی اجتماعی باعث گشانش درها یلاوگار ی افلزانش ملیایدا
بین گییج ها ی ارشار اجتماعی گونلاگون ملی شلود ی درمجملوع فضلا اجتملاعی
باوتی را انجاد می کنو .امنی

اجتماعی در بوی تولو با هو

گییج ها رومی ی ملذهوی بلزرگ کله در یل

امنیل بخشلی بلیا

فیامیلی ی فییمیلی نقلش آفیننلی

میکیدنو طیت شو (نونونیا .)۵3 :138۵
بعو اجتماعی امنی

بیشتی بی حیای

او حیا جمعی ی بقا ونلوگی ملیدم

تأکیو دارد (صونقایرعلی  )132 :13۷۵ی متیصلو انجلاد آراملش ی امنیل
جامعه تویط دیل

ای

(وننآبلاد

 .)1391اوانلنری امنیل

یییعی او «نیاوها انسانی» را دربیمی گیید (صالحیامیی
بقا اجتماع انسانی نیاومنلو نظل

امنیل

ی ثولا

همکللاران  .)8 :1389او منظللی دنگللی «امنی ل
گییج ها گوناگون اجتماعی حیا
بتواننو هون

ی م الوا

شاخاهها اصیی امنی
رانون هون

ی هون

بلیا

اجتملاعی طیلف

 )11 :1392ی حیلا

اجتملاعی ایل

ی

(کینملانی ی

جامعللها » بللوننمعنای ل

کلله

خود را در معیض نلابود نویننلو ی

خود را به شیوج ا آشکار ابیاو کننو (نای
اجتماعی ی جامعها عوارتنو او :حیا

.)61 :1392

اجتماعی اعتماد

عی نظل اجتملاعی هموسلتگی میلی آواد هلا ملونی یلل

ونوگی ملنای

ی شانسته علوال

ش یی علوال

در توونع امکانا

اجتملاعی ثللوا

ی پانلوار ارتالاد امنیل

ونوگی پانین بیدن اض یاب ی ایتیس افیاد در
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93-122 :1390؛افشلار ۷1-۷2 :1394؛ عولور ی رحملانی

جامعه ی( ...نالی
16 :1393؛ شلللهواو
غیاناقونو

13۵-13۷ :1390؛

صلللادریعمییآبلللاد ی عزنزمویلللو

29 :1392؛ تاونقی  .)41 :1389آرامش در م لفهها فوقالذکی کله

همیاج با رضان

در

شهیینوان باشو ومینهیاو احسلاس خوشلاننو یجلود امنیل

اجتماع میشود (شییوادج ی همکاران )2 :1392
 .3-2-1امنیت سیاسی

امنی

ییایی به مجموعها او ریابط ی حقوق متقابلل وماملواران ی ملیدم اشلارج
 .)1۷ :1393در نظی بار بووان؛ امنی

دارد (شاجمحمو

ییایی نلاظی بلی ثولا

یاومانی دیل ها ییست ها حکومتی ی انوئولوژ هانی که به آن هلا مشلییعی
می بخشنو ای
امنی

(دایر اردکلانی ی شلاکی

ناظی بی مونین

ناامنی ی تهونواتی ای

نشانه گیفتهانو ی با م لفههانی نظیی ثوا
تئور حکوم

 .)۷0 :1388دریارلع بعلو ییایلی
که اصلل ی موجودنل

ایلاس حکومل

امنیل

را

دیلل

انلوئولوژ نلا

ی کارآمو دیتگاج ادار کشور ینجیوج می شود (رحم الیهلی ی

همکللاران  .)114 :1394دیللتایرد چنللین رینللها
ای

خوایتهها میدم ی کارین جها دیل

ثوللا

ییایللی ی تللواون در

(رهوی ی یور

.)111 :139۵

در تأنیو موضوع ارتواط تأمیناجتماعی ی امنیل ییایلی ملیتلوان گفل
کشورها تویعهنافته؛ ه بیا مقابیه با تهونوا

امنیتلی ی انجلاد ثولا

میی ی ه بیا تویعه بیشتی او نظام تأمین اجتماعی ی روانین مع لو

کله

ی یفلاق
بله بهولود

شیانط کس یکار بهیج گیفتهانو .او همین منظی بیتوجهی کشورها جهان یلوم
به نظام تأمیناجتماعی ی دنالکتیلک بلی ثولا کننلوج «امنیل » ی «تویلعه» در انلن
کشورها اوجمیه موارد ای
دریارع ارائه خوما

که آیی

جو به مقوله امنی

ییایی ملیونلو.

رفاهی ی بینامهها تلأمیناجتملاعی نلوعی یلیمانهگلذار

ای ؛ نعنی هزننها ای

که دیل

بیا انجاد ثوا

ی تأمین امنی

خود ی کشور

میپیداود .همچنین اوطیفی چنین بهنظی میریو که نظام تأمیناجتماعی در جواملع
صنعتی غیب بهعنلوان یلاویکار مل ثی در جیلوگیی او انفجارهلا ییایلی ی
اجتماعی کنتلیل نلا مهلار بللحیانهلا اجللتماعی ی جیلوگیی او شلکلگیلی
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جنوشها اعتیاضی کارگی او موفقی

بیش تی بیخوردار بودج ایل  .دریارلع

گلستیش نلظام تأمین اجتماعی ی بلینامهها رفلاهی یلاویکار ثولا بخلش در
انجاد امنی

ییایی ایل ؛ بهنحو کله بتوانلو «امیلو بله ونلوگی» «حلق ونسل

دموکیاتیک ی انسانی» ی «نیاوها ماد

معنو ی امنی

کنو (انمانی  31 :13۷8ی  )۵-۷درغییاننصور
حکوم

نلییی کللار» را فللیاه

بانو منتظی شکا

میلان ملیدم ی

بود.

شکا

راب ها مستقی ی بلیای ه بلا امنیل

میدم -حکوم

ییایللی بللهینلل ج بللهمعنللا «امنیلل

میلی /امنیل

حکوملل » دارد .عللومتوجلله مسللئوالن ی

ییای گذاران بلله درخوایل هلا مللیدم گسلتیش فللقی فسلاد ی توعللی،
افلزانش مشلکل

ارتااد ی معیشتی میدم ک توجهی بله حقلوق ی آواد هلا

مشلییع در رلانون ایایی فلسلاد ارتااد ی ادار ی ...عوامللل ملل ثی بللیا
شکا

تقونل

میدم -حکوم

جلز بلا کلاهش شکا

میدم -حکوم

بیا کاهش ومینهها انن شکا
او اهلمی
ممکن ای

هستنو ی بلاتلوجه بله اننکه تهونوها بییینلی را
در داخل نمیتوان پایب داد بینامهرنلز

ی مواروج با عوامل م ثی بی گستیش انن شلکا

باالنی بیخوردار ای  .اگی شکا ها اجتملاعی حلل یفالل نشلونو
در دراومو

بله بسلیج ییایلی ی یل ب بله جنلوشهلا اجتملاعی

مناوعهگیا بهعنوان پونوجا امنیتی توونل شونو (خیییی  ۷۵ :1394ی .)62-63
ییای گذار اجتماعی کارآمو ک هزننله ی فیاگیلی کله متضلمن بهزنسللتی
معیشلتی ی رضان منو ریحی همه شهیینوان باشو او ایتیزاما
پانلوار جامعهمحور ی چنوبعو در رینکید امنیل
اجتمللاعی او رهگللذر تکللونن دیلل
نابیابی ها یاختار

امنیل

ملیلی

مویلع ایل  .ییایل هلا

فیاگیللی تحقللق عللوال

اجتمللاعی ی تقییللل

ومینههلا یاگیانلی ییایللی ی اجتملاعی را ملیکاهلو ی

متقابل پیویتگی شلهیینوان بلله ملا جمعلی را تقونل
بیابیگیا خود بستیها احساس محییمیل

ملیکنلو ی بلا رینکلید

ی توعللی ،را ملیودانلو ی اجتملاع

تاور را به جامعه عینی ی یارعی موول ملیکنلو .نتللانج چنلین ییایل هلانی
فلییکش کلیدن احسلاس ملحییمیل

ی ارتلقا رضان منو میدم ی مشییعی

بحران در صندوقهای بازنشستگی تأمین اجتماعی و امنیت ملی ج.ا.ایران 115

ییایی ثوا

ی ایلتوار ییایللی ی تحقللق شلاخصهلا امنیل

ییایی ای

(کینمیمیه .)68 :1393

جامعلها ی

 .3-1گفتمانهای سلبی و ایجابی امنیت

در گفتمان ییوی امنی
چیاکه انجاد ی تقون
اویو

به دلیل میجعی
امنی

امنی ؛ یضعیتی انفعالی می نابلو

تهونوا

در گلیی شنایلانی ی یلیکوب تهونلواتی ایل

کله

دنگی باونگیان تولیو میشود .اوآنجاکه ییوینگی بلی ارکلان رلور طیولی

منفع محور ی عینی بلایر رلیار دارد فیآننلو پیشلیف
به گونه ا که او پیشیف
(افتخار

چیز جز بهوود شاخص ها ظاهی ونوگی ارادج نمی شود

 .)1۵ :1392به توع انن گفتمان امنی

داخیی عییه امنی

داخیی نیز بهمعنا فقوان تهونوها

میی ای  .انن تعینف ییوی او امنی

خود بسیار موردتوجه ای

را متالی

ملی یلاود؛

ی امنی

بله عیل

نگلاج یارلعبینانله

داخیی اوحیث منولع جهل

اجتملاعی

امنیل

آرامش ی نوع تهونو به داخل میوها کشور میبلوط ملیشلود ی عملوتا صلمیمی
ی آشتی میی هماهنگی نیییها ییایی ثوا

یحو

بقا ییست ییایی ی حکوم

منایوا پانوار ی حسنه حکوم

آن را دربیمیگیید .دنوگاج ییوی تهونومحور ای
در عیصه داخیی عییه امنی
ییوی امنی
اویو

ی رلیار ییایلی ی اجتملاعی

ی امنی

داخیی را نولود تهونلوها

میی کشلورها ملیدانلو (وارعوادج  .)10 :1392گفتملان

بیشتی او هی مورعیتی بی یضعیتی تأکیلو دارد کله در آن منلافع بلاونگی

دنگی باونگیان مورد تهونو یارع نشوج نا درصور

امکان مونین

ی جینانها فکی متعود را دربیملیگیلید

که او آن جمیه می توان به ین گیانان (با محورن
رور

یجود تهونلو احتملالی

آن بیا تهونوشونوج یجلود داشلته باشلو .انلن گفتملان بلیین نگلی

یخ افزارگیانانه ی رور محور ای
محورن

ی میل

ی نظلانی

چنوبعو ) اشارج داش

اتفاقنظی دارنو (افتخار

رور نظامی) ی فیاینتیهلا (بلا

که همگی در تحییل امنی

بی بنیاد رلور

.)88 :1393

در گفتمان انجابی امنی

به نوود تهونو تعینف نمی شود بیکه افزین بی نولود

تهونو یجود شیانط م یوب بیا تحقق اهوا
ای  .طیفواران انن دنوگاج بیا امنی

ی خوایته هلا میلی نیلز ملونظی

ماهیتی تأییسی رائینو ی بی انن بایرنو کله
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تنها در یضعیتی یجود دارد که آن جامعه به یل

رابللرولولی او اطمینلان

بیا تحایل ی پایوار او منافع میی دی نافتهباشو .بیاننایاس جامعه ا که در
عین نوود تهونو داخیی نا خارجی توان الوم را بیا دیتیابی به منلافع میلی خلود
نواشته باشو در یضعی
انجابی رضان
رور

امنی

ی ناامن ارونابی ملیشلود .دریارلع گفتملان

نیس

ی اطمینانخاطی شهیینوان را محور اصیی امنی
که امنی

ی نفی تهونو .اوانن ری مىتوان گف

متعادل میان خوایته ها ی کارین جهای  .امنی
دیل

می دانو؛ نله ویر

در گفتملان انجلابى نسلوتى

در هلی یل حى اعل او خلانوادج

من قه ی نظام بین المیل با انن دی م لفله شلناخته ملىشلود :خوایلته هلا ی

کارین جها .تا هنگامیکه خوایته ها ی کارین جها در حالل
بیریار ای ؛ اما اگی میان آنها شکا
ای  .امنی

تعلادل هسلتنو امنیل

به یجود آنلو انلن یضلعی

نشلانه نلاامنى

در انن گفتمان دارا ین گیها ونی ای ؛ درین نگی (نگاج گفتمان

انجابى به درین ای  .اگی دنوگاج ییوی امنی

بیشتی ری تهونوها بییینی تأکیو

داش

در انن گفتمان تهونوها عینى بییینى بانو با نگاج درینى فهل شلود؛ بله

عوار

ی تهونلو بله بیلیین رب لى نلوارد؛ بانلو او

بهتی او دنوگاج انجابى فیص

درین خود را روى کید) تأکیو بی رور
انجابى با رور
رضان

نیمافزار ی رضانتمنو (امنی

در نگاج

ی نیییى نظامى ی ویر ارونابى نمىشود بیکه مسلئیه مهل در آن

ای ؛ اصل امنی

در انن گفتمان بهمعناى رضلانتمنوى ایل ) (وارعوادج

.)10-11 :1392
 .2بحران در صندوقهای بیمهای تأمیناجتماعی
بوینشک بحیان صنویقهلا بیملها

رنشله در مشلکل

کللن نظلام تلأمین

اجتماعی کشور دارد ی شانو بیریی انن بحیان بوینتوجله بله چلالشهلا نظلام
تللأمیناجتمللاعی کشللور مللا را او نگللاج ییسللتمی بلله مسللئیه دیر کللیدج ی در دام
تقییلگیانی گیفتار یاود .عیلیانحلال اوآنجاکله بیریلی جلامع مسلئیه در ظلی
محوید انن مقاله نمیگنجو ی همینطلور جهل
صیفا به تویین عیل مع و

تعمیلق موشلکافی ی تلوریق آن

به بحیان صنویقها میپیداون .

در نککلم بحیان اصیی صنویقها بیمها کشور انن ای

کله در بیشلتی
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آنها ماار

او منابع بیشتی ای ؛ بهعوار دنگی آنها بلا کسلی مواجله هسلتنو

نعنی نسو

ذخانی به کل منابعشان انوک ای  .ذخانی یلاومان تلأمیناجتملاعی ی

صنویق باونشستگی کشور بیا پیداخ

مستمی هلا ی بلوهیهلا آنهلا هل

کافی نیس  .یودآیر ییمانه گذار ها صنویقها ه نمیتوانو تأثیی وناد بلی
تعادل منابع ی ماار

انن نهادها داشته باشو.

همانطور که پیشتی اشارج شلو در یضلعی

موجلود بلیا حفلظ پانلوار

صنویقها بانو بهاوا هی مستمی بگیی حوارل  6نفی بیمهشوج یجود داشته باشلو.
انن نسو

در بیشتی صنویقها بیمها کشور در یضعی

ریمز ریار دارد .نسلو

پشتیوانی در یاومان تأمیناجتماعی او حلوید  20در یلال  13۵۷بله کمتلی او  6در
یال  1394رییوج ای  .همانطور که در جلویل ونلی (گیجلیپلور )128 :139۵
مشاهوج می شود انن نسو

بیا بسیار او صنویق ها بیمهها اجتماعی کشور
پشتیوانی صنویق باونشسلتگی کشلور در

کمتی او نک ای  .بهعنوانمثال نسو
یال  1393تنها  0 9بودج ای .

جدول  .1وضعیت پوشش جمعیتی و نسبت پشتیبانی سازمانها و صندوقهای بیمه اجتماعی کشور در پایان
سال 1393

عنوان سازمان/صندوق
سازمان تأمین اجتماعی
صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بیما اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
صندوق نفت
صندوق حمایت از کارکنان فوالد
صندوق کارکنان سازمان بنادر و
کشتیرانی
صندوق بانکها
صندوق حمایت از وکال
صندوق آیندهساز
سایر صندوقهای اختصاصی (شامل 8
صندوق دیگر)
جمع کل صندوقها

تعداد بیماشده
اصلی (فعال)
13.344.498
1.135.000

تعداد مستمریبگیر
اصلی
2.179.572
1.244.000

نسبت
پشتیبانی
6.1
0.91

کل جمعیت
تحت پوشش
15.524.070
2.379.000

درصد
از کل
75.72
11.6

660.000

22.697

29.1

682.697

3.33

580.000
96.700
11.552

650.000
68.612
74.564

0.89
1.41
0.15

1.230.000
165.312
86.116

6
0.81
0.42

1.304

2.088

0.62

3.392

0.02

164.000
30.000
10.920

103.000
780
4.172

1.6
38.5
2.62

267.000
30.780
15.092

1.30
0.15
0.07

63.060

56.510

1.12

119.570

0.58

16.097.034

4.405.995

3.65

20.503.029

100
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اگیچه دیل

بخشی او کسی صنویقها بیمهها اجتماعی را جویان میکنو املا

پیشبینی می شود که بودجه عمومی الوم بیا پشلتیوانی بلوهیهلا ی کسلی هلا
صنویقها (بهعنوان درصو او تولیو ناخالص داخیی) در یالهلا آتلی بلهطلور
نمانی افزانش نابو .یه کمک دیل

در تأمین هزننلههلا صلنویق باونشسلتگی

کشور در یال  1384درحوید  46درصو بودج که انن میزان در یال  1392به ۷6
درصو افزانش نافته ای  .بهرغ تخالیص  1۵ ۵00میییلارد توملان بله صلنویق
باونشستگی کشور در بودجه یال  1394انن صنویق همچنان با کسی  3هلزار
میییارد تومانی در یال مذکور مواجه بودج ای  .همچنین درصلور

تلوایم رینلو

فعیی پیشبینی میشود که یاومان تأمیناجتماعی در یلال  141۵بلهتنهلانی مویل
دیلل

 482هزار میییارد تومان کسی داشته باشو .بهاننتیتیل

در یلنوا

آتلی

مجوور خواهو بود ررمی بیش او بودجه عمومی کلل کشلور را بله تلأمین کسلی
صنویقها باونشستگی اختااص دهو.
یه بودجه صنویق باونشستگی کشور او کل بودجه فالل رفلاج ی تلأمین
اجتماعی در یال ( 138۷پیش او اجیا رانون مونین
 1۵ ۷درصو بودج کله انلن نسلو

خوما

کشلور ) حلوید

در رلانون بودجله  1394دیبیابلی (بلیش او 31

درصو) ی در یاومان تأمیناجتماعی نیییها مسی او حوید  21درصو بله حلوید
 2۷درصو افزانش نافتله ایل  .یله انلن دی صلنویق او بودجله فالل رفلاج ی
تأمیناجتماعی در دیرج نادشلوج مجموعلا او  36 6درصلو بله بلیش او  ۵8درصلو
(موی ی در حوید 2۵هزار میییارد تومان) رییوج ای  .درحالحاضلی ررل کسلی
صنویق ها ی کمک دیل

او محل بودجه عمومی حتی او بودجه عمیانی کشور ه

بیشتی ای .
مواجهشون صنویق ها با بحیان دالنل متعود دارد .امیو ی خورشلیو در
م العها او بحیان صنویقها مه تینن دالنل انن بحیان را بهصلور

ونلی تویلین

کیدجانو که در ادامه بهطور خلصه به آنها میپیداون  :کاهش یرید به صلنویق
درنتیجه بیکار گستیدج توینن ی تاون

رلوانین ی مقلیرا

خارج شون کارگاجها او شمول رانون کار پانین بلودن یل

متعلود در ومینله
دیلتمزدها ی حجل
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باال مشاغل غییریلمی؛ او مهل تلینن دالنلل بلیه خلوردن تعلادل جمعیتلی در
صنویقها بیمها ایل  .عللیج بلی انلنهلا ییایل هلا دیلل
کوچک یاو که موج

کلاهش نسلو

در ومینله

پشلتیوانی در صلنویقهلا باونشسلتگی

کشور به کمتی او نک شوج روانین میبوط بله باونشسلتگی ی بلهتولع آن افلزانش
هزننه ها میبوط به مستمی صلنویق هلا نیلز او دنگلی عواملل بلودج کله نسلو
(امیو ی خورشیو

پشتیوانی صنویقها را تح تأثیی ریار دادج ای

.)139۵

فاصیه وناد میان شاخص امیو به ونوگی با ین باونشسلتگی (بله دلیلل پلانین
بودن ین باونشستگی در انیان) موج

افزانش شونو هزننهها تعهو ی جلار

صنویق ها باونشستگی شوج ای  .در بیخی صنویقها (نظیی صنویق بانلکهلا)
میانگین ین شییع مستمی بگیی کمتی او  4۵یال ای  .یلاومانهلا ی نهادهلا
ذ نفوذ در حووج ییای گذار توانستهانو در دیرجها گذشته با اتکا بله رلانون
مشاغل یخ

ی ونانآیر خود را در ومیج انن مشاغل ریار دهنو .در کنار انن املی

تلش نظارتی بی کارگاجها ی صنانع یاجو شیانط یخ

ی ونانآیر بهمنظور تعونل

ی اصلت شیانط ونان آیر کار نیز به حوارل رییوج نا بهطورکیی رها شوج ایل .
انن مسائل منجی به کاهش ین باونشستگی شوجانو.
دیتمزدها در انیان در دیرجهلا چنویلاله شلکا

پانین بودن ی

دیتمزد ی خط فقلی را افلزانش ملیدهلو ی دیلل
باونشستگان بیا جویان رور
حج بوهیها دیل

میلان

را نلاگزنی بله افلزانش حقلوق

خینو آنها میکنو ی درنتیجه بلهطلور ملوایم بلی

به یاومان تأمیناجتماعی افزیدج میشود ی چلالشهلانی را

نیز بیا صنویقها انجاد میکنو .حج بلاال مشلاغل غییریلمی ی علومپوشلش
بیمه ا میزان باالنی او انن مشاغل در کشور که حوید  60درصو ای

(اشلت ال 8

میییون نفی در مشاغل غییریمی) عمیکید آننلوج صلنویقهلا را تحل تلأثیی رلیار
میدهو ی درنهان

اننکه بیخل

بیمهها تجار که در آنها بیمه میکز انیان

نقش ییای گذار ی ناظی را بیعهوج دارد فقوان ییای گذار یاحلو ی نولود نهلاد
ناظی بی بیمه ها اجتماعی نکی دنگلی او عواملل بحیانلی شلون صلنویقهایل .
نظار

بی مونین

صنویقها ییمانه گذار

دارانیهلا ذخلانی ی کفانل

آنهلا
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تعیللین مفییضللا

آکچللوئی ی یضللع رللوانین ی مقللیرا

محایللوا

حللووج

تأمیناجتماعی نیاومنو یجود انن نهاد ناظی ای .
 .3تهدیدات امنیتملی در بحران صندوقهای بازنشستگی تأمیناجتماعی
تأمیناجتماعی او یظانف مه نظام ییایی بهشلمارمی رید .درهملین رایلتا دامنله
امنی

پانوار در حووج خوما

ییایی او دیل

اجتملاعی بسلتگی بله تالونی دارد کله نظلام

ی یاختار ی هو

بنلابیانن مقوللله امنیل

خود ارائه ملی دهلو (حسلنیفلی .)121 :1383

در اجتمللاع معنلا مللینابلو (عووالللهخللانی  )126 :1382ی

آیی پذنی اجتماعی ی ارتااد ارتواط مستقیمی با امنی میی دارد؛ ونیا میتوانو
منجی به فییانش مشییعی
ارتااد

تهونوا

تقسی بنو ها اجتملاعی نامتعلار

اجتماعی ی ...شود (یاعی  .)6۵-66 :1384تلأمیناجتملاعی را

نمیتوان بهمثابه امنی

اجتماعی در نظی گیف

او آن بهعنوان نکی او م لفهها امنی
مستقیمی با امنی

شکسل هلا

(نونونیا  )6۵ :1382اما ملیتلوان

اجتماعی نلام بلید کله عمیکلید آن ارتولاط

ییایی فیدمحور ی دیل محور امنی

ارتااد

امنیل

ریانلی

ی ...دارد .او منظی فیسفه اجتماعی ارتواط یاومان تأمیناجتماعی با ابعاد امنی میلی
به انن شیت ای

که امنی

جامعه ا دارا چش انواو ی افق هلا ییلیعی ایل

تاجانی که تمامی مسائل چالش ها دغوغه ها ی مقوله ها ونوگی جمعلی (حیلا
فید ی اجتماعی) را دربی میگیید ی به همین دلیلل تلأمین اجتملاعی ی نهادهلا
میبوط به آن بانو در مسیی عمیان ی آبادانی شهیینوان گام بیدارنو (عمارج .)1383
ک توجهی به حقوق اجتماعی شهیینوان تویط نهادها حکومتی بیا بقا نظلام
(احمو

ییایی میی خ یناک ای

 )8 :1381ی به مثابه نک تهونلو چنلویجهی

ابعاد امنی میی را مورد خوشه ریار میدهو.
بانو درنظیداش
نشان میدهو ی خوما
باشنو حفاظ

که کیفی

یاومانها

تأمیناجتماعی کله او کیفیل

بلاال بیخلوردار

ی ارتقا حقوق بشی را تضمین میکنو؛ ونلیا ارائله مل ثی خلوما

اجتماعی نشان دهنوج پیشیف
ارواما

خوما

ی میارو ها اجتماعی کیفی

جامعه را

تمونی ی تویعه کشور ای

حمانتی بیا مهار تهونوا

ی دیتایرد آن ارتقلا

اجتماعی رشو یلیمانه انسلانی ی اجتملاعی
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بهواشتی ی رفاهی آمووش فیاگیی ی کاربید ی ...ایل

بهوود یضعی

) . 2016: 7تسهیل

(Bainvel,

اجتماعی ی بینامهها ریمی بیا افیاد ی خانوادجها در ی

اجتماع نکی او بانستهها امنیل افزانلی اوطینلق تلأمیناجتملاعی ایل  .الجلیم
ییست ها ریمی تأمیناجتماعی بانو نیاو فلور شلهیینوان در ومینلههلا املور
اجتماعی ی رفاهی را ملونظی رلیار دهنلو ).(Social Security Department, 2009: 5
دفتی کار بینالمییی ( )2014ارتواط تأمیناجتماعی ی ابعاد امنیتی را اننگونه تشلین
می کنو که ییای ها حمان
تأمین امنی
حمان

اجتماعی نقش مهمی در تحقق حقلوقبشلی بلیا

اجتماعی بیا همه دارد ی میتوانو منجی به کاهش فقلی ی نلابیابی ی

او رشو فیاگیی با افزانش ییمانه انسانی ی بهیج یر

داخیی ی تسهیل تحول یاختار ارتااد میی شلود

حمانل

او تقاضلا

(International Labour Office,

).2014: xxi
بیایاس م العلا

گلی کوئینلگ تلأمیناجتملاعی نقلش مهملی در امنیل

ارتااد دارد ی میتوانو با تقون
او مشاغل در ی
ی غییج ...امنی

میی ی پیداخ

تولیو ارتااد

ثوا

درآمو خانوارها حمانل

هزننهها آن پیداخ

کمکهزننهها ماهانله

ارتااد را ارتقا بخشو ) .(Koenig, 2013: 1نظامهلا ییایلی در

ومینه تأمیناجتماعی بانو با احتیام کامل به اصول کیام
جیوگیی او تأثیی نام یوب ت یییا

انسانی علومتوعلی ،ی

متوالی در مزانا اجتماعی شهیینوان امنیل

شهیینوان در حووج اجتماعی ی ارتااد را تأمین کننو .بله اعتقلاد آنتلونی گیلونز
بینامهها تأمیناجتماعی باعنوان مکانیس ها یهی شون همگانی در مخلاطیا
با مضامین هموستگی ی باال بیدن ی

یخ کوشی همخوانی دارد ی جیوگیی او

نوار ی کاهش رهانی او بیمار ها که هو
مایح

همه شهیینوان ای

اجتماعی یحو

ینل ج خلوما

اجتملاعی ایل

بله

ی نکی او للواوم چنلین رینلها در تحقلق امنیل

میی ی آمادگی بیا فوا کیدن منافع شخای بله پلا مالیح

همگانی ی اجتماعی ای

(گیونز .)221 :1382

دنونو بیتهام ی کونن بونل در کتاب «دموکیایی چیس ؟» ارتواط بلیتلوجهی
به تأمیناجتماعی ی اثلی نلام یوب ییایلی آن را انلنگونله تشلین ملیکننلو کله
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نظام ها دموکیاتیک بانو نیاوها اجتماعی میدم نظیی بهواش
ارتااد ی ...را بیطی

آمووش یللم

کننو ی او منظی تأمیناجتماعی چگونگی توونلع هزننلههلا

رفاهی را مونظی ریار دهنو ونیا انن جنوهها کیفی تویلعه اجتملاعی ی ارتالاد
ییایی دیل محور تأثییگلذار باشلو؛ بله انلن معنلا کله درجله

میتوانو بی امنی

پایللخگونی بلله مللیدم ی ماهی ل

رژن ل ییایللی مسللتقیما تح ل تللأثیی خللوما

تأمیناجتماعی (حووجها بهواشتی ی درمانی آمووشی توونع منابع مالی ی )...ریار
دارنو .رژن هانی که در ومینه تأمیناجتماعی ی رفاج عمومی ضعیف عمل میکننو
با چالش فییپاشی (ناامنی ییایلی) مواجله خواهنلو شلو (بیتهلام ی بونلل :1384
 .)1۵3-1۵6بههمیندلیل ای
ی تحقق امنی
خوما

که دیل ها دررایتا ایتقیار دموکیایی اجتملاعی

پانوار ییایی متیصو ارواما

گستیدج هزننهها عمومی تلأمین

اجتماعی توونع عادالنه درآموها ییای ها رفاهی ی ...هستنو (بشیینه

 .)180-181 :1386درعینحال به مواوا
ی یانی تهونوا

ی جنان

با انن ایصا

مونین

ارتقا خوما

اجتماعی او دامنه جلیم

اجتماعی کایته میشود (محسنی .)1 :1388
ییمانهها اجتماعی موجود در جامعه ی بینامهرنز

دررایتا هوفمنویاو آنها نکی او راهویدها ارتقا امنی

میی ای

(تیری ی

ریتمی  .)110 :1388بهاعتقاد دالمی هایکینز تلأمیناجتملاعی بلی رینلو انسلجام
اجتماعی ی میی ه تأثیی مثوتلی دارد (هایلکینز  .)216 :13۷8بعلو او توضلیحا
فوقالذکی بانو اذعان داش
امنی

که تأمیناجتماعی در نک نظام ییایی میتوانلو ابعلاد

ییایی ارتااد ی اجتماعی را تقون

کنو ی بیتلوجهی بله آن نلا ضلعف

(بحیان) در عمیکید یاومانها میتوط با تأمیناجتملاعی جامعله را بلا تهونلوا
مختیفی ریبهری یاود که پایخگونی به آنها هزننهها ینگین ارتااد

ییایلی

ی حتللی اجتمللاعی بلله دیللل هللا تحمیللل خواهللو کللید .صللنویق باونشسللتگی
تأمیناجتماعی نکی او بستیها تحقق رفاج عملومی ی امنیل
انیان ای
خواهو داش

اما یروع بحیان در انن صنویقها توعا
ی دامنه انن تهونوا

عملومی در جامعله

مختیف امنیتلی بلیا انلیان

را میتوان در حووجها ییایلی اجتملاعی ی

ارتااد مشاهوج کید .درادامه به بیریی توعلا

امنیتلی بحلیان در صلنویقهلا
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باونشستگی خواهی پیداخ :
 .1-3بینظمی عمومی

با یروع بحیان در صنویقها باونشستگی تأمیناجتماعی بهصور
انحیافلا

بیا فقی ی جنانا

تلنشهلا بلینظملی عملومی ی خشلون

میشود .بحیان در صنویقها باونشستگی بی رینو معیش
فقی ی ...تأثیی می گذارد که توعا
فیایان در ی

اجتماع ای

فیاگیلی فضلا
فلیاه

ظیفی هلا شل یی

آن بیا جامعله پیخاشلگی ی بلینظملیهلا
(عییزادج  .)9۷ :13۷8علومتوجله بله ییایل هلا

کلن ی اروام بیایاس منافع شخای دررایتا بیینرف

او تهونوها موجود بعو

او بحیان صنویقها باونشستگی میتوانو نظ عمومی نا اجتماعی را مختل کنلو
تا جانی که دیتگاجها نظارتی رضانی ی انتظامی بانو با صی
مهار آن هم

هزننهها وناد بله

گمارنو.

 .2-3شکاف اجتماعی و دوقطبی شدن جامعه

مناوعا

ناشی او فقلوان تلأمیناجتملاعی منایل

شکا ها اجتماعی شود ی توعا

ملیتوانلو منجلی بله گسلتیش

امنیتی فیایانی بیا جامعه خواهو داش  .انلن

شکا ها ناشی او احساس محییمی

نسوی ی نلابیابی اجتملاعی بلیعلوالتی در

توونللع درآمللوها ی نارضللانتی ارتاللاد ایل

(خیییللی  .)49-88 :1394تللیاک

شکا ها ناشی او بحیان صنویقها باونشستگی میتوانو بهنوعی دیگلانگی ی
دیر وی شون عیصه اجتماع ی تقابل جو با رلور
منتهی شود (حمیو

 .)1 :1390بنلابیانن ایلتمیار بحلیان صلنویق باونشسلتگی

میتوانو تقابل بخشی او جامعه با دیل
خشون طیوی» او طی

ییایلی ی رلور

اجتملاعی

را به یجود بیایرد ی منجلی بله «مناوعله ی

بیخی باونشستگان دررایتا ایتیفا حق شود.

 .3-3کاهش مقبولیت و اعتبار دولت

نلاتوانی در حللل بحلیان صللنویقهلا باونشسللتگی ی نحلوج عمیکللید یللاومان
تأمیناجتماعی باعث فییانش اعتماد عمومی ی مقوولی

میدملی دیلل

ملیشلود؛

ونیا میدم او دیلتملیدان ی کلارگزاران حکلومتی انتظلار بیطلی کلیدن معضلل
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پیشری خوما

اجتماعی را دارنو ی عومتوانمنو نهادها حکومتی در بیطی

کیدن دغوغهها عمومی میدم که حق طویعلی آنهایل
مقوولی

کلاهش یل

موجل

ی اعتوار آنها میشود.

 .4-3کاهش سطح همبستگی ملی

بیایاس رانون ایایی که منشور تویین حقوق ی تعهوا
انیانیان ای ؛ حقوق ی تعهوا

ونسل

پانلوار ی جمعلی

فیادیتان ی فییدیتان او نک یو ی حقوق تعهوا

نهادها حاک دربیابی نکونگی اویو دنگی به همیاج پایخگونی مسئوالن به میدم
ی ایلون

دادن به تأمین یارعی م الوا

آن ها مه تینن عامل در تحقق هموسلتگی

میی خواهو بلود (م یولی  .)۵۷ :1386انلن موضلوع در حلالی ایل

کله تللش

باونشستگان ی بخشی او جامعه بیا بیینرف

او معضل

تأمیناجتماعی که با آننوج آنها در ارتواط ای

منجی بله کلاهش هموسلتگی میلی

میشود ی درصور

صنویقهلا یلاومان

بییو احساس توعلی ،اجتملاعی تویلط ملیدم انلن معضلل

میتوانو خود را بهصور

اوه گسیختگی اجتماعی ی شکا

طوقاتی نشان دهو.

 .5-3احساس محرومیت و فقر

م لفهها ی عوامل متعود در انجاد احسلاس فقلی ی محییمیل

در جامعله دخیلل

هستنو .دراننمیان بحیان در نهادها تأمیناجتماعی ی صلنویقهلا باونشسلتگی
در یاومانها مختیف جامعه ضمن اننکله ملیتوانلو فشلار تلورم را در جامعله
تشونو کنو ی حقوق مستمی بگیلیان را کلاهش دهلو احسلاس فقلی را در طیلف
یییعی او مستمی بگییان تزرنق میکنو .به نک معنا فقییان احساس فقی بیشلتی
را تجیبه میکننو ی رکود ارتااد منجی به افزانش محییمی
فقی میشود که دیتایرد آن احساس محییمی

در ومینههلا مختیلف ایل  .بله

تعویی دنگی عومتعادل در فیاننو توونع منابع مالی ی مای
جامعه منجی به افزانش احسلاس محییمیل

ی گییجها ونلیخط
بین طوقا

ی فقلی در جامعله خواهلو شلو .انلن

موضوع منجی به تهونواتی نظیی افزانش نابیابی ها اجتماعی ی ارتااد
اجتماعی تضادها رومی ی ...میشود (احمو

مختیلف

.)84 :1386

آشلوب
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 .6-3کاهش قدرت خرید بازنشستگان

نکی او تهونوا

بحیان صنویقها باونشستگی فقی ی ایتیاال بیخی خانوادجها

ی ناکافی بلودن حقلوق یلالمنوان ی باونشسلتگان دیلتلی ایل
مشارک ها غییمتعار

ی انلن موضلوع

آنها را بلههملیاج خواهلو داشل  .بحلیان نظلام تلأمین

اجتماعی ی باونشستگی بهدلیلل تنگناهلا ملالی ی ضلعفهلا یلاختار
خوما
رور

حمانتی الوم در جامعله خواهلو بلود ی ناکارآملو آن موجل

فارلو

تضلعیف

خینو خانوادجها ی خلییج نوجوانلان ی جوانلان او محلیط آمووشلی بلیا

اشت ال ی کمک به مخارج خانوادجها خواهو شو (عییزادج .)104 :13۷8
 .7-3اضمحالل شاخصههای کفایت و پایداری حقوق

نکی او مشکل

صنویقهلا باونشسلتگی تأثییگلذار بلی شلاخص کفانل

پانوار حقوق افیاد ای ؛ شاخص کفان

اشارج به یضعیتی دارد که باونشسلتگان

بهانواوج نیاوها ونوگی خود او حقوق منای
بهمنزله مو

ی

بیخوردار باشنو ی شاخص پانوار

ومان پانوار بودن حقلوقهایل  .یرشکسلتگی ناکارآملو

ضلعف

یاختار صنویقها باونشستگی باعث میشود تا بی رینو افزانش حقوقها باتوجه
به رشو نیخ تلورم ی گیانلی تلأثیی منفلی داشلته باشلو ی هملین مقولله منجلی بله
عومکفان

ی پانوار حقوق آنها میشلود ی دیلتایرد انلن موضلوع نارضلانتی

آنومی اجتماعی ی افزانش ی
ای

تورعا

بحق میدم خواهلو بلود ی انلن در حلالی

که بحیان صنویقها منجی به کاهش خوما

11-12 :1396؛ جعفی

.)۷-8 :139۷

اجتملاعی ملیشلود (جعفلی
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شکل  .2تهدیدات چندوجهی صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای امنیت ملی ج.ا.ایران

 .4راهبردهایی برای حل بحران صندوقهای بازنشستگی تأمیناجتماعی
در نظیا

ی آثار اکثی صاح نظیان منتقوان ی دی انورکاران تأمیناجتماعی یله

رینکید ایایی را درخاوص اصلحا

صنویقها بیملها ملیتلوان مشلاهوج
پارامتینلک؛

کید :اصلت نظام تواون درآمو با هزننله « »PAYGاوطینلق اصللحا
ت ییی ریش اجیا نظام موتنی بی ذخییجیاو کاملل « 1»FFبلا اصللت ییسلتمی ی
ت ییی تورنجی یاختار به یم طیتهلا تلأمیناجتملاعی چنوالنله کله در آن
تیکیوی او اجزا « »PAYGی « »FFیجود دارد .معموال کشورها مختیلف باتوجله
به شیانط ارتااد

اجتماعی ی ییایی حاک بی جامعه نکی او راهکارهلا فلوق

را انتخاب میکننو .باتوجه به ماهی

چنوبعو چالشهلا صلنویقهلا بیملها

اجتماعی ی نظام تأمیناجتماعی در انیان اصلحا

پیشنهاد در انن حووج موتنلی
1. Full Funded
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بی رینکید اصلحا

تیکیویِ ه ومان ارائه میشود.

الف) راهوید اصلحا
اصلحا

پارامتینک (بهمنظلور تلواون درآملو بلا هزننله) :انلن
بی پارامتیها بیمها

در درین ییست بیمها ی اوطینق اعمال ت یییا

(نظیی حق بیمهها پیداختی نحوج محایوه مزانا پیداختلی ی یلن باونشسلتگی)
انجام میگیید .دراننومینه تأکیو فیواشلتین 1بلی هل یلونی میلان خلطمشلیهلا
تأمیناجتماعی ی خطمشیها باوار کار در انجام هیگونه ت یییا

پارامتینک نظلام

تأمیناجتماعی ای  .بیاننایاس پیشلنهاد ملیشلود دررایلتا راهویدهلا فلوق
ارواما

ونی انجام گیید:
خوم ؛

.1افزانش حوارل ینوا

.2افزانش تورنجی ین باونشستگی؛
.3افزانش تعواد یالها مونا جه
.4کاهش ضین

ینوا

محایوه حقوق باونشستگی؛

بیا گییجها پیدرآمو؛

.۵گذاشتن یقف درآمو در محایوه مستمی .
ب) راهوید اصلحا
گستیدجتی نسو

ییستمی :اصلحا

به اصلحا

ییستمی اصللحا

عمیلقتلی ی

پارامتینک ای  .توصیه میشود باتوجه بله مزانلا

ی بیتی نظام موتنی بی ذخییجیاو کاملل « »FFنسلو
پانوار مالی بیشتی صنویق ها ی عوال

بیشتی در پیداخ

بله نظلام « »PAYGکله در
مستمی ای

حیک

تورنجی بهیو بهیجگیی (جزئلی نلا کاملل) او نظلام ذخیلیجیلاو کاملل ذنلل
اصلحا

یاختار انجام شود.

ج) راهوللید اصلللحا
تأمین اجتماعی چنوالنه جه

یللاختار  :انللن راهوللید اشللارج بلله ایللتقیار نظللام
ارتقا ی

پوشش افیاد با مزانا ی حلق بیملههلا

گوناگون (مزانانی بیا گییجها آیی پذنی که تویط مالیا

تأمین مالی میشود؛

گستیش بیمهها اجتماعی رانونی؛ ارائه طیتها مشارکتی بیا کلارگیان شلاغل
در بخللش غییریللمی) ای ل  .در انللیان انللن راهوللید اصلللحاتی در یللال 1383
تح عنوان «رانون یاختار نظام جامع رفاج ی تأمین اجتماعی» تهیله ی بله تالون
1. Feldstein
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مجیب شورا ایلمی رییو اما هیگز مجال آن را نیاف
اجیانی شون انن رانون در مادج بیسل

شود .جه

کله بلهطورکاملل اجلیا

ی هفلت رلانون بینامله پلنج

تویعه ینو چش انواو مجوو ایتقیار نظام جامع تأمیناجتماعی چنوالنه بلا لحلا
حوارل یه النه ونی به دیل

دادج شوج ای :

 النه ایل :مساعو ها اجتماعی شامل خوما

حمانتی ی توانمنویاو ؛

 النه دیم :بیمهها اجتماعی پانله شلامل مسلتمی هلا پانله ی بیملههلا
درمانی پانه؛
 النه یوم :بیمهها مکمل باونشستگی ی درمان.
الوم به نادآیر ای
او حفاظ

که بیمهها پانه بیمههانی هستنو که نک ی

پانها

را تضمین میکننو .بیمهها تکمییی نیلز بیملههلانی هسلتنو کله بلیا

افزانش ی تکمیل مزانا نقو اع اشوج همیاج با طیتها پانه نا گسلتیش یل
پوشش طیتها پانله پیداخل

ملیشلونو

(International Labour Organization,

)2012: 156

نتیجهگیری
انن مقاله تلشی بیا شنایانی تهونوا

چنوگانه بحیان صنویقها باونشسلتگی

تأمیناجتماعی در جمهور ایلمی انیان ای
میدهنو که بحیان در انن صنویقها موج
ییایی ی بهتوع آن موج
میشود .مه تینن تهونوا

ی بیخی او نافتههلا مقالله نشلان
توعا

به خ ی انواختن امنی
امنی

اجتملاعی ی

منفلی ارتالاد

مویع جمهور ایللمی انلیان
تشلونو

میی جمهور ایلمی انیان درصلور

ی فیاگیی شون بحلیان در صلنویقهلا باونشسلتگی تلأمیناجتملاعی عوارتنلو او:
شکل گیی بینظمیها متنوع عمومی شکا
کاهش ی

هموستگی میی کاهش مقوولی

باونشستگان احساس محییمی

اجتماعی ی دیر وی شون جامعله
ی اعتوار دیل

ی فقی اضمحلل شاخاه ها کفان

در حقوق باونشستگان .انن موضوعا

باعث شوج ای

تهونواتی مواجه باشو ی هزننهها وناد بیا بیینرف
الوم ای  .بیا بیینرف

کاهش رور

او توعا

تلا امنیل

خینلو

ی پانلوار

میلی انلیان بلا

او انن تهونوا

چنوالنه

امنیتی انن بحیان بانو راهویدهانی را ارائه داد
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که بهصور

تیکیوی در یه ی

پارامتینلک ییسلتمی ی یلاختار ارائله شلوج

ای  .اما طولق آنچله در بخلشهلا پیشلین ملورد اشلارج رلیار گیفل
صنویقها بیمها رنشه در مشکل
تمیکللز صللی

بحلیان

کلن نظلام تلأمیناجتملاعی کشلور دارد ی

بللی صللنویقهللا بللوین درنظیگللیفتن مسللائل درگیللی کییل

تأمیناجتماعی ما را در دام تقییلگیانی میانواود .اواننری نیاو ای

نظللام

تا عللیج بلی

توبیی راهویدهانی بیا حل مسائل صنویقها متوجله راهویدهلانی بلیا اصللت
کیی

نظام تأمین اجتماعی نیز بود .بیاننایاس بانو عللیج بلی ارائله راهویدهلا

یه گانه بیا حل بحیان صنویقها باونشستگی راهویدهانی نیز در یه حلووج
 .1نظی (ت ییی نگاج دیل

به تأمیناجتماعی تیینج گفتمان منای

اجماع میی)  .2راهوید (تعینف اهوا

ی شکلگیلی

اجتماعی توینن بینامه جامع ایلتیات نک

تأمیناجتماعی کشور نک ارچگی درینی ی بییینی بینامهها تأمیناجتملاعی) ی .3
اجیانی (مونین

ملالی یلاختار نهلاد

چلارچوب رلانونی ایلتقیار نظلامهلا

اطلعاتی ی بهینهیاو فیآننوها) پیگیی شود.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
درحالحاضی کشور با مشکل
میکنو که در النه ایل معیش
ای

ی چالشها ارتااد مهمی دی

ی پنجله نلیم

بخش ییلیعی او جامعله را تحل تلأثیی رلیار دادج

تا جانی که منجی بله صلویر نسلخههلانی او ییایل هلا کیلی ارتالاد

(اوجمیه ییای ها ارتااد مقایمتی) او یو باالتینن مقام ییایلی کشلور شلوج
ای  .انن مشکل

ی چالشها در النه دیم منجی به بییو آیی هلا ی مشلکل

ییایی ارتااد ی اجتماعی فیایانی شوج کله هملوارج جلزی دغوغلههلا اصلیی
بسللیار او ییایللیون دیلتمللیدان ی صللاح نظللیان رللیار گیفتلله ایلل  .نظللام
تأمیناجتماعی بهعنوان اصییتینن اهیم اجیانی ی باوی دیل
آیی ها النله دیم خلود درگیلی مشلکل

بیا مواجهه با انن

ی چلالشهلا بلیشلمار ایل .

عومتعامل ی پیونو میان ییای گذار بیا مواجهه با مسائل انن دیالنله مسلتمیا
بی انن چالشها میافزانو .اواننری پ یهش در انن حووج بهطورخاص ی در حووج
ییای

اجتماعی بهطورعام هیریو بیشتی ملیشلود .در جینلان پل یهش حاضلی
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خألها پ یهشی موجود در انن حلووج بلی پ یهشلگیان آشلکار شلو .بنلابیانن
پیشنهادها پ یهشگیان بیا پ یهشها آتی به شیت ونی ارائه میشود:
 پلل یهش در ومینلله بیریللی مت ییهللا ارتاللاد ملل ثی بللی نظللام
تأمیناجتماعی.
 پ یهش در ومینه شنایانی مختاا

چارچوب ارتااد ییایی کشور.

 پ یهش در ومینه تلوینن ییایل هلا یلیمانهگلذار صلنویقهلا
تأمیناجتماعی.
 پ یهش در ومینه گفتمان منای
 پلل یهش در ومینلله جیلل

تأمیناجتماعی.

ی یللامانوهی مشللارک

میدمللی در نظللام

تأمیناجتماعی.
 پ یهش در ومینه توینن بینامه جامع ی ایتیات نک نظام تأمیناجتماعی.
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