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 ده یچک
  ی ها صندوق   بر   نظارت   ی برا   ران ی ا   ی حقوق   نظام   در   ه ک   یی سازکارها  از   ی ک ی 

  ی بازنشستگ   ی ها صندوق   ع ی تجم   شده،   ی ن ی ب ش ی پ   آنها   ان ی م   ی هماهنگ   جاد ی ا   و   ی بازنشستگ 
خود    ی حقوق   ت ی با حفظ شخص   ها صندوق   شدن   جمع   ی معنا   به   ها صندوق   ع ی تجم .  است 

برتر، آثار مطلوب متعدد   ک ینظر    ر ی ز    با  که   مقاله   ن ی ا به همراه خواهد داشت.    ی نهاد 
 است  آمده   در   ری تحر   رشته   به   ران ی ا  ی بازنشستگ   ی ها صندوق   ع ی تجم   ی سنجامکان   هدف 
  ع ی تجم   موانع   و   تداری صالح   مراجع   و   منابع   ها، ضرورت   ی بررس   به   ب ی ترت   به   بخش   سه   در 

  ان ی م  ی ناهماهنگ  چون  ی ل ی دل  به  دهد ی م  نشان  مقاله  ی های بررس . است  پرداخته  ها صندوق 
  دولت   ی ها است ی س   ی برخ   شدن   گرفته   ده ی نا   ز ی ن   و   آنها   بر   موثر   نظارت   فقدان   ها، صندوق 
  وجود   با   حال   ن ی ا   با .  دارد   ضرورت   ، ی کنون   ت ی وضع   در   آنها   ع ی تجم   ها، صندوق   توسط 
 یموانع  راه   ن ی ا   در  اما   است   فراهم   ی اد ی ز  حد   تا   ران یا   در   اقدام   ن ی ا   ی قانون   ی بسترها   آنکه 
دولت و    ی ساز کوچک   است ی س   با   ارض تع   ها، صندوق   استقالل   با   ع ی تجم   تعارض   چون 
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 مقدمه 
  ی کی.  است  یمتعدد  ینهادها  تی فعال   عرصه  کشورها   یاجتماع  ن یتام  نظام  ،ی کنون  عصر  در

  کار   از  ،یبازنشستگ  یایمزا  ارائه  داراست که عهده  یبازنشستگ  صندوق  نهادها،  ن ی ا  ن یمهمتر  از

  یبازنشستگ  ی هاصندوق  زی ن  ران یا  یاجتماع   نی تام  نظام  در.  باشدیم  بازماندگان  و  ی افتادگ

  حوزه   ران،یا  در  یبازنشستگ   یها صندوق  تعدد  وجود   با  حال  ن یا  با.  دارند  ت ی فعال  یمتعدد

  از  یبرخ  که  است  یمتعدد  مشکالت  یدارا  ،یتماع اج  مهی ب  حوزه  همان  ای  هاصندوق  تی فعال

  کشور   یاجتماع  و  یاقتصاد  مسائل  به  زی ن  گرید  یبرخ  و  دارد  هاصندوق  مشکالت  در  شهیر  آنها

  مورد  ری اخ   دهه  دو  در  که  ییوکارهااز ساز    یک یمشکالت،    ن ی . در جهت کاهش اگرددیم  باز

 ، 1ع ی تجم  از  منظور .  است  بوده  ی گبازنشست  یهاصندوق   عی تجم  گرفته،   قرار  ی رانیا  مقنن   توجه

رفاه    برتر  نهاد  ک ی  نظر  ریز  هم،  کنار  در  یبازنشستگ  یهاصندوق  کردن  جمع وزارت  مانند 

گونه  کی به  است؛  و خط   ی هااستی س   که  ی ادولت  توسط  صندوق  ن ی ا  یمشیکالن    نهاد ها 

  آنها  استقالل  به  یا خدشه  ای  و  جاد ی ا  ها،صندوق  ساختار  در  یرییبدون آنکه تغ  شود،  ن ییتع  برتر

  ای  دو   شدن  ی کی»  ادغام،   از   منظورمتفاوت خواهد بود.    2ادغام   با   ی معن   نیا  در  ع ی تجم.  شود  وارد

  ی هاییتوانا  کسب  منظور  به  و  دارند  مرتبط  ا ی  مکمل  مشابه،  یها ت ی فعال  که  است  سازمان  چند

  ی هاصندوق  ادغام   در   اساس  نیا  بر  3. شود« یم  انجام   موجود   وضع  در  بهبود  جاد یا  و  شتری ب

  ی حقوق  تی شخص  که  یاگونهبه   ابدییم  اضمحالل  گرید  صندوق  در  صندوق  کی  ،یبازنشستگ

 . شودی م یکی گر،ید  صندوق یحقوق  ت ی شخص با آن

  نیقوان  از  ی برخ  در  ری اخ  دهه   دو  در  شده  انی ب   یمعنا  در  ی بازنشستگ  یهاصندوق  عی تجم

-یم  اقدام  ن یا  آنکه  وجود  با  حال  ن یا  با.  است  شده  ینی ب ش ی پ   یضمن   ای  حیصر  طوربه  موجود

  لیدل  به  مذکور  ن یقوان  مفاد  اما  بکاهد  رانیا  یبازنشستگ  یها صندوق  مشکالت  از  توانست

  ع ی تجم  موانع  و  هاضرورت  یبررس  هدف  با  که  یکنون  مقاله.  است  افتهین  تحقق  تاکنون  متعدد

  که  است  سوال  ن یا  به  خپاس  دنبال  به  آمده  در  ریتحر  رشته  به  رانیا  در  یبازنشستگ   یهاصندوق

  وزارت   مانند  برتر  نهاد   کی  نظر  ریز  ی بازنشستگ  یها صندوق  از  ی برخ  ا ی  تمام  عی تجم   امکان  ایآ
 

1. Aggregation. 
2. Merge. 

ان«، فصلنامه  ی ایرهای بزرگ دولت. سیدعباس کاظمی و ایمان رکوعی، »طراحی یک مدل اقتضایی برای ادغام سازمان3
 . 71(، ص 1381، )24مدرس علوم انسانی، شماره 



 87 معصومی و همکاران | های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایرانجی تجمیع صندوقسنامکان
 

 دارد؟ وجود یاجتماع  رفاه و کار  تعاون،

  در   ابتدا  ، یاکتابخانه  مطالعات  روش   از   استفاده  با  مذکور   سوال   پاسخ   به   ی ابی دست  منظور   به

  از  پس   و  شودی م  ن یی تب   رانیا  در   یبازنشستگ   یهاوقصند  عی تجم  یها ضرورت  نخست،  بخش 

  بخش  در  تینها  در  و  عی تجم   یبرا  تدار ی صالح   مراجع  و  یقانون  منابع  مورد   در  دوم  بخش   در  آن

 . شودیم  گفته سخن   هاصندوق عی تجم یرو شی پ مشکالت و موانع خصوص در سوم

 

 ی بازنشستگ یهاصندوق  عیتجم یهاضرورت  .1
  به   توجه  با  رانیا  یاجتماع   ن یتام  نظام  یکنون  تی وضع  در  یتگ بازنشس  یهاصندوق  عی تجم

  نیمهمتر  به  قسمت  ن ی ا  در  جهت  ن یهم  به.  شودیم  محسوب  یضرور  یامر  موجود،  مشکالت

  نظارت  نظام  فقدان  ، یبازنشستگ  ی هاصندوق  ان ی م  ی ناهماهنگ:  شامل  ع،ی تجم   یهاضرورت

 . شودیم اشاره دولت  یهااست ی س  یبرخ از هاصندوق تی تبع  عدم و کارامد

 

 یبازنشستگ  یهاصندوق  انی م   یناهماهنگ   .1-1

فعال  یبازنشستگ  ی هاصندوق  که  ی اجتماع  ن ی تام   نظام  کی در   آن  در   اگر   دارند   تی متعدد 

 ن یا . بود  نخواهد انتظار از  دور   آنها ان ی م  ینشوند بروز ناهماهنگ یدهنظم  ی طور قانونها به صندوق

که   یی ها صندوق  انی م  در   ت،ی متفاوت از نظر ماه  ی شستگبازن  ی هاها عالوه بر صندوقیناهماهنگ

 است  ممکن   زی ن (  ی خصوص  ی بازنشستگ  یها عنوان مثال، صندوق )به  هستند   کسانی  تی از نظر ماه

تبع صندوق   یناهماهنگ.  ابد ی   بروز  اثر  در  است  ممکن  قوانصندوق   ت ی ها  از   مقررات  و   ن ی ها 

 ا ی صندوق و    ی ها(، تفاوت در اعضا دوقصن   از   کی   هر   به  مربوط   خاص   ن ی قوان  ژهی )بو   متفاوت

 ز ی ن   رانی ا   ی اجتماع  ن ی نظام تام   در   1. باشد   یاجتماع  ن ی تام  نه ی مدت دولت در زم کوتاه   یها استی س 

ب   ی ک ی  حوزه  مشکالت  فعال  ی اره ی جز   ، ی امه ی از  عدم   ی بازنشستگ  ی ها صندوق   ت ی بودن  و 

 یاجتماع   ن ی تام  ی ها تشکل   ء جز   ران ی فعال در ا   ی ها آنهاست. اگرچه همه صندوق   ان ی م   ی هماهنگ

 و   یهماهنگ  بدون   موارد  از  ی اری بس   در  خاص  ینهادها   به  آنها   شتری ب  ی وابستگ  ل ی دل   به   اما  هستند

 
1. Azad Singh Bali, & Mukul G. Asher, “Coordinating Healthcare and Pension 
Policies: An Exploratory Study”, Tokyo: ADBI Working Paper, No. 374, (2012), at 3-
5. 
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از    ی اگونه به  به ی م   عمل   گر ی کد یمستقل  نبود    ی طور کنند؛   ضمن   در   که   برتر   نهاد  ک ی که 

 آنکه   بر   عالوه   امر   ن یا   است؛   داده  ی فراوان  عمل  یآزاد   آنها   به   د،ی نما   نظارت   آنها   بر   ، ی هماهنگ

 انی م  ض ی تبع   جاد یچون ا   ی سوق داده، آثار نامطلوب   ی ها را به سمت ورشکستگصندوق   از   ی برخ 

 یناهماهنگ   ن یا   1.است   داشته   دنبال  به   ز ی ن  را   صندوق   به   نسبت   اعتماد  کاهش   و  صندوق   ی اعضا 

برابر؛   ط یبا وجود شرا   ی بازنشستگ  ی ا ی از مزا   یچون تفاوت در برخوردار   ی شامل موارد متعدد 

پذ صندوق   ان ی م  ی ناهماهنگ در  دل  رش ی ها  )به  قبول  قابل  خدمت  شرا   ل ی سنوات  در   طیتفاوت 

صندوق به   کی حقوق مکتسبه در فرض انتقال از    ییدر شناسا  ی (؛ ناهماهنگی بازنشستگ  یاعطا 

د  نمودن    گر یصندوق  برخوردار   به  توجه   بدون   ، ی بازنشستگ  یمستمر   از  شخص   ک ی و 

   2شود.ی م  گر ید   یبازنشستگ   صندوق  ی مستمر   از  یو   همزمان  ی برخوردار

  ن یا.  است  تحقق  قابل  یمختلف  یهاوهیش  به  یبازنشستگ  یهاصندوق   انی م  یهماهنگ

  از   آنکه   ای  و   باشد  برتر   یدولت   نهاد  کی  نظر  ر یز  ها صندوق  عی تجم   قیطر  از  تواندی م  ی هماهنگ

  رانیمد  از  نتخب م   ییشورا  لیتشک  ی عن ی  ری اخ  وهیش.  ردی گ  صورت  ی عال  یشورا  کی  قیطر

  از  یبرخ   در  مثال  عنوانبه  دارد؛  وجود  کشورها  از  ی برخ  در  امروزه  ، یبازنشستگ  یهاصندوق

 ران یمد  ندهینما  از  متشکل  شورا  ن یا  ، یاقتصاد  توسعه  و  یهمکار  سازمان  عضو  یکشورها

  یهاصندوق  و  یعموم  یبازنشستگ   یهاصندوق  ،یخصوص  یبازنشستگ   یهاصندوق

 3. است  انی نظام و قضات مانند ص خا مشاغل  یبازنشستگ

  است   بهتر   رانیا  در   ی بازنشستگ  ی هاصندوق  انی م  ی هماهنگ   ی برا  شود  استدلل  نیچن   دیشا

  رد  در.  شد  متوسل   است،   آسانتر  و   ترنهیهزکم  که   یعال  یشورا  جادی ا  وهیش  به  ع،ی تجم  یجا   به

  ن یچن  لی تشک  یانون ق  یهانه ی زم  رانیا  ی حقوق  نظام  در  حاضر  حال   در:  گفت  توانیم  نظر  ن یا

  موجود   ن یقوان  در  شورا،  جادیا   ق یطر  از   هاصندوق  انی م  یهماهنگ  یعن ی  ست؛ی ن  فراهم  ییشورا

  ، یاجتماع  ن ی تام  و  رفاه  جامع  نظام  ساختار  قانون  در  اگرچه.  است   نشده  ینی بش یپ  صراحت  به

  فیوظا  حال،  ن ی ا  با  است؛   گرفته   قرار  توجه  مورد  یاجتماع   ن یتام   و  رفاه   ی عال  ی شورا  ل ی تشک

 

  .72( ص 1391بریز: آیدین، )ت اعیحقوق تامین اجتمرضا مجتهدی، . محمد1

،  26های اجتماعی«، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، شماره  کوروش کاویانی، »مبانی و آثار همپوشانی تعهدات بیمه  .2
 . 277(، ص 1388)

3. Bali & Asher, op. cit. at 12-14. 
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 بر   عالوه.  ندارد  ی بازنشستگ  ی ها صندوق  انی م  ی هماهنگ  جادی ا  بر  دللت  صراحت   به  نهاد   ن یا

  نهادها   انی م   یهماهنگ  جاد یا  در  یعال   یشوراها  است   داده  نشان  یاجتماع  ن یتام  نظام  تجربه   ن،یا

  فهی ظ و  ن ی مهمتر  که   یاجتماع   نیتام  و   رفاه  یعال   ی شورا  مثال،  عنوانبه  اند؛نبوده  موفق  چندان

  جمهور  س ییر  تیعضو  لی دل  به   آنکه  وجود  با  است  بوده  یاجتماع  یهااست ی س   یهماهنگ  آن،

  نظام  مختلف  یهابخش  انی م  ی هماهنگ  در  اما  باشد  یقدرتمند  نهاد  توانستیم  آن،  در  وزرا  و

  در  شده  ینی ب ش یپ  یشورا  موضوع،  ن یا  تری ن یع  نمونه.  است  بوده  ناموفق  ،یاجتماع  ن ی تام  جامع

اص بازنشستگقانون  مقررات  وظ  یالح    و  تنوع  به  توجه  با.  باشدیم (  1380/ 24/5)  فهی و 

  ادغام   در  دولت  تی موفق   عدم  و  یبازنشستگ  یهاصندوق  نامناسب  و  یرضروری غ  یپراکندگ

  مقررات  اصالح  قانون  طبق (،  1368)  یبازنشستگ   مقررات  اصالح   قانون  یراستا   در  آنها

-)صندوق  یهماهنگ   ی»شورا:  شد  مقرر  11  ماده  حاصال   با(،  24/5/1380)  فهیوظ   و  یبازنشستگ

  نکهی ا  بر  دی تاک   با   گردد؛  ل ی تشک  یبازنشستگ   یهاصندوق  یروسا  از   مرکب (  یبازنشستگ   یها

  ن یچن  تاکنون  زمان  آن  از  حال،  ن یا  با.«  هستند  مستقل  یحقوق   ت ی شخص   یدارا  هاصندوق  هی کل

  ن یچن  آنکه،  تینها  در.  دینما  ها صندوق   انی م  یهماهنگ   به  اقدام  تا  است  نشده  لی تشک   ییشورا

.  داشت  خواهد   سالنه   ای  و   انهی ماه  ، یهفتگ   صورتبه  یجلسات  شوراها  ریسا  همانند  ،ییشورا

  محدود   جلسات   ل ی تشک   با   یعال   ی شورا  کی  اند داشته  ان ی ب  سندگانینو  از  یبرخ   که   همانطور

 موثر  و   کارا  رطو  به  ی هماهنگرا در    ینقش موثر  تواندینم(  نباشد  هم  مستمر  است  ممکن )که  

  تاکنون   ،یقانون  فی تکل  وجود  با  شوراها  از  یبرخ   جلسات  که  است  داده  نشان  تجربه  1کند  فایا

 مگر .  باشند  داشته  مستمر  جلسات  اندنتوانسته  زی ن   یعال  یشوراها  از  گرید  یبرخ  و  نشده  لی تشک

  با  ریغام  خود  ن ی ا  البته  که  شود  فیتعر  یدیجد  التی تشک   ،ییشورا   ن یچن  یبرا  شود  گفته  آنکه

نت  یسازکوچک  استی س در  است؛  جا   جهی دولت  به  است  از    لی تشک  یبهتر  استفاده  با  شورا 

  مانند   دارند  ساله   ن ی چند  تجربه  نهی زم  ن ی ا  در   که   موجود  یئمدا  التی از تشک   ع،ی کار تجم   وساز

 گرفته شود. بهره ی بازنشستگ ی هاصندوق ی هماهنگ یبرا ،یاجتماع رفاه و کار تعاون،  وزارت
 

 کارامد   نظارت  نظام   فقدان.  2-1

  در   امروزه  صندوق،  یاعضا  حقوق  ن یتضم  هدف  با  یبازنشستگ  یهاصندوق  بر  نظارت
 

 . 324( ص 1381، )33برد، شماره  و راه  مهران معنوی، »نظام تامین اجتماعی؛ بخشی یا فرابخشی«، فصلنامه مجلس .1
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  صندوق،  ی اعضا  به   نظارت   کار   سازو.  است  شده  رفتهیپذ  ی اجتماع   ن یتام  یها نظام  شتری ب

  نیا.  ندینب   بی آس  صندوق،  انی متول   ناموجه  ماتی تصم  لهی وس  به   شانمنافع  داد  خواهد  نانی اطم

  داشته  ادامه  آن  از  ایمزا  ن یآخر  افتیدر  تا  صندوق  در  مشارکت  ن ی نخست  زمان  از  دیبا  نانی اطم

 ها، صندوق  تیریمد  بر  نظارت  ها،صندوق  بلندمدت  تعهدات  لی دل  به  راستا  ن یا  در  1.باشد

  محاسبات   مفروضات  ن ییتع  بر   نظارت  کنار  در   آنها  ریذخا  و  هایی دارا  ها،یگذارهیسرما

 نظر  به   یضرور  ،یاجتماع   ن یتام  حوزه  مقررات  و  ن یقوان  وضع  بر  نظارت   زی ن   و  یاکچوئر

  2.رسدیم

  ن یتام  و  رفاه  جامع  نظام  ساختار  قانون  در  هاصندوق  بر  نظارت  ران،یا  یحقوق  نظام  در

)است  شده  ینی ب ش ی پ   یاجتماع    ها، دستگاه  »تمام:  است  شده  مقرر   قانون،  ن ی ا  7  ماده   در. 

  در   امدادی،  و  حمایتی  ای،بیمه  قلمروهای  در  فعال  هایصندوق  و  نهادها   موسسات،  ها،سازمان

  این   چارچوب  در  دولت  نظارت  تحت  اجتماعی  تامین   نظام  تسهیالت   و  منابع  از  استفاده  حد

  ر یوز  ییپاسخگو  ساختن  ممکن   منظور  به)  قانون  ن ی ا  در  راستا،   ن یهم  در(  « .گیرندمی  قرار  قانون

  نیتام  و  رفاه   »وزارت   به   ی ابی ارزش   و  نظارت   نظام  یزمانده سا  ت ی مسئول  ،(مجلس   برابر  در   رفاه

  از   استفاده  زانی م  با  متناسب  ی ردولت ی غ   و  یدولت   یهاصندوق  شد  مقرر  و  واگذار  « یاجتماع 

  بر   نظارت  قانون،  ن ی ا  در  3.رندی گ   قرار  ی ابیارز  مورد  تی فعال  حوزه  ا ی  و  ی عموم  اعتبارات 

  علم   اساس  بر  هاصندوق  مصارف  و  منابع  ادلتع  بر  نظارت  زی ن  و  ی امهی ب   یهاصندوق  عملکرد

 بر  عالوه(.  3  ماده)  است  شده  دانسته  یا مهی ب  حوزه  فیوظا  و  اهداف  جزء   ای،بیمه  محاسبات

  را   یاجتماع  ن ی تام  جامع  نظام  یساختار  یهااستی س  و  اصول  از  یکی   قانون،  ن یا  6  ماده  ن،یا

  است   دانسته  هاصندوق  ساسنامها  و  قانون   اساس  بر  یردولتی غ  و  ی دولت   بخش  دو  هر  بر  نظارت

 (. ح« » بند)

  بهبود   در  را  برتر  ناظر  نهاد  کی  نقش   یحد  تا  توانستیم  قانون  ن ی ا  یاجرا  آنکه  وجود  با

 
1. Niels Kortleve & Others, “European Supervision of Pension Funds: Purpose, Scope 
and Design, Network for Studies on Pensions”, Aging and Retirement (Netherlands: 
Tilburg University, 2011) at 15.  

ها و  های اجتماعی، ضرورت توسعه فراگیر؛ آشنایی با سازمان تامین اجتماعی: چالشبیمه،  شیدی. رضا امیدی و مونا خور2
 . 9( ص 1395)تهران: موسسه عالی پژوهش و تامین اجتماعی،  راهکارها

»چشم  .3 مدنی،  چالشسعید  ایران؛  در  اجتماعی  تامین  فراروی  پیشاندازهای  راهکارهای  و  نظام  ها  لیحه  در  شده  بینی 
 .322(، ص 1382، )15فاه و تامین اجتماعی«، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره  مع رجا
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  در تنها  نه موضوع نیا اما  سازد  انینما ی خوب به  رانیا در  فعال  یبازنشستگ  یهاصندوق  تی وضع

  مورد  زی ن  قانون   ن ی ا  در   شده  ی نی ب ش یپ  یهانظارت   ریسا  شد  موجب   بلکه  افتی ن  تحقق   عمل

  ی بازنشستگ  یهاصندوق  شتری ب   که  است   آن  موضوع  نیا  علت  ن یمهمتر.  ردی گ   قرار  یتوجهکم

  نهادها  نیا  بر  نظارت  و  هستند  ی ردولت ی غ   یعموم  موسسات  ت، یماه  ثی ح   از  رانیا  در  فعال

  که   یولتردی غ  ی عموم  موسسات  از  دسته   آن  معمول  که   چرا  است؛  بوده   زی برانگ  چالش   همواره

 بر   ینی پس  نظارت   آنها،  موجد  قانون  ای  اساسنامه  اساس  بر  کنندینم   استفاده  کشور  کل  بودجه  از

  ا ی  و  امنا  اتی ه  و  یعموم  مجمع  مانند)  یدرون   ینهادها  توسط   موارد  شتری ب  در   آنها  یمال  برنامه

  ورکش  محاسبات   وان ید  همچون  ی رونی ب  ینهادها  آنکه  بدون  رد؛ی گ یم  صورت  ،(یقانون   بازرس

  در )  خود   یمال   استقالل  به   توسل  با  نهادها   نیا  واقع،   در .  باشند  داشته  ی نقش  خصوص  ن ی ا  در

  اگرچه   مثال،  عنوانبه  1.دارند  یریناپذنظارت  به  ش یگرا  ،( یرونی ب  ینظارت   ینهادها  مقابل

 ، (1384)  رانیا  یاسالم  یجمهور  بهادار  اوراق   بازار  قانون  موجب  به  یبازنشستگ  یهاصندوق

  اوراق   و  بورس  سازمان  به  خود  یمال  تی وضع  یده گزارش  به  مکلف   ،یسازشفاف  یراستا  در

. است  نشده  منتشر  هاصندوق  از  کی  چیه  یسو  از  یگزارش  ن یچن  تاکنون  اما  اندشده  بهادار

  اطالعات  و   دهندینم  ی گزارش  چ ی ه   خود   نفعانیذ  به   ی بازنشستگ  یها صندوق  ن، یا  بر  عالوه

  ی بررس  مورد  یاحرفه  یانی متول  توسط  و  شودینم  منتشر  یعموم  رطو  به  هاآن  عملکرد  به  مربوط

  ی هاصندوق  بر  نظارت   نظام  ی اجزا  از   ی کی   که  است   یحال   در   ن ی ا  2ردی گ ینم  قرار   ی ابیارز  و

  یساز شفاف  یراستا  در  امروزه  جهت،  ن ی هم   به.  است  یمال  یافشاگر   و  تی شفاف  ،یبازنشستگ

  ماهانه،   صورتبه  هاصندوق  جهان،  یکشورها  زا  یاری بس  در  ،یبازنشستگ   یهاصندوق  اقدامات

  د ید  معرض  در  ای  منتشر  را  های گذارهیسرما  نهی زم  در  ژهیبو  خود  اقدامات  و  عملکرد  گزارش

  سو،  ک ی  از   عمومی   نظارت   ایجاد   با   تواندمی   اطالعات  شفافیت   که  چرا    ؛3دهند یم  قرار   عموم

 

،  4. ولی رستمی و مجتبی حسینی پور، »نظارت مالی بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی«، فصلنامه حقوق، شماره  1
 . 197-195(، ص 1388)
عبده   .2 کارآمدسا  حسین  و  مدیریت  ارتقای  ابعاد  »بررسی  هفته ندوقزی صتبریزی،  بازنشستگی«،  فردا،  های  تجارت  نامه 

 . 21(، ص 1395سال پنجم، ) 

3. Gerg Mennis, Making State Pension Investments More Transparent, (2016), a. 2-7. 
available at: https:// www. pewtrusts. org/ media/ assets/ 2016/02/18 making_ 
state_pension_investments_more_transparent.pdf (2016). 
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  را   آن  عملکرد  کارایی  بهبود  هایزمینه   و  شده  صندوق  به  شدگانمه ی ب  اعتماد  ش ی افزا  موجب

 و  صندوق  رانیمد  احتمالی   های استفاده  سوء   یبرا  مانعی  گر، ید  ی سو  از   و  دینما  فراهم 

 . باشد هاصندوق منابع از  سیاسی هایگروه 

  ع ی تجم  ی برا  نهی زم   است  یضرور  ها، صندوق  بر   نظارت  نظام  یناکارامد  به   توجه   با

  کی  نظر  ریز  گریکدی  کنار   در  شده  جمع  ی هاوقصند  تا  گردد  فراهم   یبازنشستگ   یهاصندوق

  قرار   منظم   ی دهگزارش  نظام  ق یطر  از  ژهیبو  موثر  نظارت   تحت  مشخص،  نهاد   ای  وزارتخانه 

 . رندی گ

 
 دولت  یهااستیس  یبرخ از  هاصندوق  تیتبع عدم.  3-1

  یهاصندوق  کامل  تی تبع   عدم  دیبا  را  رانیا  یاجتماع   ن ی تام  نظام  یکنون  مشکالت  از  یکی

دانست.    یهایزیربرنامه  و  هااست ی س   از  یشستگبازن   شتری ب  یوابستگ   به  توجه  بادولت 

  و  هااست یس  شاهد  خاص،  ینهادها   به  یردولتی غ  یعموم  و  ی دولت  یبازنشستگ   یهاصندوق

هست   یمتفاوت  یهایزیربرنامه آنها  مورد  مثال،  به  م؛یدر   صندوق  یهاتی فعال  و  اقداماتعنوان 

ه   اهبانک  مشترک  یبازنشستگ مصوبه  اساس  امناای بر  ع  یت  مجمع  و    هابانک  یالصندوق 

 ،یمرکز  بانک  یبازنشستگ  صندوق   مورد  در  یری گ می تصم  مرجع  ای  و  1رد ی گیم  صورت

  ی وابستگ  که  ییهاصندوق  است  داده  نشان  جربهت  ن،یا  بر  عالوه  2. است  اعتبار  و  پول  یشورا

  از  یاری بس   در  کنندینم  استفاده   یدولت  بودجه  از  یکل  طوربه  ای   و   دارند  ی دولت   بودجه   به   یاندک

  ی توجهیب .  دانندینم  دولت   یاجتماع   و  ی اقتصاد  ی هااست ی س  از   ت ی تبع   به  ملزم  را   خود   موارد،

  عنوانبه   دارد؛  یمتعدد  قیمصاد  رانیا  یاجتماع   ن یتام  نظام  در  ییهااست ی س   ن یچن  به  هاصندوق

 ،(1389)  یو فرهنگ  یاجتماع   ، یاقتصادبا وجود آنکه به موجب قانون برنامه پنجم توسعه    مثال

  44  اصل  یکل  یهااستی س  یاجرا   قانون  موجب  به  آنکه  ای  و  شده  منع  یبنگاهدار  از  هاصندوق

  محدود  یبازنشستگ   یهاصندوق  یبنگاهدار(،  یبعد  اصالحات  با  1378)مصوب    یاساس  قانون
 

دادنامه شماره  1 مورخ    60. ر.ک:  اداری،  دیوان عدالت  کارگری  و  کار  بازنشستگی،  بیمه  تخصصی  .  6/11/1392هیات 
اطالعق  پایگاه  در  دسترسی  نشانی:ابل  به  اداری  عدالت  دیوان  -http://www.divan. رسانی 

edalat.ir/show.php?page=nhtshow&id=61,(14/01/2017)  
های  های بازنشستگی ایران و طراحی سیستم بهینه برای صندوقتحلیل ریاضی بر وضعیت صندوقزاده،  مصطفی روغنی.  2

 . 88( ص  1384)قم: صحفی،   یادشده 
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  نداشته   یتوجه   نهی زم   نیا  در   دولت  ی اقتصاد  است ی س   به   ی بازنشستگ  ی هاصندوق  اما  است   شده

  به   مبادرت   یتخصص   یهانگیهولد  جادی ا  و  ی تجار  ی هاشرکت  سهام  گسترده  تملک  با  و

  1. کنندیم ی دارشرکت

  مشاهده   قابل  زی ن   یاجتماع   یهااست ی س  حوزه   در  یاقتصاد  ی هااست ی س   بر  عالوه  مشکل   ن یا

  ی سازهمسان  ،فقر  کاهش   یراستا  در  دولت   یاجتماع  یهااستی س  از   یک ی  مثال،  عنوان به  است؛

  عنوان)به  یبازنشستگ   یمستمر  از   یمندبهره  در   یاجتماع   عدالت  جاد ی ا  ای  و   یبازنشستگ   حقوق

  ی اجتماع  ،یاقتصاد  توسعه   ششم  سالهپنج  برنامه  ی کل  ی هااستیس  41و    40  ی مثال، ر.ک: بندها

  مخالفت   لیدل  به  تاکنون  که((  نظام  مصلحت  صیتشخ   مجمع  1394)مصوب    کشور  یفرهنگ   و

 .است نبوده موفق چندان هاوقصند

.  دیمشکل را برطرف نما  ن ی خواهد توانست ا  هاصندوق  عی تجم   ایآ  که  است  ن یا  سوال  حال

-است ی س   نظام  جاد یا  موجب  بتواند  جهت  چند  از   اقدام  نیا  رسدیم  نظر  به گفت    دیدر پاسخ با

با    نکهآ  نخست  شود؛  آن  از  ی بازنشستگ   یها صندوق  تی تبع   و  واحد  یزیربرنامه  و  یگذار

طور    یاستگذاری س  ،ی بازنشستگ  یهاصندوق  عی تجم   خواهد   صورت  هماهنگ  و  متمرکزبه 

آنجا  2.شد  خواهد  انجام  رمتمرکزی غ   طور  به  ییاجرا  یها تی فعال   تنها  و  گرفت در    ییاز  که 

  شکی ب  باشد  هماهنگ  هاصندوق  ریسا  با  که  ردیپذیم  یصندوق بازنشستگ  کی  ع،ی فرض تجم

  حفظ ی راستا در صندوق که است  آن متضمن  رش،یپذ ن یا(؛ ها وقصند تفرق فرض)برخالف 

  ت ی برتر تبع   ایتوسط نهاد ناظر    شدهابالغ   ش یپ  از  یهایزیربرنامه  و  هااست ی س   از  یهماهنگ  ن یا

 بر  موثر  نظارت   ی برا  ینهاد  ران،یا  ی اجتماع  نی تام   نظام  در  حاضر  حال  در  آنکه،  دوم.  دینما

  با.  ندارد  وجود  آنها  یسو  از  ها یزیربرنامه  و  هااستی س  یاجرا  جهت  یبازنشستگ  یهاصندوق

  ص یتشخ  مجمع  ای  قانونگذار  دولت،  طرف  از  که  ییهااستی س  ،یبازنشستگ   یهاصندوق  عی تجم

  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  مثال عنوان  )به   برتر  ناظر  نهاد  توسط   و  ن ییتع  نظام،  مصلحت

ا  شودیم  ابالغ  هاصندوق  به(  یاجتماع  با    .بود  خواهد  آن  بر  نظارت  مسئول انه،  وزارتخ  ن ی و 

 

نصیری  .1 فاتحی  علی  محسن  و  شرکت اقدم  واگذاری  از  عمومی  بخش  و  خصوصی  بخش  »سهم  دولتی«،  زاده،  های 
 .  32-29 صص( 1390، )16فصلنامه جستارهای اقتصادی، شماره 

،  37ه  شمار   تبریزی، »ضرورت تجدید ساختار نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی در ایران«، ماهنامه بورس،  حسین عبده .  2
 . 20(، ص 1382)
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-است ی س   به  یتوجه کم   احتمال  داشت  خواهد  هاکه نهاد ناظر برتر بر صندوق  ی توجه به نظارت

 .ابدییم کاهش  هاصندوق یبرا شده ن ییتع  واحد یها

 

 عیتجم تداری صالح  مرجع و ی قانون منابع  .2
  ی هاصندوق  عی تجم  یانونق  یبسترها  ایآ  دید  دیبا  حال  شده،  انی ب  یهاضرورت  وجود  با

  ع،ی تجم   یبرا  نهاد  کدام  پاسخ،  بودن  مثبت  فرض  در.  است  فراهم  رانیا  در  یبازنشستگ

  آن،  از  پس   و  عی تجم   یقانون  منابع  یبررس  به  ابتدا  قسمت  ن یا  در  جهت  ن یهم  به  دارد؟  تی صالح 

 . شودیم  پرداخته اقدام  ن ی ا یبرا تداریصالح مرجع

 
 ی قانون  منابع.  2-1

  توجه   ن ینخست  ران،یا  یاجتماع  ن ی تام  نظام  در  یبازنشستگ  ی هاصندوق  عی متج  خصوص  در

 اگرچه.  نمود  مشاهده  ،(1383)   یاجتماع   ن یتام  و  رفاه  جامع  نظام  ساختار  قانون  در   توانیم  را

  یهدف  همان  یی محتوا  لحاظ  به  قانون  ن ی ا  اما  است  نشده  استفاده   ع«، ی »تجم  لفظ  از  قانون،  نیا  در

 درون  در  یهماهنگ   قانون،  ن یا  در.  است  آن  دنبال  به  ع« ی تجم»   کار  ازوس  که  کندیم  دنبال  را

  و  شد  دانسته  یاجتماع   ن ی تام  جامع  نظام  یساختار  یهااست ی س  و  اصول  از  یک ی  ،یامهی ب  حوزه

  ش یافزا  جهت  در  یامهی ب  حوزه  در  خدمات  و  هاتی فعال   یهماهنگ  و  یسامانده»  آن  تحقق  یبرا

  است   شده  مقرر  گردد«   یری جلوگ  آنها  تی فعال  تداخل  و  یانشهمپو   از  که  ینحو  به  ،یکارآمد

  در  فعال   نهادهای   و  ها سازمان  کلیه   نام  شد   مکلف   دولت  ی هماهنگ  ن ی ا  یراستا   در(.  6  ماده)

  اجتماعی   تامین   و   رفاه  وزارت  و  دهد  تغییر  صندوق« »  به   را   درمانی  و  اجتماعی   بیمه   قلمروهای

  تامین  و  رفاه  عالی  شورای  تایید  از  پس   را  نهادها  و  هاسازمان  این  هایاساسنامه  شد  موظف  نیز

 ماده) برساند وزیران  هیات  تصویب به  شده،  بیان  قانون  این در  که   ترکیبی و  ترتیب   با اجتماعی، 

  ، یاجتماع  ن یتام  و رفاه  ی عال یشورا  و  یاجتماع  ن یتام  و رفاه  وزارت قانون،  نیا موجب  به(. 17

 در .  اندشده  هاصندوق  انی م  یهماهنگ   جادی ا  به  مکلف  هاصندوق  از  برتر  یینهادها  عنوان  به

  در   یاجتماع   ن یتام  نظام  در  ییاجرا  و  یری گ می تصم  ،ی استگذاری س   مراکز  تعدد  به  توجه  با  واقع،

  ع ی تجم  ضمن   مختلف  یها وهی ش   با  تا   نموده  یسع   مذکور،  قانون  در  قانونگذار  گذشته،   یهادهه

  و  یزیربرنامه  یبرا  ی واحد  تیمرجع   ،یاجتماع   نی موجود در نظام تام  یهاو دستگاه  هاسازمان
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-به  یاجتماع   نی تام   و   رفاه  وزارت  ل ی تشک  ی ن یبش یپ.  دینما  مشخص  نظام   ن ی ا  در   ی استگذاری س

  یبرا  ی نهاد  عنوان به  و   یاجتماع  ن یتام  جامع  نظام  ی بخشدرون  مرجع  و  مسئول   عنوان 

  1. است  بوده هدف ن ی ا یات راس در زی ن مجلس  به یاجتماع  ن ی تام  ی نهادها اقدامات ییپاسخگو

  خدمات   تیریمد  قانون  بی تصو  با  ی اجتماع  ن یتام  و   رفاه  جامع   نظام  ساختار   قانون  از   پس 

  به   یبازنشستگ  یهاصندوق  عیتجم  موضوع  ،(یبعد  اصالحات  با  1386  مصوب)  یکشور

  تا   است  مکلف  »دولت:  داردیم  مقرر  قانون  ن یا  113  ماده.  شد  مطرح  قانون  ن ی ا  در  صراحت

  تا   یعن ی]  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  پایان

  تامین   و  کشوری  از  اعم  بازنشستگی  هایصندوق  کلیه  تجمیع  خصوص  در[  1389  سال

 از  پس   سال  دو  « .آورد  عمل  به  را  لزم  قانونی  اقدامات  اجتماعی  تامین   سازمان  در  اجتماعی

  قانون   113  ماده  اصالح   قانون. »شد  الحاق  بدان   ییبندها  و   اصالح  113  ماده   قانون،  ن ی ا  ب یتصو

  هایصندوق   و  اجتماعی  تامین  سازمان   مدیریت  تعیین   چگونگی  و   کشوری  خدمات  مدیریت

  رفاه  وزارت مجموعه  زیر مذکور  سازمان:  داردیم انی ب( 1388)  درمانی« هایبیمه و بازنشستگی 

  ن یا(.  الف  بند)  باشدمی  پاسخگو  ربطذی  قانونی  مراجع  ربراب  در  وزیر  و  است  اجتماعی  تامین   و

  یعنی  است؛  عی تجم   از  یخاص  نوع  یبرا  یمجوز  حاضر  حال  در   پابرجاست  همچنان  که  قانون

  ی امهی ب  صندوق  کی  خود  که  یاجتماع   ن یتامتحت نظارت    یدولت  یها صندوق  همه  شدن  جمع

 .است

 

 یتگ سبازنش  یهاصندوق  عیتجم  ی برا  تداریصالح  مرجع.  2-2

  در   یکشور  خدمات  تیریمد  قانون  بی تصو  از  پس   که  یزی برانگ   بحث  موضوعات  از  یکی

  یبرا  دولت  تی صالح  عدم  ای  تی صالح  شد  مطرح  یبازنشستگ  یهاصندوق  عی تجم   خصوص

  نیچن   رشیپذ  عدم  ای  رشیپذ.  است  بوده   ت ی صالح  نیا  اعمال  وه ی ش   زی ن   و  ها صندوق  ع ی تجم

  ن یا  113  ماده   در  رفته   کار   به  اصطالحات   مفهوم  دنش  روشن   گرو   در  ی ادیز  حد  تا  یتی صالح 

  دولت   ،(1386)  یکشور  خدمات  تیریمد   قانون  113  ماده  موجب  به.  بود  آن  هیاصالح  و  قانون

  های صندوق  کلیه  تجمیع  خصوص  در  توسعه  چهارم  برنامه  قانون   پایان  تا  بود  شده  مکلف
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  لزم   قانونی  اقدامات  اجتماعی  تامین   سازمان  در  اجتماعی  تامین   و  کشوری  از  اعم  بازنشستگی

»»  بند  طبق  ن یهمچن .  آورد  عمل  به  را واحده  ماده   مدیریت  قانون  113  ماده  اصالح  قانونه«، 

  های صندوق  و  اجتماعی  تامین   سازمان  مدیریت  تعیین   چگونگی   و  کشوری   خدمات

  رد   بود  شده  مکلف   اجتماعی  تامین   و  رفاه   وزارت  ،(1388)  درمانی«  هایبیمه  و  بازنشستگی 

  اقدامات   ران،یا  ی اسالم  یجمهور  یفرهنگ   و  ی اجتماع  ،یاقتصاد  توسعه   پنجم  برنامه  طول

  درمانی  های بیمه  و  بازنشستگی   های صندوق  کلیه  برای  رویه   وحدت  ایجاد   برای   را  لزم   قانونی

 .  آورد عمل به

  ت یریمد  قانون  113  ماده  از  ییزداابهام  و  لی تکم  هدف  با  مذکور  واحده  ماده  اگرچه

  دولت«   یقانون  »اقدامات  و  ع«ی »تجم   عبارات  ابهام  اما  د،ی رس  بیتصو  به  یکشور  تخدما

  بازنشستگی  هایصندوق  کلیه  »تجمیع«   از  منظور  نبود  معلوم  قایدق  رایز  ماند؛  یباق  همچنان

  در   قانون  ن یا  بی تصو  زمان  از  جهت  ن ی هم   به.  دارد  هاصندوق  ادغام« »  با  یتفاوت   چه  و  ستی چ

  های صندوق  تجمیع »   که  صورتی   در   آنکه   نخست   شد؛  مطرح  ری تفس   چند  ع«ی »تجم  خصوص 

  تبصره   به   مستند  شود،  بازنشستگی   هایصندوق  از  یک  هر  انحالل  یا   ادغام  به  منجر  بازنشستگی« 

  »هرگونه:  داردیم  مقرر  قانون  نی ا  139  ماده  تبصره)  توسعه   چهارم  برنامه  قانون(  139)  ماده  ذیل

  یعموم  موسسات  و  نهادها  و  یدولت  یهاشرکت  و  اتسموس  و  هاوزارتخانه  انحالل  و  ادغام

  یاسالم  ی شورا  مجلس  ب یتصو  با  صرفا    شود،یم  ا ی  شده  جادی ا  قانون   موجب   به  که  ی ردولت ی غ

  نیازمند   و  است  دولت  اختیارات  چارچوب  از  خارج  اقدام  این   ،((22/3/1386)  بود«   خواهد

  که  صورتی  در  دوم،  .بود  خواهد  اسالمی  شورای  مجلس   در   تصویب  برای  لیحه  تقدیم

 مدیریت   قانون   115  ماده  تبصره  مطابق  زی ن   شود  جدیدی  سازمان  ایجاد  به   منجر  تجمیع«»

  اسالمی  شورای  مجلس   در  تصویب  و  دولت  سوی  از  لیحه   تقدیم   نیازمند  کشوری،  خدمات

  ذیل  بازنشستگی  های صندوق  قراردادن   هم   کنار  مفهوم  به   تجمیع« »  که  صورتی   در   سوم،  است؛

  از  هیچیک  حقوقی  ماهیت  و  مالی  و  اداری  استقالل  آنکه  بدون  باشد،  واحد  سازمانی  چتر  یک

  جزء  کشوری   خدمات  مدیریت  قانون  115  ماده   مطابق  اقدامات  این   شود،  مخدوش   آنها

  شورای  مجلس   به  لیحه  تقدیم  به  نیازی  آنها  انجام  برای  و  است  اداری  عالی  شورای  وظایف
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  1. نیست اسالمی

  از   یک ی  در   است؟  حی صح  ع«ی »تجم  عبارت  از  برداشت  کدام   که  ت سا  نیا  سوال  حال،

  نی تام   سازمان  هیعل  یمیتقد  تی شکا  در  یشاک  ،یادار  عدالت  وانید  نزد  شده  مطرح   یهاپرونده

 خدمات  تیر یمد  قانون  113  ماده»:  داشت  انی ب  یکشور   یبازنشستگ   صندوق  و  یاجتماع 

  دولت   به  را  ها صندوق  ادغام  و   عی تجم  هاجاز  است،   بوده  رانیوز  ات ی ه   استناد  مورد  که  یکشور

  ها صندوق  عی تجم   یبرا  را   لزم  ی قانون  اقدام  است   مکلف   دولت  نموده  مقرر   بلکه   است   نداده

  نکهیا  نه  است،   ی اسالم  یشورا  مجلس   به  حهی ل  ارائه  امر  ن یا   ی برا  یقانون  اقدام  و  دهد  انجام

  2«.کند عی تجم را  مذکور  یهاصندوق دولت خود

  ماده  در   آورد«  بعمل   را  لزم  ی قانون  اقدامات »  عبارت:  نمود  استدلل  نیچن   پاسخ   در  دولت

  به  حهیل  یبازنشستگ   یهاصندوق  عی تجم  منظور  به  دیبا  دولت  که  ندارد  آن  بر   دللت  113

  ارائه  ضرورت  به  نظر  قانونگذار  که  مورد   هر  در  اول   رایز  د؛ینما  میتقد  یاسالم  یشورا  مجلس 

  اصالح   قانون  موجب  به  مشابه  موضوع  در  ا  ی ثان.  است  نموده  اشاره  نآ  به  حا یصر  داشته   حه یل

  مادر  ی هاشرکت»  مورد  در   یفرهنگ   و  یاجتماع   ،یاقتصاد  توسعه  سوم  برنامه  قانون  4  و  2  مواد

  گروه  ن یا  اساسنامه  اصالح  به   نسبت  است  مکلف  »دولت  که  بود  شده  مقرر   « ی تخصص

  اساسنامه ابطال منظور  به  ی دادخواست  اساس  نیا رب.« دینما یقانون اقدام ی مقتض نحو  به  ها شرکت

  یادار  عدالت  وانید  میتقد  رانیوز  أتیه  مصوب  یک ی تمل  اموال  فروش  و  یآورجمع  سازمان،

  18/10/1384  مورخ  574  شماره  دادنامه   اساس  بر  یادار  عدالت  وانی د  یعموم  أت ی ه  و  دیگرد

  با  ی رتیمغا  و   دهی رس  رانیوز  أتی ه   ب یتصو  به   مقنن  اذن   به  شده  اد ی  اساسنامه  که   نمودند  د ی تاک

  جواز   در  صراحت  بلکه  ظهور  قانونگذار،  خود  یسو  از  یقانون  اقدام   به  فی تکل   ثالثا .  ندارد  قانون

 موکول   د،ینمامی  مکلف  یامر  به  را  انیمجر  قانونگذار   که  ییجا  در  رایز.  دارد  دولت  اقدام

  3.ستی ن  هموج  قانونگذار از مجدد فی تکل کسب  بـه قانون یاجـرا نمودن

 قسمت   شرح  به:  داشت  انی ب  دولت،  استدلل  رشیپذ  با  یادار   عدالت  وانید  یعموم  اتی ه
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  استخدام  قانون  فهیوظ  و  ی بازنشستگ  مقررات  اصالح  قانون  یاصالح   11  ماده  2  تبصره  ری اخ

  أت ی ه  بیتصو  بـه  یکشور  یبازنشستگ   سازمان  اساسنامه  »اصـالح«   1380  مصوب  یکشـور

  مصوب   یاجتماع  ن یتأم  و  رفاه  جامع  نظام  ساختار  قانون  17  ماده  رد  و  شده  موکول رانیوز

  و   یبررس   به  نسبت   است   مکلف  یاجتماع   نی تام   و  رفاه   وزارت   که  دهیگرد  حیتصر  زی ن  1383

  فعال  یعموم  و  یدولت  ینهادها  و  هاصندوق   ،ییاجرا  یهادستگاه  هی کل   یهااساسنامه  »اصالح« 

  رفاه   ی عال  یشورا   دیی تا  از   پس   را  مراتب  و  کند  اقدام  یامداد  و   یتیحما  ،ی امهی ب  یقلمروها  در

  ت یریمد  قانون  113  ماده  موجب  به  و  برساند  رانیوز  أتی ه   بی تصو  به  یاجتماع   ن ی تأم  و

  خصوص  در  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  انیپا  تا  که  است  شده  مکلف   دولت  ،یکشور  خدمات

  نیتام  سازمان  در  یماعت اج   ن یتأم  و  یکشور  از  اعم  یبازنشستگ  یهاصندوق  هی کل   عی تجم

  احکام   یاجرا  در  دولت  اتیه  نکهیا  به  نظر.  آورد  عمل  به  را  لزم  یقانون  اقدامات  یاجتماع 

  یقانون   »اقدامات  عبارت  و  است  نموده  اعتراض   مورد   یهااساسنامه  بی تصو  به  مبادرت  مقنن 

  ، یلواص  و  یمنطق  یهادللت  از  کی  چیه  اساس  بر  زی ن  رالذکری اخ   ماده  در  مذکور  لزم« 

  ی هاصندوق  عی تجم   باب  در  قانونگذار  حکم  تحقق  جهت  در  یقانون  حهیل  هی ته   با  یامالزمه

  1. ندارد یبازنشستگ
. دینمایم  تیتقو  را  سوم  فرض  رشیپذ  زی ن  یگرید  یهااستدلل  مذکور،  موارد  بر  عالوه

  لزم  ونی نقا  اقدامات  است   شده  مکلف  اجتماعی   تامین   و  رفاه   وزارت   ،113  ماده  در   نکه یا  مانند

  عمل   به  درمانی   هایبیمه  و  بازنشستگی  هایصندوق  کلیه   برای  رویه  وحدت  ایجاد  برای  را
  ها، صندوق  که  ابدییم  یمعن   یزمان  هاصندوق  انی م  هیرو  وحدت  جادیا(.  ه  بند)  آورد

  یمعنا  به  شود  ادغام  گرید  صندوق  در  یصندوق  که  یزمان  رایز  ند؛ینما  حفظ  را  خود  تیموجود
  هی رو  وحدت  جادی ا  از  بحث  جهینت   در  آنهاست؛  از  یکی  ای  دو  هر  یحقوق  تی شخص   ن رفت  ن ی ب  از

  ت یتقو  را  سوم  مورد  در  شده  انی ب  یمعنا   به  عی تجم  که  یگرید  استدلل.  بود  خواهد  یمنتف

 ،(1388)  یکشور  خدمات  تی ر یمد  قانون  113  ماده  اصالح  قانون  در  که  است  آن  دینمایم
  قانون  ن ی ا  نیتدو  به  مربوط  مذاکرات  ،(الف« »  بند)  است  آمده  انیم  به  « یی پاسخگو»  از   سخن 

  یشورا  مجلس   مقابل  در  هاصندوق  نمودن  پاسخگو  آن،  ن یتدو  یاصل  علت  دهدیم  نشان
  ران یا  یاجتماع   ن ی تام  نظام  رایز  است؛  بوده  یاجتماع  نی تام  و   رفاه  وزارت  قیطر  از  یاسالم
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  قانون  در   ن یا  بر  عالوه.  است  برده   رنج  یبازنشستگ   یهاصندوق  ییپاسخگو  عدم  از  همواره
  ی هاصندوق  ان ی م  ی هماهنگ  یراستا   در  زی ن  ی اجتماع  نی تام   و  رفاه   جامع  نظام  ساختار

  بیمه  قلمروهای  در  فعال  نهادهای  و  هاسازمان  کلیه  نام  ریی تغ  با  شد  مکلف  دولت   ،یبازنشستگ
  اساسنامه  اصالح  در  اجتماعی  تامین   و  رفاه  وزارت  یهمراه  با  صندوق«، »  به  درمانی  و  اجتماعی

  انگری ب  یضمن   طور  به  موضوع  ن یا  که(  17  ماده)  آورد  بوجود  یهماهنگ  آنها  انی م  هاصندوق
 .   هاستصندوق عی تجم

  دولت  گفت،   توانیم  شده  انی ب  ی هااستدلل  و  ی ادار  عدالت  وان ید  یرا  به  توجه  با  ن یبنابرا

  ی هاصندوق  از   ی اری بس  عی تجم  یبرا  موجود  ی قانون  ی هامجوز  به  توجه  با(  هیمجر  قوه)

 . دارد را لزم یقانون  تی صالح  یبازنشستگ

  به   توجه  با  زی ن  مجلس   ،یبازنشستگ  یهاصندوق  عی تجم   یبرا  دولت  تی صالح   کنار  در  البته

  است  ممکن   نجایا  در  که  یسوال.  دارد  تی صالح  یاول  قیطر  به   ن ی قوان  وضع  در  عام  تی صالح 

  مجوز  ،یاسالم  یشورا   مجلس   یعن ی  ت؛اس  بهتر  عی تجم  یبرا  وه ی ش   کدام  است  آن  شود  مطرح

  تر مناسب  آنکه   ا ی  و  دینما  واگذار  دولت  به   را   مورد   هر   در   عی تجم  تحقق   و  صادر   را  عی تجم   یکل

  هر   مورد  در  مشخص  و  یمورد   طوربه  یبازنشستگ  یهاصندوق  عی تجم  موارد  تمام  است

 باشد؟ مجلس  مصوب قانون توسط  صندوق

  عی تجم  و  باشد   یاسالم  یشورا   مجلس   با  عی تجم   تی لک  زیتجو   باشد  بهتر  دیشا  ،یفن  نظر  از

  صورت   دولت  اقدامات  و  مقررات  قیطر  از  مشخص  طوربه  مورد،   هر  در  هاصندوق  یمورد

 یبرا  یکاف   یابزارها  دولت  و  است  یتخصص   و  یفن   موضوع  کی  هاصندوق   عی تجم  رایز  رد؛ی گ

  ع ی تجم  ن،یا  بر  عالوه.  دارد  اریاخت   در  را  یعمل  لحاظ  به  موضوع  تحقق  امکان  و  موضوع  یبررس

  پنجم  و  هشتاد  اصل   موجب  به  آنکه  به   توجه  با .  آنهاست  اساسنامه  در   اصالح   مستلزم  هاصندوق

  ها، سازمان  اساسنامه  یدائم  بی تصو  اجازه  تواندیم  یاسالم  یشورا  مجلس   ،یاساس  قانون

  اساسنامه   حاصال   زیتجو  امکان  بدهد،  دولت  به  را  دولت  به  وابسته  ای  یدولت  موسسات  ها،شرکت

 . است فراهم دولت به( زیتجو  یراستا در) هستند یدولت  تی ماه  یدارا که ییهاصندوق

  نیقوان  در  هاصندوق  از  کی   هر  عی تجم  ینی بش ی پ  رسدیم  نظر  به  ،یعمل   لحاظ  به  حال  ن یا  با

  مصوب  قانون  رایز  باشد  بهتر  خاص،  و  یمورد  صورت  به  ی اسالم   یشورا  مجلس   مصوب
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.  است  برخوردار  یموثرتر  یاجرا   ضمانت  از  یدولت   مقررات  به   نسبت  یاسالم  یشورا  مجلس 

-بهانه   به   یردولت ی غ   یعموم  ینهادها   که  دارد  آن  بر  دللت  رانیا  یحقوق   نظام  در  موجود   هیرو

 از  صادره  یآرا:  ک.ر. )کنندیم  یخال   شانه  دولت  مصوبات  از  موارد  یار ی بس  در  مختلف  یها

  فهرست   قانون  موضوع  یردولت ی غ   یعموم  تموسسا  خصوص   در  یادار   عدالت  وانید  شعب

  در  یدسترس  قابل(  یبعد  اصالحات  با  1372  مصوب)  یردولت ی غ  یعموم  موسسات  و  نهادها

  یهاصندوق   شتری ب  آنکه   به   توجه   با(.  ینشان  همان  به  یادار  عدالت  وان ید  ی رساناطالع  گاهیپا

  عدم   باشندیم  ی ردولت ی غ   یعموم  موسسات   جزء  یقانون  تیماه  نظر  از   رانیا  در   فعال   ی بازنشستگ

  ن یشی پ  ناموفق   یهاتالش.  ستین   انتظار  از   دور   هاصندوق   کنندهعی تجم   مصوبات  از  آنها  تی تبع 

  با .  مدعاست  نیا  بر  یل ی دل  ،یدولت  مصوبات   قیطر  از  فولد   یبازنشستگ   صندوق  عی تجم  یبرا

  ال انتق   خصوص   در   نامهبی»تصو  ،یدولت  صندوق  ن ی ا  عی تجم  ی راستا  در   دولت  آنکه   وجود

  مصوب )  « ی اجتماع  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  به  فولد  عیصنا  کارکنان  یبازنشستگ  صندوق

  1395  سال  در  قانونگذار  نکهیا  تا  نشد  محقق  عی تجم  اما  رساند  بیتصو  به  را(  22/7/1391

  نیا  12  ماده  موجب  به)  نمود  ینی بش یپ  توسعه  ششم  برنامه  قانون   در  را  صندوق  ن ی ا  عی تجم

 ارات، ی اخت  ف،یوظا  هی کل  با  فولد  کارکنان  یبازنشستگ  و  تیحما  دوقصن   موسسه»  قانون،

  و   اسناد  ،یموجود  ازات،ی امت   سهام،  رمنقول،ی غ  و  منقول  اموال  جمله   از  هایی دارا  و  تعهدات 

((.  پ« »  بند)  ابد« ییم  انتقال  یاجتماع   رفاه   و  کار  تعاون،  وزارت  به  مستقل   تی هو  حفظ   با  اوراق

 ی هاصندوق  از  کی  هر  عیتجم  است  بهتر  شده،  انی ب  یها ل استدل  به  توجه  با  ن یبنابرا

 اقدام  ن ی ا  ات ی جزئ  و  باشد  مجلس   مصوب   قانون   ق یطر  از   مشخص   و  ی مورد  طور به   ی بازنشستگ

  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  مشخصا   ای  و)  دولت  مصوب  نامهن یی آ  به  مربوط  یفن   لیمسا  و

 . شود  واگذار( یاجتماع 

 

 ی ستگبازنش یهاصندوق عیتجم موانع  .3
  سوال   ن ی ا  دیشا  ، یبازنشستگ  یهاصندوق   عی تجم  یقانون  ی بسترها  بودن   فراهم  وجود  با

  نشده  محقق  یخوب  به  رانیا  یاجتماع   ن ی تام  نظام  در  موضوع  نیا  تاکنون  چرا  که  شود  مطرح

  آنها  ن ی مهتر  که  گرددیم  باز  ی متعدد  علل  به  رانیا  در  عی تجم  وکارساز  تی موفق   عدم.  است
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  مخالفت   و  دولت  ی سازکوچک  است ی س   با  رت یمغا  ها؛صندوق  استقالل  با   ضتعار:  از  عبارتند

 . شودیم  پرداخته کی هر لی تحل   و یبررس به بخش ن یا در. یعال رانیمد

 

 ها صندوق  استقالل  با  تعارض   .1-3

  ی دولت  ی نهادها  از  آنها  استقالل  ،یبازنشستگ   یهاصندوق  مورد   در   یاساس   مسائل  از  یکی

  یمنته   کار   ی المللن ی ب   سازمان  168  شماره  نامهمقاوله  ب یتصو  به  که   یمقدمات  مطالعات.  باشدیم
  نی تام   ینهادها  بر  نظارت  در  حاکم  نظام  و  دولت  یکل   تی مسئول   که  است  آن  انگری ب  شده،

  وارد   یاخدشه   خود  امور   اداره  در  ی اجتماع  ن یتام  مسئول  ینهادها  استقالل  به   دینبا  ،یاجتماع 
اس  1. دینما ایران،  حقوقی  نظام  صندوقدر  از  تقالل  بسیاری  اساسنامه  در  بازنشستگی  های 

بازنشستگیصندوق   عنوانبه)  است  گرفته  قرار  حیتصر   مورد  موجود،  ن ی قوان   از  یبرخ   و  های 
  ن یا  از  ش یپ  همانطورکه (.  یبعد  اصالحات  با  1354)  یاجتماع   ن ی تام   قانون  1  ماده:  ک.ر  مثال،

  برتر   نهاد  کی  مجموعه  ریز  در  خود  قاللاست   حفظ  با  هاصندوق  همه  ع،ی تجم  فرض  در   شد  انی ب

  استقالل   به  خدشه  موجب  هاصندوق  عی تجم   است  ممکن   چگونه  پس   نمود؛  خواهند  تی فعال
  به   باشد  فراهم   یخوب   به   هاصندوق  عی تجم  یی اجرا  و  یحقوق   یبسترها   اگر  شک یب  شود؟  آنها

 یبستر  ن یچن   ایآ  که  است  آن  گرید  سوال  حال.  شد  نخواهد  وارد  ی اخدشه  هاصندوق  استقالل
 است؟ فراهم رانیا یاجتماع  ن یتام نظام در

  به   نخست  درجه  در  دیبا  عی تجم   یحقوق  بستر  نبودن  ای  بودن  فراهم  شدن  مشخص  یبرا

  عی تجم  یقانون   یبسترها  موجود،  ن ی قوان   موجب  به  اگرچه.  نمود  مراجعه  موجود  ن یقوان

  عنوان به  است؛  یباق   یابهامات   همچنان   ن، یقوان  ن ی ا  در  اما  است  فراهم  ی ادیز  حد  تا  هاصندوق

  از  که  است  یقانون  ن یمهمتر  ،یاجتماع   ن ی تام  و   رفاه  جامع  نظام  ساختار   قانون  آنکه  وجود  با  مثال

  ی ساختار  یهااست ی س  و  اصول  از  یکی   عنوانبه  را  ی بازنشستگ  یهاصندوق  استقالل  سو،  کی

  و  موسسات   ها،سازمان  قانون،  نیا  موجب   به )  شناخته  تی رسم  به   یاجتماع   ن یتام  جامع  نظام

  و  بوده   اداری  و  مالی   استقالل  و  حقوقی  شخصیت   دارای  ای،بیمه  قلمرو  در  فعال   هایصندوق

 ماده  ل«»  بند)  نمایندمی  فعالیت  نظام  این   چارچوب  در   خود،   عمل  مورد  مقررات   و  ضوابط  طبق
 

( ص  1386)تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،   ن اجتماعیتامی درآمدی بر حقوق اله عراقی و همکاران،. عزت1
23 . 
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  نهیزم  ن یا  در  قانون  ن یهم  حال،  ن ی ا  با  است؛  گار  ساز  ع،ی تجم  اهداف  با  گر،ید  طرف  از  و((  6

  را  یامهی ب  قلمرو  در  فعال  یهاصندوق   قانون،  ن یا  6  ماده  طرف،  کی  از  رایز  است؛  ابهام  یدارا

  و  هاسازمان   آن،   جهی نت  در   که  داندیم  ی ادار  و   یمال  استقالل   و  ی حقوق  تیشخص  یدارا

  خود   ضوابط  طبق   و  رندی گ  قرار  فی تکل  و  حق   طرف  توانندیم   مستقال   شده  ادی  یهاصندوق

  به   ها صندوق  ی حقوق  استقالل  با   مصاف  در   را   رفاه   وزارت   نقش   گر، ید  طرف  از .  ندینما  لعم

  1.دینماینم  مشخص یخوب

  ی حقوق  یبسترها  گفت   توانی م  زی ن   یگرید  ی حقوق  مالحظات  به   توجه   با  نیا  بر  عالوه

  یهاصندوق  شتری ب  که  است  آن  ذکر  قابل  مورد  ن ینخست .  ستین   هموار  کامال   رانیا  در  عی تجم

  هدف  با  که  هستند  یردولت ی غ  یعموم  موسسات  جزء   ،یقانون  تیماه  نظر  از  رانیا  یازنشستگب

  و  یفن   مالحظات  از  ی ناش  موسسات  نیا  به  استقالل  یاعطا.  اندشده  جادی ا  یفن   تمرکز  عدم

 ماندن   مصون   ز ی ن  و   خود  ماتیتصم   و  امور   در   عمل   یآزاد   از  ی برخوردار  هدف  با  و   یسازمان

  نظر   ریز  آنها   ع ی تجم  جهت،   ن یهم  به   2.است  یمرکز  قوه   یناروا  الت دخ  ا ی  ی اسی س   انیجر  از

  مکتسبه   حقوق  مورد،  ن ی دوم.  شود  آنها  استقالل  نقض  موجب  است  ممکن   یدولت   نهاد  کی

  حقوق   به   دینبا  یاجتماع  ن یتام  نظام  اصالح   ، یالمللن یب  اسناد  موجب  به   است؛   صندوق  یاعضا

  ی اساس   اصول  نامههی »توص  در  موضوع  ن یا.  دینما  وارد  یخلل  افراد  3ی اجتماع   ن یتام  مکتسبه

  قرار  توجه  مورد  زی ن   یاقتصاد  توسعه  و  یهمکار  سازمان  مصوب  « ی شغل  یبازنشستگ  مقررات

  ی بازنشستگ  طرح  نفعانیذ  ایصندوق    یاعضا  4مکتسبه   یایمزا  سند،   ن یا  موجب  به.  است  گرفته

تجم  با  5.ردیگ  قرار   ت یحما  مورد   ، یبازنشستگ  طرح  اصالح   زمان  در  دیبا آنکه  به    ع ی توجه 

  به  را   یدیجد  تعهداتراستا    ن ی آنها، ممکن است در ا  انی م  یها و به دنبال آن هماهنگ صندوق
 

 .  69(، ص  1387، )4. حسن بادینی، »جستاری نقادانه در نظام حقوقی تامین اجتماعی ایران«، فصلنامه حقوق، شماره  1
 . 79( ص 1390)تهران: سمت، حقوق اداری  . منوچهر طباطبائی موتمنی، 2

3. Social Security Acquired Rights.  
4. Vested Benefits.  

5. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), 
Recommendation on Core Principles of Occupational Pension Regulation 
(OECD Council, 2009). available at: https://www.oecd.org/finance/principles-

private-pension-regulation.htm. It is a snapshot of the page as it appeared on 5 Sep 
2021, 16:13:20 GMT. 
. 
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 .دارد وجود دیترد  شود تیرعا  اعضا مکتسبه حقوق  همواره نکه ی ا در دینما لی تحم هاصندوق

  یها صندوق  استقالل  تی وضع  به  نخست  درجه  در  دیبا  ییاجرا  یبسترها  خصوص  در  اما

  ران یا  یبازنشستگ   یهاصندوق  استقالل.  شود  توجه  رانیا  یاجتماع  ن یتام  نظام  در   ی بازنشستگ

  در   دولت  دخالت  زی ن  و  هاصندوق  امور  در  دولت  یاس ی س  دخالت  دنبال  به  موارد  شتری ب  در

  بزرگ   یهاصندوق  رانیمد  امروزه،  مثال،   عنوان به  است؛   شده  نقض  آنها،   رانیمد  انتصاب 

  انتخاب   ، (یاجتماع  رفاه  و  کار  تعاون،   وزارت )  دولت  توسط  م یرمستق ی غ   ا ی  میمستق   بصورت 

  پوشش   تحت  بدنه  تا  دانندیم  دولت  داروام  موارد  شتری ب  در  را  خود  جهت  ن یهم  به  و  شوندیم

  ی عموم  موسسه   کی  که  یاجتماع   ن یتام  سازمان  مورد  در  ی حت   موضوع،  ن یا  1.صندوق

  نی تام   سازمان  مورد  در  که  ی طور  به  خورد؛ ی م  چشم  به  ز ی ن  شودیم  محسوب   ی ردولت ی غ

  در  یعال   یرا  همچنان  و  بوده  دولت  با  سازمان  عامل  ریمد  و  رهیمد  اتی ه   انتخاب  ،یاجتماع 

  2. است دولت آن از  یاجتماع  ن یتام  یعال  یشورا

  ت ی وضع   در  رانیا  یبازنشستگ  یهاصندوق   استقالل  بودن  ف ی ضع  به  توجه  با  اساس  ن یا  بر

  دارد   وجود  آن  احتمال  شود  واقع  هاصندوق  عی تجم  که   یصورت   در  گفت  بتوان  دیشا  یکنون 

  چنانچه   جهی نت  در .  شود  شتر ی ب  ها صندوق  بر  نظارت  چون   یی ابزارها  به   تمسک  با  مداخالت   ن یا

  ی بازنشستگ ی هاصندوق استقالل   اصل با اقدام  ن ی ا نشود  می ترس  یدرست به عی تجم ی وکارها ساز

 .گرفت خواهد  قرار تعارض در
 

 دولت  یسازکوچک  استیس  با  رتیمغا   .2-3

  اقدامات   ، یکشور  خدمات  تیریمد  قانون  و   کشور  توسعه  برنامه  ن یقوان  در  ری اخ  دهه   دو  در

 و   یدولت  ینهادها  کردن  کم  ،یانسان  یروی ن  لیتعد  قیطر  از  دولت  یسازکوچک  یبرا  یمتعدد

  3. است شده  گرفته ش یپ در یخصوص  بخش  به امور یواگذار

  دولت   یسازکوچک  استی س  با  است  ممکن  جهت   چند  زا   یبازنشستگ   ی هاصندوق  ع ی تجم
 

شاه 1 محسن  صندوق.  »ورشکستگی  اقتصشرقی،  خاکستر  زیر  آتش  بازنشستگی؛  ایرهای  هفته اد  ملت،  ان«،  و  دولت  نامه 
 . 8(، ص 1395، )10شماره  

اجتماعی، شماره  2 تامین  فصلنامه  به بخش خصوصی«،  اجتماعی  بیمه  واگذاری  »تحلیل حقوقی  کاویانی،  ،  24. کوروش 
 . 245(، ص 1384)
  صص (،  1386)،  12ه  رسانی حقوقی، شمار سازی دولت«، فصلنامه اطالع. مسلم آقایی طوق، »مفهوم و معیارهای کوچک3
59-70 . 
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  حوزه  در  را  دولت  دخالت  و  نظارت  هاصندوق   عی تجم  آنکه  نخست.  ردی گ   قرار  تعارض  در

  شمار   یفراوان  و  یبازنشستگ  یهاصندوق  تعدد  آنکه  ژهیبو  د؛ینمایم  ش یپ  از  ش یب  یامهی ب

  ی سازکوچک  است ی س   ی تاراس  در  آنکه  حال .  طلبدیم  را   یاگسترده  نظارت  ها صندوق  ی اعضا

 دوم .  ابدی  کاهش   امکان  حد  تا  دیبا  یاجتماع   خدمات  ارائه  به  دولت   دخالت   و  تعهدات  دولت،

  انجام   شکیب.  آنهاست  انی م  یهماهنگ  جادیا  هاصندوق  عی تجم  یاصل  اهداف  از  یک ی  آنکه،

  درون در  یدیجد الت یتشک  جاد ی ا مستلزم ،یبازنشستگ  یهاصندوق تعدد  به توجه با  فهی وظ  ن یا

  خواهد   کشور   ی ادار  الت یتشک  شدن  ترمیحج  موجب   خود   نیا  که  است  مربوطه  وزارتخانه

 د ینما  جادیا  یدیجد  التیتشک  هاصندوق  انی م  یهماهنگ   و  نظارت   یبرا  دولت  چنانچه.  شد

  انتقاد   در  جهت  ن یهم  به   دارد؛  رتیمغا  ی ساختار  لیتعد  نهی زم  در  دولت   یهااست ی س   با  امر  ن یا

 را   یادیز یابزارها قانون ن یا: است شده گفته  یاجتماع  نی تام و  رفاه جامع  نظام ساختار قانون به

د  جهی نت  در   و  داد  خواهد  قرار  ی دولت   ی هاسازمان  اریاخت   در شدن  بزرگتر    یوانسالری موجب 

  1. شودیم رانیدر ا یادار

 

 یعال  رانیمد  مخالفت.  3-3

  ران یمد  کردیرو  به  بشدت  عی تجم   و  ادغام  از  اعم  یبازنشستگ  یهاصندوق  وحدت  تیموفق 

  ژاپن  و  قزاقستان  یاجتماع  ن یتام  یهانظام  در  را  موضوع  ن یا  ی عمل  نمونه.  دارد  یبستگ   کشور

  ادغام  مجلس،  2013  مصوب   قانون   که   قزاقستان  یاجتماع  ن ی تام  نظام  در.  نمود  مشاهده  توانیم

 تمام  مادغا  به  کشور  ن ی ا  جمهور  سیی ر  دستور   نمود،  مقرر  را   یبازنشستگ   یهاصندوق

  در   یاساس  ینقش   دولت،  تیمالک  در   واحد  موسسه   کی  لی تشک   و  یبازنشستگ  یهاصندوق

  ها، صندوق  وحدت  جادیا  یبرا  دولت  زی ن  ژاپن   کشور  در  2. است  داشته  هاصندوق  ادغام

  یبرا  تا  داد  دستور  رخانهی دب  به   کشور   نیا  ریوز  نخست  2005  سال  در  و  نمود   جادی ا  ی ارخانهی دب

  به   را  یبازنشستگ  یهاطرح  شدن  یک ی  حهیل  کارکنان،  یبازنشستگ  یهاحطر  یتمام  شدن  یکی

  یبازنشستگ   با  مرتبط  حیلوا  به   نسبت  بعد  یمدت  دولت،  آنکه  از  پس .  برساند  یینها  مرحله

 

 . 19تبریزی، همان، ص   . عبده1

2. ILO, Merger of Pension Fund to form a Single Entity Complete in Kazakhstan, 
2013, available at: http:// www. ilo. org/ moscow/ news/ WCMS_246157/ lang--
en/index.htm, (12/04/2017). 
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  یهاطرح  شدن  یک ی  تینها  در   و  مانده  ی اسی س  پشتوانه   بدون  مذکور   حه ی ل  شد،  رغبتیب

   1.شد  یمنتف  یبازنشستگ

  و   رفته  فراتر  ساده  یرغبتیب   از  هاصندوق  عی تجم   به  نسبت  رانیمد  کردیور  موارد،  یبرخ  در

 رانیا  ی اجتماع  ن یتام  نظام  در  موضوع   ن ی ا.  شودیم  گرجلوه  یضمن  ای  حیصر  مخالفت  شکل  به

  در  یبازنشستگ   یهاصندوق  ع ی تجم   موانع  از  یک ی  همواره  که  یطور  به  است؛  مشاهده  قابل

  تبع   به  و  مستقل  یبازنشستگ   صندوق  یدارا  یهادستگاه   یاسیس  یعال  رانیمد  مقاومت  ران،یا

  استقالل   هی عل  یدیتهد  را  اقدام  ن ی ا  آنان  که  چرا  است؛   بوده  هاصندوق  رانیمد  مخالفت   آن،

 گر ید  سازمان  کی  در  و  داده  دست  از  را  اراتشانی اخت  دامنه  اندنبوده  حاضر  و  دانسته  خود  عمل

  2. باشند پاسخگو آن به  و گرفته قرار رترب نهاد کی نظر  ریز ع،ی تجم قالب  در ای ادغام

  ع ی تجم  ضرورت  یانسان  منابع  ،یاجتماع  ن یتام  نظام  ساختار  در  که  یزمان  تا  رسدیم  نظر  به

  از   پس   یحت   ندینما  مقاومت  آن  برابر  در  و  ننموده  درک  یکنون   تی وضع   در  را  هاصندوق

  ریز  هاصندوق  عی تجم  صرف  آنکه،   حال  داشت؛   خواهد  ادامه  ییهامقاومت  ن یچن   زی ن   ع،ی تجم

  و   هاصندوق  عملکرد  وحدت  تحقق  است  مهم  آنچه  بلکه  بود؛  نخواهد  کارساز  سقف،  کی

  هنجارها  یاستانداردساز  جهت  در  ساختار  دیتجد  قیطر  از  ژهیبو   قبول  قابل  یاستانداردها  جادیا

  3.آنهاست یضرور و مشترک وجوه و نکات یسازکسانی زی ن و آنها مختلف  قواعد و

 
 ی ریگجه ینت

  ششم   برنامه  در   ست یز  طیمح  و  آب  بحران  کنار   در   یبازنشستگ   یهاصندوق  به  توجه

  ینهادها ن یا ی بحران تی وضع  بازگوکننده یخوب به ران،یا یفرهنگ و ی اجتماع ، یاقتصاد توسعه

  کمک  رانیا  در  هاصندوق  تیوضع  بهبود  به  تواندی م  که  ییکارهاساز  از  یکی.  است  یمال

 ک ی  نظر  ریز  عی تجم   می مکانس  با  هاصندوق   وحدت.  آنهاست  حدتو  یسو  به  حرکت  دینما

 

نظام  1 مقالت  بهزاد، مجموعه  فریبا  بازنشستگی خدمات دولتی در کشور ژاپن«، ترجمه  یونیچی ساکاموتو، »اصالحات   .
 . 178( ص 1395بازنشستگی کارکنان دولت در کشورهای منتخب، )تهران: یزدا، 

حجت2 میرزایی،.  بح  اله  )»حل  توسعه،  و  صنعت  ماهنامه  زایی«،  اشتغال  با  بازنشستگی  های  صندوق  قابل    ،(1396ران 
 .  http://sowt.ir, (12/05/2017) دسترسی در:

 . 72. مجتهدی، همان، ص 3
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  است؛   گرفته  قرار  توجه  مورد  رانیا  یحقوق  نظام  در  که  است  دهه  ک ی  از  شیب  برتر  یدولت  نهاد

 ضرورت  همواره  موجود  مشکالت  کاهش   یبرا  یاصالح  اقدام  ن یا  آنکه  وجود  با  حال،  ن یا  با

  مورد  در  فولد   یبازنشستگ   صندوق  و  ی رکشو  یبازنشستگ   صندوق  مورد   در  جز  است،  داشته

 . است افتهی ن تحقق  تاکنون  هاصندوق ریسا

  البته .  دانست  آنها  بر  موثر  نظارت  نظام  جادیا  دیبا  را   هاصندوق  عی تجم  ضرورت  ن یمهمتر

  که  یفرض  در  رایز  است؛  یبازنشستگ   یهاصندوق  تمام  عی تجم  به  منوط  موثر  نظارت  تحقق

شوند:   ی مستثن   عی تجم   از  گرید  یبرخ  و  رندی گ   قرار  رفاه  ارت وز  نظر  تحت   ها صندوق  از   یبرخ

همه نگاه  ناظر،  فراگوزارتخانه  و  صندوق  ری جانبه  به  بخش    ن ی همچن.  داشت  نخواهد  هانسبت 

 هاصندوق  ریبا سا  شده  عی تجم  یهاباشد، در رقابت صندوق  طرفی ناظر و ب  دیبا  که  یت یحاکم

با اخود عدول کرد  ی طرفیب  گاه یاز جا  است   ممکن    ی هاصندوق  ،ی رانت   یفضا  کی  جاد یه و 

ب  نشده  عی تجم رقابت  صحنه  از  ا  فی تضع   ای  رونی را  بر  عالوه    ی زمان  تا  ناظر  کی  نها، یکند. 

  نظارتش  غی ت  ،یناکارآمد  و  خطا  وجود  صورت  در  که  بپردازد  نقش   یفای ا  به  طرفانهیب  تواندیم

شرا در  نباشد.  خودش  سمت    از   گرید  یبرخ  و  شوند  عی تجم  هاصندوق  از  یبرخ   که  یطیبه 

-صندوق  یهایبه ضعف و ناکارآمد  کنندهنظارت  نهاد  ستی ن   دی بع  ندیشدن اجتناب نما  عی تجم

ا  بنگرد  اغماض  دهید  به  خود  نظر  تحت  یها در  ب   ن ی و  جامعه  منافع  با    شدگانمهی گذر،  را 

 مخاطره مواجه کند. 

 در  گفت  دیبا  رانیا  در  یبازنشستگ   یهاصندوق  عی تجم  امکان  عدم  ای  امکان  خصوص  در

  نظر  از  متعدد  یبازنشستگ   یهاقصندو  ان ی م  دیبا  بلکه  داد؛  یکل   حکم   توانینم  خصوص   ن یا

  گر ید  ری تعب   به  ای  یدولت   یبازنشستگ  یهاصندوق  مورد  در.  شد  قائل  کی تفک   یقانون  تی ماه

  مانند  شود ی م  ن یتام  دولت  توسط  آنها   سالنه   بودجه   درصد  پنجاه   از  ش یب  که   ییهاصندوق

  از   آسانتر  برتر  ی دولت   نهاد   کی   نظر  ریز  آنها  عی تجم  ت ی قابل  مسلح،  ی روهای ن   یبازنشستگ   صندوق

  ی ردولت ی غ  یعموم  موسسات  ت ی ماه   با  یهاصندوق  شامل  یبازنشستگ  یهاصندوق  ریسا  عی تجم

.  است  یدادگستر  انیکارگشا  و  وکال   تیحما  صندوق  مانند  یخصوص   تیماه  با  یهاصندوق   و

  تجربه   ست؛ ی ن  موثر  راهکار  ینی تقن  یسازکارها   صرفا  رسدیم  نظر  به  هاصندوق   ن ی ا  مورد  در

 یکشور  خدمات  تیریمد  قانون  زی ن  و  یاجتماع  ن یتام  و  رفاه  جامع  نظام  ساختار  قانون  ناموفق
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  سازو  ن ییتع   هاصندوق  از  گروه  دو   ن یا  مورد  در .  است  موضوع  نیا  دیمو  هاصندوق   عی تجم  در

  موارد،   شتری ب  در  هاصندوق   عیتجم  باشد؛  همراه  هاصندوق  ن یا  یهمکار   با  دیبا  ین یتقن   یکارها

  یبرا استی س  ن یتدو  رایز دارد؛  دنبال به را هاصندوق رانیمد مشارکت و مشورت از یری گبهره

 ن یا  و   است  صندوق  آن  یبرا  یاحتمال  یهامحاسبه   و  هامطالعه  ازمندی ن  یبازنشستگ   یهاصندوق

  ار ی اخت  در  شک یب. صندوق کی  از  قی دق  آمار و  اطالعات ن داشت اری اخت  در  با  جز شود ینم سری م

 هر   موثر  یهمکار  گرو  در  یزی ربرنامه  و  یاستگذار ی س  یبرا  صندوق  هر  جامع  اطالعات  داشتن 

  و  ها یاستگذاری س  در   عی تجم   دنبال   به   چنانچه  ن، یبنابرا  .است  برتر  ینهادها  با  صندوق

 و  هااست یس  از  هاصندوق  تیتبع  احتمال  شود،  گرفته  بهره  رانیمد  مشارکت  از  هایزیربرنامه

 . ابدییم  ش یافزا هابرنامه
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 منابع 
 یفارس  -الف

 کتاب

  با   ییآشنا  ر؛ی فراگ  توسعه  ضرورت  ،یاجتماع  یهامهی ب  مونا،  ،یدی خورش   و  رضا  ،یدی ام  -
  ، یاجتماع  ن یتام  و  پژوهش   یعال   موسسه:  تهران)  راهکارها  و  هاچالش:  یاجتماع  ن یتام  سازمان
1395 .) 
 و  رانیا  ی بازنشستگ  یهاصندوق  تی وضع  بر  یاضیر  لیتحل   ی،مصطف   زاده،یروغن   -
 (. 1384 ،یصحف : قم) ادشدهی یهاصندوق یبرا نهیبه  ستمی س  یطراح
مجموعه ژاپن«   کشور  در  یدولت  خدمات  یبازنشستگ   اصالحات»ی،  چیونی  ساکاموتو،  -  ،  

 :تهران)  بهزاد  بایفر:  جمهتر  ،منتخب  یکشورها  در  دولت  کارکنان  یبازنشستگ  نظام  مقالت
 (. 1395، زدای

 (.1390)تهران: سمت،  ی ادار حقوق ،منوچهر ،یموتمن یطباطبائ  -
  یعال   موسسه :  تهران)   یاجتماع  نیتام  حقوق   بر  یدرآمد  ، همکاران  و   الهعزت  ، یعراق   -

 (.1386 ،یاجتماع  ن یتام پژوهش 
 (. 1391 ن،یدیآ: زیتبر) یاجتماع  ن ی تام حقوق  ،محمدرضا ،یمجتهد -
 

 ها مقاله
  قابل  رفاه«،  وزارت  در  یبازنشستگ  یهاصندوق  عی تجم  طرح  اتیی »جز،  ------------  -
، http://dolat.ir/detail/176790,(2017/05/05) : ینشان  به دولت  یرسان اطالع گاهیپا در  ی دسترس

(1388 .) 
  ی رسان اطالع  فصلنامه  دولت«،  یسازکوچک  یارهای مع  و  »مفهوم  مسلم،  ،طوق  ییآقا  -
 (. 1386) ،12 شماره  ،یحقوق
  حقوق،   فصلنامه  ران«،یا  یاجتماع   ن یتام  یحقوق   نظام  در  نقادانه  ی»جستار،  حسن  ،ین یباد  -
 (. 1387)  ،4شماره
  ی عموم   ینهادها  و  موسسات  بر  یمال   »نظارت  ،یمجتب  پور، ین یحس  و  یول  ،یرستم  -

 (. 1388) ،4شماره  حقوق، فصلنامه  «،ی ردولت ی غ
  اقتصاد   خاکستر  ریز  آتش   ؛یبازنشستگ   یهاصندوق  ی»ورشکستگ  ، محسن   ،یشرقشاه   -

http://dolat.ir/detail/176790,(2017/05/05)
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 (. 1395، )10 مارهش   ملت، و دولت نامههفته ران«،یا

  ی هاصندوق  یکارآمدساز  و  تیریمد  یارتقا  ابعاد  یبررس »،  ن یحس   ،یزیتبرعبده  -
 (. 1395)، 5سال فردا، ارتتج نامههفته  «،ی بازنشستگ

  در   ی بازنشستگ  و   یاجتماع   نیتام  نظام   ساختار  دیتجد  »ضرورت،  ن ی حس   ،یزیتبرعبده  -
 (. 1382)، 37 مارهش بورس، ماهنامه ران«،یا

  ادغام   یبرا  ییاقتضا  مدل  کی  ی»طراح  مان،یا  ،یرکوع  و  دعباسی س  ،یکاظم  -
 (.  1381، )24 شماره  ،یانانس علوم مدرس فصلنامه ران«،یا  یدولت  بزرگ یهاسازمان
  «، یخصوص   بخش   به  یاجتماع   مهی ب   یواگذار  یحقوق  لی »تحل  کوروش،  ،یانیکاو  -

 (. 1384) ،23  شماره  ،یاجتماع  ن یتام  فصلنامه
  فصلنامه   «، یاجتماع   ی هامهی ب  تعهدات   ی همپوشان  آثار  و  ی »مبان،  کوروش  ،یانیکاو  -

 (. 1388) ،26 مارهش است،ی س  و حقوق پژوهش 
  ی راهکارها   و  هاچالش  ران؛یا  در  یاجتماع   ن ی تام  یفرارو  یاندازها چشم»  د،ی سع  ،یمدن  - 

  ،15 شماره ، یاجتماع  ن ی تام  فصلنامه «،ی اجتماع ن یتام و رفاه جامع نظام حهیل  در شده  ین یبش ی پ
(1382 .) 

:  درباره ها پژوهش مرکز یکارشناس   اظهارنظری، اسالم یشورا  مجلس  ی هاپژوهش مرکز -
 (. 1386) «،1386 مصوب ،یکشور خدمات تیریمد  قانون 113 ماده هی استفسار طرح»

  راهبرد،   و   مجلس   فصلنامه   «،ی فرابخش  ای  ی بخش  ؛یاجتماع   ن یتام  نظام»،  مهران  ، یمعنو  -
 (. 1381) ،33 شماره
  صنعت   ماهنامه  «، یی زا  اشتغال  با   یبازنشستگ   ی هاصندوق  بحران  »حل   ،اله حجت  ،ییرزای م  -

 http://sowt.ir,(12/05/2017) ، (1396.)  :در یدسترس قابل توسعه، و
  از   یعموم   بخش   و  یخصوص  بخش   »سهم  محسن،  زاده،یفاتح   و  یعل  اقدم،  یری نص  -

 (. 1390) ،16 شماره  ،یاقتصاد ی جستارها  فصلنامه «، یدولت یهاشرکت  یواگذار
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