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برخی تحوالت مهم حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در سپتامبر 2018
گزارش اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی از ایمنی و بهداشت محیط کار 

به بهانه یک سالگی کمپین ویژن زیرو

گـزارش تحـوالت حـوزه رفـاه و تأمیـن اجتماعـی را در مـاه سـپتامبر می تـوان از 
 Vision( کمپین ویژن زیرو شـروع کرد. در سـپتامبر 2018،  كمپین ویژن زیرو
Zero( یـا همـان »تصور نقطه صفر« یک سـاله شـد. این کمپین کـه با همکاری 
اتحادیـه بین المللی تأمین اجتماعـی)ISSA(  و نهادهای تأمین اجتماعی در سراسـر 
جهان راه اندازی شـد، در یک سـال گذشـته تالش کرد تا تقویت ایمنی، بهداشـت 
و پیشـگیری از حوادث کار را در  دسـتور کار قرار دهد. اتحادیه بین المللی تأمین 
اجتماعـی در سـالگرد این کمپین بار دیگر از سـازمانها و نهادهـای تأمین اجتماعی 
کشـورهای جهـان خواسـت کـه به ایـن کمپین بپیونـدد و نقشـی فعـال را در این 
کارزار ایفـا کنند. ایسـا در ایـن گزارش جدید، تصریح می کند که ایمنی، بهداشـت 
و بهبـود فضـای کار اهمیتـی حیاتـی در بقا و پیشـرفت تأمین اجتماعـی در جهان 
دارد. پیشـگیری هـا هـر روز موجب می شـود که زندگـی کارگران حفظ شـود و از 

سـالمت و بهبود رفـاه کارگـران و خانواده هایشـان حمایت می کند. 

به عـالوه سـرمایه گـذاری در حوزه پیشـگیری از حـوادث کار مزایـای اجتماعی و 
اقتصادی بسـیاری برای جوامع دارد. مشـاغل رقابتی را بهبود می بخشـد و تاثیری 
مثبـت بـر ثبـات طرح هـای تأمیـن اجتماعـی دارد. دبیـرکل ایسـا نیـز در پیامی 

ویدئویـی به مناسـب یک سـالگی ایـن کمپین اعـالم کرد:

»متاسـفانه، وقتـی جراحتـی در كارهـا رخ می دهـد این نهادهـای تأمین اجتماعی 
هسـتند كه بـه عنـوان بازیگر اصلـی در جهت پوشـش هزینه های سـامت افراد 
و مزایـای بلندمـدت بـرای یـک حادثه یا بیماری شـغلی نقش آفرینـی می كنند. 
مـا برایـن باوریـم كه نهادهـای تأمین اجتماعی بایـد نقش فعاالنه تـر و موثرتری 
را افیـا كننـد تا در وهله نخسـت از  صدمات ناشـی از كار  جلوگیـری كنند. ما از 

ایـن نهادهـا می خواهیم كـه بازیگر فعالی باشـند.«
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بـه همیـن دلیـل ایسـا )ISSA( در سـال گذشـته اسـتراتژی اصلـی خـود را بـر 
پیشـگیری قـرار داد و كمپین ویژن زیرو را بـه راه انداخت. پایه اصلی این كمپین 
بـاور بـه ایـن اصل اسـت كـه همـه حـوادث، صدمـات و بیماریهای شـغلی قابل 
پیشـگیری هسـتند. ایـن كمپین یک نقشـه راه را براسـاس »هفت اصـل طایی« 
ترسـیم می كنـد كه خواسـتار ارتقای فرهنگ پیشـگیری در شـركت ها اسـت و 

هـر سـه بعد ایمنی، سـامت و نیـز بهبـود فضـای كار را دربـر می گیرد. 

این هفت اصل عبارتند از:

1. هدایت و راهنمایی- تشریح تعهدات

2. شناخت مخاطرات- کنترل ریسک ها

3. تعریف اهداف-گسترش برنامه ها

4. اطمینان از نظام ایمنی و بهداشت- سازماندهی مناسب

5. اطمینان از ایمنی و بهداشت ماشین ها، تجهیزات و محل کار

6. بهبود صالحیت ها- گسترش توانایی ها

7. سرمایه گذاری روی نیروی کار- انگیزش با مشارکت نیروی کار

پیش زمینـه کمپیـن فوق این دغدغه اسـت که بنا به تخمین ها، سـاالنه حدود سـه 
میلیـون نفر در سراسـر جهـان بر اثر حـوادث و بیماریهای شـغلی می میرند. یعنی 
چیـزی حـدود 7500 نفر در هر روز. همچنین حـدود 375 میلیون نفر در معرض 
حـوادث غیرمرگبار ناشـی از کار هسـتند.1 عـالوه بر این مخاطرات شـغلی جدید 
مرتبـط بـا جهانی شـدن و تغییـرات در محـل کار روبـه افزایش اسـت. موج های 
مهاجرتـی فزاینـده، تغییرات جمعیتی و تغییرات منجر به ظهور اشـتغال بی ضابطه 
چالش هـای جدیـدی را برای موضوع پیشـگیری ایجـاد کرده اند. ایسـا در گزارش 
خـود می افزایـد تکنولوژی هـای نوین و الگو هـای کاری جدید و معضالت ناشـی از 
ریسـک های روانشـناختی و اسـترس مربوط به کار بر زندگی و سـالمت کارگران 

1. https://www.issa.int/en_GB/-/vision-zero-social-security-and-prevention-go-hand-
in-hand
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تاثیـر منفی می گذارد و پیچیدگی پیشـگیری را حتی بیشـتر می کنـد. این روندهای 
جهانـی نیـاز به اقدامات پیشـگیرانه جدیـد و فراگیرتر دارد. ایـن گزارش همچنین 
می افزایـد که بیماری ها و حوادث ناشـی از شـغل منجر بـه صدمات غیرقابل قبول 
بـه کارگـران در معـرض خطر و خانواده آنها می شـود و در کل تاثیر منفی عظیمی 
بـر توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی جوامع می گـذارد. طبـق این گزارش هرسـال 4 
درصـد از تولیـد ناخالـص داخلی)GDP(  کشـورها به خاطر صدمات ناشـی از کار 

هـدر می رود.

سـرمایه گذاری دولت ها در اقدامات پیشـگیرانه منجر به کاهش چشمگیر حوادث 
و بیماریهـای ناشـی از کار می شـود. عالوه بـر مالحظات اخالقی و سـرمایه  گذاری 
بیشـتر در حـوزه پیشـگیری، بـه لحـاظ اقتصادی نیـز معنـادار و به صرفه اسـت. 
مطالعـه ای کـه این اتحادیـه روی اقتصادهای توسـعه یافتـه و نوظهور انجـام داده 
اسـت، نشـان می دهد که متغیر افزایش سـرمایه گذاری، تاثیرات بسـیار مثبتی در 
تحقـق توسـعه دارد. عالوه بر این اقدامات پیشـگیرانه برای حـوادث و بیماری های 
شـغلی نـه تنها به نفـع نظام هـای بیمـه ای و کاهش صدمات ناشـی از کار اسـت، 
بلکـه بـه  دیگـر طرح های تأمیـن اجتماعی نظیـر نظام های مسـتمری و مراقبت و 

بهداشـت عمومی نیز نفع میرسـاند. 

ایسـا در نهایـت در گزارش جدید خـود تاکید می کند که ارتقای ایمنی، بهداشـت 
و رفـاه کارگـران، عاملـی مهـم بـرای ثبـات طرح هـای تأمیـن اجتماعـی اسـت. 
نهادهـای تأمیـن اجتماعـی می تواننـد از طریـق کمک بـه تأمین محیط کار سـالم 
و ایمن تاثیر مفیدی بر تالشـهای پیشـگیرانه داشـته باشـند. کمپین »ویژن زیرو« 
اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی در  یک سـالگی توانسـته حدود 2500 شـرکت، 

سـازمان و نهـاد تأمیـن اجتماعـی را در سراسـر جهان به خـود متعهد کند.

قطر: حق جابجایی برای کارگران مهاجر

در سـال های اخیـر گزارش هـا و اخبـار متعـددی در خصوص وضعیت نامناسـب 
كارگران در قطر منتشـر شـد.
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ایـن گزارش ها نشـان مـی داد که کارگران در قطر )که اکثر مهاجرانی از کشـورهای 
دیگـر هسـتند نه تنهـا از بسـیاری از خدمات قانونـی از جمله بیمه و مسـتمری ها 
برخـوردار نیسـتند( حتـی حـق خـروج از کمپ هـای درنظـر گرفتـه شـده بـرای 

کارگـران مهاجـر را ندارند.

 امـا در ماه سـپتامبر 2018 یکـی از اتفاقات مهم در حـوزه كار و تأمین اجتماعی 
آن بود كه با فشـار رسـانه ها و نهادهای بین المللی در نهایت این كشـور پذیرفته 

اسـت كه كارگران مهاجـر از حق جابه جایی برخوردار شـوند،

 هرچنـد طبـق قانـون جدیـد کارفرمایان هنـوز می تواننـد نزدیک به پنـج درصد 
کارگـران را بـا رضایـت قبلی خـود آن هـا و امضای فـرم »گواهی عـدم اعتراض« 
از هرگونـه جابـه جایـی منـع کننـد. پیـش از ایـن کارگـران در قطر شـماره ای را 
داشـتند کـه در اصطالح بـه آن »کد کارگری« می گفتنـد. این کد بـرای کارگران 
مهاجـر )کـه اکثریت قریـب به اتفاق کارگران در قطر هسـتند( تعریف شـده بود. 
بـر اسـاس این کـد، کارگران به سـختی حق خـروج از ایـن کشـور و جابه جایی را 

داشتند. 

امـا قانـون جدید كه در 4 سـپتامبر اجرا شـده اسـت، این محدودیـت حركت را 
بـرای كارگـران مهاجر لغـو می كند.1

 از این جهت تحلیلگران بر این عقیده اند که 

قانـون جدیـد یک گام مهـم در جهت دسـتیابی كارگران مهاجر به حقـوق اولیه 
انسـانی و كاری در قطر است. 

قانـون جدیـد در اصـل شـماره 13 اقدامـات و مصوبـات اصـل شـماره 21 قانون 
سـال 2015 و قانـون و اصـل 1 قانـون سـال 2017 را اصالح می کنـد. طبق قانون 

1. https://www.theguardian.com/global-development/2018/sep/06/qatar-law-
change-milestone-migrant-workers-world-cup-2022-exit-permits
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قبلـی، ورود و خـروج کارگـران توسـط ایـن کشـور شـدیدا کنتـرل می شـد یعنی 
همـه کارگـران مهاجـر بـرای خـروج از کشـور الزم بـود از کارفرمایشـان مجـوز 
خـروج بگیرنـد. در قانـون جدید کارگـران مهاجر بـرای خروج از این کشـور الزم 
نیسـت از کارفرمایشـان اجـازه یـا مجـوز خـروج بگیرنـد. پیش بینی می شـود که 
ایـن قانونگـذاری جدیـد اثرات کم و بیش مثبتـی روی وضعیت کارگـران در قطر 
خواهد داشـت. الزم به ذکر اسـت که بیشـتر این کارگران در ایجاد زیرسـاختهای 
الزم بـرای جـام جهانـی 2022 قطر مشـغول بـه کار بودند. این یـک نقطه عطف 

خـوب در جهـت بازیابی حقـوق کارگـران مهاجر در قطر اسـت.

 بـا ایـن حـال این تغییرات تاثیـر چندانی بر كارگـران مهاجر شـاغل در كارهای 
خانگـی نـدارد چـرا كـه ایـن كارگـران همچنـان از شـمول ایـن قانـون خـارج 
هسـتند. كارگـران مهاجـر شـاغل در كارهـای خانگـی در قطر جمعیتـی بالغ بر 

هسـتند.  174000نفر 

مطابـق گـزارش سـازمان عفـو بین الملـل در سـال 2014، این کارگـران خدمات 
خانگـی به شـدت آسـیب پذیر، با سـاعات کار طوالنـی و محدودیت های شـدید 
بـرای جابه جایـی هسـتند و نیـز اغلـب مـورد سواسـتفاده فیزیکی و جنسـی قرار 

می گیرنـد.

بیـش از نیمـی از کارگران زن در قطر از جمله کارگران مهاجر شـاغل در خدمات 
و کار خانگی هستند. 

در مجمـوع حـدود دو میلیـون كارگر مهاجر در قطر مشـغول به كار هسـتند كه 
بیـش از 90 درصد كل جمعیت این كشـور اسـت. 

اکثر این کارگران از جنوب و جنوب شـرق آسـیا شـامل نپال، پاکسـتان، فیلیپین و 
بنـگالدش بـرای کار به این کشـور آمده اند. 
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ایـن كارگـران بعضـاً بـرای ماه ها حقـوق نمی گیرند، حـق نوشـیدن آزادانه حتی 
آب آشـامیدنی در گرمای شـدید هوای قطـر را در هنـگام كار ندارند و گذرنامه 

آنها بـه طور معمـول توقیف می شـود. 

اگرچـه تغییـر اخیر گام مثبتی اسـت امـا وضعیت کارگـران در قطـر آنقدر وخیم 
اسـت کـه بایـد اصالحات بسـیار وسـیع تـری در جهـت بازیابی حقـوق کارگران 

صـورت گیرد که شـامل همـه کارگران باشـد.

رکود هفت کشور نوظهور: تداوم اعمال سیاست های ریاضتی نولیبرالی

در ماه سـپتامبر هفت كشـور بزرگ اقتصاد جهانی كه در طول سـال های گذشـته 
اقتصـاد رو به رشـدی داشـتند، دچار بحران های متعددی شـدند كه آنهـا را وادار 
بـه حركـت به سـوی وام گرفتن از صندق بیـن المللی پول)IMF(  بـرای نجات از 

بحرانهای مالـی خود كرد.

در نمونـه نخسـت آرژانتیـن اعالم کـرد که درخواسـت وام 50 میلیـارد دالری از 
این صندوق کرده اسـت كه بیشـترین درخواسـت وام در تاریخ این نهاد اسـت. 
ایـن اتفـاق در کنار بحران لیره ترکیـه، تدوام رکود در آفریقـای جنوبی و نیز پیش 
بینی هـای تیره و تـار از اقتصاد فیلیپین، اندونزی و مکزیک قـرار می گیرد. اوضاع 

وقتی بدتر می شـود کـه بدانیـم در این ماه

ایـاالت متحـده تعرفـه 25 درصدی یعنی چیزی بالـغ بر 200 میلیـارد دالر روی 
كاالهـای وارداتـی چینی به این كشـور بسـت. 

بـا ادامه این مسـیر از سـوی آمریکا چین تهدیـد به تالفی کـرده و همین موضوع 
دونالد ترامپ را به اجرای این سیاسـتش بیشـتر تحریک کرده اسـت. الزم اسـت 
بدانیـم که این سیاسـت متقابل ممکن اسـت بـه تعرفه گـذاری روی 500 میلیارد 

دالر کاالی چینی ختم شـود که هرسـال وارد آمریکا می شـود. 
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در چنین بسـتری بازار سـهام بسـیاری از كشـورهای در حال توسـعه رو به سقوط 
است.  نهاده 

سـرمایه گـذران ایـن کشـورها از خود می پرسـند آیا آنها شـاهد چیـزی همچون 
سـقوط سـال 1997 در بازارهـای آسـیایی خواهنـد بود. وحشـتی کـه تأمین مالی 
بسـیاری از صندوق هـای را به خطـر انداخت و در نهایت پیش درآمدی بر سـقوط 
اقتصادهای موسـوم به دات کام)وابسـته به اینترنت( در سـال 1999 و امتداد آن 
در بحـران مالـی جهانی سـال 2008 شـد. آنچه سـرمایه گـذاران را آشـفته کرده 
اسـت سـقوط 20 درصدی ارزش سـهام اقتصادهای نوظهور از شـروع سال جدید 
اسـت.  ایـن سـقوط جدیداً بـا بحران اقتصـاد ترکیـه در خاورمیانـه و آرژانتین در 

آمریکای جنوبی آشـکار شـده است.

بـا ایـن حـال اتفـاق جالبـی در حـال وقـوع اسـت: از یکسـو اقتصـاد آمریـکا بـا 
افزایـش نـرخ بهـره رو به رشـد حركـت می كند اما همین سیاسـت پـول رایج و 

نیـز بازارهـای سـهام در اقتصادهـای نوظهـور را به سـقوط می كشـاند.

بـرای نمونـه بهتـر اسـت بـه تفکیک بـه وضعیت ایـن کشـورها در ماه سـپتامبر 
نگاهـی بیاندازیم.

آرژانتین: صعود نرخ بهره

بانـک مرکـزی آرژانتیـن در ماه سـپتامبر نرخ بهـره را 60 درصد افزایـش داد در 
مقابـل سـقوط ارزی بتوانـد سـرپا باقی بمانـد. اما این کار نیز سـرمایه گـذاران در 
ایـن کشـور را تسـکین نداد. بنابراین دولت این کشـور شـروع به اجـرای اقدامات 
ریاضتـی نولیبرالی در حـوزه رفاهی و حقوق کارگران کرده اسـت تا بتواند اطمینان 
ایـن سـرمایه گذاران را بـرای افزایـش سودشـان بـه دسـت آورد. بحـران ارزی 
جدیـد ایـن کشـور، کل اقتصـاد را در رکـود فرو برده اسـت. در نهایـت و همزمان 
بـا سیاسـتهای نولیبرالـی در داخـل، دولـت این کشـور از صندوق بیـن المللی پول 
درخواسـت وامـی هنگفـت و اضطـراری به مبلـغ 50 میلیـارد دالر کرده اسـت تا 
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بتوانـد بخش هـای مالی این کشـور را تقویت کنـد. نیکالس دیخونـه، وزیر اقتصاد 
این کشـور گفته اسـت کـه اقدامات ریاضتـی نولیبرالی و افزایـش دریافت مالیات 
بـر صـادرات بـه اقتصاد این کشـور مجـال خواهد داد تـا به بودجه ای متعـادل در 

سـال آینده برسـد و از کسـری بودجـه قابل مالحظه رهایـی یابد. 

آفریقای جنوبی: رکود فراگیر

دولت و اقتصاد این کشور نیز در ماه سپتامبر به شکل غیرمنتظره ای به رکودی 
فراگیر دچار شده است به طوری که تولید ناخالص داخلی آن نزدیک به هفت دهم 
درصد کاهش یافته است و  مجبور  است دست به سیاستهای فروش اموال عمومی 
به ثمن بخس بزند. این رقم بیشترین سقوط تولید ناخالص داخلی این کشور در سه 
سال گذشته است. سیریل رامپوزا، رئیس جمهور این کشور امسال جایگزین جاکوب 
زوما در این مقام شد، در ابتدا گردبادی از خوشبینی درخصوص صعود اقتصادی این 
کشور ایجاد کرد. اما رامپوزا در خصوص بحران اقتصاد این کشور اعالم کرده است 
که این رکود یک مسئله مربوط به دوران انتقالی است و به زودی این کشور از این 
دوران عبور خواهد کرد1 . با این حال تحلیلگران این خوشبینی را ندارند. نرخ بیکاری 
در این کشور بیش از 27 درصد است و همچنان روندی رو به افزایش دارد و پیش 
بینی می شود اعتراضاتی را در این کشور به خصوص از سوی جوانان و نیروهای کار 

در مقابل این وضع اقتصادی برانگیزد.

ترکیه: تداوم بحران و وسوسه استقراض

بحـران آشـکار اقتصاد ترکیه در ماه سـپتامبر نیـز تداوم پیدا کـرد. رکود همچنان 
گسـترده اسـت و تـورم نیـز نـرخ صعـودی خـود را طـی می کنـد. پول رایـج این 
کشـور یعنـی لیـر نیز یـک رکـورد را در تاریـخ از نظر سـقوط ارزش، ثبـت کرده 
و ایـن کشـور را بـه سـوی اسـتقراض هـل می دهد. رجـب طیب اردوغـان رئیس 
جمهـور این کشـور همچنان به ایـن اوضاع بی اعتناسـت و صرفا سـرمایه گذاران 
خارجـی را متهـم می کنـد که جنگ اقتصـادی علیه این کشـور بـه راه انداخته اند. 
از سـوی دیگـر دونالـد ترامـپ نیـز روی واردات صنایـع فـوالدی از ایـن کشـور 

1. https://www.reuters.com/article/safrica-economy/south-african-reces-
sion-is-transitional-issue-ramaphosa-idUSL5N1VS162
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تعرفـه ای سـنگین بسـته اسـت کـه در ادامـه مشـاجره بر سـر بازداشـت اندرو 
برونسـون، کشـیش آمریکایی بازداشـت شـده به جرم جاسوسـی در ترکیه است. 
ترکیـه خواهـان حمایت اضطراری از جانـب صندوق بین المللی پـول در قالب وام 
شـده اسـت. از سـوی دیگر ترکیه تحت فشـار شـدید اسـت که نرخ های بهره را 

افزایـش دهـد. هرچنـد اردوغان تاکنـون مقاومت کرده اسـت.

چین: اژدهای بدهکار

در سـپتامبر سـطوح بـاالی بدهی های شـرکتها در چیـن، هراس های جهانـی را در 
خصـوص اقتصـاد این کشـور و توانایی آن بـرای بازپرداخت بدهی ها و حفظ رشـد 
اقتصـادی، افزایـش داده اسـت. تصویر اقتصاد این کشـور وقتی پیچیده تر می شـود 
کـه بدانیـم دونالد ترامپ تعرفـه 200 میلیـارد دالری را بر روی کاالهـی وارداتی 
از چیـن بسـته اسـت. سـرمایه گذاران در ایـن کشـور در خصوص تشـدید جنگ 
تجـاری نگـران  انـد چـون این جنگ می تواند رشـد اقتصـاد جهانـی را کندتر کند. 
چیـن امـروز یـک نقش آفریـن کلیـدی در اقتصـاد جهانی اسـت. ارزش یـوان در 
سـال جـاری نسـبت بـه دالر کاهـش یافتـه اسـت کـه ایـن موضـوع می تواند تا 
حـدی تاثیـر تعرفه روی صادرکننـدگان کاالهای چینی را کمتر کنـد و کاالی آنها 

را رقابتـی تر کند.

اندونزی: پاییز پول ملی

در ماه سپتامبر بانک مرکزی اندونزی اعالم کرد که مجبور است نرخ بهره را افزایش 
دهد تا ارزش پول ملی اش را تا حدی نگه دارد. روپیه اندونزی در کمترین ارزش 
خود در 20 سال اخیر است1. این امر ناشی از میزان بدهی ها و نیز افزایش تعداد 
سرمایه گذاران در برابر اقتصادهای نوظهور است. اندونزی باالترین میزان بدهی را 
در مقابل بستانکاران خارجی در کل کشورهای آسیایی دارد یعنی رقمی بالغ بر 35 
درصد تولید ناخالص داخلی)GDP(  این کشور. اگرچه تورم در این کشور تاکنون کم 
و بیش تحت کنترل بوده است، اما بانک مرکزی احتماالً ترجیح می دهد نرخ های بهره 
را کاهش دهد تا اقتصاد در حال رکود را تحریک کند اما هراس از سقوط پول رایج 

1. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-05/bank-indonesia-
chief-signals-rate-hike-as-rupiah-rout-worsens
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این کشور موجب شده است تا این بانک همچنان نرخ های بهره را باال نگه دارد. اگر این 
چشم انداز در ادامه بدتر و وخیم تر شود، کم کم کشورهای همسایه این کشور از قبیل 

کره جنوبی، هند و فیلیپین نیز مجبور خواهند شد چنین سیاستی را در پیش گیرند.

مکزیک: شوک ترامپی اقتصاد

تشـدید تعرفه هـای ترامـپ روی صنایـع فـوالدی و نیز  تهدید او مبنـی بر مجبور 
کـردن شـرکت های آمریکایـی بـرای بازگردانـدن سـرمایه تولیداتی کـه در مرز 
جنوبـی بـا مکزیـک سـرمایه گذاری کرده انـد، همچـون ابـری سـیاه بـر  اقتصـاد 
مکزیـک سـایه انداختـه و فشـارها بـر اقتصاد این کشـور را تشـدید کرده اسـت. 
ادامـه قرارداد تجارات آزاد آمریکای شـمالی)نفتا( به سـود این کشـور خواهد بود. 
اگرچـه توافـق اولیـه جدیدی با ترامپ صورت گرفته اسـت امـا هنوز نتیجه نهایی 

مشـخص نیسـت و مذاکـرات با کانـادا نیز در دسـت انجام اسـت.

هند: تورم رو به تصاعد

در همیـن ماه، در کشـور هند نیز روپیـه در پایین ترین میـزان ارزش خود در برابر 
دالر قـرار گرفـت. ایـن امـر نگرانـی هـا از سیاسـت حمایتگرایانه و بسـته ایاالت 
متحده و افزایش نرخ بهره در این کشـور را تشـدید کرده اسـت. در این ماه تورم 
افسارگسـیخته در ایـن کشـور منجـر بـه تظاهرات مـردم علیه افزایـش قیمت ها 
شـد. نـرخ تـورم در هنـد در سـه مـاه گذشـته بیـش از 8 درصـد بـوده اسـت1 . 
کسـری بودجـه در مـاه ژوئیـه به حـدود 18 میلیون دالر رسـید. دلیـل اصلی این 
اتفـاق میـزان بـاالی واردات سـوخت در ایـن کشـور و نیز افزایـش قیمت جهانی 
نفـت بـود. اقتصاددانـان دولـت هنـد همچنـان درخصـوص بازیابـی قـدرت پول 
ایـن کشـور خوش بیـن هسـتند اما دیگـر تحلیلگران نسـبت به تدام کندی رشـد 

اقتصـادی هشـدار می دهند.

1. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/8-2-gdp-
growth-an-outcome-of-reforms-taken-by-govtcii/articleshow/65670607.cms
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گزارش ILO درباره نظام مستمری ها: خصوصی سازی ممنوع!

در اواخر سـپتامبر سـامان بین المللی کار )ILO(  گزارشـی را درباره وضعیت مزایای 
پرداختی و پوشـش مسـتمری ها توسـط نهادهـای تأمین اجتماعی و سـازمان های 

حمایتی نیروهای کار در سـطح جهان منتشـر کرد. 

طبق این گزارش 68 درصد افراد سـالمند تحت پوشـش در سراسـر جهان نوعی 
از مسـتمری را دریافـت می كننـد اما هنوز سـطوح مزایای دریافتی ناكافی اسـت. 
ایـن گـزارش كه بـا نـام »حمایت اجتماعـی بـرای سـالمندان: آمـار و روندهای 

سیاسـتگذاری كلیدی سـال 2017 تا 2019« منتشـر شـده است،

نشـان می دهـد که پیشـرفت چشـمگیری در زمینه گسـترش پوشـش نظام های 
مسـتمری در کشـورهای در حـال توسـعه رخ داده اسـت. اکثـر ایـن کشـورها به 
پوششـی عام و فراگیـر از طریق ترکیبی از بیمه های اجتماعی )کـه مزایای باالتری 

را فراهـم می کننـد( و مسـاعدت های اجتماعی اساسـی دسـت یافته اند.

مهمترین كشورهای در حال توسعه كه به پوششی عام و فراگیر دست یافته اند شامل 
این كشورها هستند: آرژانتین، باروس، سوئیس، بولیوی، بوتسوانا، ساحل عاج، چین، 
گرجستان، قرقیزستان، لسوتو، مالدیو، موریتانی، مغولستان، نامیبیا، سیشل، آفریقای 
ازبکستان. كشورهای  تانزانیا، اوكراین،  توباگو،  جنوبی، تیمور شرقی، ترینیداد و 
دیگری از قبیل ارمنستان، آذربایجان، برزیل، شیلی، قزاقستان، تایلند و اوروگوئه 

نزدیک به دستیابی به هدف پوشش عام و فراگیر هستند.

بـا ایـن حال، طبـق گـزارش جدید سـازمان بین المللـی کار، حـق برخـورداری از 
حمایت اجتماعی برای سـالمندان هنـوز برای اکثر مردم و کارگران در کشـورهای 

کـم درآمـد جهان بـه یک واقعیـت تبدیل نشده اسـت.

 ILO  می گویـد كمتـر از 20 درصـد افـرادی كه به سـن قانونی بازنشسـتگی در 
اكثر این كشـورها رسـیده اند، مسـتمری دریافـت می كنند.

15



 در ایـن کشـورها سـهم مهمی از هزینه هـای افراد سـالخورده بر حمایـت خانواده 
آنها اسـت. اسـتانداردهای ILO  و دسـتورالعمل سـازمان ملل متحـد به خصوص 
در بنـد مربوط بـه هدف توسـعه)3.1( خواهان اجرای نظام هـای حمایت اجتماعی 
سراسـری بـرای همه زنان و مردان سـالمند اسـت. ایزآبل اورتیـز، مدیر دپارتمان 
حمایـت اجتماعیILO  می گوید: »گزارش ما، درخواسـتی اسـت برای دسـتیابی به 

این هـدف مهم.«

در کشـورهای بـا درآمـد بـاال کـه دارای نظام های کامـل حمایت جتماعـی برای 
جمعیـت سـالمند، مهمتریـن معضل حفظ تعـادل بین ثبـات مالی مسـتمری های 
دارای کفایـت و نظام های مسـتمری اسـت. ایزآبل اورتیز، مدیـر دپارتمان حمایت 

اجتماعـی ILO  در ایـن خصـوص می گوید:

»سیاسـت های ریاضتـی و ثبـات مالـی روی كفایـت مزایای مسـتمری های تاثیر 
گذاشـته انـد. در بسـیاری از ایـن كشـورها، ایـن اصاحـات با هدف مالـی انجام 
شـده انـد، بـدون آنکه بـه حد كافی اثـرات اجتماعی منفـی این اصاحـات را در 
نظـر بگیرنـد، این اصاحات اجـرای حداقل اسـتانداردهای تأمیـن اجتماعی را به 
خطـر انداختـه و قـرارداد اجتماعـی را از بیـن برده انـد. در نتیجه، فقر سـالمندان 
در كشـورهای عضو سـازمان همکاری و توسـعه اقتصـادی)OECD( روبه افزایش 

است.«

ایـن گزارش از کشـورهای جهان می خواهد تا اصالحـات نظام های تأمین اجتماعی 
را بـه شـیوه متعادلـی طراحـی و از انجام سیاسـت های ریاضتـی دوری کنند. فابیو 
دوران والـورده، رئیـس خدمـات آماری، اکچوئـری و تأمین مالی عمومی سـازمان 

بین المللـی کار می گوید:

»كشـورهایی كه اقدام به اصاح نظام های مسـتمری می كنند، الزم اسـت تعادلی 
بهینـه بیـن اهداف برقـراری ثبات و پرداخت مزایای مسـتمری هـا را برای نیل به 

هدف نظام های مسـتمری بیابند.«
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نگاهی به نظام های مستمری در سراسر جهان نشان می دهد که 

طرح هـای عمومـی برپایـه همبسـتگی و تأمیـن مالـی جمعـی گسـترده تریـن و 
  ILOموثرترین شـکل حمایت دوران سـالمندی در سـطح جهانی اسـت. گـزارش
میافزایـد: سیاسـت های خصوصی سـازی نظام هـای مسـتمری كه در 30 كشـور 
مختلف جهان اجرا شـده اسـت به نتایج مورد انتظار دسـت نیافته اسـت.1 در اثر 

اجـرای ایـن سیاسـت ها نه مزایـای افزایـش یافته اند و نه سـطح پوشـش. 

از سـوی دیگـر در پـی ایـن سیاسـت های خصوصی سـازی نابرابـری جنسـیتی و 
شـرایط مالـی ایـن نظام هـا بسـیار وخیم تـر و بدتر شـده اسـت، 

در حالـی كـه مخاطـرات ایـن نظام جدیـد، نیز بـه افـراد، منتقل و تحمیل شـده 
اسـت. در نتیجـه اكثـر كشـورها در حـال انصـراف و  بازگشـت از سیاسـت های 
خصوصی سـازی هسـتند و در حـال بازگشـت بـه نظام هـای مبتنی بر همبسـتگی 

عمومی هسـتند.

 اورتیز، مدیر دپارتمان حمایت اجتماعی ILO  در این باره می گوید:

»خصوصی سـازی نظام هـای مسـتمری وعده هـای بسـیاری می دهـد از جملـه 
سـطوح مزایـای دریافتـی باالتـر، گسـترش دامنـه پوشـش و كاهـش هزینه های 
مالـی. امـا طرح های خصوصی شـده بـه طور گسـترده ناكارآمد هسـتند. به همین 

دلیـل كشـورها در حـال بازگشـت بـه نظام های عمومـی و جمعی هسـتند.«

1. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_645740/
lang--en/index.htm
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پرونده  ویژه

تابستان داغ بازنشستگان: چماق یا هویج نئولیبرالیسم پوتینی
اعتراضات مردم روسیه به اصالحات نظام های بازنشستگی

مقدمه

در ماه سـپتامبر سـال 2018 کشـور روسیه آبسـتن تظاهراتی فراگیر 
بـود. ایـن تظاهـرات مردمی که در اکثر شـهرهای روسـیه بـه وقوع 
پیوسـت، در اعتـراض بـه قانون جدید نظام بازنشسـتگی روسـیه رخ 
داد. اگرچـه تظاهـرات از چندمـاه پیش و در زمـان جام جهانی فوتبال 
در روسـیه آغاز شـده بود اما در ماه سـپتامبر به یک اعتراض مردمی 
فراگیر و عمومی تبدیل شـد. تحول نظام بازنشسـتگی و مسـتمری ها 
در روسـیه و نیـز تظاهرات مردمی گسـترده علیه آن یکـی از اتفاقات 

مهـم ماه سـپتامبر بود. در این نوشـته، 

ما در ابتدا تصویری كلی از وضعیت اقتصادی روسیه ارائه میدهیم. 
سپس به تحلیل روند و سیر اعتراضات خواهیم پرداخت. در ادامه سعی 
خواهیم كرد براساس بررسی قانون جدید افزایش سن بازنشستگی 
روسیه،  تحلیلی از دالیل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وقوع این تحول 
و نیز پیامدهای نامناسب اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم این 

كشور ارائه دهیم. 

در نهایت نیز برای ارائه ی تحلیلی دقیق تر، مقاله ای با عنوان 

»از ركـود بـه تعدیـل: سـه مرحلـه در تحـول نظام مسـتمری در 
روسـیه« نوشـته النا مالتسـوا اسـتاد دانشـگاه ویندسـور كانادا در 
تحلیـل اجتماعـی و سیاسـی ایـن واقعـه ضمیمه و ترجمه شـده اسـت

 تا زمینه ساختاری و تاریخی این اتفاق برای ما روشن تر شود.

ژه
ـــ

 وی
ده

رون
پ
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بستر کلی اقتصاد روسیه

وضعیـت اقتصـادی مـردم كشـور روسـیه در دوران حاكمیـت والدیمیـر پوتیـن 
هرسـال بدتـر از سـال قبل شـده اسـت.

طبـق گزارش های رسـمی، میزان فقر مردم در این کشـور به خاطـر رکود اقتصادی 
در 10 سـال اخیـر بـه باالتریـن نرخ خود رسـیده اسـت. طبـق آخریـن آمارهای 

دولتی در سـال 2016، 

نزدیـک بـه 20 میلیون نفر از مردم روسـیه هـم اكنون با دسـتمزدهایی زیر خط 
فقر زندگـی می كنند.1 

چیـزی بیـش از 18 میلیـون نفـر از مـردم روسـیه یعنـی بیـش از 13 درصد کل 
جمعیـت ایـن کشـور تنهـا بـا میـزان درآمـد کمتـر از  139 دالر در مـاه زندگی 
می کننـد. ایـن میـزان، معیـار حداقل معیشـیت اسـت که توسـط دولت روسـیه 

تعیین شـده اسـت.

 اگـر ایـن آمارهـا را با سـال 2014 مقایسـه كنیم می بینیـم كه میزان افـراد زیر 
خطـر فقر هرسـال در حـدود 20 درصد افزایش یافته اسـت. 

همچنین اکثر مردم روسیه به دلیل تحریم های غرب و قیمت پایین نفت که اقتصاد 
وابسته این کشور بخش انرژی را نشانه گرفته است، هرروز در معرض فقر بیشتر 
قرار می گیرند و قدرت خرید آنها کاهش می یابد. باید توجه داشته باشیم که در دهه 
نخست ریاست جمهوری پوتین بر روسیه سطح درآمد و ثروت ملی این کشور و 
متاثر از آن میزان فقر به شکل نسبی کاهش یافته بود. میزان درآمد روسیه از بخش 
انرژی در این سال ها در حدود 4 درصد کاهش یافته است و این موضوع بر میزان 
فقر و برخورداری مردم از رفاه در روسیه تاثیر منفی می گذارد. بانک جهانی نیز نسبت 
به افزایش میزان فقر و در نتیجه سقوط اقتصادی در این کشور هشدار داده است. 
1. https://www.theguardian.com/world/2016/mar/22/millions-more-russians-
living-in-poverty-as-economic-crisis-bites
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این موضوع بیش از همه، افراد مستمری بگیر را تحت تاثیر قرار خواهدداد. میزان 
دستمزد واقعی کارگران روسیه در سال 2016 نسبت به مدت مشابه در سال قبل 
حدود 7 درصد کاهش نشان می دهد. این موضوع حتی بازتولید نسلی مردم روسیه را 
نیز به خطر انداخته است. مطابق آمارها جمعیت روسیه در امسال نسبت به سال قبل 
حدود164 هزار نفر کاهش یافته است. همچنین پیشبینی می شد که رشد اقتصادی 
چندانی در  روسیه در سال 2018 رخ نخواهد داد. به هرحال به نظر می رسد افزایش 
میزان فقر به عنوان پیش زمینه جامعه روسیه در 10 سال اخیر به دلیل درگیری این 
کشور با بحران اقتصادی قابل درک است. اما این بحران اقتصادی در اواخر تابستان 

امسال در روسیه به نقطه سرریز اعتراضی رسید.

پیدایش اعتراضات 

اعتراضات گسترده مردمی به اصالحات صندوق های مستمری بازنشستگی روسیه 
در اوایل سپتامبر آغاز شد. این اصالحات با الیحه دولت والدیمیر پوتین و با تصویب 
پارلمان روسیه)دوما( در اواخر سپتامبر به اجرا گذشته شد. این الیحه تا سال 2028 

برای مردان و تا سال 2034 برای زنان به طور کامل به اجرا در خواهد آمد.1 

در اواخـر مـاه آگوسـت والدیمیـر پوتیـن اعـام كـرد كـه مـردم روسـیه بایـد 
افزایـش سـن بازنشسـتگی را بپذیرند و حتـی از آن حمایت كننـد. او با رتوریک 
همیشـگی اش گفـت اگر مـردم این اصاحـات را نپذیرنـد با فروپاشـی اقتصاد و 

ابرتـورم روبـرو خواهنـد شـد و امنیـت ملی به خطـر خواهـد افتاد.

 اما اجرای این طرح و نیز تهدید پوتین، مردم را به واکنش برانگیخت.

 طبق نظرسـنجی ها بیش از 90 درصد مردم روسـیه با اصاحـات در صندوق های 
بازنشسـتگی كـه مهمتریـن بخش آن شـامل افزایش سـن بازنشسـتگی اسـت، 

هستند. مخالف 

1. https://www.telesurtv.net/english/news/Russia-Protests-Pension-Reform-
Putin-Doesnt-Like-It-Either-20180730-0020.html
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 ایـن اعتراضـات در همان مراحل نخسـت در ژوئـن و در روز افتتاحیه جام جهانی 
2018 کلیـد خـورد. بـا ایـن حـال در سـپتامبر اعتراضـات بـه اوج خود رسـید و 

فراگیر شـد. طبـق برنامه اصالحات بازنشسـتگی دولـت پوتین، 

از این پس سـن بازنشسـتگی برای زنان از 55 سـال به 60 سـال افزایش خواهد 
یافـت )ایـن رقم در طـرح پیش 63 سـال بود كه دولـت به خاطـر اعتراضات در 
یـک عقب نشـینی ناچیـز و عوام فریبانه آن را به 60 سـال كاهـش داد(. همچنین 
سـن بازنشسـتگی برای مردان نیز در این برنامه جدید از 60 سـال به 65 سـال 

افزایش یافته اسـت.

این اقدامات پوتین برخالف وعده های او در سـال 2005 مبنی بر عدم دسـتکاری 
و افزایـش سـن بازنشسـتگی بـود. او تنها توجیهی که بـرای این خلف وعـده آورد 
توسـل به »مشـکالت جـدی جمعیت شـناختی« بـود. همه اینهـا بـدان معنی بود 
کـه هیـچ بدیل دیگری جز افزایش سـن بازنشسـتگی وجـود ندارد. امـا در جریان 
اعتراضـات علیه این قانون، تقریبا سـه میلیون نفر طومـاری را علیه الیحه افزایش 
سـن بازنشسـتگی امضـا کردند کـه توسـط مرکـز اتحادیه های کارگری مسـتقل 
روسـیه یعنی کنفدراسـیون کارگری روسیه )KTR( تهیه شـده بود. در بیش از 100 
نقطـه روسـیه مـردم به خیابان هـا ریختند و خواسـتار لغو این قانون جدید شـدند. 
الزم اسـت بدانیـم کـه آنتـون دروزوف، رئیس صندوق مسـتمری روسـیه و یکی 
از مبدعـان ایـن قانـون جدید، یک سـرمایه دار بزرگ و مافیایی در روسـیه اسـت 
کـه از طـرف مـردم و مخالفـان بـه اختالس متهـم اسـت. دروزوف یـک میلیونر 
مشـهور اسـت کـه بیشـتر سـرمایه او در امـالک و مسـتغالت اسـت. در جریان 
تظاهـرات الکـس ناوانلـی یکی از رهبـران مخالفـان در فراخوانی از مردم خواسـت 
تـا علیـه این قانون افزایش بازنشسـتگی بـه خیابان بریزنـد و این فراخوان بسـیار 
موثـر بـود. ناوانلـی موسـس بنیاد ضدفسـاد)FBK( در روسـیه اسـت و چندین بار 
تاکنون بازداشـت و زندانی شـده اسـت. با این حال، فراخوان برای تظاهرات تقریبًا 
تمامـی احزاب و جریانات سیاسـی را در داخل روسـیه در بر می گرفـت. از احزاب 
راسـتگرا تـا لیبـرال تا احـزاب چپگرا. فراخـوان ناوانلی کـه در روز 9 سـپتامبر بود 
نتیجـه خـود را در انتخابات منطقه ای و محلی روسـیه نشـان داد کـه در آن حزب 
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طرفـدار کرملین یعنی »روسـیه متحد« حمایت قابـل مالحظـه ای را در میان رای 
دهندگان از دسـت داد و احزاب چپ قویترین گروه را در روسـیه تشـکیل دادند.  
ایـن موضـوع  یک زلزله سیاسـی در معیارهای جامعه روسـیه بود. از سـال 2007 

تاکنـون حزب روسـیه متحـد چنین شکسـتی را در هیچ انتخاباتی نخـورده بود.

 بـه هرحـال طرح جدیـد بازنشسـتگی، اعتراضات میلیونـی مردم را علیـه اجرای 
ایـن طـرح برانگیخـت. طـی تظاهـرات ماه سـپتامبر پلیـس حـدود 1100 نفر را 

بازداشـت كرد. 

شـعار اصلـی تظاهرکننـدگان کـه بـه شـکل آرام برگـزار شـد ایـن بـود: »پوتین، 
دزد اسـت« و »سـن بازنسـتگی را افزایـش ندهیـد«. همچنین تقریباً همـه احزاب 
اعـم از احـزاب راسـت تـا میانـه تـا چـپ بـه رهبـری حزب کمونیسـت بـا این 
اصالحـات بازنشسـتگی مخالفـت خـود را اعـالم کردنـد و در تظاهرات شـرکت 
جسـتند. تحلیلگران بر این باورند که برنامه دولت روسـیه در جهت افزایش سـن 
بازنشسـتگی بخشـی از تهاجـم عمومی دولـت در سـالیان اخیر به حقـوق عمومی 

مـردم و طبقـات مولد در روسـیه اسـت.

وضعیت بازنشستگان و کارگران 

باید توجه کرد که اولین نظام های بازنشسـتگی در روسـیه در دوره شـوروی توسط 
اسـتالین ایجـاد شـد. بـا این حـال بـرای سـال های مدید نظام مسـتمری روسـیه 
از کمبودهـا و نواقـص متعـددی در تأمیـن مسـتمری ها و مزایـای بیمه پـردازان 
رنـج میبـرد. هـم اکنون میانگیـن پرداختی حقوق بازنشسـتگی در روسـیه فقط در 
حـدود 154 پونـد در هـر مـاه اسـت و ایـن رقـم موجـب می شـود کـه میلیون ها 
نفـر از مـردم روسـیه بدون خویشـاوندان خـود و کمک آنها نتواننـد زندگی کنند.  
ماجـرای بحـران صندوق هـای بازنشسـتگی در روسـیه ابعاد گسـترده تـری دارد. 
طبق برآوردها پیش بینی میشـود که در سـال 2044 تعداد افراد مسـتمری بگیر 
در روسـیه بـا افراد مشـغول به کار برابر شـود و این موضـوع طبق پیش بینی های 
دولتـی، فشـار زیـادی را روی بودجـه ملی این کشـور قرار خواهـد داد. نکته جالب 
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در این اصالحات بازنشسـتگی آن اسـت که این اصالحات شـامل نهادهای امنیتی 
دولـت و نیز نیروهای پلیس نخواهد شـد. این تصمیـم تبعیض آمیز و بحث برانگیز 
موجـب شـد که خشـم بیشـتر مـردم و کارگـران در روسـیه برانگیخته شـود. به 
هرحـال از مدتهـا پیـش معلـوم بود کـه این طـرح دولت در میـان مـردم و افکار 
عمومـی منفور اسـت چـرا که بسـیاری از مردم و نیروهـای کار در روسـیه نگران 
اند که با این افزایش سـن بازنشسـتگی در عمرشـان هرگز دریافت مسـتمری ها 
را بـه چشـم نبینند. در حالی که متوسـط امید بـه زندگی در کشـور افزایش یافته 
اسـت امـا این رقم بـرای کارگران و به خصـوص برای مردان رو به کاهش اسـت. 
الزم اسـت بدانیم که متوسـط امید به زندگی در روسـیه 66 سـال اسـت، در حالی 
کـه ایـن رقـم در اروپـا 79 سـال اسـت.1این موضـوع نشـان می دهد کـه دغدغه 
کارگـران دربـاره عـدم دریافـت مسـتمری در طـول زندگی خود بسـیار درسـت 
اسـت چون در قانون فعلی سـن بازنشسـتگی برای کارگران مرد 65 سـال تعیین 
شـده، حـال آنکـه متوسـط امید به زندگی در کل روسـیه 66 سـال اسـت. بدیهی 
اسـت کـه چون رقـم امید به زندگی بـرای طبقات پایین و کارگر کمتر از متوسـط 
ملی اسـت، بسـیاری از نیروهای کار در روسیه از مزایا و مستمری های بازنشستگی 
در کل عمـر محـروم خواهنـد بود. طبق گزارش نشـریه فایننشـیال تایمـز در 47 
منطقـه از 81 منطقه روسـیه میـزان امید به زندگـی مردان و به خصـوص مردان 
کارگـر از سـن نهایی بازنشسـتگی بسـیار کمتر اسـت2. همچنین دربـاره زنان نیز 
بایـد گفـت اگرچه متوسـط امید به زندگی زنان 77 سـال اسـت اما بـه دلیل انواع 
تبعیضـات جنسـیتی علیه زنان در دسـتیابی به شـغل و نیز در محـل کار، آنها نیز 
عمالً از دریافت مزایا و مسـتمری های بازنشسـتگی محروم خواهند ماند. همچنین 
جوانـان نیـز از افزایش سـن بازنشسـتگی در طرح جدید به شـدت خشـمگین اند 
چراکـه ایـن افزایش موجب می شـود افراد سـالمند دیرتر از مشـاغل خـود خارج 
شـوند و در نتیجـه، فرصـت اشـتغال بـرای جوانـان نیز بسـیار کاهش یابـد یا به 
تاخیـری چندسـاله بیفتد.3 نکتـه جالب تر آنکه حتـی این اصالحـات دردناک نیز 

1. https://www.theguardian.com/world/2018/sep/02/thousands-protest-in-
russia-against-plans-to-hike-retirement-age
2. https://www.ft.com/content/d9a0e3c8-7de4-11e8-bc55-50daf11b720d
3. https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-protests-pen-
sion-age-raise-vladimir-putin-retirement-a8550291.html
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از عهده بحران های بسـیار وسـیعی که دولت روسـیه با آن رو در روسـت نخواهد 
کاسـت و صرفـاً بحـران هـا را از طریـق کاهـش مزایـای طبقـه کارگر بـر دوش 
افرادی منتقل خواهد کرد که حتی در سـن 50 یا 60 سـالگی خود مجبورند برای 

تأمیـن نیازهای اولیه خویـش کار کنند.

با این تصویر کلی می توان گفت، اصالحات جدید به سه دلیل عمده با نارضایتی و اعتراضات 
گسترده روبرو شد: نخست اینکه این اصالحات تأمین اجتماعی بخش گسترده ای از 
مردم بین 55 تا 65 سال را به مخاطره می اندازد. دوم اینکه نخبگان سیاسی اجراکننده این 
اصالحات شدیداً غرق در فساد و خویشاوندساالری و در نتیجه فاقد مشروعیت در اجرای 
این اصالحاتند. سوم آنکه این اصالحات برای بسیاری از مردم اهمیت نمادین زیادی 
دارد چرا که آخرین سنگری است که از گذشته و انقالب آنها در دوران شوروی برجای 
مانده است. به این دالیل، این اعتراضات توانست دامنه وسیعی از معترضان و مخالفان را از 

احزاب رسمی مخالف تا اتحادیه های کارگری گرد خود جمع کند.

معضالت عمده

بـرای فهـم بهتـر و عقالنی تـر اسـتدالل نهفتـه در پس موضـع طرفـداران اصالح 
نظـام بازنشسـتگی روسـیه بهتر اسـت نگاهـی بیاندازیم به 

سـه معضل عمده كه این نظام برای شـهروندان ایجاد كرده اسـت: یکی كسـری 
نظام مسـتمری. دوم تحول جمعیت شناختی و سـوم مزایای اندک مستمری ها. 

مسـئله مركزی نظام مسـتمری های روسیه، كسـری مالی صندوق مستمری است 
كـه صرفـاً می تواند یک سـوم مسـتمری بگیـران را پوشـش دهد و باید سـال به 

سـال توسـط كمک های مالی دولت فـدرال تأمین مالی شـود 

)ر.ک جـدول شـماره یـک(. این کمبـود به دو دلیل یک معضل اساسـی اسـت. از 
یـک طـرف تأمیـن مالی توسـط دولـت فـدرال در تناقض اسـت با ایـن اصل که 
ایـن صندوق هـا باید توسـط بیمه پـردازان فعلی تأمین مالی شـوند. از سـوی دیگر، 

24



کمک هـای دولتـی بـار زیـادی را بـر دوش بودجـه فدرال گذاشـته اسـت. چیزی 
بیـش از یـک پنجـم بودجه فـدرال معطوف اسـت بـه تأمین همیـن صندوق های 
مسـتمری. در دورانـی که اقتصاد روسـیه به دلیل کاهش قیمـت نفت، تحریم های 
غـرب و مشـکالت سـاختاری در رکـود اسـت و فشـار روی بودجـه دولتـی زیاد 
اسـت، لغـو ایـن کمک ها نخسـتین هـدف اقدامـات ریاضتـی و نئولیبرالی اسـت. 
مشـکل اساسـی دیگـر نظـام بازنشسـتگی روسـیه، وضعیـت جمعیتی این کشـور 
اسـت. جامعه روسـیه در حال پیرشـدن اسـت و طبق آمارهای سـازمان ملل، این 
رونـد در دهه هـای آینـده ادامـه خواهد داشـت، حتی اگر بـا محرک های مختلف 
تمایل به زاد و ولد در روسـیه افزایش یابد. از سـال 2010 تعداد مسـتمری بگیران 
در روسـیه 4 میلیون نفر افزایش یافته و همزمان تعداد شـاغلین در سـه سال اخیر 
کـم شـده اسـت. هـم اکنون فقـط یک و هفـت دهم نفـر شـاغل بـه ازای هر نفر 
دریافت کننـده مسـتمری وجـود دارد. تقریبـاً 30 درصد مردم روسـیه از یک نوع 

مسـتمری بازنشسـتگی اسـتفاده می کنند)نک به جدول 2(. 

بنابراین فشـارهای این پیر شـدن روی نظام های بازنشسـتگی سـرریز می کند. نرخ 
ورودی هـای ایـن صندوق هـا نیز پایین اسـت. عالوه بر  این سـه مشـکل اساسـی، 

سـطح دریافت مسـتمری ها نیز در روسـیه رو به سـقوط است.

 سـطح مسـتمری ها بـه طـور متوسـط به حـدود یک سـوم یـا همـان 39 درصد 
دسـتمزدها كاهـش یافتـه اسـت كـه در مقایسـه بـا بقیـه كشـورهای سـازمان 

همـکاری و توسـعه اقتصـادی)OECD(  بسـیار پاییـن اسـت. 

بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در روسـیه تقریبا یک چهـارم مسـتمری بگیـران به 
ویژه در سـال های نخسـت بازنشسـتگی همچنان به کارکـردن ادامه می دهند)نک 

جدول شـماره 2(.

 

برای مسـتمری بگیران جوانتر نیز مسـتمری ها به منزله یک درآمد پایه اسـت و 
باید از طریق اشـتغالی موثر تکمیل شـود. همچنین به خصوص مسـتمری بگیران 

بیکار و غیرفعال نیز در خطر فقر شـدید هسـتند.
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20172016201520142013201220112010

هزینه های مستمری 71676017620154065250452440813700
سالمندان

درآمدها از حق بیمه ها44824132386436943459302628151900

یارانه ها و کمک های 36773355310024102840280024002640
دولتی

37.531.337.7931.734.1333148.6
سهم یارانه های دولتی 

در مخارج مستمری 
سالمندان)به درصد(

2220201621222226
سهم یارانه ها و 

کمک های دولتی در 
بودجه فدرال

جدول شمــاره )1( هزینه ها و درآمـدهای صنـدوق مستمـری فدراسیون روسیـه )PRF( از سال 2010 تا  
2017)به میلیون روبل(

منبع: گزارش سالیانه صندوق مستمری فدراسیون روسیه  )PRF( از سال 2010 تا 2017

20172016201520142013201220112010

تعداد مستمری بگیران)به 43.542.942.741.541.140.640.239.7
میلیون(

تعداد افراد شاغل در 72.172.472.371.571.471.570.969.9
سن15 تا 72 سال)به 

میلیون(

تعداد شاغلین به ازای 1.71.71.71.71.71.81.81.8
مستمری بگیر

تعداد مستمری بگیران 9.79.915.314.914.313.71311.7
مشغول به کار)به 

میلیون(

  جدول شماره )2( آمارهای اصلی مستمری سالمندان در روسیه
منبع: گزارش سالیانه صندوق مستمری فدراسیون روسیه  )PRF( از سال 2010 تا 2017
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20172016201520142013201220112010

گسترش مستمری های 3.63.4-3.8-0.92.84.91.234.8
واقعی در قیاس با سال 

قبلی)به درصد(

سطح مستمری براساس 3433.835.233.233.333.935.135.7
نسبت متوسط مستمری 

بر متوسط دستمزد )به 
درصد(

 ادامه جدول شماره )2( 

منبع: گزارش سالیانه صندوق مستمری فدراسیون روسیه  )PRF( از سال 2010 تا 2017

ایـن معضـالت نظام هـای مسـتمری در روسـیه در بلندمدت بـه وجـود آمده اند. 
در 20 سـال گذشـته اقدامـات زیادی بـرای ایجاد ثبـات و بهبود ایـن صندوق ها 

صـورت گرفتـه کـه اهم آنهـا از این قرار اسـت:

درسـال 1990 نظام مسـتمری روسـیه براسـاس نظام مسـتمری عمومی یا 
همان توازن هزینه-درآمد)PAYG( تاسـیس شـد.

در سـال2002 نظام مسـتمری عمومی به نظامی شامل طرح های مستمری 
اختیـاری با حمایت دولت و اجباری توسـعه و تحول یافت.

از سـال 2015 طرح نظام های مسـتمری با تأمین مالی معلق شـد تا از حق 
بیمه ها برای تأمین مالی نظام مسـتمری عمومی اسـتفاده کند.

در سـال 2015 فرمـول مسـتمری جدیـد ارائه شـد کـه سـال های زندگی 
کاری، سـطح دسـتمزد و سن بازنشسـتگی را در نظر می گرفت و نظام اولیه 

بـرای گروه هـای مختلف شـغلی دوباره اصالح شـد.

در سـال 2017 سـن بازنشسـتگی برای »کارمندان خدمـات دولتی« به 63 
و 65 سـال افزایش یافت.

بـا وجـود ایـن تغییـرات در گـذر زمان، همچنان سـن بازنشسـتگی عمومـی برای 
زنـان 55 سـال و بـرای مـردان 60 سـال حفـظ شـده بـود. امـا در ایـن گیـرودار، 
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کارشناسـان نهادهای بین المللی و اقتصاددانان روسـی به طور مرتب افزایش سـن 
بازنشسـتگی را توصیه می کردند، یعنی موضعی که برای سـالیان سـال یک تابوی 
سیاسـی بـود، حـاال ورد زبـان اقتصاددانان نئولیبرالی شـده بـود. ایـن در حالی بود 
کـه پوتین در سـال 2005 اعالم کرده بود که سـن بازنشسـتگی بـه هیچ وجه من 

الوجـوه در دوره ریاسـت جمهـوری او تـا پایان افزایـش نخواهد یافت.

قانون افزایش سن بازنشستگی 

بایـد بدانیم که سـن بازنشسـتگی 55 سـال بـرای زنان و  60 سـال بـرای مردان، 
میـراث اتحـاد شـوروی برای دولت روسـیه بود و یکی از کمتریـن نرخها در جهان 
اسـت. با این وجود جای شـگفتی نیسـت که این سـن توسـط دولت روسـیه مورد 
تهاجـم قـرار گرفـت. پیـش از این نیـز تقریبـاً تمامـی جمهوری های منشـعب از 
شـوروی سـابق به جز ازبکستان، در سالیان اخیر، سن بازنشسـتگی خود را افزایش 
داده بودند. در سـال 2018 نخسـتین حرکت برای افزایش سـن بازنشسـتگی در 
روسـیه توسـط مـدودوف در مقـام نخسـت وزیـر کلیـد خـورد. او بـا ارجـاع بـه 
تحـوالت بیـن الملـل گفـت که سـن بازنشسـتگی در روسـیه بایـد افزایـش یابد. 
هـدف تنظیمـات جدیـد در حـوزه مسـتمری ها بـه قول مـدودوف، ایجـاد تأمین 
مالـی باثبات برای بازنشسـتگی و افزایش پرداختی مسـتمری ها بـود. پیش نویس 

اولیـه این الیحه مشـتمل بـر جزئیات زیـر بود:

از سـال 2019 سـن بازنشسـتگی عمومی باید بـه تدریج افزایـش یابد:  65 
سـال بـرای مردان تا سـال 2023 و 60 سـال بـرای زنان تا سـال 2026

بـه همیـن قیـاس پرداخت مسـتمری اجتماعی باید از سـن60 تـا 65 برای 
زنـان و از سـن 65 تـا70 بـرای مـردان افزایـش یابـد. مسـتمری اجتماعی 
بـه افـرادی پرداخـت می شـود که بـه هـر دلیل نمـی تواننـد صاحب یک 

مسـتمری بیمه باشند.

برخـی تنظیمـات خاص برقرار میشـود که اجـازه می دهد میزان مسـتمری 
بازنشسـتگی قبلـی در حوزه هایی مشـخص بـرای افراد، حدود هشـت و نیم 
سـال افزایـش یابد؛ بـرای مثال درخصـوص سـربازان فوتی یا افراد شـاغل 

در مشاغل خشـن شمال.
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معلمـان، کارگـران بخـش سـالمت و هنرمندان پـس از چندسـال خدمات 
مشـخص، محـق انـد به نظـام قبلـی برگردنـد. این حـق محفوظ اسـت اما 
فعـاًل بـه شـکل تدریجـی تـا 8 سـال بـه تعویـق می افتد. بـا این حـال هیچ 
تغییـری در ایـن الیحه دربـاره گروههای امنیتی و نظامـی در خصوص نظام 
بازنشسـتگی نبایـد رخ دهـد. همانطـور کـه گفتیم ایـن موضع آخر شـعله 

خشـم مردم را بیشـتر برافروخت.

راه حل 

در مواجهه با این اعتراضات، دولت روسیه متوجه شد که باید

 فرآینـدی سیاسـی را ایجـاد كنـد تا جلـوی افزایش تنـش و تضـاد را در جامعه 
بگیرد. این فرآیند شـامل سـه عنصر اصلی بود: نخسـت گزارش عمومی پارلمانی 
در دومـا دربـاره قانون گـذاری بهتـر، در وهلـه دوم گفتگوی تلویزیونی نمایشـی 
پوتیـن بـا مـردم و در نهایت پذیـرش دوباره قانون پـس از بازخوانی دوم و سـوم. 
بـا ایـن حال و طی ایـن مراحل كنترلی نئولیبرالی، چهارچوب قانـون اولیه مدودف 
تغییـر چندانی نکـرد. گزارش پارلمان نیـز در جهت توجه هرچه بیشـتر مردم به 
ضـرورت این اصاحات برای افزایش سـن بازنشسـتگی و چنـد تغییر بی اهمیت 
در جزئیـات بـود. در نهایـت خـود پوتین مداخله كـرد و در گفتگـوی تلویزیونی 

توضیـح داد كـه چرا باید سـن بازنشسـتگی افزایش یابد.  

سـرانجام پوتیـن صرفـاً تغییراتـی را در قانـون پیش نویـس ارائه کرد تـا پیامدها 
اجتماعـی آن را ظاهـراً تـا حد ممکـن کمی نرم تـر و مالیم تر کنـد. این تعدیالت 

شـامل موارد زیـر بود:

سـن بازنشسـتگی: زنان باید  از سـن 60 سـالگی مسـتمری دولتی دریافت 
کننـد. زنانـی کـه سـه بچه یابیشـتر دارنـد محق اند کـه زودتر بازنشسـته 
شـوند. زمان ضروری برای اشـتغال در بازنشسـتگی اولیه باید با سـه سـال 

کاهـش، 37 سـال کاری بـرای زنـان و 42 سـال کاری برای مردان باشـد.
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وضعیت بازار کار: ممنوعیت اخراج از کار در پنج سال پیش از بازنشستگی، 
دوبرابرکـردن مزایای بیـکاری و آموزش برای کارگران قدیمی تر.

امتیـازات و ابعـاد تکمیلـی: حفـظ مزایـای موجـود بـرای مسـتمری بگیران 
زن 55 سـاله و مسـتمری بگیـران مرد 60 سـاله،  مسـتمری مکمـل برای 
مردم روسـتایی، حفـظ تنظیمات خاص برای بازنشسـتگی قبلی دسـته های 

مشـخصی از مردم.

این بازی پینگ پنگی ازپیش طراحی شـده شـامل پیشـنهادهای دولت و نخسـت 
وزیـر کـه توسـط پوتیـن بـه شـکل عمومی تلطیـف شـد، قابل پیـش بینـی بود. 
تغییـرات پیشـنهادی پوتیـن هم توسـط مردم رد شـد و مـردم در 9 سـپتامبر به 
خیابان هـا ریختنـد. هم اکنون کمتر از یک سـوم مردم بـاور دارند تغییرات مدنظر 
پوتیـن توانسـته اصالحات وحشـتناک قبلی را بهبود بخشـد. در نهایـت نیز قانون 
اصالحـات بازنشسـتگی طی روزهـای 26 و 27 سـپتامبر در پارلمـان نیز تصویب 
شـد. تغییـرات مدنظـر پوتیـن نیز بـه اتفـاق آرا پذیرفته شـد. این قانـون به رغم 
مخالفـت اکثریـت مـردم به اجرا گذاشـته شـد. قانون افزایش سـن بازنشسـتگی 

بسـیاری از قوانیـن دیگر را نقـض می کند:

کنوانسـیون سـازمان بین المللی کار)ILO( درباره استاندارهای حداقلی تأمین 
اجتماعـی که خواهان سـطح حداقلی 40 درصدی برای مسـتمری هاسـت. 
روسـیه این کنواسـیون را پذیرفته اسـت  اما قانون افزایش سن بازنشستگی 

آن را نقـض می کند.

قانـون کیفری روسـیه که می گوید کارگران باسـابقه و قدیم یتر بایـد در برابر 
اخراج به خاطر سـن و سـال حمایت شـوند.

قانـون بودجـه روسـیه که می گویـد امـوال تصاحب شـده در موارد فسـاد، 
بایـد بـه صندوق های مسـتمری واریز شـوند.
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قانونی جدیـد درباره اصالح  در کمتر از 100 روز دولت روسیـه 
مستمری ها را به اجرا گذاشت که برای سالیان سال یک تابوی سیاسی 
و امر ممنوعه بود. درنهایت سن بازنشستگی برای زنان به 60 و مردان 
با این  به 65 سال افزایش یافت. حال آنکه اکثریت مردم روسیه 
قانون مخالفند. این موضوع نمونه ای است که نشان می دهد که چگونه 
تکنولوژی حاکمیت روسیه کار می کند. در مرحله نخست، دولت روسیه 
به شکل حیله گرانه زمان بسیار مناسبی را برای اعمال این شوک یعنی 
افزایش سن بازنشستگی در نظر گرفتند: در آستانه جام جهانی که افکار 
عمومی مردم روسیه متوجه جام جهانی بود، دولت روسیه با استفاده از 
مشغولیت افکار عمومی به جام جهانی،  یک تهاجم بی سابقه را به حقوق 
مردم و کارگران این کشور تدارک دیده بود. همچنین در این زمان 
هرگونه تظاهرات در شهرهای میزبان جام جهانی  توسط دولت پوتین 
ممنوع اعالم شده بود. در مرحله دوم، استراتژی سرکوب و اعطای 
امتیازات اندک و فریبکارانه در قبال اعتراضات فراگیر اتخاذ شد: 
ممنوعیت تظاهرات، بازداشت ها، خشونت و تقلب انتخاباتی از یکسو 
و مباحثاتی کنترل شده برای برقراری مصالحه مورد انتظار نخبگان 
سیاسی از سوی دیگر. احتماالً این استراتژی چماق و هویج موثر و موفق 
بود. اصالحات به رغم مخالفت اکثریت مردم، تصویب و اجرایی شد. 
روسیه به دقت برنامه نولیبرالی اقتصادی و کنترل فشار اجتماعی را اجرا 
کرد. امروز تنها چیزی که برای مردم روسیه باقی مانده، هراس از فقر 
فزاینده و نابودی نهادهای تأمین اجتماعی است، به خصوص در میان 

کسانی که مستقیماً از قانون افزایش سن بازنشستگی صدمه می بینند.

همچنیـن میـزان بـی اعتمـادی سیاسـی بـه نخبـگان سیاسـی به 
شـدت افزایش یافته اسـت. مردم به وضوح این نخبگان را فاسـد 
می داننـد. اما به نظر نمی رسـد ایـن موضوعات برای نظام روسـیه 

اهمیت چندانی داشـته باشـد.
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 پیشـنهاد جایگزیـن و بدیل تحلیلگران این اسـت کـه بهانه دولت بـرای بحران یا 
فروپاشـی اقتصـادی چیزی بیـش از یک لفاظی نیسـت چرا که 

اگـر دولت با كسـری بودجـه در تأمین مسـتمری های بازنشسـتگان روبروسـت 
می توانـد از اقشـار ثروتمنـد الیگارشـیک و طبقات باالی جامعه روسـیه به شـیوه 
دولت هـای اروپایـی مالیات بگیرد و به راحتی هزینه مسـتمری های بازنشسـتگی 
را تأمیـن كنـد.1 عـاوه بر ایـن تحلیلگـران معتقدند ایـن تصمیم دولت روسـیه 
نقـض قـرارداد اجتماعـی علیه كارگران اسـت چراكه دولت روسـیه از مـردم در 
طـول سـالیان كار آنهـا، هزینه تأمین مالـی این صندوق های مسـتمری را دریافت 

كرده اسـت.

 بـه همیـن خاطـر مردم در تظاهـرات اعتراضی خـود، پوتین را دزد صـدا میزدند. 
قانون افزایش سـن بازنشسـتگی در روسـیه فقـط می تواند الیه هـای فوقانی قدرت 
سیاسـی و اقتصـادی را تقویـت کنـد امـا بـه قیمت فقر هرچه بیشـتر مـردم تمام 

خواهد شـد.

1. https://www.reuters.com/article/us-russia-protests-pensions/de-
spite-putins-concessions-russians-protest-pension-reform-law-idUSKCN1LI-
0DU
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ضمیمه شماره )1(: از رکود به تعدیل: سه مرحله در تحول 
نظام مستمری در روسیه1

نویسنده: النا مالتسوا، استاد دانشگاه ویندسور کانادا

مترجم: سینا چگینی

توضیـح مترجـم: النـا مالتسـوا اسـتاد علوم سیاسـی در دانشـگاه 
ویندسـور كانـادا اسـت. تحقیقات او بـر سیاسـت های دولت های 
پساشـوروی، اصاحـات تأمیـن اجتماعی و موضوعـات كارگری و 
بقای رژیم ها در كشـورهای پساكمونیستی متمركز است. دركنار 
اینهـا، از آثـار اخیـر او میتوان این مقـاالت و كتاب ها را برشـمرد: 
مقاله »شـکلگیری اصاح رفاهی: اصاح مزایای رفاهی در روسـیه 
و قزاقسـتان« و بخشـی از كتـاب »ترک در نظام: وقایـع ژانواوزن2 
چـه چیـز بـه مـا در بـاره عملکـرد رژیـم قزاقسـتان می گویـد« 
اشـاره كـرد. در ایـن مقاله كه پـس از اعتراضات اخیر در روسـیه 
بـه اصاحـات در نظـام بازنشسـتگی صـورت گرفـت، مالتسـوا 
سـعی می كنـد در بسـتری تاریخی و سـاختاری ایـن اصاحات و 
اعتراضـات متعاقـب آن را توضیح دهـد. به نظـر او این اصاحات 
بخشـی از تهاجم برنامه نئولیبرالیسـم روسـی به نمایندگی پوتین 

بـه حقـوق مـردم از سـال 2000 تـا حال حاضر اسـت.

تحول نظام مسـتمری روسـیه از طریق سـه مرحله مشـخص اتفاق 
افتـاد: دوره طوالنـی ده سـاله ثبات سیاسـتگذاری  در دهـه 1990، 
دوره سیاسـتگذاری تغییر سـریع در اوایل دهه سال 2000 به بعد، و 
دوره تعدیل سیاسـتگذاری از نیمه دهه مابعد 2010. چشم گیرترین 
اصالحـی کـه در سـال 2002 اجراشـد، تحـول از نظـام مسـتمری 

www.css.ethz.ch/en/publications/rad.html :1.  منبع

2.  نام منطقه ای در قزاقستان که  چندسال پیش شاهد اعرتاضاتی بود.
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عمومـی )PAYG( شـوروی بـه نظـام مختلط بـا تأمین مالی اجبـاری بود. بـا وجود 
ایـن هرچه زمان گذشـت برای دولت روسـیه مشـخص شـد که اصالحات سـال 
2002 در نیـل بـه نتایـج مطلوب شکسـت خورده اسـت. ایـن موضـوع دولت را 
مجبـور کـرد که تعدیالت متعددی در نظام مسـتمری روسـیه ایجـاد کند که به 
ویـژه در پرتـو مخاطرات مالی، اقتصادی و جمعیتی پرشـمار حائز اهمیـت اند. این 
تعدیـل در سـال 2018 ادامه یافـت همان زمانی که دولـت اعالم کرد که تصمیم 
به افزایش سـن بازنشسـتگی دارد. به رغم چنین بی ثباتی آشـکاری، همچنان یک 
عنصـر در تمـام ایـن دوره هـا مشـترک اسـت: از اوایـل دهـه 1990 تحـول نظام 
مسـتمری روسـیه اساسـاً توسـط مشـاوران اقتصادی نئولیبرال دولت روسیه انجام 
شـده اسـت. و مخاطـرات اقتصـادی و ژئوپولیتیـک اخیر آینـده اقتصاد روسـیه را 

بغرنـج می کنـد و این رونـد احتماال همچنـان ادامه خواهـد یافت.

صحبت زیاد، عمل کم: اصالح مستمری در دوره یلتسین

در پـی فروپاشـی اتحاد جماهیر شـوروی، فدراسـیون روسـیه نظام تـوازن هزینه-
درآمـد یا همان نظام مسـتمری عمومی)PAYG(  را به ارث برد که تقریباً پوشـش 
مسـتمری فراگیـری برای همه شـهروندان شـوروی تضمیـن می کرد. ایـن نظام با 
سـن بازنشسـتگی پاییـن)60 سـال برای مـردان و 55 سـال برای زنان( مشـخص 
می شـد، نسـبتاً نـرخ جابه جایی باالیـی و مزایای اضافـی متعددی را داشـت که به 
گروه هـای جمعیتـی انتخاب شـده کمـک مالی می رسـاند. این نظام حتـی پیش از 
فروپاشـی جماهیر شـوروی تحت فشـار قرار داشـت و وضعیت آن در دهه 1990 
نیـز وخیم تر شـد. فروپاشـی اقتصادی کـه منجر به مرحله گذار شـد، بـه افزایش 
سـریع نرخ بیکاری رسـمی و نیز بیکاری غیررسـمی و بخشـی منتهی شد؛ بنابراین 
شـماری از کارگـران بخش رسـمی را تحت تاثیـر قرار داد که صاحب سـهم هایی 

تضمیـن شـده در ثبات مالی این نظام مسـتمری توزیعـی بودند. 

در پاسـخ بـه این معضـالت در گیرودار بحران اقتصـادی و وضعیت جمعیتی روبه 
وخامـت، دولـت را تیمـی از اقتصاددانان جـوان لیبرال در دسـت گرفتند که رهبر 
آنهـا ایگـور گایـدار بـود. این سیاسـتگذاران روسـی توسـط عوامل سیاسـتگذاری 
بین المللـی نظیـر بانـک جهانـی)WB( و صنـدوق بین المللـی پـول)IMF( مـورد 
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حمایـت بودنـد و پارادایم سیاسـتگذاری لیبرالی را به منزله تنها راه حـل قابل دوام 
برای همه مسـائل اجتماعی از جمله تأمین اجتماعی سـالمندان رشـد و ارتقا دادند. 
عناصـر کلیـدی برنامـه اقتصادی گایـدار، آزادسـازی قیمـت و تجـارت از طریق 
کاهـش مخـارج دولـت و کنترل سـفت و سـخت روی عرضه پول، کوچک سـازی 

ریشـه ای و لیبرالیـزه کردن نظـام رفاهی شـوروی بود. 

بـا ایـن حال، به رغم خواسـت دولـت لیبرال مآب بـرای براندازی نظـام رفاهی و نیز 
فشـار مداوم صنـدوق بین المللی پـول و بانک جهانی در جهت اجرای سیاسـت های 
توافق واشـینگتون و وابسـتگی فزاینده به وام های غربی، بقایای نهادی که خودشـان 
را در شـکل انتظـارات انتخاباتـی و رای دهندگانی که از نظم قدیمـی دفاع می کردند، 
از اصالحـات ریشـه ای جلوگیـری می کـرد. در نهایت، شـوک های خارجـی، بقایای 
شـوروی و مالحظات سیاسـی، محرک های مالی را عقب راند و قدرت کاسـب کاران 
لیبـرال در داخـل محافـل دولتی تضعیف شـد. در نتیجه، حتی با اینکـه اجرای نظام 
مسـتمری عمومی)PAYG(  کسـری و کمبودهای متعددی را نشـان مـی داد، موازنه 
قـوا بین نیروهای ظاهراً ناسـازگار لیبرالی و نیروهای سیاسـی چپ گرا منجر شـد به 

اینکه تغییرات پارامتریک چندانی نشـد.

اصالح لیبرالی در زمینه های غیرلیبرال: اصالح مستمری در دوره پوتین

2000پیشرفت   ، سال  در  قدرت  به  پوتین  دستیابی  از  پس  کوتاهی  زمان  در 
غیرمنتظره پارادایمی  )نولیبرالی( رخ داد. تمرکز مجدد نهادهای سیاسی روسیه با 
ورود اصالح طلبان لیبرال جوانی شبیه به تیم گایدار در اوایل دهه 1990 انجام شد، 
آنها خواست خود را برای شکل دهی دوباره به نهادهای اجتماعی به منظور ارتقای 
عملکرد اقتصادی کشور اعالم کردند. طبق گفته ژرمان گرف که در ماه می سال 
2000 به سمت وزیر بازرگانی و توسعه اقتصادی منصوب شد، هدف دولت جدید، 
مدرنیزه کردن اقتصاد روسیه و »قابل مدیریت و بازرارمحور ساختن« آن بود. در 
چنین بستری، اصالح تأمین اجتماعی نیاز داشت تا با مشکل »گودال جمعیتی« مواجه 
شود که ویژگی آن افزایش تعداد مستمری بگیران و کاهش تعداد کارگران تمام وقت 

بود که به نظام مستمری حق بیمه پرداخت می کردند.

عوامـل متعددی نظیر محیط بین المللی نوع دوسـتانه که به شـکل گسـتردهای از 
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جانـب اصالحات اقتصـادی لیبرالی پوتین حمایت می شـد، بهبود مـداوم وضعیت 
اقتصـادی روسـیه، تمرکـز نهادهای سیاسـی و جریان عظیـم »قـدرت ایده ها« که 
توسـط کابینـه والدیمیـر پوتیـن اعمـال می شـد، بـه دولـت ایـن مجـال را داد تا 
اصالحـات اجتماعـی و اقتصادی لیبرالـی را که از دهه 1990 متوقف شـده بود، به 

انجام رسـاند.

اصالح مسـتمری در سـال 2002 صورت گرفت و به طور گسترده مدل مستمری 
  )PAYG(بانـک جهانـی را دنبـال می کرد، بـه گونه ای که نظام مسـتمری عمومـی

شـوروی را بـه نظـام چندالیه ای متحول کرد که شـامل سـه بخش بود: 

1. مسـتمری پایـه که توسـط دولـت تضمین می شـد و به همه دسـته های 
دریافت کننـده مسـتمری، بـدون لحاظ تاریخ اشـتغال، ارائه می شـد.

2. بیمـه مسـتمری اجبـاری کـه هم بخـش مزایـای معیـن PAYG )تأمین 
مالـی نشـده( و هـم بخش حق بیمـه معین تأمین مالی شـده را کـه به طور 

گسـترده توسـط دولـت مدیریـت می شـد، دربرمی گرفت.

3. بیمه تکمیلی و اختیاری.

طبـق برنامـه اصلـی، کارگـران یـک بار در هر سـال فرصـت داشـتند که تصمیم 
بگیرنـد یـا پس اندازهـای خود را در صندوق مسـتمری روسـیه)PFR( نگـه دارند 
کـه در اوراق قرضـه دولتی امن سـرمایه گذاری می شـد، یا آنهـا را به یک صندوق 
مسـتمری غیردولتـی یـا یـک شـرکت مدیریـت خصوصـی بپردازنـد کـه وعده 

فرصت هـای بیشـتر و بازگشـت باالتـر سـرمایه گذاری را میداد.

 ایـن اصالحـات، گسسـت نهایی از نظام مسـتمری عمومـی یا همان نظـام توازن 
هزینـه- درآمـد)PAYG( بـود بـه سـوی نظامـی کـه برپایـه منطـق مسـئولیت 
سـهم بری بنا شـده بود؛ نظامی کـه در آن تصمیمات اصلی دربـاره تأمین اجتماعی 
افـراد متکـی بـر آینـده دریافت کننـده مسـتمری بـود، نـه دولـت.  به ایـن معنا، 
ایـن اصالحـات یـک تغییـر سـاختاری را در اصول بنیانی نظام مسـتمری روسـیه 
ایجـاد کـرد و آن را در مسـیر اصـول ایدئولـوژری نولیبرالـی قـرار داد. بـا نـگاه از 
منظـر اقتصـادی، دولـت امیـدوار بود که طـرح پایه نظـام مسـتمری تأمین مالی 
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شـده، سـرمایه گـذاری در بازارهای سـرمایه را تحریک و تشـویق کنـد، به احیای 
اقتصـادی بلندمـدت یاری رسـاند، مدیریت منابع مالی کشـور را بهبود بخشـد و 

پایـداری و شـفافیت نظـام مسـتمری روسـیه را افزایش دهد.

بـا ایـن حـال، یـک دهـه بعـد آشـکار شـد کـه اصـالح مسـتمری سـال 2002 
در دسـتیابی بـه نتایـج مطلـوب شکسـت خـورده اسـت. عوامل متعددی شـامل 
شـوک های اقتصـادی بیرونـی دائمـا نوظهور، همراه شـد بـا کسـورات فزاِینده در 
صندوق مسـتمری روسـیه و عملکرد ضعیـف صندوق های خصوصـی، هزینه های 
فراتـر از انتظـار دوره گـذار، سـاختارهای مدیریتـی و مالـی ضعیـف باقیمانـده از 
اصالحـات، شکسـت ایده هـای لیبرالـی مسـتمری بـرای »چسـباندن« ارزش های 
روسـی و انتظـارات صدمه دیده از اجـرای اصالحات و سـطح پایین اعتماد عمومی 

بـه پایـداری و جذابیـت نظام مسـتمری جدید.

در جستجوی تنظیمات مستمری جدید: اصالح مستمری روسیه در مرحله 
حساس

از سـال 2012 ایـن فهـم روبـه رشـد در دولت روسـیه ایجاد شـد که اگر روسـیه 
بخواهـد به مسـیر مدرنیزاسـیون تحت شـرایط عـدم اطمینان فزاینـده بین المللی 
و اقتصـادی ادامـه دهـد، بـه تزریق مالی کافـی و باثبـات درون اقتصاد نیـاز دارد. 
بنابراین جرح و تعدیل دیگری در دسـتور کار نظام مسـتمری روسـیه قرار گرفت. 
دو انتخـاب اصلـی رو میـز بـود. در حالی که طرفـداران رویکـرد اجتماعی خواهان 
آن بودنـد که حسـاب های ذخایر اجبـاری در ردیف اختیاری قرار گیرنـد، اردوگاه 
لیبرالـی و بخـش تجـاری از نابودی حسـاب های حق بیمه معین قانونـی طرفداری 
می کردنـد و می گفتنـد که فقط تغییر به نظام الزامـی ذخایر کالً خصوصی از طریق 
بـازار سـرمایه می تواند نظام مسـتمری روسـیه را نجـات دهد. برخی کارشناسـان 
لیبرال از قبیل آلکسـی کوردین، وزیر دارایی سـابق پیشـنهاد افزایش تدریجی سن 
بازنشسـتگی تا 70 سـال را ارائه کردند. بحث با امضای رئیس جمهور زیر نسـخه 
توافقی اصالح مسـتمری پایان یافت، نسـخه ای که فرمول امتیازمحورانه جدیدی 
را مطـرح کـرد و بـه طـور جزئی، خصوصی سـازی مسـتمری ها را بـا ایجاد بخش 

37



انتخابـی تأمین مالی شـده وارونه کـرد.  در همین زمان کارگران را تشـویق می کرد 
کـه بخـش تأمین مالی شـده مسـتمری هایشـان را بـا کمک یک مکانیـزم تأمین 
مالـی مشـترک حفط کننـد. با این حـال اجرای اصالح مسـتمری در سـال 2013 
بـه خاطـر شـرایط نامطلوب اقتصـادی خنثی شـد، این شـرایط تا سـال 2014 به 
دلیـل بحـران اوکرایـن و کاهش قیمت نفت ادامـه یافت. در نتیجه دولت روسـیه 
بـا تنگنای سـختی در تأمین امینت سـرمایه گذاری برای پروژه هـای زیربنایی ملی 
مواجـه شـد، پـروژه هایی که بـرای افزایش رشـد اقتصادی ضروری تلقی می شـد. 
عـالوه بـر ایـن، اگـر پیـش از بحـران 2014 دولـت قـادر بـود که کسـری منابع 
صنـدوق مسـتمری دولت را از طریـق نقل و انتقاالت بودجه فدرال تحت پوشـش 
قـرار دهـد، پس از هجـوم بحران اقتصـادی اخیر، انتقاالت بودجه بازدهی نداشـت 

و این شـرایط، اصالحـات سـاختاری را طلب می کرد.

همینطـور که آشـفتگی های مالی تشـدید می شـد، دولت خـودش را در شـرایطی 
سـخت بـا تعـداد محـدودی از گزینه هـای سیاسـتگذاری دیـد: بازیابـی بخـش 
مسـتمری خصوصـی اجبـاری، افزایـش مالیات هـای اجتماعـی، کاهـش مخـارج، 
افزایـش سـن بازنشسـتگی و کاهـش مزایـای بازنشسـتگی. در مواجهـه بـا ایـن 
معضـالت، دولت تصمیم گرفت نظام مسـتمری خصوصی اجبـاری را بازیابی کند 
و اظهـار کـرد کـه این صندوق هـا را میتـوان در بلندمـدت برای سـرمایه گذاری 
در اقتصـاد از طریـق فراخواندن صندوق های مسـتمری خصوصی بـرای پروژه های 

زیربنایـی دولتی بـه کار برد.

عـالوه بـر ایـن، دولت به مسـئله افزایش سـن بازنشسـتگی بازگشـت. نخسـتین 
گام در سـال 2015 برداشـته شـد؛ زمانـی کـه دولت قانونـی را بـه پارلمان تقدیم 
کـرد کـه افزایش تدریجی سـن بازنشسـتگی مقامات دولتـی را از 60 به 65 سـال 
پیشـنهاد می کرد و شـامل کارمندان دولت، کارگران شـهرداری و افراد شـاغل در 
موقعیت هـای دولتـی بـود. )"دولت روسـیه شـروع به اجـرای قانون افزایش سـن 
بازنشسـتگی از 60 بـه 65 سـال می کنـد "، متـن قانـون سـال 2015(. این الیحه 
بـرای تبدیـل به قانون توسـط رئیس جمهور، والدیمیر پوتین در سـال 2016 امضا 
شـد و از یکم ژوئن 2017 به مرحله اجرا موثر اسـت. عالوه براین، در سـال 2016 
مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک که تحت مدیریت وزیر دارایی سـابق یعنی آلکسـی 
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کوردیـن  اسـت، اسـتراتژیای را برای رئیـس جمهور، والدیمیر پوتیـن تدارک دید 
کـه کاهـش تعـداد مسـتمری بگیران را از طریـق افزایش سـن بازنشسـتگی برای 

زنـان بـه 63 سـال و بـرای مردان به 65 سـال پیشـنهاد می کند.

پـس از انتخابـات ریاسـتجمهوری 2018، دولـت تصمیم خود را مبنـی بر افزایش 
سـن بازنشسـتگی برای مـردان از 60 به 65 از سـال 2028 و برای زنـان از 55 به 
63 از سـال 2034 اعالم کرد اما وعده داد که برخی از مزایا و گزینه بازنشسـتگی 
اولیـه را بـرای گروه هـای گزینش شـده جمعیـت ازقبیـل کارگران شـرایط اقلیمی 
سـخت در شـمال دور حفـظ خواهـد کـرد. ایـن اصـالح مـورد حمایـت صندوق 
بین المللـی پـول)IMF(  بـود. با وقـوع اعتراضـات در پی آن، رئیـس جمهور اعالم 
کرد که  تغییرات پیشـنهادی برای سـن بازنشسـتگی زنان مالیم می شـود و سـن 
بازنشسـتگی زنان به جای 63 سـال به 60 سـال افزایش مییابد در حالیکه افزایش 
سـن بازنشسـتگی مـردان همانطور باقی میماند. انتظـار میرود این اصالح در سـال 
2019 آغـاز شـود. مضـاف بـر ایـن، دولت اشـاره کرد که ایـن برنامـه در امتداد 
نوآوری هـای دیگـری از قبیـل منـع نظام امتیـازات مورد اسـتفاده برای محاسـبه 

مسـتمری یک فـرد، پیش خواهـد رفت.

در نتیجه، آنچه در این مرور مختصر بدیهی و آشـکار اسـت تحول نظام مسـتمری 
روسـیه از طریق سـه گام اصلی اسـت. طی دهه 1990 ایده سیاسـتگذاری لیبرال 
توسـط مشـاوران سیاسـتگذاری غربـی در ایـن حوزه بسـیار محبـوب بـود، با این 
حـال تحقـق و اجـرای واقعـی آن وابسـته به حضـور عامـالن قوی سیاسـتگذاری 
بـود کـه واجـد تـوان غلبـه بر موانـع سیاسـی و نهـادی مختلـف ایـن اصالحات 
باشـند. در شـرایط موجـود آن زمـان، توانایـی دولتی ضعیف همراه شـد بـا بقایای 
نهـادی به شـکل انتظـارات انتخاباتـی و دفاع رایدهنـدگان از نظـام قدیمی؛ همین 
امـر از اصالحـات بنیانـی جلوگیـری می کـرد. اصالحـات بـا ورود عمال سیاسـی 
جدیـد پیگیـری و اجـرا شـد، عمالـی که ثابـت کردند قادر هسـتند بـه راهبری و 
تغییـر محیـط نهـادی و سیاسـی کـه در آن هدف اصلـی با پیشـرفت غیرمنتظره 
سیاسـتگذاری تاریخی تسـهیل شـد. به رغم شـروع موفق، اصالح مسـتمری سال 
2002 در مسـیر نهادیشدن شکست خورد، به خاطر عوامل درونی و بیرونی شامل 
هجوم بحران مالی و سیاسـی)یک شـوک بیرونی غیرمنتظره(، تنگناهای نهادی که 
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عملیات عامالن کلیدی سیاسـتگذاری مسـئول در اجرای این اصالحات را محدود 
می کـرد، مشـروعیت ضعیف اصالحات در چشـم عموم مـردم و نواقص واقعی در 

برنامـه نظام جدید مسـتمری.

تالش هـای بعدی برای تعدیـل دوباره در سـال 2015،2013، و 2018 نشـان داد 
کـه مدل توسـعه نئولیبرال و محافظه کار اتخاذشـده توسـط دوما و دسـتگاه پوتین 
کـه بـه همان خواسـت اولیـه سـال 2000 برمی گـردد، احتمـاالً بر بخـش تأمین 
اجتماعـی روسـیه در آینده مسـلط میمانـد. این مدل سـعی دارد کـه اقتدارگرایی 
سیاسـی نئولیبرالیسـم را در سـپهرهای اجتماعـی و اقتصـادی با هـدف چرخاندن 
مسـئولیت رفـاه اجتماعـی مـردم بر دوش افـراد، ترکیب کنـد. به این معنـا، روند 
محافظـه کار و نئولیبـرال روسـیه در عرصه تأمیـن اجتماعی سـالمندان از تحوالت 
برخـی کشـورهای غربـی متفاوت نیسـت و کافی اسـت بـه سیاسـت های تاچر و 
ریـگان در 30 سـال پیـش فکـر کنیـم که آنها نیـز از سیاسـت های کاهـش رفاه، 
اصالحات کارگری لیبرال و تجاریسـازی و خصوصی سـازی بخش عمومی حمایت 

می کردند. 
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