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خالصه مدیریتی

ضعــف در قانون گــذاری، طراحــی، یــا اجــرا در هــر یــک از زیرنظام هــای مختلــف نظــام بیمــه ی بیــکاری در ایــران )برقــراری مقــرری؛ قطــع مقــرری؛ 
آمــوزش و کاریابــی( منجــر بــه بــروز مشــکالت و کمبودهایــی در شــرایط فعلــی بیمــه ی بیــکاری در ایــران شــده اســت. برخــی از ایــن مشــکالت و 

ــد از:  کمبودهــا عبارتن
سطح پوشش نازل بیمه ی بیکاری؛  ●
محرومیت های سیستماتیک برخی مشاغل موقت از جمله مشاغل پروژه ای؛  ●
شــکاف ها و ابهام هــای تحلیلــی در متــن قوانیــن و آیین نامه هــای بیمــه ی بیــکاری و شــکل گرفتــن بوروکراســی حجیــم در بخــش   ●

تشخیص اســتحقاق؛
مشکالت ناشی از رصد تجسسی اشتغال مجدد یا ابهام در پیشنهاد شغل؛  ●
تفاسیر و ارزیابی های شایان تأمل بیشتر درباره ی بخشندگی باالی برنامه ی بیمه بیکاری؛  ●
و بی کارکردی/کژکارکردی عنصر مهم کاریابی ها در عملکرد بهتر نظام بیمه ی بیکاری.   ●

خ حــق بیمــه و افزایــش ســابقه ی مــورد نیــاز بــرای  در مــورد مشــکالت بیمــه ی بیــکاری در ایــران نبایــد بــه توصیه هــای ســاده ای مثــل افزایــش نــر
ــا درک پیچیدگی هــای مشــکالت برنامــه ی بیمــه ی بیــکاری در ایــران، هــم از  ــد ب احــراز اســتحقاق پوشــش بیمــه ی بیــکاری روی آورد؛ بلکــه بای
کــرد. در  گیــر و بــا در نظــر گرفتــن تمــام زیرنظام هــای نظــام بیمــه ی بیــکاری اقــدام بــه ارائــه ی راه حــل  تجربــه ی ســایر کشــورها و هــم بــه شــکل فرا
کــه از یــک ســو، بــا لحــاظ رکــود مبتالبــه ســازوکارهای خلــق ثــروت، مشــوق اشــتغال باشــد و هــدف اصلــی از  نهایــت دینامیســمی بایــد شــکل بگیــرد 
کار را در  ــواع  کثــری ان ــد، و از ســوی دیگــر، شــمول حدا ــا کارجویــی بدان ــرای اشــتغال یابی ی ــوان فــرد ب حمایت هــای دوره ی بیــکاری را نیــز حفــظ ت

دســتور کار خــود قــرار دهــد. 

قراری مقرری زیرنظام بر

در این پژوهش با مطالعه ی برنامه ی بیمه ی بیکاری کشور شیلی، برخی ویژگی های کاربردی و مهم آن را توضیح دادیم؛ 
تشویق استخدام دایم؛  ●
شمول مشاغل ناپایدار؛  ●
کاهش هر چه بیشتر تبعیض میان کارگران دایم و موقت؛  ●
کاهش اتالف بوروکراتیک و تعمیق مقوله ی مزایای دوره ی بیکاری؛  ●
ج در مقاوله نامه ی ۱۶۸.   ● و تبلور دینامیسم مندر

کــه از یــک ســو مســائل  در برنامــه ی بیمــه ی بیــکاری شــیلی تقســیم کاری میــان دو صنــدوق بیمــه ی بیــکاری و صنــدوق همبســتگی شــکل گرفتــه 
گیــرد. هــر  کار قــرار  ناشــی از اســتخری بــودن را کاهــش دهــد و از ســوی دیگــر حمایت هــای ضــروری از پس انــداز فــردی بیمه پــردازان در دســتور 
کــه نمی تــوان  کــرد؛ بــه ویــژه بــا یــادآوری ایــن  چنــد در الگوگیــری از برنامــه ی بیمــه ی بیــکاری شــیلی بایــد به قــدر کافــی محافظــه کاری نیــز پیشــه 
پذیرفــت کــه هــر صورتــی از ســپردن عنــان امــور حکمرانــی بــه بخــش خصوصــی، متــرادف بــا تحقــق هــر چــه بیشــتر منافــع عمومــی و کاســتن از میــزان 

اتــالف منابــع عمومــی اســت. 
ارائــه ی هــر گونــه پیشــنهادی بــرای تغییــر در برنامــه ی بیمــه ی بیــکاری ایــران، نیازمنــد بازاندیشــی در تکینگی هــای مــورد ایــران اســت؛ از جملــه 
کــه  خــأ سیاســت گذاری مبتنــی بــر تولیــد و حمایــت از اشــتغال. در ایــران هم چنــان ادبیاتــی در حــوزه ی بیمــه ی بیــکاری رایــج و هژمونیــک اســت 
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ع را بــه دســت فراموشــی می ســپارد کــه هــدف از تمــام ایــن تمهیــدات و حمایت هــای اجتماعــی، کمــک بــه افــراد بیــکار شــده بــرای  اساســًا ایــن موضــو
حفــظ حداقــل امیدهایشــان بــرای بازگشــت ســریع بــه جمــع شــاغالن و برخورداری شــان از حیاتــی شــرافتمندانه و مبتنــی بــر مشــارکت در زنجیــره ی 
ارزش آفرینــی اســت. بنابرایــن نظــام بیمــه ی بیــکاری در کشــور نبایــد اولویت هــای اشــتغال آفرینی و توانمندســازی خــود را رهــا  کنــد. بــه ایــن مــورد 

بایــد بیفزاییــم: 
ــی،   ● ــر تحقــق توأمــان کارویژه هــای تخصصــی حمایــت از بیــکاران )حمایت هــای آموزشــی، مال فقــدان سیاســت گذاری مبتنــی ب

ــی(؛  اســتخدامی و کاریاب
نبود عزم فرا-سازمانی برای برون رفت از محرومیت های سیستماتیک کنونی از جمله در قبال کارگران پروژه ای؛   ●
و ضعف عزم فرا-سازمانی برای حذف الیگارشی بوروکراتیک در حوزه ی بیمه ی بیکاری.   ●

در نهایت گام های پیشنهادی ما برای تغییر نظام بیمه ی بیکاری در ایران عبارتند از:
گام اول؛ انتقــال دانــش محاســبه ی ســهم حمایتــی دولــت در قبــال ایــن صــورت از حمایت گــری بیمــه ای در دوره ی بیــکاری؛ از 

کیــد بــر ارائــه ی خدمــات مشــاوره ای. دولت هــای مجــری الگــو )ماننــد شــیلی( بــه دولــت ایــران؛ بــا تأ
کثــر مشــموالن بــر اســاس ترکیــب پس اندازهــای فــردی و حمایت هــای دولتــی )کــه  کثــر پوشــش بــه حدا گام دوم؛ اختصــاص حدا

متــرادف بــا کاهــش چشــمگیر دوره و میــزان حمایــت و افزایــش چشــمگیر میــزان شــمول حمایت هــا خواهــد بــود(.
گام ســوم؛ فراخوانــی نمایندگانــی از تمــام گروه هــای شــغلی فعــال در کشــور بــرای مشــارکت در امــور حکمرانــی ایــن نظــام حمایــت 

بیمــه ای )کــه بایــد طــی روندهایــی دموکراتیــک انتخــاب شــوند(.
ــرای  ــوگ اجتماعــی الزم ب گــروه متشــکل از نماینــدگان گروه هــای شــغلی فعــال در کشــور در برقــراری دیال گام چهــارم؛ محوریــت 

ــزان و افزایــش شــمول حمایت هــای دوره ی بیــکاری. کــردن عمــوم شــهروندان از چرایــی کاهــش می گاه  آ
گام پنجــم؛ تصویــب الگویــی از ســهم پردازی سلســله مراتبی بــر حســب بهره مندی هــای درآمــدی گروه هــای شــغلی بــا هــدف 

ــا مشــارکت کامــل نماینــدگان گروه هــای شــغلی فعــال در کشــور. ــع در دســترس نظــام بیمــه ی بیــکاری: ب گســترش مناب
گام ششــم؛ وارســی صالحیت هــا و عملکــرد کاریابی هــا بــه عنــوان ارکان کلیــدی تحقــق کارویــژه تخصصــی اســتخدام بــه عنــوان 

یکــی از ســه کارویــژه کلیــدی حمایت هــای دوره ی بیــکاری.
گام هفتــم؛ روزآمــد کــردن ارکان فعــال در حــوزه ی آمــوزش نیروهــای کار بــا اســتفاده از منابــع حاصــل از ســهم پردازی سلســله مراتبی 

کــز ذی صــالح آمــوزش و توانمندســازی شــغلی.  و بــا مشــارکت مؤثــر مؤسســات و مرا
گام هشــتم؛ گزارش دهی هــای دوره ای نظــام بیمــه ی بیــکاری دربــاره ی منابــع و مصــارف حاصــل از تغییــر الگــو بــه تفکیک ســه کارویژه 

کیــد بــر ارائــه ی شــاخص های مربــوط به عملکــرد الگوی جدیــد در زمینه هــای توانمندســازی و کاریابی.  تخصصــی حمایتــی؛ بــا تأ
کــه در الگــوی پیشــین وظیفــه ی تشــخیص شــمول یــا عــدم شــمول متقاضیــان حمایت هــای  گام نهــم؛ به کارگیــری کارشناســانی 

دوره ی بیــکاری را بــر عهــده داشــتند، در کار نظــارت بــر هزینه کــرد اثربخــش منابــع الگــوی جدیــد. 

زیرنظام قطع مقرری

کــه یــک شــهروند را در موقعیــت اســتحقاق دریافــت مســاعدت های بیمــه ای  سوءاســتفاده از بیمــه ی بیــکاری عبــارت اســت از هــر گونــه رفتــاری 
دوران بیــکاری قــرار می دهــد، در حالی کــه در واقعیــت امــر او را می تــوان بــا ارجــاع بــه چارچوب هــا و مفــاد قانونــی یــا اجرایــی مشــخصی فاقــد 
بــا سوءاســتفاده گران  برخــورد  در  »کیفــری«  و  »تنبیهــی«  رویکــرد  هــواداران  دانســت.  دریافــت چنیــن مســاعدت هایی  شــرایط  یــا  حداقل هــا 
ــا اتخــاذ رویکــردی  ــا این حــال ب کــرد. ب ــا قاطعیــت مجــازات  کــه بایــد آن را ب کــه ایــن رفتــار سوءاســتفاده گرانه بــه قــدری مذمــوم اســت  متقاضیانــد 
کــه می تــوان آن را در حیطــه ی »حقــوق اداری« دیــد  کــه سوءاســتفاده از بیمــه ی بیــکاری بی شــک از موضوعاتــی اســت  کــرد  اجتماعــی بایــد توجــه 
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و حقــوق اداری از نظــر دورکیــم از مهم تریــن مصادیــق شــکل گیری و غلبــه ی فزاینــده ی حقــوق ترمیمــی در جهــان امروزیــن اســت. بــه ایــن ترتیــب 
بســیاری از بزهکاری هــا و تخلفــات را بــه شــبکه ها یــا خرده نهادهایــی بســپارد کــه بــرای متخلفــان »دادگاه« تشــکیل نمی دهنــد، بلکــه او را بــه بطــن 
کــه قــرار اســت »گفتگــو«ی قطــع شــده میــان متخلــف و جهــان پیرامونــش را از نــو برقــرار کننــد و  »روابــط«ی »محلــی« و »اجتماعــی« بازمی گرداننــد 

کــه مســئولیت اقــدام خویــش را بپذیــرد و در راه ایفــای نقــش شــهروند مســئول گام بــردارد.  بــه او کمــک کننــد 
در مــورد بیمــه ی بیــکاری بایــد بــا درک همدالنه تــری بــه تجربــه ی فرودســتان اندیشــید و سوءاســتفاده ی آنــان از امــکان دریافــت مقــرری بیــکاری را 
ع سوءاســتفاده گران از مقــرری بیــکاری در ایــران، مالحظاتــی وجــود دارنــد  کــرد. بــه ویــژه این کــه در موضــو ک« تبدیــل  نبایــد بــه »بــزه«ی »وحشــتنا
کــه اتخــاذ چــه رویکــردی از اولویــت برخــوردار اســت؛ از جملــه اینکــه اقتصــاد ایــران را نمی تــوان اقتصــادی  کــه بایــد بــا مــرور آن هــا تصمیــم بگیریــم 
کــه عمــاًل شــمار بیشــتری از مــردم را در  کــی از  رونــد روزافــزون اتخــاذ سیاســت هایی اســت  کامیــاب و مولــد اشــتغال دانســت و شــواهد زیــادی حا

کــت و فرودســتی قــرار می دهــد.  معــرض فال
با این توضیحات حداقل دو مورد باید در تدوین چارچوب مقابله با سوءاستفاده ها مورد توجه قرار گیرد: 

کشــف تفتیشــی درآمدزایــی شــهروندان از مشــاغل  اول- تعییــن دقیــق مصادیــق سوءاســتفاده از جملــه مصادیــق اشــتغال پنهــان. سیاســت 
کار بــا حقــوق نازل تــر از حداقل هــای قانــون کار، مصداقــی از نادیــده گرفتــن اصــل کفایــت و برخــورد قضایــی و  غیررســمی ماننــد مسافرکشــی یــا 

کیفــری بــا ایــن دســته از شــهروندان، متــرادف بــا دامــن زدن بــه شــرایط بی نوایــی آنــان اســت. 
دوم- ترســیم دقیــق مراحــل مقابلــه بــا سوءاســتفاده ها و متولیــان هــر کــدام. برخــورد قضایــی و جزایــی بایــد آخرین مرحلــه از مقابله با سوءاســتفاده ها 

 اجتماعی اســت. 
ً
آن هــم بــه شــکلی نــادر و محــدود باشــد. برخــورد ترمیمــی بــه معنای پاســخی اجتماعــی به مســائل کاماًل

کــه هدایــت آن هــا را ارکان و اعضایــی از  گفتگوهــا و راهنمایی هــا باشــد  بــا ایــن اوصــاف مراحــل آغازیــن مقابلــه بــا سوءاســتفاده ها بایــد شــامل 
»کامیونیتــی کارگــری« کشــور بــر عهــده می گیرنــد و هــدف از آن هــا شــنیدن همدالنــه ی صــدا و روایــت سوءاســتفاده گران از شــرایطی اســت کــه آنــان را 
کــرد، تمهیداتــی بــرای آن کــه ایــن دســته از  کیــد  بــه اتخــاذ چنیــن رفتــاری واداشــته اســت. در ایــن مســیر بایــد بــه اهمیــت فراهــم آوردن تمهیداتــی تأ

ــرای توان افزایــی در اختیارشــان قــرار بگیــرد.   افــراد بتواننــد از امکان هــای دیگــر حمایــت اجتماعــی بهره منــد شــوند و فرصت هایــی ب

زیرنظام آموزش و کاریابی

کار بــه »بیــکاری« را بــه حداقــل برســاند. در  کــه قــرار اســت دوره هــای دچــاری نیروهــای  کاریابی هــا یکــی از مهم تریــن بازیگــران میدانــی هســتند 
کــه معنــا و مصــداق  مســیر ســنجش و تصحیــح ســرمایه گذاری های انجــام شــده روی نیــروی انســانی در کشــور بایــد بــر ایــن واقعیــت متمرکــز شــد 
غ التحصیــالن دانشــگاهی در ایــران چیســت و کارجویــان چــه چیزهایــی را در مراحــل و فرایندهــای »کاریابــی« تجربــه می کننــد.  »کاریابــی« بــرای فار
گــزارش عــدم آمادگــی الزم نیروهــای کار  کــه بــا  کار و بیــکاری روبــرو هســتیم  به ویــژه اینکــه همــواره بــا بحران انگاری هــای کلیشــه ای در زمینــه ی 
بــرای ورود بــه بــازار کار و عــدم تطابــق تحصیــالت دانشــگاهی بــا نیازهــای بــازار کار در نهایــت در خدمــت بازارمحــوری و قــرار دادن نهــاد دانشــگاه بــه 
کــه دانشــگاه بایــد بخشــی از نظــام تولیــد دانایــی بــرای بهره بــرداری از ظرفیت هــای   عنــوان زیرمجموعــه ی بــازار در می آینــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه  گیــرد  کار قــرار  حــوزه ی خلــق اشــتغال و ارزش باشــد و بــه جــای در نظــر گرفتــن بــازار بــه عنــوان مفســر تمــام کمبودهــا، بایــد رویکــردی در دســتور 
بــازار را در رابطــه ای تعاملــی و هــم ارز بــا دیگــر نهادهــای دخیــل در تأمیــن ظرفیت هــای اشــتغال قــرار می دهــد و نیــروی کار کشــور را بــه مــاده ی خــام 

گونــه ای ارتدوکــس از بازاراندیشــی فرونمی کاهــد.
کــه دولــت متولــی اصلــی  بــه مــوازات تشــدید بحــران بیــکاری در ایــران، کاریابی هــا نیــز در ایــران تکثیــر شــده اند. کاریابــی تــا ســال ها از خدماتــی بــود 
آن بــود، امــا رفتــه رفتــه نقــش بخــش خصوصــی در آن افزایــش یافــت. بــا وجــود ســابقه ی طوالنــی حضــور کاریابی هــا در ایــران، هنــوز کاریابی هــا 
دچــار ســادگی پرســش برانگیزی هســتند. عملکــرد آن هــا معمــواًل محــدود بــه فهرست نویســی های ســاده از کارجویــان یــا موقعیت هــای کاری و 
همچنیــن توصیه هایــی مبنــی بــر یادگیــری کامپیوتــر و برخــی مهارت هــای دیگــر اســت. همچنیــن شــرایط اعطــای مجــوز تأســیس کاریابــی در 
ایــران بســیار ســاده اســت و در آن هیــچ نشــانی از بحرانــی بــودن مقوله هــای بیــکاری و اشــتغال زایی نمی تــوان یافــت. بنابرایــن بایــد دولــت را نیــز در 
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کــه در تأمیــن کارکــرد اولیــه ی خویــش  کــز و مؤسســاتی  ع اعطــای نقش هــای بیشــتر، حســاس تر و تأثیرگذارتــر بــر سرنوشــت بیــکاران، بــه مرا موضــو
کامــی دچــار آمده انــد، بــه پرســش گرفــت.  نیــز بــه نا

در این پژوهش سه گام برای تحقق کارکردهای مورد انتظار از کاریابی ها در نظر گرفته شده است: 
اول - برقراری سامانه ی هوشمند کاریابی؛   ●
دوم- در نظر گرفتن مهلتی برای ارتقای کاریابی های موجود؛   ●
سوم- ترویج دانش بینارشته ای کاریابی.   ●

ــی  ــزاران کاریاب کارگ ــد.  ــرار بگیرن ــی ق ــع کاریاب ــه ضل ــتمر س ــگ( مس ــی )پروفایلین ــخصه یاب ــیر مش ــا در مس ــه کاریابی ه ک ــد  ــک می کن ــا کم ــن گام ه ای
کاریابی هــا بایــد نقشــی در تصحیــح ســاختار شــدیدًا عمــودی  کارفرمایــان فعــال باشــند.  کارجویــان و  کار،  بایــد در مشــخصه یابی مســتمر بــازار 
کــه بــا غلبــه ی سیاســت های تســهیالت محور، دولت هــا معمــواًل بــه شــکلی  سیاســت گذاری اشــتغال در ایــران ایفــا کننــد؛ بــه ویــژه در شــرایطی 

نه چنــدان عقالنیت محــور و هدف منــد، منابــع عمومــی را بــه برخــی حوزه هــا تخصیــص می دهنــد. 
کــد کــه صرفــًا بــه نام نویســی از کارجویــان و ارســال اســامی آن هــا بــه نشــانی های  کن و را همچنیــن کاریابی هــا بــه جــای ایفــای نقــش مکان هایــی ســا
ــان  ــه کارجوی ــد از ظرفیت هــای روزافــزون فناوری هــای نویــن ارائــه ی آموزش هــا و انتقــال توانمندی هــا ب ــد، بای دریافت کنندگانــی عــام می پردازن
کار و توانمندی هــای کارجویــان مشــارکت کننــد. بــه ایــن معنــا،  ــازار  کثــری نیازمندی هــای ب بــه نحــو احســن بهــره بــرده و در فراینــد تطبیــق حدا

خ اســتخدام پذیری کارجویــان بیافزاینــد.  کاریابی هــا می تواننــد از ارکان ارتقــای »ســرمایه ی انســانی« در کشــور باشــند  و بــر نــر

جمع بندی

ــاد اجتماعــی  ــه ابع ــا چنیــن رویکــردی از یــک ســو ب ــوده اســت. ب ــر بعــد اجتماعــی بیمــه ب ــش ب ــا در ایــن پژوه ــد م کی ــه تأ ک ــد بگوییــم  ــان بای در پای
مشــکالت بیمــه ی بیــکاری پرداخته ایــم و از ســوی دیگــر مولفه هایــی بــرای بازطراحــی صنــدوق بیمــه بیــکاری بــا توجــه بــه نقص هــای مفهومــی و 
خالءهــای قانونــی آن پیشــنهاد داده ایــم. بــه نظــر می رســد نظــام بیمــه ی بیــکاری در ایــران نیازمنــد جلوگیــری از اعمــال ســلیقه در تفاســیر قانونــی، 
ع بیــکاری و تفتیــش عــدم اشــتغال، توجــه ویــژه بــه مشــاغل ناپایــدار، بازخــورد از نماینــدگان  ایجــاد وحــدت رویــه، حــذف بوروکراســی تشــخیص نــو

کلــی بازنگــری هدفمنــد از طریــق ســه جانبه گرایی و گفتگــوی اجتماعــی اســت. گروه هــای مختلــف شــغلی و کارگــری، و بــه طــور 
کــه کارگــران در راه برخــورداری از بیمــه ی بیــکاری متحمــل می شــوند، بایــد الگوهــای سیاســتی  هم زمــان بــا بررســی دقیق تــر مســائل و مشــکالتی 
کثریــت کارهــا بــه مشــاغل بــا »ماهیــت غیردائمــی« را نیــز بــا حضــور مطلعــان کارگــری و حقوقــی مــورد مطالعــه قــرار داد. در واقــع  مقابلــه بــا تبدیــل ا
ــودن از دریافــت  ــه دلیــل موقتــی ب ــه ب ک ــه در صــورت عــدم کنتــرل دامنــه ی مشــاغلی  ک ــود از ایــن واقعیــت  ــی ب تفاهم نامــه ی ســال ۱۳۸۴، بازتاب
ــه از  ــن حرب ــه ای ــا را ب ــوان آن ه ــه می ت ک ــد  ــود دارن ــیاری وج ــاغل بس ــرا مش ــد داد؛ زی خ خواه ــر ر گی ــی فرا ــد، بحران ــروم می مانن ــکاری مح ــه ی بی بیم
کــه از هژمونیــک شــدن الگــوی روابــط موقــت و  کــرد. بــه عبــارت دیگــر نیــاز بــه سیاســت های کارآمــدی وجــود دارد  ج  شــمول بیمــه ی بیــکاری خــار

مســئولیت گریزی کارفرماهــا )در مــورد نیروهــای شــرکتی( جلوگیــری کننــد.
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مقدمه

نظام فعلی بیمه ی بیکاری در ایران را می توان مشتمل بر چند زیرنظام اصلی دانست:
زیرنظام برقراری مقرری: شامل تأمین منابع مالی و تعیین مشموالن   ●
زیرنظام قطع مقرری: شامل تشخیص سوءاستفاده ها و مقابله با آن ها  ●
زیرنظام آموزش و کاریابی: شامل مهارت آموزی به مقرری بگیران و ثبت و ارائه ی پیشنهادهای شغلی   ●

در زیرنظــام اول )مــواد ۱ تــا 7 و ۱0 قانــون بیمــه ی بیــکاری( مشــموالن بالقــوه ی ایــن قانــون مشــخص شــده، »بیــکار« تعریــف شــده، ســازوکار اداری 
ج شــده اســت.  برقــراری مقــرری تعییــن شــده، ســهم حــق بیمــه و مبلــغ مقــرری و طــول دوره ی پرداخــت معیــن شــده، و شــرایط اســتحقاق در

کــرده؛ از جملــه عــدم شــرکت در دوره هــای آموزشــی، عــدم قبــول شــغل  زیرنظــام دوم )مــاده ۸ قانــون( مــوارد قطــع بیمــه ی بیــکاری را مشــخص 
پیشــنهادی، و بازگشــت بــه کار. در ایــن زیرنظــام مجــازات عــدم ارائــه ی اطالعــات صحیــح یــا پنهــان نــگاه داشــتن اشــتغال تعییــن شــده کــه عبــارت 

اســت از بازگردانــدن مقرری هــای دریافــت شــده. 
ــوزی و  ــای کارآم ــالم و در دوره ه کار اع ــه  ــتغال ب ــرای اش ــود را ب ــی خ ــد آمادگ ــر بای ــه مقرری بگی ک ــرده  ک ــن  ــون( تعیی ــواد ۶ و 9 قان ــوم )م ــام س زیرنظ

کنــد. همچنیــن ســازوکاری بــرای ثبــت محل هــای شــغلی و پیشــنهاد آن هــا بــه مقرری بگیــران اندیشــیده شــده اســت.  ســوادآموزی شــرکت 
 بــا این همــه هــر یــک از ایــن زیرنظام هــا یــا بــه علــت ضعــف در قانون گــذاری یــا بــه علــت ضعــف در اجــرا منجــر بــه بــروز مشــکالت و کمبودهایــی در 

شــرایط فعلــی بیمــه ی بیــکاری در ایــران شــده اســت. 
در فصــل اول ایــن گــزارش تصویــری از بیمــه ی بیــکاری در ایــران و مهمتریــن »مشــکالت« آن ارائــه می شــود. ایــن مشــکالت بــه طــور عمــده عبــارت 

اســت از ســطح پوشــش نــازل بیمــه ی بیــکاری در ایــران و محرومیت هــای سیســتماتیک برخــی مشــاغل موقــت از جملــه مشــاغل پــروژه ای.
فصول بعدی این گزارش هر یک ناظر بر یکی از آن زیرنظام ها و با رویکردی »راه حل«محور تنظیم شده است. 

فصــل دوم ناظــر بــه زیرنظــام اول و بــا بهره گیــری از تجربــه ی بیمــه ی بیــکاری شــیلی، بینش هایــی بــرای طراحــی نظــام بیمــه ی بیــکاری در ایــران 
بــه دســت می دهــد.

ــا سوءاســتفاده کنندگان از بیمــه ی بیــکاری اســت. در ایــن فصــل ضمــن  ــه زیرنظــام دوم )زیرنظــام قطــع مقــرری( و برخــورد ب فصــل ســوم ناظــر ب
کــه در چنیــن عرصــه ای و در جهــت برخــورد بــا چنیــن  کرده ایــم  ل  ارائــه راه حل هایــی بــرای مشــکل سوءاســتفاده از بیمــه ی بیــکاری، اســتدال

گیــرد، نوعــی رویکــرد ترمیمــی بــه جــای برخــورد تنبیهــی اســت. کار قــرار  سوءاســتفاده هایی آنچــه بایــد در دســتور 
فصــل چهــارم ناظــر بــه زیرنظــام ســوم )زیرنظــام آمــوزش و کاریابــی( اســت. ایــن مــوردی اســت کــه علی رغــم اهمیــت آن بــرای کارکــرد صحیــح نظــام 

بیمــه ی بیــکاری، معمــواًل در مباحــث بیمــه ی بیــکاری مــورد غفلــت قــرار می گیــرد. 
گزارشــی از محدودیت هــا و کمبودهــای داده ای ایــن پژوهــش ارائــه شــده اســت. تغییــر و اصــالح ســاختاری بیمــه ی  در فصــل پنجــم و پایانــی 

بیــکاری در ایــران منــوط بــه رفــع ایــن نواقــص داده ای اســت. 
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فصل اول: 
وضعیت بیمه ی بیکاری در 

ایران )شاخص ها و مشکالت(



پیشینه ای مختصر از نظام بیمه ی بیکاری در ایران
در ایــران بــرای اولیــن بــار در ســال ۱۳25 و بــا تصویــب قانــون کار، صندوقــی بــه نــام صنــدوق تعــاون )در ســطح کارگاه بــه عــالوه ی   ●

یــک صنــدوق مرکــزی( بــه منظــور حمایت هــای بیــکاری، ازکارافتادگــی و غیــره پیش بینــی می شــود؛
در ۱۳۳۱ بــا تصویــب الیحــه ی بیمه هــای اجتماعــی کارگــران، حمایــت در مقابــل بیــکاری بــه عنــوان یکــی از اهــداف آن معرفــی   ●

ــون جدیــدی تصویــب می شــود، در حالی کــه در هیچ یــک ذکــری  ــون در ســال ۱۳۳۴ اصــالح و در ســال ۱۳۳9 قان می شــود. ایــن قان
صریــح از حمایــت از »بیــکاران« بــه میــان نمی آیــد؛ 

در قانــون کار ۱۳۳7 و بــا رویکــردی »صنف گرایانــه« تأســیس »صنــدوق بیــکاری« بــر عهــده ی ســندیکاها و اتحادیه هــا گذاشــته   ●
می شــود؛ 

در سال ۱۳5۴ همزمان با تصویب قانون تأمین اجتماعی، تدوین الیحه ی قانون بیمه ی بیکاری مورد توجه قرار می گیرد؛   ●
ــه صــورت آزمایشــی اجــرا شــده و در ســال   ● ــرای مــدت ســه ســال ب ــون بیمــه ی بیــکاری تصویــب و ب ســرانجام در ســال ۱۳۶۶ قان

کــه تابــع  ۱۳۶9 بــه صــورت دائمــی در می آیــد. بــر اســاس ایــن قانــون ســازمان تأمیــن اجتماعــی مکلــف می شــود بــه بیمــه شــدگانی 
مقــررات قانــون تأمیــن اجتماعــی بــوده و در عیــن حــال تحــت پوشــش قانــون کار نیــز هســتند و بــدون میــل و اراده بیــکار شــده و آمــاده 

کار باشــند، مقــرری بیــکاری پرداخــت کنــد.

سطح پوشش پایین

از مشــکالت برنامــه ی بیمــه ی بیــکاری در ایــران »ســطح پوشــش« نــازل آن اســت. طبــق آمــار ســال ۱۳9۸ حــدود 2۶0 هــزار نفــر در ایــران مقــرری 
بیمــه ی بیــکاری دریافــت می کننــد. تعــداد بیــکاران در ایــران طبقــه آمــار رســمی حــدود ۳ میلیــون نفــر اســت.۱ از ایــن میــان حــدود 5۸ درصــد قبــاًل 
شــاغل بوده انــد.2 بنابرایــن طبــق همیــن آمــار رســمی نســبت مقرری بگیــران بیمــه ی بیــکاری در ایــران نســبت بــه تعــداد بیــکاران کمتــر از ۱0 درصــد 
ع کل درخواســت های بیمــه ی بیــکاری نیــز تنهــا حــدود یــک ســوم مشــمول  و نســبت بــه بیــکاران قبــاًل شــاغل کمتــر از ۱5 درصــد اســت. از مجمــو
دریافــت مقــرری می شــوند. همچنیــن تعــداد کســانی کــه بــه طــور بالقــوه می تواننــد مشــمول بیمــه ی بیــکاری شــوند ۸.۸ میلیــون نفــر اســت کــه فقــط 
گــر بــه همــه ی ایــن ارقــام بخواهیــم آمــار شــاغالن غیررســمی را نیــز بیافزاییــم )کــه  حــدود ۳0 درصــد جمعیــت شــاغل در ایــران را شــامل می شــود. ا
گفتــه می شــود یــک ســوم شــاغالن را تشــکیل می دهنــد( وضعیــت بــه مراتــب بدتــر می شــود. بــرای مقایســه ی »پوشــش« بیمــه ی بیــکاری در ایــران 
کــه بــا عالمــت * مشــخص شــده اند عــالوه بــر برنامــه ی بیمــه ی  نســبت بــه ســایر کشــورهای جهــان برخــی آمارهــا را بررســی می کنیــم.۳ )کشــورهایی 

بیــکاری، برنامــه ی مســاعدت اجتماعــی نیــز دارنــد.(۴
کــه در جــدول ۱ مشــاهده می شــود ایــران بــه لحــاظ ســطح پوشــش یکــی از ضعیف تریــن برنامه هــای بیمــه ی بیــکاری را در میــان  همان طــور 

کشــورهای صاحــب ایــن برنامــه دارد. 

1-  وبسایت اتاق بازرگانی تهران،1398/4/17
2-  خبرآنالین، 1398/5/13

این درصد طی سال های اخیر رو به افزایش بوده است: )مهرنیوز، 1396/12/16(
کار« بــا 22.6 درصــد بیشــترین ســهم را در بیــکاری داشــته اســت. همچنیــن »پائیــن بــودن درآمــد«  بــا ســهم 16.8 درصــدی، دومیــن عامــل  در بیــن عوامــل بیــکاری شــاغالن، »موقتــی بــودن 

گذشــته بــوده اســت. امــا ســومین عامــل بیــکاری »اخــراج یــا تعدیــل نیــرو«  بــا ســهمی 16.6 درصــدی قــرار دارد. بیــکار شــدن شــاغالن در پنــج ســال 
3-  آمارهای 4 ستون اول از وبسایت tradingeconomics.com  )سال 2019( 

کشورهای جهان برنامه ی بیمه ی بیکاری دارند: 4-  حدود 40 درصد از 
https://medium.com/@julesofSG/yes-to-unemployment-or-redundancy-insurance-9750022e196f
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جدول 1 مقایسه سطح پوشش بیمه بیکاری1

درصد مقرری بگیران به درصد بیکاریجمعیت بیکار )میلیون(جمعیت فعال )میلیون(جمعیت کشور )میلیون(کشور
کل بیکاران1

8127.5310.88.6ایران

8.84.10.2754اتریش*

8347.32.23.148آلمان*

6731.63.38.491فرانسه*

5.52.70.15.987فنالند*

124.40.35.6100بلژیک

5.82.90.13.744دانمارک*

17.39.20.33.570هلند

5.32.90.073.757نروژ

10.35.20.36.132پرتغال*

10.25.50.47.160سوئد

8.55.20.12.263سوئیس

4722.93.113.917اسپانیا*

82334.513.92ترکیه

33.41815.6عربستان

کی 5.42.70.1513اسلوا

19.55.20.23.916رومانی

38170.85.118لهستان

126691.62.419ژاپن

0.860.430.036.626قبرس

104.70.13.518مجارستان*

0.480.220.013.46مالت*

3271645.83.629آمریکا

20.90.077.430اسلوونی

73.40.15.336بلغارستان

198.50.6736شیلی

522813.437کره جنوبی

2.81.50.17.938لیتوانی

1-   http://www.oecd.org/social/recipients.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1196&newsId=2318&furtherNews=yes
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درصد مقرری بگیران به درصد بیکاریجمعیت بیکار )میلیون(جمعیت فعال )میلیون(جمعیت کشور )میلیون(کشور
کل بیکاران1

0.60.50.015.339لوکزامبورگ

210.056.441لتونی

37201.15.542کانادا

10.57.50.22.646چک

1.30.70.035.131استونی*

60262.51048ایتالیا

56341.23.95انگلستان*

4.82.40.14.818ایرلند*

معضل محرومیت از بیمه ی بیکاری؛ به ویژه در مشاغل پروژه ای و شرکتی

کثریــت مطلــق قراردادهــای کار در اختیــار قراردادهــای  قانــون بیمــه ی بیــکاری در ایــران در اواخــر دهــه ی شــصت بــه تصویــب رســید. در آن ســال ها ا
کار دایــم بــود و بــه همیــن دلیــل در قانــون آن زمــان هیــچ اشــاره ای بــه مشــاغل موقــت نشــده اســت. از آغــاز دهــه ی 70 بــا برخــی تفســیرها از قانــون 
کار و بــه مــوازات تحــوالت اقتصــادی داخلــی و بین المللــی، قراردادهــای مــدت موقــت و کار معیــن در ایــران نیــز گســترش یافتنــد. بــه مــرور کار دایــم 
کــه از قراردادهــای دایمــی محــروم  کثریــت بــه اقلیــت و از قاعــده بــه اســتثنا تبدیــل شــد. به این ترتیــب، دریافــت مقــرری بیــکاری بــرای کارگرانــی  از ا

کــه از مــاده 2 قانــون بیمــه ی بیــکاری یعنــی »غیــرارادی« بــودن بیــکاری ارائــه می شــد.  می شــدند، دشــوارتر شــد. مشــکل اصلــی در تفســیری بــود 
کــه از دریافــت مقــرری بیــکاری محــروم می ماندنــد، در حــال افزایــش بــود. بــه همیــن دلیــل، در ســال ۱۳۸۴ طــی  کارگرانــی  رفتــه رفتــه تعــداد 
تفاهم نامــه ای )بــه شــماره ۱۱۸7۳9( میــان وزارت کار و امــور اجتماعــی و ســازمان تأمیــن اجتماعــی مقــرر شــد کــه کارگــران بــا قــرارداد مــدت موقــت بــا 
شــرایطی تحــت شــمول بیمــه ی بیــکاری قــرار بگیرنــد. تفاهم نامــه ی ۱۳۸۴ گامــی رو بــه جلــو بــرای جلوگیــری از محرومیــت نظام منــد ســهم پردازان 
بیمــه ای بــود.۱ در ایــن تفاهم نامــه »نیــاز بــه ســابقه بیمــه ای حداقــل یکســال در کارگاه آخــر« یــا »تمدیــد حداقــل یکبــار قــرارداد« بــه عنــوان شــرط 
برخــورداری کارگــران موقــت )بــا ماهیــت کار دائــم( از قانــون بیمــه بیــکاری تعییــن می شــود. یــک بــار در ســال ۱۳9۳ )دادنامــه شــماره 90۳( و یــک 
بــار در ســال ۱۳9۴ )دادنامــه شــماره 2۳( شــرط »ســابقه بیمــه یکســال« از ســوی دیــوان عدالــت اداری ابطــال می شــود. بــا این حــال در بخشــنامه 
۱250۶/95/۱000ســال ۱۳95 بــاز هــم بــه همــان تفاهم نامــه ســال ۱۳۸۴ ارجــاع داده می شــود. بنابرایــن یکــی از مســائل مطروحــه تشــخیص دقیــق 

»غیــر ارادی« بــودن بیــکاری در پایــان قــرارداد اســت.
همچنیــن در بنــد ۱ همــان تفاهم نامــه کارگــران پــروژه ای تــا حــد زیــادی )بــه جــز در مــوارد اخــراج حیــن کار( از شــمول بیمــه ی بیــکاری محروم شــدند. 
کارگــران پــروژه ای از  خ 7۸/۱2/2۴( نیــز  عــالوه بــر تفاهم نامــه ی ســال ۱۳۸۴، بــا مصوبــه ای در هیئــت وزیــران )مصوبــه 700۳7 /2۱۱۶۶ مــور

بیمــه ی بیــکاری محــروم شــده اند. 
حتــی در وبســایت تأمیــن اجتماعــی نیــز جمــالت مبهمــی در ایــن ارتبــاط وجــود دارد: »در صورتــی کــه بیــکاری پــس از اتمــام قــرارداد کار مــدت معیــن 
کــه بــا پایــان  باشــد و شــخص بیمه شــده نیــز دارای یــک ســال ســابقه در آخریــن کارگاه باشــد، مشــمول دریافــت مقــرری می شــود. بــا ایــن توضیــح 
کارگــر تعلــق نمی گیــرد«.2 یکــی از مقام هــای ارشــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی )آقــای  قــرارداد در قراردادهــای مــدت موقــت مقــرری بیمــه بیــکاری بــه 

کارگــر بــه دلیــل  خ 1383/1/16 چنانچــه بیــکاری  خ 1382/3/4 و شــماره ی دادنامــه ی 8 مــور 1-  بــر اســاس دو رأی هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه شــماره ی دادنامــه ی 97 مــور
کار موقــت باشــد، از مصادیــق بیــکاری بــدون میــل و اراده محســوب نمی شــود انقضــای مــدت قــرارداد 

2-  وبسایت سازمان تأمین اجتماعی، 1396/10/17
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گــر فــردی در پایــان پیمــان و قــرارداد کاری بیــکار شــود، چــون بــا میــل و اراده انجــام شــده اســت  زدا( در مصاحبــه ای )۶ مــرداد 9۸( اعــالم کــرده کــه »ا
متاســفانه نمی توانیــم مســتمری بیــکاری پرداخــت کنیــم.«۱

کــه در جــدول 2 پیداســت،2 در حــال حاضــر مــوارد اخــراج و عــدم  کار ایــران، آنچنــان  بــا توجــه بــه درصــد بــاالی قراردادهــای مــدت موقــت در بــازار 
نیــاز درصــد پایین تــر از مــوارد برقــراری مقــرری بیــکاری را شــامل می شــود؛ درصــد باالتــر متعلــق بــه »اتمــام قــرارداد« اســت. ایــن آمــار خــود تأییــدی 
اســت بــر محرومیــت جــدی کارگــران پــروژه ای از بیمــه ی بیــکاری زیــرا پروژه ای هــا در صــورت اتمــام قــرارداد مشــمول بیمــه ی بیــکاری نیســتند. 

قرار شده به تفکیک علت بیکاری و برحسب جنسیت جدول 2 تعداد بیمه بیکاری بر

سهم از کلجمعزنمردعلت بیکاری

4380130556852.7اخراج موجه

43129137335686227.4عدم نیاز

230843140.2اتمام پروژه

4091905990.3فسخ قرارداد

86271130.1عدم توانایی

4757132860852.9تعطیلی کارگاه

2408345058582.8حوادث غیرمترقبه

884920.0تغییر ساختار

184220.0جابجایی کارگاه

103130.0فصلی بودن کار

890244059812962262.4اتمام قرارداد

1912310.0نوسازی صنایع

176443321971.1سایر

1280.1نامشخص

14632261171207621100کل

ــال ۱۳97(  ــه س ــوط ب ــدول  ۳ ۳ )مرب ــار در ج ــن آم ــق آخری ــه طب ک ــد  خ می ده ــی ر ــکاری در حال ــرری بی ــت مق ــروژه ای از دریاف ــران پ ــت کارگ محرومی
کارگــران پــروژه ای )پیمانــی( هســتند.  حــدود ۴0% از کل مشــموالن بالقــوه ی بیمــه ی بیــکاری 

جدول 3  تعداد بیمه شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک دولتی، غیردولتی و پیمانها

سایرپیمانهاغیردولتیدولتیجمعسال/اداره کل

1393985486513711925493902294371246059

1394998293613960585497637304869340548

13951000823414887375457738303706324696

13961022770215686165528882310879521409

13971045072815408145463864342675319297

1-  خبرآنالین، 1398/5/6
2-  سالنامه بیمه بیکاری سال 1396، سازمان تأمین اجتماعی

3-  سالنامه آماری 1397 سازمان تأمین اجتماعی
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بــه عبــارت دیگــر، حــدود ۴0% از منابــع صنــدوق بیمــه ی بیــکاری از طریــق ایــن نیروهــا تأمیــن می شــود، در حالــی کــه آن هــا تــا حــد زیــادی از بیمــه ی 
بیــکاری محــروم هســتند. ایــن شــکل و ایــن میــزان از محرومیــت، بــا لحــاظ اســتحقاق ذاتــی ســهم پردازان بــرای بهره منــدی از حمایــت در شــرایط 

دشــواری و عســرت، پرســش برانگیز و مخاطره آمیــز اســت. 
کــه در تفاهم نامــه ی ۱۳۸۴ آمــده اســت، بــرای اثبــات  عــالوه بــر مشــکل کارگــران پــروژه ای، شــرط »یــک ســال ســابقه ی بیمــه در آخریــن کارگاه« 
کــه شــرایط ناپایــداری را تجربــه می کننــد و بــا قراردادهــای کوتاه مــدت مشــغول بــه کار می شــوند، بــه ویــژه کارگــران موســوم بــه  اســتحقاق کارگرانــی 

»شــرکتی ها«، می توانــد مشــکل آفرین باشــد. 
کارگــزاران تشــخیص و صــدور رای بیمــه ی بیــکاری چــه  کارگــزاری نشــان می دهــد.  ایــن شــکاف ها و ابهام هــای تحلیلــی بــه ویــژه خــود را در ســطح 
گاهــی حقوقــی و چــه بــه علــت تفســیر بــه رأی برخــی مــواد قانونــی و یــا بــه علــت اتــکا بــر پنداشــته های شــخصی کــه دیگــر مصداقــی از  بــه علــت عــدم آ
تفســیر بــه رأی نیــز نیســتند دچــار ناهماهنگی هــای متعــددی بــا یکدیگــر هســتند. عــالوه بــر ناهماهنگــی، بوروکراســی حجیمــی در بخــش تشــخیص 
کــه در قانــون بیمــه ی بیــکاری  کــه شــائبه ی شــکل گیری پدیــده ی »کاغذبــازی«۱ در ایــن حیطــه را افزایــش داده اســت. بــا ایــن  ایجــاد شــده اســت 
کار و امــور اجتماعــی محــل اســت،  ع بیــکاری بــه عهــده ی واحــد  و آیین نامــه ی اجرایــی آن، تشــخیص بیــکاری بــدون میــل و اراده و تاریــخ وقــو
کــه ایــن امــر در آرای  ــرار گرفتــه اســت  کار ق ــون  ع فصــل نهــم قان ــارات مراجــع حــل اختــالف موضــو ایــن تشــخیص در محــدوده ی وظایــف و اختی
خ  خ ۱۳۸۶/۶/۱۱، 92۴ مــور خ ۱۳7۶/۴/2۱، ۴0۴ مــور ــه شــماره دادنامه هــای ۳9 مــور ــت اداری ب ــه ی هیئــت عمومــی دیــوان عدال وحــدت روی
خ ۱۳۸7/5/۱۳ مــورد تأییــد واقــع شــده اســت. همچنیــن در مــورد مــوارد بیــکاری در پایــان قراردادهــای مــدت موقــت ایــن  ۱۳۸۶/9/۴ و ۳2۴ مــور
کار و امــور اجتماعــی و ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بــر عهــده ی  خ ۱۳۸۴/۱2/۱ وزارت  تشــخیص بــر اســاس تفاهم نامــه ی شــماره ی ۱۱۸7۳9 مــور

هیئت هــای دو نفــره متشــکل از نماینــدگان وزارت کار و ســازمان تأمیــن اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت.
کار از جملــه کارگــران موقــت، شــرکتی، پاره وقــت، ســاعتی، پــروژه ای، فصلــی و غیــره یــا بــه  بــه ایــن ترتیــب در حــال حاضــر برخــی از اقشــار نیروهــای 
طــور کلــی از مزایــای بیمــه ی بیــکاری محــروم هســتند یــا بــه علــت ابهامــات و عــدم وحــدت رویــه بــه شــکلی »اتفاقــی« یــا حتــی »ارفاقــی« از ایــن مزایــا 

بهره منــد می شــوند. 
کــه از  ج شــدن انواعــی از کارگاه هــا از شــمول برخــی مــوارد قانــون کار اســت. کارگاه هایــی  بخشــی از محرومیت هــا از بیمــه ی بیــکاری، ناشــی از خار
ج شــده اند عبارتنــد از: کارگاه هــای خانوادگــی، طبــق مــاده ۱۸۸ قانــون کار، کارگاه هــای کوچــک، طبــق مــاده  شــمول برخــی مــوارد قانــون کار خــار
کارگــر و کمتــر از شــمول قانــون  کــه طبــق قانــون معافیــت کارگاه هــا و مشــاغل دارای 5 نفــر  کارگــر و کمتــر  ۱9۱ قانــون کار، و کارگاه هــای دارای 5 نفــر 
کار تــا پایــان برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مصــوب ســال 7۸ معــاف شــناخته و طبــق تبصــره یــک آن پرداخــت حــق بیمــه 
کــه روی مجــرد یــا متأهــل بــودن آمــده  کــرده اســت.2 در مــورد افــراد تحــت تکفــل نیــز قیــدی  کارگــر و کارفرمــا موکــول  بیــکاری را بــه اختیــار و توافــق 
ــه  ــا اعــزام ب ــه ب ــه پــدر و مــادر را محــروم از مقرری هــای بیــکاری می کنــد. بــه عنــوان نمون اســت عمــاًل ســایر افــراد تحــت تکفــل افــراد مجــرد از جمل

خدمــت افــراد مجــرد مقــرری آن هــا قطــع می شــود.
کــه می تــوان عنــوان »محرومیــت ناشــی از گپ هــای حقوقــی« را روی آن گذاشــت، حداقــل بــه دو دســته ی  عــالوه بــر ایــن دســته از محرومیت هــا 

ــرد.  ک ــوان اشــاره  دیگــر از محرومیت هــا می ت
اول »محرومیــت ناشــی از ضعــف نظــارت بــر کارفرمایــان« کــه می توانــد ناشــی از ایــن مــوارد باشــد: ناقــص رد کــردن حــق بیمــه بــه لحــاظ زمانــی، کــم 
ح طبقه بنــدی مشــاغل، پرداخــت نکــردن حــق بیمــه  کــردن حــق بیمــه بــه لحــاظ مبلــغ )در مــورد مشــاغل ســخت و زیــان آور( و عــدم اجــرای طــر رد 
 وابســته بــه ســوابق بیمــه ای پرداختــی از ســوی کارفرماهــا اســت، هــر گونــه نقــص 

ً
واقعــی. از آنجایــی کــه برخــورداری از مقــرری بیمــه بیــکاری کامــاًل

ســوابق بیمــه ای منجــر بــه محرومیــت از بیمــه بیــکاری یــا دشــواری تعلــق آن بــه بیمه شــدگان می شــود. بــه ایــن ترتیــب بــا کســانی مواجــه می شــویم 
کــه هــم در پروســه خلــق ارزش بوده انــد و هــم از حداقل هــای حمایتــی محــروم می شــوند.

هــر چنــد طبــق قانــون تأخیــر کارفرمــا در پرداخــت حــق بیمــه یــا عــدم پرداخــت آن، رافــع مســئولیت و تعهــدات ســازمان در مقابــل بیمــه شــده نخواهــد 

1-  Red tape 
2-  https://www.yasa.co/blog/meet-the-conditions-to-receive-unemployment-benefits/
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بــود۱ امــا منجــر بــه بــروز دشــواری هایی بــرای بیمه شــدگان می شــود. همچنیــن مــواردی از عــدم همــکاری کارفرمایــان بــرای صــدور نامــه ی عــدم 
گــزارش شــده اســت. ظاهــرًا بــرای دریافــت بیمــه بیــکاری، کارفرمــا بایــد در نامــه ای بــه اداره کار مرکــزی اســتان، دلیــل بیــکار شــدن ناخواســته  نیــاز 
کارگــر خــود نیــازی نــدارد.  کــه از چــه تاریخــی کارفرمــا دیگــر بــه  ج زمــان، بــه صــورت مکتــوب اعــالم  کنــد.2 در ایــن نامــه ذکــر می شــود  کارگــر را بــا در
کارگــر از طــرف  کــه ایــن تاریــخ بایــد یــک روز بعــد از تاریــخ پایــان قــرارداد باشــد. همچنیــن آخریــن روز پرداخــت بیمــه  نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت 

کارگــر باشــد.۳ کارفرمــا بایــد مصــادف بــا آخریــن روز قــرارداد 
ــروه  گ ــان رئیــس  ــه محمــد بایندری ک ــی  ــا ابهــام در پیشــنهاد شــغل« اســت. در حال دیگــری »محرومیــت ناشــی از رصــد تجسســی اشــتغال مجــدد ی
کــه »بــا یــک بــار عــدم حضــور مقرری بگیــر در منــزل بــه هنــگام  کــرده  کوتــاه مــدت ســازمان تأمیــن اجتماعــی اعــالم  بیمــه بیــکاری و تعهــدات 
کــه بــازرس در ســاعات و روزهــای مختلــف بــه منــزل  مراجعــه بازرســان ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بیمــه بیــکاری قطــع نمی شــود بلکــه در صورتــی 
ــا اداره کار فراهــم  ــا زمینــه بازرســی مشــترک ب ــه صــورت موقــت قطــع می شــود ت ــر مراجعــه و فــرد حضــور نداشــته باشــد بیمــه بیــکاری ب مقرری بگی
کثــری  کــه بازرســان تأمیــن اجتماعــی در ایــن زمینــه رویکــرد ظــن حدا تــا وضعیــت مشــخص شــود«۴ گزارش هــای متعــددی دال بــر آن وجــود دارد 

ــار بازرســی از منــزل و عــدم حضــور فــرد اقــدام بــه قطــع مقــرری می کننــد.  ــا یــک ب کــرده و تنهــا ب اتخــاذ 
کاریابی هــا در ایــن میــان چیســت. در  همچنیــن بایــد دیــد خــودداری از قبــول شــغل پیشــنهادی مشــمول چــه آیین نامــه ای می شــود و نقــش 
ــر  ــرد دیگ ــد ف ــنهاد ش ــن کار پیش ــه اولی ــض این ک ــه مح ــه ب ک ــد  ــالم می کن ــی، اع ــن اجتماع ــازمان تأمی ــام س ــم مق ــن زدا قائ ــاه 9۸ محمدحس مرداد م
کــه عــدم کارآمــدی نظــام کاریابــی در ایــران و افزایــش  نمی توانــد مقــرری بگیــرد و بایــد ســرکار بــرود.5 چنیــن موضعــی را می تــوان دال بــر آن دانســت 
کــه اساســًا ســخن از ســنجش میــزان قابــل پذیــرش بــودن مشــاغل پیشــنهادی  دامنــه ی مشــاغل »ســاده«، متولیــان امــر را بــه ایــن نتیجــه رســانده 

بــرای کاریابــان بالمحــل اســت.

مناقشه در میزان بخشندگی

برنامــه ی بیمــه ی بیــکاری در ایــران معمــواًل برنامــه ای بــا »بخشــندگی« بــاال توصیــف می شــود. بــا این حــال در ارتبــاط بــا ســنجش ســطح بخشــندگی 
ــاالی بیمــه ی بیــکاری در  ــا دقــت بیشــتری بررســی کنیــم. مهم تریــن شــاهد بخشــندگی ب بیمــه ی بیــکاری در ایــران نیــز بایــد برخــی جزئیــات را ب
کــه  کــه یکــی از باالترین هــا در دنیــا محســوب می شــود. ایــن نکتــه ای درســت اســت، امــا مغلطــه ای  ایــران، طــول دوره ی پرداخــت مقــرری اســت 
ــرای  ــران اســت )ب ــی دوره ی پرداخــت بیمــه ی بیــکاری در ای ــر ســقف قانون ــاد ب کیــد زی خ می دهــد، تأ ــزارش ایــن ُبعــد از بخشــندگی ر گ معمــواًل در 
مجردهــا ۳۶ مــاه و بــرای متأهل هــا 50 مــاه(. ایــن در حالــی اســت کــه آمــار نشــان می دهــد کــه تنهــا ۴ درصــد از کل مقرری بگیــران مســتحق دریافــت 
کــه ایــن میانگیــن نیــز  ســقف قانونــی می شــوند.۶ میانگیــن دوره ی پرداخــت مقــرری بیــکاری در ایــران حــدود ۱9 مــاه اســت7 و البتــه بایــد پذیرفــت 

کــه نظــام رفاهــی ایــران بــرای مقابلــه بــا بحران هــای پیــش روی خویــش تــدارک دیــده اســت.   به مراتــب فراتــر از ظرفیت هایــی اســت 
خ جایگزینــی« اســت. بــه لحــاظ  خ می دهــد مربــوط بــه »نــر مغلطــه ی دیگــری کــه در گــزارش ســطح بــاالی »بخشــندگی« بیمــه ی بیــکاری در ایــران ر
خ باالیــی در دنیــا محســوب می شــود۸، بــا در نظــر گرفتــن  گرچــه بــه لحــاظ درصــد )حــدود ۸0 درصــد( نــر کــه ا خ جایگزینــی« بایــد توجــه داشــت  »نــر
خ جایگزینــی9 بایــد بــه مقــدار و »مبلــغ« مقــرری بیمــه ی بیــکاری توجــه  یکــی از مهمتریــن اصــول بیمــه ای، یعنــی »اصــل کفایــت«، بیــش از نــر

1-  وبسایت موسسه طنین عدالت
2- وبسایت بیمه بازار، 1397/9/11

3-  مجله بیمه ماهان، 1398/2/16
4-  وبسایت سازمان تأمین اجتماعی، 1396/5/29

5-  خبرآنالین، 1398/5/6
6-  سالنامه بیمه بیکاری 1396، سازمان تأمین اجتماعی

7-  بررسی آماری صندوق بیمه بیکاری 1396، سازمان تأمین اجتماعی
8-  https://jobmarketmonitor.com/2012/11/16/unemployment-benefits-around-the-world/

کنیم.  کتمان  خ جایگزینی در طراحی برنامه ی بیمه ی بیکاری را  که اهمیت نر 9-  قصد آن را نداریم 

17



خ جایگزینــی بــاال در برنامــه ی بیمــه ی بیــکاری ایــران منجــر بــه مقــرریِ  باالیــی نمی شــود. پــس از منظــر »اصــل کفایــت«  کنیــم. بــه عبــارت دیگــر نــر
کــه مقــرری پرداخــت شــده بــه  وضعیــت بیمــه ی بیــکاری در ایــران وضعیــت چنــدان مناســبی نیســت.۱ پژوهش هــای مختلفــی نیــز نشــان داده انــد 

هیچ وجــه تکافــوی حداقل هــای مــورد نیــاز بیــکاران نمی کنــد.2
کــه بســیاری  کــرد  مطابــق برخــی آمــار غیررســمی حــدود 90 درصــد کارگــران کشــور حداقل بگیــر هســتند.۳ همچنیــن بایــد بــه ایــن واقعیــت نیــز اشــاره 

از کارفرماهــا لیســت های حــق بیمــه ی را بــر اســاس حقــوق حداقلــی تنظیــم می کننــد. 
در جــدول زیــر مقایســه ای بیــن داده هــای ســال های ۱۳9۴ تــا ۱۳97 صــورت گرفتــه اســت.۴ طبــق آمارهــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز میانگیــن 

مقــرری بیمــه ی بیــکاری تنهــا کمــی بیشــتر از حداقــل حقــوق اســت.5

جدول 4 مقایسه تعداد بیمه شدگان و حقوق میانگین 

1397139613951394

8.88.68.48.4تعداد بیمه پردازان بیمه ی بیکاری )میلیون نفر(

1100930810710حداقل حقوق کارگری مصوب سال )هزار تومان(

2000140014001200میانگین حقوق مبنای کسر حق بیمه بیمه شدگان اجباری )هزار تومان(

کنــار رقم هــای محاســبه شــده بــرای ســبد معیشــت خانــوار۶ و خــط فقــر در ایــران7 قــرار دهیــم، بــه ایــن نتیجــه می رســیم  گــر در  همــه ی ایــن ارقــام را ا
ــاالی  ــندگی« ب ــای »بخش ــا ادع ــن ب ــد؛ بنابرای ــوار را نمی ده ــی خان ــت« زندگ ــرری، »کفای ــغ مق ــاظ مبل ــه لح ــران ب ــکاری در ای ــه ی بی ــرری بیم ــه مق ک

بیمــه ی بیــکاری در ایــران بایــد کمــی بــا احتیــاط برخــورد کنیــم. 
ــارک،  ــک، دانم ــش، بلژی ــون اتری ــورهایی همچ ــکاری کش ــه ی بی ــه بیم ــوان ب ــا می ت ــکاری در دنی ــه ی بی ــای بیم ــنده ترین برنامه ه ــه بخش از جمل
فرانســه، آلمــان، ایســلند، لوکزامبــورگ، هلنــد، نــروژ، پرتغــال، اســپانیا، ســوئد، ســوئیس اشــاره کــرد.۸ در جــدول 5 مقــرری بیــکاری در ایــران9 بــا ایــن 

کشــورها مقایســه شــده اســت. 
کــه در ایــن جــدول مشــخص اســت برخــالف ســایر کشــورهای بخشــنده در بیمــه ی بیــکاری، فاصلــه ســبد معیشــت خانــوار در ایــران بــا  همانطــور 
کــه  کــه بســیاری از سوءاســتفاده گران از بیمــه ی بیــکاری کســانی هســتند  حداقــل دســتمزد زیــاد اســت و ایــن را بایــد شــاهد دیگــری بــر آن دانســت 
ــران در  ــه ی میانگیــن دســتمزد کارگ ــر خــالف آن کشــورها، فاصل ــاز هــم ب ــه را کاهــش دهنــد. از طــرف دیگــر، و ب از ایــن طریــق می کوشــند آن فاصل
خ جایگزینــی« بایــد بیمــه ی بیــکاری در ایــران را در ردیــف برنامه هــای  گرچــه بــر اســاس »نــر کــم اســت. بــه عبــارت دیگــر ا ایــران بــا حداقــل دســتمزد 
خ جایگزینــی بــاال لزومــًا بــه معنــای مقــرری مناســب )بــر اســاس اصــل کفایــت( نیســت.  »بخشــنده«ی بیمــه ی بیــکاری در جهــان قــرار داد، ایــن نــر

1-  اهمیت این موضوع به ویژه در تشخیص و پیگیری »سوءاستفاده ها« از بیمه ی بیکاری است
2-  ن.ک اسدی )1391(؛ شیرین آبادی )1393(

3-  ایسنا، 1397/12/5
گزارش »توزیع سن، سابقه و دستمزد بیمه شدگان« سازمان تأمین اجتماعی   -4

5-  سالنامه های آماری بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی
6-  ایسنا، 1397/12/5
7-  تسنیم، 1397/11/1

8-  https://www.reddit.com/r/europe/comments/7c1b1x/unemployment_benefits_in_oecd_countries/
9-  آمار سال 97
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جدول 5 مقایسه میانگین و حداقل دستمزد و سبد معیشت 

خ جایگزینی )درصد(1میانگین دستمزدحداقل دستمزدسبد معیشت خانوارکشور نر

1.7778 م تومان1.1 م تومان2.6 م تومان2ایران

کره، حدود 1200 یورو1500 یورواتریش 260061 یوروبر اساس مذا

300068 یورو1500 یورو1800 یوروفرانسه

کره1700 یوروفنالند 350067 یوروبر اساس مذا

400059 یورو1550 یورو2000 یوروآلمان

350084 یورو1600 یورو1580 یوروبلژیک

کره، حدود 16500 کرون دانمارکدانمارک 4700084 کرونبر اساس مذا

300072 یورو1600 یورو1560 یوروهلند

کرهنروژ 4700068 کرونبر اساس مذا

120075 یورو700 یورو990 یوروپرتغال

630071 فرانک سوئیس2200 فرانک سوئیس )متغیر(سوئیس

200070 یورو1050 یورو1150 یورواسپانیا

12

ج صندوق بیمه بیکاری در ایران و ادعای بحران منابع و مخار

در منابــع مختلــف بــه بحران هــا و چالش هــای مالــی صنــدوق بیمــه ی بیــکاری اشــاره شــده اســت.  منظــور از مشــکالت مالــی صنــدوق عــدم تعــادل 
کــه طــی دو دهــه ی اخیــر مصــارف صنــدوق نســبت بــه منابــع آن فزونــی یافتــه  و تــوازن بیــن ورودی هــا و خروجی هــای صنــدوق اســت بــه نحــوی 

اســت )مرتضــوی، ۱۳97: ۱۸5(.
این بحران ها و چالش ها در چند دسته قابل بیان است. 

اول - مشکالت قانونی:
کــه حیــن قانون گــذاری دربــاره ی بیمــه بیــکاری صــورت گرفتــه اســت. از ایــن منظــر مهمتریــن  در ایــن منابــع از اهمال هایــی ســخن گفتــه می شــود 
ج صرفــًا  ج ســنگین از جملــه مخــار مشــکل قانون گــذاری عبــارت اســت از: محــدود مانــدن منابــع بــه ۳% حــق بیمــه و در مقابــل تعییــن مخــار
ــی  ــوان مل ــر از ت ــه گاهــی حتــی فرات ک ــه بیــکاران ناشــی از حــوادث غیرمترقبــه  ــی، اشــتغال و آمــوزش بیمه شــده، و تعییــن کمــک ب حمایتــی، درمان

ــه جرگــه ی شــاغالن پیوســته اند )همــان، ۱۸۶(. ــه فقــط مــدت کوتاهــی ب ک ــی  اســت، و حمایــت از بیکاران
کــه از  کیــد می شــود آرمانــی بــودن یــا بخشــنده بــودن قوانیــن بیمــه بیــکاری در ایــران اســت، بــه نحــوی  کــه در ایــن منابــع روی آن تأ مــورد دیگــری 
نظــر منابــع و طــول مــدت پرداخــت مقــرری و مبلــغ مقــرری و حداقــل ســابقه مــورد نیــاز هیــچ هماهنگــی و همخوانــی بــا قوانیــن ســایر کشــورها نــدارد 

)همــان، ۱۸7( )در مــورد بخشــندگی پیش تــر توضیــح دادیــم( .
کــه هزینه هــای ناشــی از اجــرای قانــون بیمــه بیــکاری ســقفی نداشــته و در صــورت بــروز کســری هیــچ مرجعــی متولــی  همچنیــن اشــاره شــده اســت 

1-  https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NRR
2-  https://tn.ai/1679416
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آن نیســت )همــان، ۱2۴(. در ایــن منابــع مهمتریــن مشــکل مدیریــت صنــدوق بیمــه بیــکاری، اجــرای مشــترک قانــون توســط دو دســتگاه مجــری 
ذکــر شــده اســت. ایــن دوگانگــی منجــر بــه ایــن شــده کــه وزارت کار بــه منظــور حمایــت از نیــروی کار و بــه منظــور جلوگیــری از تنش هــای اجتماعــی، 
و بعضــًا سیاســی بــا معرفــی افــراد بیــکار ایجــاد هزینــه کنــد؛ در صورتــی کــه هیچگونــه مســئولیت و شــناخت و تخصصــی در قبــال درآمدهــای حاصلــه 
و تعهــدات صنــدوق نــدارد و ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز بــدون ایــن کــه اختیــاری در کنتــرل هزینه هــا داشــته باشــد، بایــد بــا درآمــد ثابــت هزینه هــا 

را بپــردازد )همــان، ۱۸7(.
خ حــق بیمــه و ســابقه ی مــورد نیــاز بــرای احــراز آن افزایــش یابــد )مرتضــوی، ۱۳97: ۱90؛ عبــاس شــیرازی،  معمــواًل در ایــن منابــع توصیــه می شــود نــر

۱۳۸۴؛ شــیرین آبادی، ۱۳9۳(.

دوم - مشکالت مدیریتی و اجرایی:
در ایــن منابــع بــه برخــی تفاســیر غلــط و بی دقتــی و بی کفایتــی در اجــرای قانــون اشــاره شــده اســت؛ از جملــه مســاعدت بــا کارفرمایــان و ســرپوش 
ح  نهــادن بــر مشــکالت اقتصــادی و مدیریتــی واحدهــای ورشکســته )نمونــه آن پرداخــت مقــرری بــه کارکنــان شــرکت های متعــدد بــدون ارائــه طــر

کمیتــی و دولتــی و شــاید فراقانونــی از بیــکاران و آســیب دیدگان.۱  تغییــر ســاختار اســت( )مرتضــوی، ۱۳97: ۱۸۶( یــا ســایر حمایت هــای حا
کــه در نهایــت منجــر بــه بحــران مالــی صنــدوق شــده اســت عبــارت اســت از:  معرفــی کارگــران فصلــی در  نمونــه ای از مســاعدت ها و حمایت هایــی 
کــوچ آن هــا بــه شــهرهای بــزرگ؛ معرفــی کارگــران  کار از جملــه کشــاورزان و صیــادان و زنــان خانــه دار بــه ویــژه بــه منظــور جلوگیــری از  پایــان فصــل 
قــرارداد موقــت بــه صنــدوق بــه منظــور فــرار از پرداخــت مزایــای قانــون کار توســط کارفرمایــان؛ افزایــش آرای اخــراج بــه جــای بازگشــت بــه کار؛ تفســیر 

غلــط در مــورد بیمــه بیــکارای افــراد بــاالی 55 ســال )مرتضــوی، ۱۳97: ۱۸9( 2.
ــوده  ــر ب ــای آن باالت ــه درآمده ــبت ب ــکاری نس ــه ی بی ــای بیم ــال ها هزینه ه ــی س ــی در برخ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــای س ــات و گزارش ه ــق اطالع طب

اســت. 

جدول 6 درصد هزینه به درآمد بیمه بیکاری

درصد هزینه به درآمد بیمه بیکاریدرآمد حاصل از بیمه بیکاری )میلیون ریال(هزینه بیمه بیکاری )میلیون ریال(اداره کل

13921759788716431821107.10

1393200020892240345189.28

1394256418472843135790.19

1395332449923387173998.15

1396403291384189623996.26

به این ترتیب صندوق تا پایان سال 9۶، حدود 72 میلیارد تومان و تا پایان سال 97، حدود 2۶0 میلیارد تومان زیان انباشته داشته است.۳
در جدول 7 ریز درآمد و هزینه بیمه ی بیکاری در سال ۱۳9۶ آمده است. 

کشور در سال 1383 کشور در سال 1380، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع  1-  به عنوان نمونه قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی 
کــه ســن متقاضــی در زمــان بیکارشــدن 55 ســال و یــا بیشــتر باشــد ؛ بــا دارا بــودن حداقــل 10 ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه  کــه  در برخــی منابــع آمــده اســت: در صورتــی  2-  در حالــی 

کار مــی توانــد تــا رســیدن بــه ســن بازنشســتگی ازمقــرری بیمــه بیــکاری بهــره منــد شــود. وعــدم اشــتغال بــه 
گفته آقای مهرداد قریب، معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی 3-  به 
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جدول 7 منابع و مصارف بیمه بیکاری

مبلغ )میلیون ریال(عنوان

40754813منابع بیمه بیکاری )3% بیمه بیکاری(

40100854مصارف بیمه بیکاری

30029740مقرری پرداختی

9609517اداری، پرسنلی سهم سازمان و حق بیمه سوابق مقرری بگیران بیمه بیکاری

440000اداری، پرسنلی سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

21597هزینه آموزش مقرری بگیران

کــه امــکان افزایــش تعــداد مقرری بگیــران بیمــه ی بیــکاری بــا منابــع فعلــی وجــود  کیــد می کنــد  ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــر اســاس همیــن آمــار تأ
کار پــروژه ای نیازمنــد تغییــر و تحــول اساســی در منابــع یــا ســاختار  نــدارد. بنابرایــن بــه نظــر می رســد افزایــش شــمول بیمــه ی بیــکاری بــه نیروهــای 

بیمــه ی بیــکاری در ایــران اســت. 
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فصل دوم: 
تجربه ی شیلی و 

آموختنی های آن برای ایران



تحلیــل شــرایط بحرانــی نظــام بیمــه ی بیــکاری در ایــران ایــن فرصــت را در اختیــار مــا قــرار داده کــه بــا دقــت بیشــتری بــه مطالعــه ی آن بپردازیــم کــه 
چگونــه می تــوان شــرایط موجــود را بــه شــیوه ای نقــد کــرد کــه در نهایــت متناســب بــا آرمان هــای علــوم اجتماعــی انتقــادی باشــد. در ایــن راه موظفیــم 
کــه تناســب بیشــتری بــا پروبلماتیــک مــورد مطالعــه دارنــد. بهانــه ی تدویــن ایــن  ل هایی تبدیــل کنیــم  کلــی خــود را بــه خرده اســتدال ل های  اســتدال
کــه تفاوت هــای مهمــی بــا دیگــر الگوهــای رایــج در  گــزارش به کارگیــری الگویــی از حمایت هــای اجتماعــی دوره ی بیــکاری در کشــور شــیلی اســت 
جهــان داشــته اســت. دربــاره ی تجربــه ی شــیلی در ایــن زمینــه نقدهــا و ســتایش های فراوانــی صــورت گرفتــه اســت، امــا ایــن نوشــتار مجــال چندانــی 
کــه می تــوان  کــرد  بــرای ورود بــه جزئیــات آن بازخوردهــا نخواهــد داشــت و بــه جــای آن، کوشــش خــود را بــر ارائــه ی بینش هایــی متمرکــز خواهــد 
کــه الزم اســت  کــرد. بــرای مــورد ایــران از »تکینگی«هایــی ســخن گفته ایــم  بــا بررســی تجربــه ی شــیلی و ســپس بازگشــت بــه تجربــه ی ایــران ارائــه 
ــاحتی از  ــاده و تک س ــای س ــرای پیروی ه ــی ب ــه منبع ــورها ب ــر کش ــات دیگ ــه ی تجربی ــا مطالع ــد ت ــرار بگیرن ــدی ق ــل ج ــق و تأم ــورد تعم ــت م در نهای
کــه ریفکیــن )۱۳79: 22( از آن ســخن می گویــد، جــدی اســت و طــی ســال های اخیــر  کــه بحرانــی  آن تجربیــات نیانجامــد. از یــک ســو می دانیــم 
کــه به مراتــب بیــش از آن کــه یــادآور  جدی تــر هــم شــده و در ســال های آتــی شــاهد تــداوم ایــن بحــران خواهیــم بــود؛ »کار« بــه واژه ای تبدیــل شــده 
ــرکت ها و  ــر، ش ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــه آین ــبت ب ــان نس ــدم اطمین ــی و ع ــده از نگران ــم برآم ــی و خش کام ــد نا ــد، مول ــر باش ــان خاط ــش و اطمین آرام
ــا  کــه عمــاًل الیه هــای میانــی ســازمانی را بــه حداقــل می رســانند و ب کاربــرد سیاســت ها و راهبردهایــی آورده انــد  ســازمان های مختلــف نیــز روی بــه 
کار را بــه دســت معــدودی از مدیــران »فرادســت« می ســپارند )همــان: 25(. ایــران  کیــد بــر ایــده ی بهبــود »بهــره وری«، تعــداد زیــادی از نیروهــای  تأ
گزیــر از مواجهــه بــا آن در قالــب سیاســت های  کنــار بســیاری دیگــر از کشــورها، از جملــه شــیلی، ایــن بحــران جهان گیــر را تجربــه می کنــد و نا در 
کــه میانگیــن  کــی از ایــن اســت  کار )۱۳95( حا انعطاف پذیــر و واقع بینانــه ای در حوزه هــای رفاهــی و تأمینــی اســت. آمــار ســازمان بین المللــی 
جهانــی برخــورداری از مزایــای دوره ی بیــکاری بــه ۳0 درصــد هــم نمی رســد. بــا این حــال بالفاصلــه بایــد ایــن نکتــه را نیــز یــادآوری کــرد کــه در عمــل و 
همان گونــه کــه اعظمــی )۱۳95( تصریــح کــرده اســت، توفیــق در اجــرای ایــن برنامه هــای حمایتــی نیــز نســبتی بــا توفیــق عــام اقتصادهــای ملــی دارد 
خ بیــکاری می شــود و در نتیجــه  و از همیــن روســت کــه چرخــه ای شــکل می گیــرد کــه طــی آن قــدرت اقتصــادی باالتــر کشــور موجــب پایین مانــدن نــر
تعــداد کم تــر بیــکاران بــه آنــان کمــک می کنــد کــه ســهم بیشــتری از حمایت هــای اختصاصــی دوران بیــکاری را از آن خــود کننــد. برخــورداری کشــور 
کــه »توســعه یافته ها« بــرای خــود ســاخته اند، نکتــه ی مهمــی بــرای درک دقیق تــر بحرانــی  از قــدرت اقتصــادی و قــرار داشــتن کشــور در فهرســتی 
اســت کــه کشــورهایی ماننــد ایــران را گرفتــار خــود کــرده، امــا در نهایــت مــا بــه مداقه هــای تحلیلــی بســیار بیشــتری نیــاز داریــم تــا بتوانیــم حرف هــای 
ع تــوان اقتصــادی کشــورها، حاجــت چندانــی بــه رویاپــردازی  ارزشــمندی را دربــاره ی مــورد ایــران بــه زبــان آوریــم. بــرای مثــال در همیــن موضــو
دربــاره ی قــدرت اقتصــادی برتــر دیگــران نخواهیــم داشــت و بــه جــای آن می توانیــم بــه ســراغ طراحــی نظــام بیمــه ی بیــکاری در ایــران برویــم و 
کــه مــا چگونــه و بــا چــه معیارهــا، محک هــا و محاســباتی »تــوان« و »بنیــه«ی اقتصــادی کشــور خــود را بــرآورد و  بــا جزئیــات بیشــتری از آن بپرســیم 
ارزیابــی کرده ایــم. در ایــن صــورت احتمــااًل بهتــر خواهیــم توانســت نســبت میــان برآوردهــا و ارزیابی هــای پیشــین و بحران هــای کنونــی مبتالبــه 
کــه در بســیاری از  نظام هــا و خرده نظام هــای رفاهــی و تأمینــی در کشــور را درک کنیــم. طــی مــرور تجربــه ی ایــران و تکینگی هایــش خواهیــم دیــد 
کــه خبــر از نادیده انگاشــتن »احتمــال« بحــران می دهنــد. نمونــه ی آن را می تــوان در  تعریــف دوره هایــی طوالنــی از  خ داده اســت  مــوارد، اتفاقاتــی ر
کــه به وضــوح تنهــا در شــرایطی  تخصیــص مقرری هــای دوره ی بیــکاری بــه درصــدی انــدک از افــراد تحــت پوشــش قانــون کار دانســت؛ موضوعــی 
کثریــت قاطــع بیــکاران را نیــز تشــکیل دهنــد. از ســوی دیگــر، اشــتغال آفرینی  از بنیــان عقالنــی برخــوردار اســت کــه آن درصــد انــدک تحــت پوشــش، ا
در ایــران نیــز از روندهــای جهانــی جایگزینــی مشــاغل پایــدار و دایمــی بــا مشــاغل لــرزان و عــاری از دورنمــای اطمینان بخــش بی نصیــب نمانده انــد، 
کــه انــواع پایدارتــری از  و در حالی کــه نظــام بیمــه ی بیــکاری کشــور هم چنــان خــود را متعهــد بــه وفــاداری بــه »اقلیــت«ی از نیروهــای کار می دانــد 
ــان را از هــر گونــه امــکان بازگشــت  کــه آن گــوار را تجربــه می کننــد  اشــتغال را تجربــه می کننــد، بســیاری از نیروهــای کار در ایــران شــرایطی چنــان نا
بــه دامنــه ی تحــت پوشــش نظــام بیمــه ی بیــکاری بــه دور نــگاه مــی دارد. چنان کــه در ادامــه خواهیــد دیــد، مــا تأمــل انتقــادی خــود دربــاره ی 
ــزی،  ع متمرکــز کرده ایــم؛ این کــه در نهایــت و بــه عنــوان شــاخصه ای عــام و رال ظرفیت هــای نظــام بیمــه ی بیــکاری در ایــران را بــر همیــن موضــو
بایــد از تحــول نظــام کنونــی و گــذار آن بــه الگویــی حمایــت کنیــم کــه ســطح پایین تــری از حمایــت را در اختیــار درصــد باالتــری از افــراد تحــت شــمول 
کت(هایــی کــه بایــد در چنیــن تحلیلــی مــورد توجــه قــرار بگیــرد و هیــچ گاه نادیــده انگاشــته  قــرار می دهــد. بــه زعــم مــا، یکــی از مهم تریــن واقعیــت )فا
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ع آن ارتقــای اشــتغال و حمایــت در برابــر بیــکاری اســت، دینامیســمی بایــد شــکل بگیــرد  کــه موضــو کــه بنابــر مقاوله نامــه ی ۱۶۸  نشــود، ایــن اســت 
کــه از یــک ســو مشــوق اشــتغال باشــد و هــدف اصلــی از حمایت هــای دوره ی بیــکاری را نیــز حفــظ تــوان فــرد بــرای اشــتغال یابی یــا کارجویــی بدانــد، 
کثریــت مطلــق مشــاغل در جهــان  کــه ا کار را در دســتور کار خــود قــرار دهــد و پذیــرای ایــن واقعیــت باشــد  کثــری انــواع  و از ســوی دیگــر، شــمول حدا
امروزیــن در اختیــار مشــاغلی اســت کــه بــا عناویــن مختلفــی چــون ناپایــدار، موقــت، مــدت معیــن، غیررســمی و .... آن هــا را از انــدک عناویــن شــغلی 

پایــدار تفکیــک می کنیــم. 

مورد شیلی

تشویق استخدام دایم

کــه از ابتــدای قــرن بیســت و یکــم در شــیلی بــه اجــرا درآمــده و طــی دو دهــه ی اخیــر بــا اصالحاتــی نیــز روبــرو شــده اســت، نظــام تســهیم  در الگویــی 
کــه از کارگــران موقــت اســتفاده می کننــد، موظف انــد خــود پرداخــت  ع اشــتغال متفــاوت اســت. کارفرمایانــی  حــق بیمــه ی بیــکاری بــه فراخــور نــو
کامــل حــق بیمــه ی ایــن کارگــران را بــر عهــده گیرنــد. در مقابــل، اشــتغال دایمــی مســئولیت پرداخــت ســهمی از حــق بیمــه را متوجــه کارگــران می کنــد 

تــا بدین ترتیــب مشــوقی عینــی بــرای اســتخدام کارگــران دائــم وجــود داشــته باشــد. 

اصالحات 2009: شمول مضاعف مشاغل ناپایدار

کــه در جــدول زیــر مشــخص اســت، در مــورد کارگــران بــا قــرارداد پایــان بــاز )دایــم(۱ ســهم بیمه پــردازی در  پــس از اصالحــات ســال 2009، همان طــور 
کارگــر پرداخــت می شــود. عــالوه بــر  صنــدوق اول )پس انــداز فــردی ISF( 2.2% دســتمزد اســت. از ایــن مقــدار ۱.۶% توســط کارفرمــا و 0.۶% توســط 
ایــن 0.۸% دســتمزد ســهم صنــدوق دوم )همبســتگی SSF( می شــود. در مــورد کارگــران موقــت 2.۸% دســتمزد ســهم صنــدوق اول و 0.2% دســتمزد 
کــه هــر دو توســط کارفرمــا پرداختــه می شــود.2 دولــت نیــز ســاالنه مبلــغ ثابتــی بــه صنــدوق همبســتگی واریــز می کنــد۳.  ســهم صنــدوق دوم می شــود 

جدول 8 نرخ های سهم پردازی در بیمه بیکاری شیلی

قراردادهای پایان باز )دائم(قرادادهای مدت معیت )موقت(

میزان سهم هر یک از:میزان سهم هر یک از:

صندوق اول کل
)پس انداز فردی(

صندوق دوم 
 صندوق اول کل)همبستگی(

)پس انداز فردی(
صندوق دوم 
)همبستگی(

0.8%1.6%2.4%0.2%2.8%3%کارفرما

-0.6%0.6%--0%کارگر

0.8%2.2%3%0.2%2.8%3%کل

1-  open-ended work contract
2-  https://www.issa.int/en/-/unemployment-insurance-in-chile-reform-and-innovation

ــه سیاســت گذاری و اجــرای برنامه هــای خــود در حوزه هــای  کشــور در ایــن زمینه هــا دســت ب ــر عناصــر زمینــه ای خــاص  ــکا ب ــا ات ــد ب ــت بای ــران در نهای ــت در ای ــه دول ــر این ک کیــد ب ــا تأ 3-  ب
آمــوزش و مهارت افزایــی، اشــتغال آفرینی و حمایت هــای اجتماعــی در دوره ی بیــکاری بزنــد، بایــد یــادآور شــدکه »محاســبات« مربــوط بــه الگــوی مشــارکت دولــت در برنامه هایــی ترکیبــی 
کــه مایــل اســت رفتــار رایــج »عددپرانــی« در پیشــنهاد افزایــش  ج اســت، در حالی کــه دولــت ایــران در صورتــی  کشــور شــیلی اجــرا می شــود، از دســترس پژوهش گــران خــار ماننــد آن چــه در 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــناد تخصص ــرده و اس ک ــتفاده  ــک اس ــترهای دیپلماتی ــد از بس ــد، می توان کن ــن  ــر جایگزی ــر و آینده نگرانه ت ــاری منطقی ت ــا رفت ــهم پردازان را ب ــارکت س ــد مش ــای درص کاهش ه و 
کمک رســانی های اضطــراری  کار دایــم و موقــت و نیــز برآوردهــای انجــام شــده بــرای مشــارکت دولــت در  چگونگــی محاســبات مربــوط بــه درصدهــای ســهم پردازی متفــاوت بــرای نیروهــای 
کنــد. کوشــیده اند از چنیــن الگویــی بــرای ایجــاد تحــول در نظــام بیمــه ی بیــکاری خــود بهــره بگیرنــد، دریافــت  کــه  بــه صندوق هــای پس انــداز فــردی را از دولــت شــیلی و دیگــر دولت هایــی 
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شکل 1  آمیخته  سهم پردازی برای کارگران با قرارداد دائم در بیمه بیکاری شیلی

 

 

 پردازی برای کارگران با قرارداد دائم در بیمه بیکاری شیلیی سهمآمیخته -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پردازی برای کارگران با قرارداد مدت معین در بیمه بیکاری شیلیآمیخته سهم -2شکل 

 

 

 

 

 

 

  

انداز حساب پس
 شخصی

بستگیصندوق هم  

 مزایا
 درصدی از دستمزد -
 پرداختی نزولی -
 ماه 5حداکثر  -
با تعیین حداقل و حداکثر  -

 مبلغ مقرری

 بازنشستگی -
 استعفا-
 مرگ -

6.0%  

مقدار 
 ساالنه

2.2%  

 کارگران

%1.0 کارفرمایان  

 دولت

6.0%  

 اخراج

 سایر اتفاقات

انداز حساب پس
 شخصی

بستگیصندوق هم  

0.6%  
 باشده ماه تضمین 2
و  %05جایگزینی  هاینرخ

06% 

 %2.0 کارفرمایان

6.2% 

 پایان دوره یا خدمت

کثــر 5 مــاه دریافــت کننــد.  کارگــران بــا قــرارداد پایان بــاز )دایــم( در مــوارد اســتعفا۱ یــا اخــراج2 می تواننــد ســپرده ی پس انــداز شــخصی خــود را در حدا
در مــوارد بازنشســتگی و ازکارافتادگــی کل پس انــداز را یکبــار می تواننــد برداشــت کننــد )واالســکوئز، 2009: ۱(.

شکل 2  آمیخته ی سهم پردازی برای کارگران با قرارداد مدت معین در بیمه بیکاری شیلی

 

 

 پردازی برای کارگران با قرارداد دائم در بیمه بیکاری شیلیی سهمآمیخته -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پردازی برای کارگران با قرارداد مدت معین در بیمه بیکاری شیلیآمیخته سهم -2شکل 

 

 

 

 

 

 

  

انداز حساب پس
 شخصی

بستگیصندوق هم  

 مزایا
 درصدی از دستمزد -
 پرداختی نزولی -
 ماه 5حداکثر  -
با تعیین حداقل و حداکثر  -

 مبلغ مقرری

 بازنشستگی -
 استعفا-
 مرگ -

6.0%  

مقدار 
 ساالنه

2.2%  

 کارگران

%1.0 کارفرمایان  

 دولت

6.0%  

 اخراج

 سایر اتفاقات

انداز حساب پس
 شخصی

بستگیصندوق هم  

0.6%  
 باشده ماه تضمین 2
و  %05جایگزینی  هاینرخ

06% 

 %2.0 کارفرمایان

6.2% 

 پایان دوره یا خدمت

کارگــر می توانــد صرف نظــر از دلیــل بیــکاری و تنهــا بــا شــرط حداقــل ۶ مــاه بیمه پــردازی کل  در مــورد کارگــران بــا قــرارداد مدت مشــخص )موقــت(، 
مبلــغ را برداشــت کنــد )همــان(.

کثــر بــه مــدت پنــج مــاه مطابــق جــدول زیــر از حســاب شــخصی خــود و در صــورت  کارگــران بــا قــرارداد دایــم در هنــگام بیــکاری غیــرارادی، حدا
عــدم کفایــت از صنــدوق دوم )صنــدوق همبســتگی( مقــرری دریافــت می کننــد. شــرط دریافــت مقــرری از صنــدوق دوم حداقــل ســابقه ی ۱2 مــاه 

بیمه پــردازی اســت )همــان( .

1-  resignation
2-  lay-off
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جدول 9 - مراتب تعلق مزایای دوره ی بیکاری به کارگران دائم در بیمه بیکاری شیلی

کثر مبلغ مقرریدرصد از دستمزدماه های بیکاری حداقل مبلغ مقرریحدا

5019000088000اول

4517100073000دوم

4015200064000سوم

3513300056000چهارم

3011400048000پنجم

)Superintendencia de Pensiones )Superintendence of Pension :منبع
پانوشت: مبالغ به پزوی شیلی و مربوط به سالهای 2009و 2019 است.

کتبر 2009، 1 دالر آمریکا = حدود 550 پزوی شیلی. در ا

ایــن جــدول )جــدول 9( هــر ســال بروزرســانی می شــود. بــه عنــوان نمونــه اعــداد جــدول در ســال 2002 مطابــق جــدول ۱0 بــود )هولزمــان و ودوپیــوک، 
 .)222 :20۱2

جدول 10  پرداخت های بیمه بیکاری شیلی

کثر مبلغ مقرریمزایا )% میانگین دستمزد 12 ماه(حداقل مبلغ مقرریمدت زمان بیکاری )ماه( حدا

16500050125000

25400045112000

34600040100000

4385003587500

5300003075000

Seguro de Cesantia 2002 :منبع
پانوشت: مبالغ به پزوی شیلی است.

کثــر دو بــار پرداخــت طــی پنــج ســال تضمیــن می شــود )هولزمــان و ودوپیــوک، 20۱2:  در شــیلی حداقــل مقــرری توســط صنــدوق همبســتگی تــا حدا
.)2۱5

کاهش هر چه بیشتر تبعیض میان کارگران دایم و موقت

خ جایگزینــی ۳5% و ۳0% دریافــت کننــد.  بعــد از اصالحــات ســال 2009، کارگــران موقــت نیــز می تواننــد دو مــاه از صنــدوق دوم )همبســتگی( بــا نــر
کــه 0.2% از دســتمزد کارگــران موقــت بــه صنــدوق دوم واریــز می شــود )واالســکوئز، 2009: 2(. بعــد از همیــن  در واقــع پــس از همیــن اصالحــات بــود 
اصالحــات بــود کــه شــرط ۱2 مــاه ســهم پردازی کارگــران دایــم بــرای اســتفاده از منابــع صنــدوق همبســتگی، تبدیــل شــد بــه شــرط ۱2 مــاه در 2۴ مــاه 

گذشــته و همیــن شــرط بــرای کارگــران موقــت نیــز قــرار داده شــد )واالســکوئز، 2009: 2(.

کاهش اتالف بوروکراتیک و تعمیق مقوله ی مزایای دوره ی بیکاری

کــردن  کــه شــیلی اواًل بــا اضافــه  فــرر و ریــدل )20۱۱( بــا بررســی تطبیقــی الگوهــای مبتنــی بــر حســاب پس انــداز در آمریــکای التیــن، یــادآور شــده اند 
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نقــش تکمیلــی دولــت، باعــث شــده مقولــه ی مزایــا۱ در نظــام بیمــه ی بیــکاری آن عمــق بیشــتری پیــدا کنــد و محــدود بــه ذخیــره ی فــردی نشــود، و 
گیــر، از هزینه هــای اداره و نظــارت بــر تخصیــص اســتحقاقات بیمــه ای بیــکاران کاســته اســت. ثانیــًا شــیلی بــا طراحــی ایــن الگــوی فرا

ج در مقاوله نامه ی 168 تبلور دینامیسم مندر

به این ترتیــب تقســیم کاری میــان دو صنــدوق بیمــه ی بیــکاری و صنــدوق همبســتگی شــکل گرفــت تــا صنــدوق نخســت حمایــت دســترس پذیرتری 
را در اختیــار حامــالن اشــکال جدیــد اشــتغال قــرار دهــد و صنــدوق دوم ســهم بیشــتری از منابــع خــود را در اختیــار آن بیکارانــی قــرار دهــد کــه از مشــاغل 
کــرد. بــه بیــان بهتــر، صنــدوق بیمــه ی بیــکاری موظــف  دائمــی اخــراج شــده اند و منطقــًا دوره ای طوالنی تــر از جســتجوی شــغل را تجربــه خواهنــد 
شــده اســت حمایــت گســترده تر و در عین حــال محدودتــر را در اختیــار همــگان قــرار دهــد و ایــن حمایــت را بــا دشــواری کمتــری در اختیــار بیــکاران 
مشــاغل ناپایــدار بگــذارد، تــا ایــن دســته از بیــکاران توأمــان از حمایتــی حداقلــی برخــوردار و در عین حــال پایبنــد بــه مســئولیت اجتماعــی خویــش 
ــی  ــت. در دوره های ــز هس ــدادواری2 نی ــای ض ــامل تعدیل ه ــیلی ش ــکاری ش ــه ی بی ــه ی بیم ــند. برنام ــه باش ــتمر و مجدان ــی« مس ــر »کارجوی ــی ب مبن
خ جایگزینــی 25% از صنــدوق همبســتگی مجــاز می شــود  ــر ــا ن خ بیــکاری بیشــتر از میانگیــن چهــار ســال قبــل باشــد، دو پرداخــت اضافــی ب ــر کــه ن

)واالســکوئز، 2009: 2(.

نقاط قوت برنامه ی شیلی

کاهش مسائل ناشی از استخری بودن

ــه  ــاال ب ــداری ب ــا پای ــع ایــن صندوق هــا از مشــاغلی ب کــه معمــواًل مناب یکــی از مشــکالت عــام در طراحــی صندوق هــای بیمــه ی بیــکاری ایــن اســت 
کــه ممکــن اســت منجــر  ســمت مشــاغل ناپایــدار بازتوزیــع می شــود. ایــن بــه علــت ماهیــت اســتخری بــودن صندوق هــای بیمــه ی بیــکاری اســت 
بــه مخاطــرات اخالقــی نیــز شــود )هولزمــان و ودوپیــوک، 20۱2: 259(. برنامه هــای بیمــه ی بیــکاری مبتنــی بــر حســاب پس انــداز شــخصی )کــه 
در کشــورهای متعــدد آمریــکای جنوبــی پیــاده شــده اســت( هــر دوی ایــن مخاطــرات را کاهــش می دهــد. همچنیــن در ایــن حالــت نیــازی چندانــی 
خ  ــا غیــرارادی بــودن( نیســت. در واقــع در شــکل خالــص ایــن برنامه هــا هیــچ توزیــع مجــددی ر ع بیــکاری )ارادی ی بــه بوروکراســی تشــخیص نــو

نمی دهــد )هولزمــان و ودوپیــوک، 20۱2: 259(.

تعبیه ی صندوقی تکمیلی برای حمایت های ضروری از پس انداز فردی

کــه دوره هــای ســهم پردازی کوتاه مــدت منجــر بــه مقرری هــای ناچیــز  از ضعف هــای مهــم الگــوی عــام مبتنــی بــر پس انــداز فــردی ایــن اســت 
می شــود )هولزمــان و ودوپیــوک، 20۱2: 2۶0(. ارزیابی هــای متعــدد از حســاب های پس انــداز فــردی در بیمــه ی بیــکاری نشــان دهنــده ی 
ــدار  ــاغل ناپای ــرادی در مش ــرای اف ــخصات، ب ــن مش ــا ای ــه ای ب ــن برنام ــت. همچنی ــت مقرری هاس ــدم کفای ــه و ع ــن برنام ــن ای ــش پایی ــطح پوش س
کــه بــه تنــاوب دچــار بیــکاری می شــوند، منطقــًا مناســب و برانگیزاننــده نیســت. بــا ایــن اوصــاف، برنامــه ی حســاب پس انــداز فــردی حتمــا نیــاز بــه 
ــرای همــه ی مشــموالن حمایت هــای ادعــا شــده تضمیــن کنــد. شــیلی چنیــن نظــام  ــی از پرداخــت را ب ــا حداقل ــی و دولتــی دارد ت برنامــه ای تکمیل
کارتــر، 20۱7: ۳۳؛ ســازمان بین المللــی  کــه در ســال 2009 بــه کارگــران موقــت نیــز تســری یافــت )بیســتا و  دوگانــه ای بــرای بیمــه ی بیــکاری دارد 

کار، ۱۳95: 7۸(.

1- Benefit
2-  Counter-cyclical adjustment
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افزایش تاب آوری سیستماتیک در مواجهه با بحران های اقتصادی

برنامــه ی بیمــه ی بیــکاری در شــیلی گام مهمــی در جهــت حمایــت از بیــکاران در کشــور شــیلی بــود و بــه ویــژه در دوره ی بحــران اقتصــادی پــس از 
خ بیــکاری در آن کشــور را بــاال بــرد، بســیار مفیــد واقــع شــد. کــه نــر دهــه ی ۱990 

نقاط ضعف برنامه ی شیلی 

ضعف در دسترسی، سطح پوشش و کفایت مقرری

ــًا معــادل حداقــل دســتمزد اســت. در ســال 2002  ــل مشــاهده اســت، ســقف پرداختــی مقــرری بیــکاری تقریب ــه در جــداول 9 و ۱0 قاب ک همان طــور 
حداقــل دســتمزد در شــیلی ۱0۸ هــزار و در ســال 20۱0 معــادل ۱۶۸ هــزار پــزوی شــیلی بــوده اســت.۱ حداقــل دســتمزد در شــیلی نیــز همــواره پایین تــر از 
ســبد معیشــتی خانــوار اســت.2 بنابرایــن در مــورد ایــن کــه آیــا مقــرری بیــکاری در شــیلی »اصــل کفایــت« را نقــض نمی کنــد نگرانــی جــدی وجــود دارد. 
کــه در هــر دوره ای از تجربــه ی بیــکاری بــه پنــج مــاه محــدود شــد، یکــی از پایین تریــن ســقف ها در  نکتــه ی دیگــر این کــه، ســقف پرداخــت مقــرری 
برنامــه ی بیمــه ی بیــکاری دنیــا محســوب می شــود. هــر چنــد قابــل درک اســت کــه تعییــن چنیــن ســقفی بــه ایــن دلیــل بــوده اســت کــه »مخاطــره ی 
اخالقــی«۳ ناشــی از امــکان رخوت افزایــی پرداخــت مقــرری بــه حداقــل برســد، هنــوز نمی دانیــم کــه بــر اســاس کــدام محاســبات ســقف پنــج مــاه بــرای 

پرداخــت مقــرری در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــا بســیاری  ــر ایــران اســت، امــا در مقایســه ب از ســوی دیگــر، ســطح پوشــش بیمــه ی بیــکاری در شــیلی ۳۶% اســت.۴ ایــن رقــم هــم بیــش از دو براب
بیمه هــای بیــکاری در جهــان چنــدان رقــم قابــل مالحظــه ای محســوب نمی شــود. بــه عبــارت دیگــر ســطح بخشــندگی ایــن برنامــه بــاال نیســت، امــا 

ســطح پوشــش آن نیــز چنــدان بــاال نرفتــه اســت. 

آموزه های برآمده از تجربه ی شیلی - گمانه های اولیه

کنــون بایــد بــه ارائــه ی بینش هایــی بپردازیــم کــه بــا الهــام از برنامــه ی به اجــرا درآمــده در شــیلی، ممکــن اســت بــه مــا کمــک کننــد کــه بــه ایده هــای  ا
کثــری دســت پیــدا  کارآمــد کنونــی در حــوزه ی بیمــه ی بیــکاری بــا یــک نظــام برخــوردار از کارآمــدی و شــمول حدا بهتــری بــرای جایگزینــی نظــام نا

کنیــم. 

دوگانه ی سطح پوشش - سطح بخشندگی

در برنامــه ی فعلــی بیمــه ی بیــکاری در ایــران رقــم ســهم پردازی ماننــد شــیلی  و برابــر بــا ۳% اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در شــیلی دولــت ســاالنه حــدود 
خ جایگزینــی و مــدت پرداخــت بیمــه ی بیــکاری در شــیلی نســبت  ۱۴.5 میلیــون دالر بــه صنــدوق بیمــه ی بیــکاری کمــک می کنــد.5 بــا ایــن حــال نــر
کــه تصــوری از میــزان کمــک مالــی دولــت در شــیلی بــه دســت آوریــم، بایــد برخــی آمــار  بــه ایــران پایین تــر و ســطح پوشــش باالتــر اســت. بــرای ایــن 
گــر جمعیــت ســهم پرداز در بیمــه ی بیــکاری شــیلی را 5 میلیــون نفــر در نظــر بگیریــم و بــا احتســاب حــدود ۸50 دالر میانگیــن درآمــد  را مــرور کنیــم. ا
ع دو صنــدوق حــدود ۱.5 میلیــارد دالر خواهــد بــود. بــه ایــن ترتیــب رقــم واریــزی  ماهانــه و ســهم ۳ درصــد بیمه پــردازی، ورودی ســاالنه ی مجمــو

دولــت نســبت بــه ایــن مبلــغ چنــدان زیــاد نیســت. 

1-  https://countryeconomy.com/national-minimum-wage/chile
2-  https://wageindicator.org/salary/living-wage/chile-living-wage-series-december-2018
https://tradingeconomics.com/chile/employment-rate
3-  Moral hazard
4-  https://www.oecd.org/els/soc/SOCR_UBPseudoCoverageRates.xlsx
5-  https://www.issa.int/en/-/unemployment-insurance-in-chile-reform-and-innovation
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دوگانه ی حکمرانی خصوصی - حکمرانی ترکیبی

گــزارش تنظیم شــده بــرای بانــک جهانــی دربــاره ی نظــام بیمــه ی بیــکاری شــیلی، یکــی از مزایــای آن را نقش آفرینــی  آچیــودو و دیگــران )200۶( در 
کــه هــر  مســتقیم و جــدی بخــش خصوصــی دانســته اند. ایــن ادعــا را نیــز بایــد بــا دقــت بیشــتری مــورد تأمــل قــرار داد و نبایــد بــه ســادگی پذیرفــت 
صورتــی از ســپردن عنــان امــور حکمرانــی بــه بخــش خصوصــی، متــرادف بــا تحقــق هــر چــه بیشــتر منافــع عمومــی و کاســتن از میــزان اتــالف منابــع 

عمومــی اســت. 

نفی حیات جزیره ای نظام کاریابی و مهارت افزایی

کــه کاریابی هــا جایــگاه بســیار مهمــی در نظــام رفاهــی و حمایتــی شــیلی دارنــد و بایــد نقــش  کیــد بــر لــزوم »کارجویــی« بیــکاران بدیــن معناســت  تأ
کننــد. در  کارجویــان بــرای خــروج از شــمول حمایت هــای خــاص دوره ی بیــکاری ایفــا  خویــش را بــرای پاســخ گویی هــر چــه ســریع تر بــه نیــاز 
کــه کشــور بــا بحــران اقتصــادی روبروســت، دولــت افزایش هایــی مقطعــی را در دوره هــای اســتحقاق مقــرری بیــکاری قائــل می شــود،  دوره هایــی 
امــا در نهایــت، اولویــت کلیــدی بــرای دولــت، تقویــت و تــداوم هم زمــان دو دینامیســم »حمایــت گســترده ی حداقلــی« و »کاریابــی فعاالنــه« اســت.

بازاندیشی در تکینگی های مورد ایران

خأل سیاست گذاری مبتنی بر تولید و حمایت از اشتغال

کــه  ع را بــه دســت فراموشــی می ســپارد  کــه اساســًا ایــن موضــو در ایــران هم چنــان ادبیاتــی در حــوزه ی بیمــه ی بیــکاری رایــج و هژمونیــک اســت 
هــدف از تمــام ایــن تمهیــدات و حمایت هــای اجتماعــی، کمــک بــه افــراد بیــکار شــده بــرای حفــظ حداقــل امیدهایشــان بــرای بازگشــت ســریع بــه 
ح هــای حمایــت در دوره ی  کــه هــدف از طر ــی کار )۱۳95: ۶۶( تصریــح می کنــد  کــه ســازمان بین الملل ــی اســت  جمــع شــاغالن اســت. ایــن در حال
بیــکاری کاســتن از ضربه پذیــری اقتصادهــای ملــی در برابــر تکانه هــای شــدیدی ماننــد بحــران ســال 200۸ و کمــک بــه خانوارهــا و افــراد در جهــت 
کــه  کــه ایــن شــرایط را تشــدید می کنــد، گســترش روزافــزون اقســامی از اشــتغال اســت  نجــات خودشــان از تبعــات چنیــن تکانه هایــی اســت. عاملــی 
ناپایدارتــر هســتند و در نتیجــه بــا دشــواری بــه مراتب بیشــتری حداقل هــای قانونــی الزم را بــرای دریافــت حمایت هــای دوره ی بیــکاری کســب 
کــه ناپایدارتــر شــدن  کــرده و یــادآور می شــود  کار امــا در قبــال ایــن واقعیــت، هم چنــان موضعــی اشــتغال محور اتخــاذ  می کننــد. ســازمان بین المللــی 
کــرده  کــه می خواهنــد حداقل هــای اســتاندارد زندگــی خــود را حفــظ  مشــاغل بــه معنــای ضــرورت طراحی هــای بهتــر حمایتــی بــرای کســانی اســت 
کــه امیدوارنــد پایدارتــر از موقعیت هــای پیشــین باشــد - بکوشــند. اعظمــی )۱۳95( هــم  و بــرای بــه دســت آوردن مجــدد یــک موقعیــت شــغلی - 
خ بــاالی آن را بایــد دردنشــان یــک بیمــاری دانســت، حمایت هــای دوره ی بیــکاری را مســکنی  بــا بیــان این کــه در نهایــت بیــکاری و خاصــه نــر
کارآمــدی سیاســت های اشــتغال آفرینی اســت - بگیــرد.  کــه همانــا ایجــاد اشــتغال و بهبــود  کــه قــرار نیســت جــای درمــان اصلــی را -  می دانــد 
ح چنیــن ادعایــی چنــدان خوشــایند نباشــد و آن را زمینــه ای بــرای کاســتن  ممکــن اســت بــرای برخــی فعــاالن و مخاطبــان ایــن حــوزه در ایــران، طــر
ــرای  ــد پذی ــود، بای ــئولیت های خ ــت مس ــکاری در فهرس ــه ی بی ــدوق بیم ــًا صن ــه اساس ک ــت  ــن اس ــت ای ــا واقعی ــد، ام ــا بپندارن ــه ی حمایت ه از دامن
هزینه هــای مربــوط بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی و فنی-حرفــه ای بیــکاران نیــز باشــد، و ایــن خــود شــاهدی اســت بــر این کــه تبدیــل صنــدوق 
ع پاســخ گویی بــه مطالبــات متعــدد پولــی - مالــی - نقــدی بیــکاران اســت، متــرادف بــا دور شــدن آن از  کــه شــدیدًا درگیــر بــا موضــو بــه مرجعــی 
مســئولیت های اصیلــش بــوده اســت. بــه بیــان دیگــر، انباشــت بحران هــای مبتالبــه صنــدوق بیمــه ی بیــکاری، موجــب شــده ایــن نکتــه ی کلیــدی 
کارآمــوزی بــا هــدف  کــه یکــی از نخســتین الزامــات قانونــی متوجــه فــرد بیــکار شــده شــرکت در دوره هــای  جایگاهــی فرعــی و حاشــیه ای بیابــد 
کــه فــرد بیــکار موظــف می شــود طــی سلســله مراتب و  ــر همیــن مبناســت  کار اســت و اساســًا ب ــازار  ــه ب ــرای ورود موفــق ب کتســاب صالحیت هایــی ب ا
گام هایــی شــغل های تخصصــی پیشــنهادی بــه خــود را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد و نهایتــًا یکــی از آن هــا را بپذیــرد. در واقعیــت امــا بــا نظــام رفاهــی و 
کــه جــای چندانــی بــرای تحقــق مقولــه ی »حــوزه ی تخصصــی« باقــی نگذاشــته و مقاومــت بایســته ای هــم از  تأمینــی بحــران زده ای روبــرو هســتیم 

ــد.  ــان نمی ده ــای کار نش ــازی نیروه ــی و ساده س ــزون مهارت زدای ــوج روزاف ــر م ــش در براب خوی
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در روایــت اعظمــی )۱۳95( بــرای تبییــن ایــن واقعیــت کــه نیروهــای کار در ایــران بــه شــکلی روزافــزون شــرایط ناپایــدار و نگران کننــده ای یافته انــد، 
کــه دربــاره ی بســیاری از کارگــران بــا قــرارداد مــدت  کــم بــر اقتصــاد جهانــی و تأثیــر آن بــر اقتصــاد کشــور اشــاره می شــود؛ امــری  ع رکــود حا بــه موضــو
معیــن، عــدم تمدیــد قــرارداد آنــان را در پــی داشــته و در نتیجــه بســیاری از آن هــا را بــه فهرســت نیازمنــدان دریافــت مقــرری دوره ی بیــکاری 
کــه اصلی تریــن پاســخ نظــام بیمــه ی بیــکاری در ایــران بــه  کــرد  کــرده اســت. بــا این حــال، نمی تــوان از یــادآوری ایــن واقعیــت خــودداری  اضافــه 
ــت  ــرادی از فهرس ــری اف کث ــذف حدا ــرای ح ــوس، ب ــوس و نامحس ــی محس ــی و نظارت ــازوکارهای تفتیش ــواع س ــه ی ان ــزون، تعبی ــران روزاف ــن بح ای
کــه شــواهدی دال بــر برخــورداری آنــان از منابــع درآمــدی دیگــر و یــا وجــود شــبهه هایی در اصــل اســتحقاق آنــان  مطالبه گــران مقــرری بــوده اســت 
کــه  خ داده،  بــرای برخــورداری از ایــن حمایت هــا وجــود دارد. در حالــی ایــن تحریــف در مبانــی و ارکان کلیــدی نظــام حمایتــی بیمــه ی بیــکاری ر
نظریه پــردازان متعــددی در ســال های گذشــته نســبت بــه خــروج آهســته و تدریجــی دولــت از جایــگاه نهــاد مســئول نســبت بــه سرنوشــت نیروهــای 
کامــی هــر چــه بیشــتر روندهــای توســعه آفرینی در کشــور دانســتند۱. پــس اساســًا  کار را زمینــه ای بــرای نا کار هشــدار داده و بی دفاع ســازی نیروهــای 
کــرده و  کــه نظــام بیمــه ی بیــکاری در کشــور اولویت هــای اشــتغال آفرینی و توانمندســازی خــود را رهــا  قــرار بــر ایــن نبــود - و نمی توانســت باشــد - 
درگیــر پاســخ گویی های مکــرر مالــی بــه بیکارانــی شــود کــه می بایســت مهم تریــن اضطــرار خــود را بازگشــت هــر چــه کیفی تــر بــه بــازار کار بــرای احیــای 
کــه حوزه هــای سیاســتی درهم پیوســته ای  کار )۱۳95: ۶0( در ایــن زمینــه تصریــح می کنــد  امنیــت درآمدی شــان بداننــد. ســازمان بین المللــی 

کنــار و در ترکیــب بــا یکدیگــر، بــر احتمــال برخــورداری درصــد بیشــتری از افــراد جامعــه از امنیــت درآمــدی می افزاینــد:  کــه در  وجــود دارد 
»اشتغال« و »حمایت شغلی«؛   ●
»دستمزدها )از جمله تخصیص حداقل دستمزد(« ؛   ●
»چانه زنی جمعی«؛   ●
»سیاست های بازار کار فعال«؛   ●
و سیاست های مربوط به حمایت از کار مراقبتی و ارتقای برابری جنسیتی.   ●

ع یافته انــد، کمــک  کــه در جهــان امــروز رواج و شــیو کــه بســیاری از مشــاغلی  بــا ایــن اوصــاف، ســازمان بین المللــی کار منکــر ایــن واقعیــت نیســت 
کار را در تحقــق توأمــان آن حوزه هــای سیاســتی  چندانــی بــه بهبــود امنیــت درآمــدی و آتیه پــردازی نیروهــای کار نمی کننــد، امــا در نهایــت چــاره ی 
درهم پیوســته می دانــد. شــایان توجــه این کــه، در ایــران و بــه تقلیــد از ادبیــات بین المللــی ایــن حــوزه، ســخن از حمایت هــای محــدود از جوانــان 
کار بــه شــکلی فزاینــده  کار نیــز بــه میــان آمــده اســت. فلســفه ی تعریــف چنیــن سیاســت هایی در عرصــه ی بین المللــی روشــن اســت؛ بــازار  جویــای 
فرصت هــای ورود بــه خویــش را از نیروهــای جدیــد ســلب می کنــد و تنهــا راه بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل، تســری حمایت هــای تخصیصــی بــه 
ح کــرد کــه در حالــی کــه بیکارشــدگان بســیاری،  بیکارشــدگان و بــه بیکارمانــدگان اســت2. در ایــران امــا بایــد ایــن پرســش را بــا قاطعیــت بیشــتری مطــر
علی رغــم برخــورداری بســیاری از آن هــا از صالحیت هــای الزم، از دریافــت عادالنــه ی چنیــن حمایت هایــی محــروم می ماننــد، چطــور می تــوان 

کــه تدویــن برنامــه ای بــرای حمایــت از بیکارمانــدگان از توجیــه عقالنــی و حرفــه ای الزم برخــوردار باشــد.  انتظــار داشــت 

فقدان سیاست گذاری مبتنی بر تحقق توأمان فانکشن های حمایت از بیکاران

عطــف بــه عنــوان پیشــین و بــا ارجــاع بــه ســندی کــه دفتــر بیمه هــای اجتماعــی وزارت تعــاون در ایــن زمینــه تدویــن کــرده اســت )اعظمــی، ۱۳95(، 
بایــد بــرای نظــام حمایــت از بیــکاران ســه »کارویــژه ی تخصصــی« یــا »زیرحــوزه ی تخصصــی« قائــل شــویم کــه مــا ترجیــح می دهیــم آن هــا را بــا همــان 
کــه توفیــق نظــام حمایت هــای اجتماعــی در دوره ی بیــکاری مــالزم بــا کامیابــی توأمــان ایــن ســه  تعبیــر »فانکشــن« خطــاب کنیــم و مدعــی شــویم 

فانکشــن یــا کارویــژه ی تخصصــی اســت: 

ــا، مالجــو و صداقــت، مــا را از توقــف در ایــن  ــا رئیس دان 1-  وجــود انبوهــی از تحلیل هــای ارائه شــده از ســوی صاحبنظــران مختلــف در ایــن زمینــه، از دینــی ترکمانــی، مؤمنــی و میــدری ت
مــورد بــاز مــی دارد.  

کار )1395: 77( 2-  ر.ک سازمان بین المللی 
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دهد.  ی بیکاری رخ می ی حمایت در دوره با برداشتن تأکید از عنصر مالی، تحول مهمی هم در تفسیر ما از مقوله 

»تأمین اجتماعی« قرار نیست تنها مؤلفه و رکن فعال برای کاستن از عدم امنیت درآمدی باشد. به تصریح اعظمی  

ه متوجه آنان است رهایی یابند تا بتوانند اثربخشی  های تأمین اجتماعی باید از فشار مالی شدیدی ک ( نظام۱۳۹۵)

بی  دیگر،  بیان  به  کنند.  احیا  را  نه صرفاً  عملکرد خویش  و  کار،  نیروهای  تمام  که  شرایطی  در  که  معناست 

ی بیکاری ناگهانی هستند، نظام  فزاینده   نیروهای کار برخوردار از اشتغال پایدار و دایم، در معرض مخاطرات

اندیش به کارگزاری اضطراری تبدیل  گذار و بلندمدت چنین از رکنی سیاست جتماعی کشور اینرفاه و تأمین ا

های جدید نیروی کار نیز عملکردی غیرحمایتی و دلسردکننده دارد؛ شود که در نهایت در قبال بسیاری از تیپ 

شان ای و معنابخش حرفه  تیفعالهای اجتماعی مرتبط با  زار کار، اجتماعات و سازمان عملکردی که آنان را از با

می می طرد  و  )فیتزپتریک،  راند  فانکشن۸۳:  ۱۳۸۳کند  توأمان  تحقق  باید  پس  پیش(.  الزام  های  را  گفته 

کند. این معنای  ی های مختلف بیکاران برقرار متغییرناپذیری دانست که معنایی متکثر از »برابری« را میان گروه 

های ایستا از برابری، در اختیار ما قرار  ی« است که رالز، در نقد خوانش متکثر متناسب با همان درکی از »برابر 

آموزشیحمایت

حمایت مالی

حمایت استخدامی 
و کاریابی

خ می دهــد. »تأمیــن اجتماعــی« قــرار  کیــد از عنصــر مالــی، تحــول مهمــی هــم در تفســیر مــا از مقولــه ی حمایــت در دوره ی بیــکاری ر بــا برداشــتن تأ
نیســت تنهــا مؤلفــه و رکــن فعــال بــرای کاســتن از عــدم امنیــت درآمــدی باشــد. بــه تصریــح اعظمــی )۱۳95( نظام هــای تأمیــن اجتماعــی بایــد از 
کــه در  کــه متوجــه آنــان اســت رهایــی یابنــد تــا بتواننــد اثربخشــی عملکــرد خویــش را احیــا کننــد. بــه بیــان دیگــر، بی معناســت  فشــار مالــی شــدیدی 
گهانــی  کار برخــوردار از اشــتغال پایــدار و دایــم، در معــرض مخاطــرات فزاینــده ی بیــکاری نا کــه تمــام نیروهــای کار، و نــه صرفــًا نیروهــای  شــرایطی 
کــه  کارگــزاری اضطــراری تبدیــل شــود  کشــور این چنیــن از رکنــی سیاســت گذار و بلندمدت اندیــش بــه  هســتند، نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی 
کــه آنــان را از بــازار کار،  کار نیــز عملکــردی غیرحمایتــی و دلســردکننده دارد؛ عملکــردی  در نهایــت در قبــال بســیاری از تیپ هــای جدیــد نیــروی 
اجتماعــات و ســازمان های اجتماعــی مرتبــط بــا فعالیــت حرفــه ای و معنابخش شــان می رانــد و طــرد می کنــد )فیتزپتریــک، ۱۳۸۳: ۸۳(. پــس بایــد 
کــه معنایــی متکثــر از »برابــری« را میــان گروه هــای مختلــف بیــکاران  تحقــق توأمــان فانکشــن های پیش گفتــه را الــزام تغییرناپذیــری دانســت 
کــه رالــز، در نقــد خوانش هــای ایســتا از برابــری، در اختیــار مــا قــرار  برقــرار می کنــد. ایــن معنــای متکثــر متناســب بــا همــان درکــی از »برابــری« اســت 
کــه بــه دالیلــی »شــمول« چندانــی را در برنامه هــای پرداخــت مقــرری پیــدا نمی کننــد،  کــه بدین ترتیــب، بســیاری از بیکارانــی  می دهــد۱؛ از ایــن روی 
کــه  در دو کارویــژه ی تخصصــی آمــوزش و اســتخدام بــا حمایــت بیشــتری روبــرو می شــوند و در نهایــت حداقل هایــی از حمایــت را دریافــت می کننــد 

کــرده اســت. کارآمــد کنونــی از ایشــان ســلب  نظــام نا
از ســوی دیگــر، می تــوان تحقــق توأمــان ایــن کارویژه هــای تخصصــی را تداعی گــر آن معنایــی از آزادی دانســت کــه ســن خواهــان محــور قــرار گرفتــن 
کــه تنهــا ۱2 درصــد از کارگــران در  آن در تفســیر ظرفیت هــای توســعه ای کشورهاســت )هزارجریبــی و صفــری، ۱۳9۱: 5۱- 5۴(. در بطــن بحرانــی 
کیــد مضاعــف بــر این کــه گروه هــای محــروم از  سراســر جهــان را از مزایــای مالــی دوره ی بیــکاری بهره منــد می کنــد )ســازمان ملــل، ۱۳95: 7۳(، تأ
حمایت هــای مالــی بایــد بتواننــد اقســام دیگــر، و ای بســا کیفی تــر، از حمایت هــای توانمندســاز2 را دریافــت کننــد تــا بــه آنــان آزادی هــای بیشــتری 

کــردن خویشتن شــان در آینــده ببخشــد، از اهمیــت برخــوردار اســت. بــرای شــکوفا 

کــه بتوانیــم مزیت هایــی را بــه طــرق مختلــف نصیب مــان شــده  1-  شــاید مهم تریــن نمــود خــروج از ایــن ایســتایی را بتــوان در مقولــه ی »حجــاب جهــل« رالــز یافــت؛ مــا زمانــی برابــر می شــویم 
کنیــم بــر ســر نظامــی از همکاری هــا و مشــارکت های برابــر و در عین حــال متکثــر بــا دیگــران بــه توافــق برســیم. در ایــن موضــوع خــاص،  اســت در پرانتــز بگذاریــم و بــدون اتــکا بــر آن هــا تــالش 
کــه اشــتغال  کــه اشــتغال دایــم داشــته یــا دارنــد. ســنت بــر ایــن بــوده  کاری هســتند  کــه بایــد بیــش از دیگــران بــه حجــاب جهــل پایبنــدی نشــان دهــد، نیروهــای  گروهــی  کــه  روشــن اســت 
کنــون امــا  پایــدار آنــان بــه معنــای ادای ســهم به مراتــب ارزشمندترشــان در اقتصــاد قلمــداد شــود و بدین واســطه بتواننــد از حمایت هــای اجتماعــی و رفاهــی بیشــتری نیــز برخــوردار شــوند. ا
کــه  گروه هــای مختلــف شــغلی بــود  بــه نظــر می رســد دیگــر نمی تــوان بــه چنیــن معنــای ایســتایی از برابــری مشــروعیت بخشــید و بــه جــای آن بایــد در فکــر تمهیــد الگوهایــی از دیالــوگ میــان 

آنــان را بــه بــه فراخــور جایــگاه مدنــی و شــهروندی برابرشــان در صحنــه ی اجتماعــی، مســتحق اقســامی از حمایت هــای شــغلی می دانــد. ر.ک )رالــز، 1394: 42(. 
گرفــت. افــراد بــه داشــته هایی ارزشــمند نیازمنــد هســتند تــا بتواننــد  کــه حکمرانــی نولیبرالــی هژمونیــک شــده اســت، نمی تــوان دســت کم  2-  اهمیــت ایــن توانمندســازی ها را در زمانــه ای 

کننــد.  کــه مداومــًا آنــان را در معــرض بیــرون رانــده شــدن از ســپهرهای اجتماعــی و اقتصــادی قــرار می دهــد، مقاومــت  کمــی  در برابــر رقابت هــای متقاطــع و مترا
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گــر تفســیر پیشــنهادی پیش گفتــه را مبنــای تحلیــل نظــام بیمــه ی بیــکاری قــرار دهیــم، »اســتحقاق« دریافــت مقــرری بایــد صرفــًا از کســانی ســلب  ا
کــه در  کــه توانایــی کار دارنــد و بــا این حــال از پذیــرش شــغل پیشــنهادی مناسب شــان ســرباز می زننــد. در واقــع ایــن همــان تعبیــری اســت  شــود 
گاهــی از این کــه در ایــران بســیاری از نیروهــای برخــوردار از ظرفیــت و  کار اعظمــی )۱۳95( هــم مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. بــا ایــن اوصــاف، آ
 بــه حــال خــود رهــا می شــوند، 

ً
کامــاًل تجربــه ی کار، علی رغــم ســوابق ســهم پردازی در نظــام بیمــه ی بیــکاری، در نهایــت در دوره ی بیکاری شــان 

کــه بیمــه ی  ع، بایــد یــادآور شــویم  کــم بــر ایــن نظــام در ایــران اســت. بــرای تشــریح دقیق تــر ایــن موضــو خــود نمــودی مناســب از شــرایط واقعــی حا
گــر فــرض کنیــم کــه گزینه هــای دیگــری  بیــکاری اجبــاری می توانــد تنهــا یکــی از گزینه هایــی باشــد کــه افــراد شــاغل از آن اســتفاده می کننــد. حــال ا
کــه اساســًا گزینــه ی اجبــاری را نپذیرنــد و بــه ســوی  کــه بــه نیروهــای کاری ماننــد کارگــران پــروژه ای ایــن اجــازه را می دهنــد  وجــود داشــته باشــند 
ــا تعجــب  ــه اتحادیه هــا و ارکان صنفــی و حرفــه ای کارگــری می ســپارند۱، آی ــد و مهــار حکمرانــی صندوق هــا را ب کــه اختیاری ان ــد  گزینه هایــی برون
گــر از کارگــری پــروژه ای بشــنویم کــه محــروم نــگاه داشــتن او از دسترســی بــه چنیــن گزینه هایــی عمــاًل موجــب شــده کــه او »بــه نــام خــود و  می کنیــم ا
بــه کام دیگــران« ســهم پردازی کنــد و آیــا اساســًا می توانیــم از مقایســه ی ســطوح مســئولیت پذیری نســبت بــه ســهم پردازان میــان ایــن دو الگــوی 

اجبــاری و اختیــاری ســخنی بگوییــم؟
کــه در ایــران اتفــاق می افتــد و در بحران هایــی  »محرومیــت سیســتماتیک« پیش گفتــه در قبــال گروه هایــی ماننــد کارگــران پــروژه ای سال هاســت 
ــرو  ــا مشــقاتی در دوره هــای بیــکاری خــود روب ــی علیــه اقتصــاد کشــور، ایــن نیروهــای کیفــی ب ماننــد بحران هــای ناشــی از تحریم هــای بین الملل
امــر  بــه توانمندی هــای انســانی و سازمانی شــان در  ایــراد آســیب های جــدی  از  گــذاردن آن هــا نمی توانــد عــاری  کــه پشــت ســر  می شــوند 

ــد.  ــی باش ــردی و گروه ــی« ف »ارزش آفرین
پاســخی کــه معمــواًل از ســوی متولیــان امــر در قبــال ایــن محرومیــت سیســتماتیک ارائــه می شــود، ایــن اســت کــه صنــدوق بیمــه ی بیــکاری همیــن 
حــاال نیــز بــا بحران هــای متعــدد و کســری شــدید منابــع روبروســت و نمی توانــد پذیــرای تعــداد زیــادی از ســهم پذیران مشــروعی باشــد کــه در نهایــت 
بــا اســتناد بــه این کــه قــرارداد کاری آنــان بــه اتمــام رســیده و تمدیــد نشــده، در دوران بیکاری شــان هیــچ بهــره ای از ســال ها ســهم پردازی خویــش 
نمی برنــد. چنیــن پاســخی در حالــی از ســوی متولیــان امــر عرضــه می شــود، کــه در ســند تدوینــی دفتــر بیمه هــای اجتماعــی وزارت تعــاون )اعظمــی، 
کــردن ســهم باالتــر بــرای  کــه نمی تــوان بــا برقــرار  کــه یکــی از مهم تریــن معضــالت مبتالبــه ســهم پردازی یکســان ایــن اســت  ۱۳95( تصریــح شــده 
خ بیــکاری پایین تــری را هــم تجربــه می کننــد، منابــع الزم را بــرای حمایــت از مشــاغل کم بهره مندتــر  کــه در نهایــت نــر مشــاغل بهره مندتــری 
کــرد. بــه بیــان ســاده تر، نیروهــای کاری ماننــد پروژه ای هــای ایــران در حــال پرداخــت هزینــه ی طراحــی ســاده و کم خاصیــت نظامــی از  فراهــم 
کــه در تعریــف منطــق ســهم پردازی آنــان را بالاســتثنا در زمــره ی نیروهــای کار پایــدار قــرار می دهــد و در هنــگام حمایت گــری  ســهم پردازی هســتند 
از هیــچ فرصتــی بــرای محروم کــردن آنــان از آن چــه طــی ســال ها در ســابقه ی بیمه ای شــان انباشــته اند، صرف نظــر نمی کنــد. جایگزینــی ایــن 
کــه مانــع چنیــن صورتــی از محرومیــت سیســتماتیک شــود، نــه تنهــا ضرورتــی رفاهــی، بلکــه الزامــی  طراحــی ســاده بــا طراحــی سلســله مراتبی تری 

دموکراتیک اســت2. 

کشورهایی مانند سوئد و دانمارک اجرا می شود؛ ر.ک اعظمی، 1395  1-  مانند آن چه در 
کــه مــا بــه هیچ وجــه بــا پیشــنهاد ارائه شــده در ســند مزبــور )اعظمــی، 1395( مبنــی بــر افزایــش حــق بیمــه ی بیــکاری بــه میــزان 4 درصــد  2-  البتــه الزم می دانیــم همین جــا یــادآور شــویم 
کار پــروژه ای دچــار محرومیــت  مــزد و مــواردی از ایــن دســت موافــق نیســتیم، زیــرا بــه نظــر می رســد پیشــنهادهای مزبــور بــه جــای بــه رسمیت شــناختن این کــه تیپ هایــی ماننــد نیروهــای 
ــه  کمکــی ب ــه بیــان ســاده تر، چنیــن پیشــنهادهایی  ــی هســتند. ب کنون ــه مطالبــات فزاینــده ی  ــرای پاســخ گویی ب ــع صنــدوق ب ــًا در صــدد حــل مشــکل مناب سیســتماتیک می شــوند، صرف
کننــد. بــه همین ترتیــب، مــا بــه  کنونــی ارائــه  کشــور از آمیختــه ی بحرانــی  کلیــت موضــوع نمی کننــد، و صرفــًا می کوشــند راه هایــی را بــرای برون رفــت نظــام رفاهــی و تأمینــی  بازاندیشــی در 
هیــچ وجــه از جــداول تدوین شــده در ســند پیش گفتــه نیــز اســتقبال و حمایــت نمی کنیــم، زیــرا در حالی کــه بنابــر آمــار موجــود، میانگیــن دوره ی پرداخــت مقــرری در ایــران 19 مــاه اســت و 
کار اســت، در جــداول پیشــنهادی مزبــور هم چنــان بــا امــکان تخصیــص تــا ســقف 36 مــاه مقــرری بــه مشــموالن  ایــن بــه راســتی میانگیــن غیرقابــل قبولــی بــرای یــک نظــام بیمــه ای مشــوق 
کــه ایــن رونــد نزولــی بــا رونــد  حائــز ســوابق طوالنــی روبــرو هســتیم. در عین حــال، توجــه ســند مزبــور بــه ضــرورت نزولــی بــودن حمایت هــا در دوره ی پرداخــت مقرری هــا را بــه شــرطی 

صعــودی ارائــه ی خدمــات آمــوزش و اشــتغال یابی بــرای مقرری بگیــران همــراه باشــد، برخــوردار از منطقــی موجــه می دانیــم. 
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از  سلســله مراتبی  شــکل گیری  می توانــد  عمومــی  بخــش  در  فســاد  ایجــاد  گلوگاه هــای  از  یکــی   )۱9۳  -  ۱۸9  :۱۳۸5( کرمــن  رزآ شــهادت  بــه 
کــه در نهایــت و علی رغــم وجــود زنجیره هــای متعــدد بوروکراتیــک، هیــچ کمکــی  صالحیت هــای تخصصــی مبتنــی بــر »قــدرت تشــخیصی« باشــد 

کاربــرد مســئوالنه تر اختیــارات اعطایــی بــه متولیــان و مســئوالن واحدهــای مختلــف نمی کنــد۱.  بــه 
کــه از حمایت هــای تعریف شــده بــرای دوره ی بیــکاری برخــوردار شــود،  ع تشــخیص این کــه چــه کســی در نهایــت حــق دارد یــا نــدارد  در موضــو
گــرو تــداوم پیچیدگی هایــی  کــه بــه نظــر می رســد تــداوم حیــات خویــش را در  بــا شــکل گیری یــک الیگارشــی بوروکراتیــک در ایــران روبــرو هســتیم 
می بینــد کــه در الگویــی ماننــد الگــوی اجــرا شــده در شــیلی اساســًا بالمحــل شــده اند. پــس بــه عزمــی فراســازمانی نیازمندیــم تــا ایــن امکان فراهم شــود 
گــذار بــه وضعیتــی مســئوالنه تر  کــه یکــی از الزامــات  کــه عملکردهــای غیرپاســخ گویانه ی الیگارشــی مزبــور مــورد نقــادی قــرار بگیرنــد و روشــن شــود 
کارگــزاران دخیــل در تشــکیل و تعمیــق ایــن  بــه لحــاظ اجتماعــی و پاســخ گویانه تر بــه لحــاظ اجتماعــی، یافتــن کارکردهــا و وظایفــی جایگزیــن بــرای 
کــه سال هاســت از اختیــارات اعطایــی بــه  کاربــرد الگویــی ماننــد الگــوی شــیلی، بســیاری از دیوان ســاالرانی را  کــه  الیگارشــی اســت. بدیهــی اســت 
ــر بســیاری از آن هــا  کــه ب ــد  ــر شــواهد موجــود، تصمیماتــی می گیرن ــرای »وارســی« پرونده هــای ارجاعــی اســتفاده می کننــد و در نهایــت، بناب خــود ب
کــه  کــم نیســت، از حیــز انتفــاع ســاقط می کنــد. ایــن امــا مســأله ی جامعــه ی ایــران و مســأله ی ســهم پردازانی نیســت  قواعــد همگــن و هماهنگــی حا
سال هاســت بــا روایــت »در بحــران« بــودن نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ایــران روبــرو هســتند و بســیاری از آنــان در حالــی از حمایت هــای اســتحقاقی 
کامــاًل ســزاوار دریافــت حمایت هــای همه جانبــه ی آموزشــی، اســتخدامی و مالــی بــرای احیــای هــر چــه  کــه در واقــع  خویــش محــروم می شــوند 
کــه بــه شــهادت عراقــی و همــکاران )۱۳۸۶: 275؛ در اعظمــی، ۱۳95(،  ســریع تر موقعیــت شــغلی خویــش بوده انــد2. ایــن در حالــی اتفــاق می افتــد 
ــا  ــا، نه تنه ــی در حــوزه ی بیمــه ی بیــکاری هســتند و در بســیاری از ایــن الگوه ــای متنوعــی از حکمران ــال آزمــون الگوه ــون در ح گ کشــورهای گونا
ــه و تشــکل های  ــی یافت ــان رفتــه، بلکــه اساســًا بخــش عمومــی جایگاهــی نظارت شــائبه ی ایجــاد الیگارشــی بوروکراتیــک در بخــش عمومــی از می
گونــه سیاســت های حمایتــی  کار هســتند، جایگاهــی محــوری در راهبــری ایــن  کــه نماینــدگان مشــروع مطالبــات نیروهــای  کارگــری  صنفــی و 

یافته انــد. 

فرجام بحث - الگویی که برای ایران پیشنهاد می کنیم

کــه بتوانیــم مشــخصه هایی از الگــوی پیشــنهادی خــود بــرای بهبــود نظــام حمایت هــای  کنــون در موقعیتــی قــرار گرفتــه باشــیم  بــه نظــر می رســد ا
کــه  بیمــه ی بیــکاری در ایــران را برشــماریم. پیــش از ترســیم آن مشــخصات در قالــب یــک الگــوی شــماتیک و اولیــه، الزم می دانیــم گزاره هایــی را 

کــی« ایــن الگــو را شــکل داده انــد، به اختصــار عرضــه کنیــم؛  مبنــای »ادرا
کــه هریــس )۱۳9۸: ۱5۳ - ۱55( از پیشــینه ی نظــام رفاهــی ایــران عرضــه می کنــد، کشــورمان را وارث   ● مــا بــه پیــروی از روایتــی 

کنیــم  گــر تصــور  کــه ســاده انگارانه اســت ا انباشــتی از تداخل هــا، تالقی هــا، توازی هــا و تعارض هــای رفاهــی و تأمینــی می دانیــم 

کارگــزاران بخــش عمومــی دارد. البتــه از ایــن نظــر نیــز بایــد الگــوی  کارآمــدی یــا دژکارکــردی شــدن الگوهــای نظــارت بــر عملکــرد  کرمــن مباحــث جالبــی نیــز دربــاره ی فســاد حاصــل از نا 1-  آ
کارکنــان را  کاربــرد »قــدرت تشــخیصی«   واضــح و مبتنــی بــر محاســبات شــفاف و قابل انجــام بــرای تمــام طرف هــا، ضــرورت نظــارت بــر چگونگــی 

ً
کامــاًل کــه بــا فراهــم آوردن منطقــی  شــیلی را 

بــه حداقــل رســانده اســت، مــورد ســتایش قــرار داد. 
کنــش جــدی ارکان قانون گــذار و تصمیم گیــر روبــرو نشــده اســت. فی الحــال  کــه چگونــه ایــن نظــم الیگارشــیک ادامــه یافتــه و بــا وا 2-  نوشــتار حاضــر مجــال ورود بــه جزئیــات آن را نــدارد 
کــه تــداوم محوریــت »اشــتغال دایــم« در تفاســیر ارائه شــده از ســوی حامــالن ایــن نظــم الیگارشــیک، خــود شــاهدی اســت بــر این کــه اساســًا اراده ی  کنیــم  گفتــن ایــن نکتــه بســنده  بایــد بــه 
کــه بایــد اساســًا صندوقــی مســتقل از  کمیتــی« شــدن عملکــرد صنــدوق بیمــه ی بیــکاری را نیــز،  کار وجــود نــدارد و »حا خ داده در میــدان روابــط  چندانــی بــرای پاســخ گویی بــه تحــوالت ر
کــه بــه شــهادت اعظمــی )1395(، موضــوع حمایت هــای دوره ی بیــکاری اساســًا از درون خــود  کــرد. ایــن در حالــی اســت  دولــت باشــد، بایــد در پرتــو تــداوم همیــن نظــم الیگارشــیک تفســیر 
کــردن« نیروهــای خویــش رفتــار محتاطانه تــری  کــه در »بیــکار  کوشــید زیرمجموعه هــای خــود را تحــت فشــار بگــذارد  کــه بــا وضــع چنیــن حمایت هایــی  دولــت آغــاز شــد و ایــن دولــت بــود 
کار از مجموعه هــای دولتــی، بــه معنــای رهایــی دولــت از مســئولیت نســبت بــه نیروهــای بیــکار شــده نبــود. پــس  از خویــش نشــان دهنــد، زیــرا بــا تمهیــد آن حمایت هــا، خــروج نیروهــای 
ــه دینامیســم های اجنماعــی پیرامــون  ــه ی بیــکاری آغــاز شــد و امــروز آن نظــم الیگارشــیک بی توجــه ب ــه مقول ــت نســبت ب ــا مســئولیت پذیری و پاســخ گویی اجتماعــی دول ماجــرا اساســًا ب
کنونــی حاضــر بــه پذیــرش هیــچ قســمی از مســئولیت اجتماعــی نســبت بــه بیــکار  کــه دولــت بــا الگــوی  گروه هایــی می پــردازد  خویــش، بــه تجمیــع منابــع حاصــل از ســهم پردازی بســیاری از 

کــردن آن هــا نیســت.  شــدن و بیــکار 
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می توانیــم آن انباشــت را بــا جایگزینــی ســریع دولــت بــا الگوهــای بازارمحــور از میــان ببریــم. هریــس )همــان: ۱7۶ - ۱7۸( طــی روایتی 
کــه حکمرانــی در ایــران پــس از انقــالب بــه  کــه از رونــد تصویــب اصــل چهــل و ســوم قانــون اساســی ارائــه می کنــد، بــه یادمــان مــی آورد 
ــاداری در  ــه در نهایــت هیچ یــک گام معن ک ــات گروه هــای ذی نفــع و ذی نفــوذ تبدیــل شــد  عرصــه ای مضاعــف از تودرتویــی مطالب
ــا ایــن  کار و تقســیم مســئولیت میــان بخش هــای عمومــی، نیمه عمومــی و خصوصــی برنداشــتند. ب جهــت ایضــاح منطــق تقســیم 
اوصــاف، مــا در الگــوی پیشــنهادی خــود از ایــن اســتقبال نکرده ایــم کــه ایــران نیــز ماننــد شــیلی مقــدم بخــش خصوصــی را در تمشــیت 
ــی از  ــه نمایندگ ــری، ب ــی کارگ ــای صنف ــی گروه ه ــش نقش آفرین ــای آن، از افزای ــه ج ــدارد. ب ــاس ب ــی اش پ ــی و تأمین ــام رفاه ــور نظ ام
کار ایــران، دفــاع کرده ایــم تــا آن گروه هــا بتواننــد از تســخیر بخــش عمومــی بــه کام منافــع  همــه ی تیپ هــای اصلــی شــاغل در بــازار 

گروه هــا و شــبکه های خــاص جلوگیــری کننــد؛ 
الگــوی شــیلی از نظــر مــا واجــد حداقل هــای الزم بــرای ایجــاد »اجمــاع همپوشــان« رالــزی هســت۱. در ایــن الگــو، از یــک ســو   ●

ــد،  ــه آرمــان برابری ان ــل ب کــه قائ کــه رویکردهــای مختلفــی  کار را یافــت  کثــری نیروهــای  ــه برابرســازی حدا ــی راســخ ب ــوان میل می ت
ــم« و  ــه شــکل گیری تیپ هــای متفــاوت شــغلی »دای ــوب می یابنــد. از ســوی دیگــر، زمینه هــای اجتماعــی منجــر ب ــًا آن را مطل منطق
کــه متناســب بــا آن هــا ســازوکارهای منصفانــه ای بــرای بهره منــدی ایــن  »موقــت« بــه رســمیت شــناخته شــده و تــالش شــده اســت 

تیپ هــا از حمایت هــای وعده داده شــده تــدارک دیــده شــود؛ 
کــه در آن ســخن از طراحــی   ● غ از میــزان کارآمــدی اش، مصداقــی از »بازتوزیــع افقــی« را بــه نمایــش می گــذارد  الگــوی شــیلی، فــار

کــه هیچ یــک در مرتبــه ی فرادســتی نســبت بــه دیگــری قــرار ندارنــد2، بتواننــد  کــه گروه هایــی  مجــدد نظــام توزیــع بــه صورتــی اســت 
بــه فراخــور شــرایط و موقعیت هــای خویــش از ســازوکارهای بازتوزیعــی بهره منــد شــوند. ایــن بازتوزیــع افقــی از یــک جهــت ارزشــمند 
اســت، زیــرا ایده هایــی نولیبرالــی ماننــد »رخنــه بــه پاییــن« را بالمحــل می کنــد، امــا از ســوی دیگــر، بــه نظــر می رســد، بــرای افزایــش 
کارآمــدی ایــن نظــام می تــوان از آن چــه اعظمــی )۱۳95( پیشــنهاد می کنــد بهــره جســت و خواهــان ســهم پردازی های متناســب 
کــه شــرط تخصیــص  گروه هــا و طبقــات شــغلی و درآمــدی بــا هــدف افزایــش منابــع در دســترس نظــام بیمــه ی بیــکاری شــد؛ منابعــی 
کارویــژه ی تخصصــی حمایــت آموزشــی،  کامــل آن هــا در جهــت تحقــق توأمــان ســه  کثــری و هزینه کــرد  آن هــا شــفافیت حدا

ــی اســت؛  اســتخدامی و مال
 در پیشــنهاد ایــن الگــو، عالقــه ای بــه ایــده ی مــورای )فیتزپتریــک، ۱۳۸۳: ۱۸۶( مبنــی بــر اثــرات مخــرب و وابســتگی آور   ●

گرفته ایــم مبنــی بــر این کــه نبایــد  حمایت هــای رفاهــی نداشــته ایم، امــا هشــدار آرنــت )بشــیریه، ۱۳92: ۱۴۶ - ۱۴7( را جــدی 
کــرد و ایــن نکتــه را بــه  کونومیــزه«  بــه واســطه ی اهمیــت حمایت هــای رفاهــی، نســبت میــان شــهروندان و ســپهرهای عمومــی را »ا
کــه در نهایــت شــهروندان بایــد حــق داشــته باشــند از آن چــه در عرصــه ی اجتماعــی عرضــه می شــود ســرباز بزننــد و  فراموشــی ســپرد 
کــه چــه بدیل هــا و گزینه هایــی شــأن انســانی و سیاســی آنــان را بــه جــای خواهــد آورد.  بــر اســاس تأمــالت خویــش تصمیــم بگیرنــد 
ــا اقســامی از توافق هــای قــراردادی  نمــود اصلــی ایــن ســرباز زدن سیاســی و دموکراتیــک از نظــر مــا، مبــارزه ی نماینــدگان کارگــران ب
اســت کــه عمــاًل ناپایــداری شــغلی را بــه قاعــده ی رایــج بــازار کار تبدیــل می کننــد و از وجــود »ارتــش ذخیــره ی کار« بــر علیــه نیروهای کار 
شــاغل سوءاســتفاده می کننــد. مختصــر این کــه، ایــن حمایت هــای رفاهــی را پیشــنهاد نمی کنیــم تــا بــاب چانه زنی هــا، مقاومت هــا 
کــه بــا  کار را ببندیــم، بلکــه تصــور می کنیــم  و مبــارزات جمعــی کارگــری علیــه روندهــای ارزان ســازی و ساده ســازی جمعــی نیروهــای 
کار از عنصــر دولــت آن چیزهایــی را مطالبــه  ایــن صــورت از حمایت گــری رفاهــی، مســیرهایی تــازه گشــوده خواهنــد شــد تــا نیروهــای 
کــه اجــازه  کــه در شــرایط کنونــی یکســره از دســت رفتــه و نادیــده انگاشــته شــده انــد: ایفــای نقــش نهــادی مســئولیت پذیر  کننــد 

کــه علی رغــم  کــه طرف هــای مختلــف دخیــل در یــک نظــم پلورالــی بتواننــد بــر ســر آرمــان و میثاقــی بــه توافــق برســند  1-  بــه ســاده ترین بیــان، اجمــاع همپوشــان در شــرایطی شــکل می گیــرد 
کــردن »توجیــه  تفــاوت در آموزه هــا و برداشت هایشــان، در نهایــت آن آرمــان و میثــاق را منصفانــه می داننــد )ر.ک رالــز، 1394: 66 و 67(  از ســوی دیگــر نیــز می تــوان ایــن الگــو را در بــرآورده 
عمومــی« بــه معنــای رالــزی موفــق دانســت؛ در مقایســه بــا ســایر الگوهــای حمایت گــری در دوره ی بیــکاری، الگــوی شــیلی به نظــر از ظرفیت هــای بــه مراتــب بیشــتری بــرای پاســخ گویی بــه 

کثــری آزادی همگانــی برخــوردار اســت )همــان: 64 - 65(.  مطالبــات دموکراتیــک شــهروندان و شــکوفایی حدا
ک و دیگران )1391، 300(  2-  ر.ک الکا
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کــه قــدرت  نمی دهــد بــازار بــه ســپهر غالــب در میــان دیگــر ســپهرهای اجتماعــی تبدیــل شــود، و ایفــای نقــش ناظــری تحلیل گــر 
ــان از  ــردن و طردش ک ــیه ای  ــه حاش ــل ب ــازار می ــر ب ــی ب ــم های مبتن ــه دینامیس ک ــرد  ــه کار می گی ــی ب ــع گروه های ــه نف ــود را ب ــی خ سیاس

گــون دارنــد.  عرصه هــای گونا

 طرح شماتیک الگوی پیشنهادیطرح شماتیک الگوی پیشنهادی

 
 گام سوم

های شغلی فراخوانی نمایندگانی از تمام گروه
فعال در کشور برای مشارکت در امور 

ای )که باید حکمرانی این نظام حمایت بیمه
 انتخاب شوند(طی روندهایی دموکراتیک 

 گام نهم

کارگیری کارشناسانی که در الگوی پیشین به
 ی تشخیص شمول یا عدم شمولوظیفه

ی بیکاری را بر های دورهمتقاضیان حمایت
کرد عهده داشتند، در کار نظارت بر هزینه

 اثربخش منابع الگوی جدید

 گام ششم

ها ها و عملکرد کاریابیوارسی صالحیت
ی ارکان کلیدی تحقق کارویژه عنوانبه

یکی از سه کارویژه  عنوانبهتخصصی استخدام 
 کاریهای دوره بیتخصصی کلیدی حمایت

 گام پنجم

مراتبی پردازی سلسلهتصویب الگویی از سهم
های های درآمدی گروهمندیبهره برحسب

شغلی با هدف گسترش منابع در دسترس 
نظام بیمه بیکاری: با مشارکت کامل 

 های شغلی فعال در کشورنمایندگان گروه

 گام هشتم

-بیکاری دربارهای نظام بیمه های دورهدهیگزارش
ی منابع و مصارف حاصل از تغییر الگو به تفکیک 

ی تخصصی حمایتی؛ با تأکید بر ارائه ویژهسه کار
های مربوط به عملکرد الگوی جدید در شاخص

 کاریابیهای توانمندسازی و زمینه

 گام دوم

اختصاص حداکثر پوشش به حداکثر مشموالن 
اندازهای فردی و بر اساس ترکیب پس

مترادف با کاهش های دولتی )که حمایت
چشمگیر دوره و میزان حمایت و افزایش 

 ها خواهد بود(چشمگیر میزان شمول حمایت

 گام چهارم

های محوریت گروه متشکل از نمایندگان گروه
شغلی فعال در کشور در برقراری دیالوگ 

عموم  کردن آگاهاجتماعی الزم برای 
شهروندان از چرایی کاهش میزان افزایش 

 ی بیکاریهای دورهشمول حمایت

 گام هفتم

ی آموزش فعال در حوزهروزآمد کردن ارکان 
نیروهای کار با استفاده از منابع حاصل از 

پردازی سلسله مراتبی و با مشارکت مؤثر سهم
صالح آموزش و مؤسسات و مراکز ذی

 توانمندسازی شغلی

 گام اول

ی سهم حمایتی دولت انتقال دانش محاسبه
ای در در قبال این صورت از حمایتگری بیمه

های مجری الگو ی بیکاری؛ از دولتدوره
ئه )مانند شیلی( به دولت ایران؛ با تأکید بر ارا

 ایخدمات مشاوره
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فصل سوم: 
مقابله با سوءاستفاده ها از 

بیمه ی بیکاری )گفتاری در 
حمایت از رویکرد ترمیمی(



ــرای مــا فراهــم  ــد آرامــش و اطمینــان خاطــر چندانــی را ب کــه بــه واســطه ی زمینه هــای متعــدد اجتماعــی و تاریخــی نمی توان زندگــی در جامعــه ای 
آورد، گاه برخــی از روشــنفکران را بــه ایــن نتیجــه می رســاند کــه در قبــال برخــی از الگوهــای رایــج رفتــاری در میــان شــهروندان، از اتخــاذ رویکردهــای 
»تنبیهــی« دفــاع کننــد. چنیــن تجویــزی را البتــه نمی تــوان یکســره بالمحــل دانســت. هم چنــان دربــاره ی بســیاری از امــور پیرامونــی مــا، آن چــه در 
نهایــت بــه عنــوان پاســخ رســمی و حقوقــی بــه تخلفــات شــهروندان ارائــه می شــود، برخوردهــای تنبیهــی و کیفــری اســت. ایــن نوشــتار ظرفیــت آن 
کاربــرد چنیــن انواعــی از مجــازات بی نیــاز  کــه از  کــه چــرا حیــات جمعــی مــا چنــان متحــول نشــده اســت  ح چرایــی آن بپردازیــم  کــه بــه شــر را نــدارد 
کیفــری را اساســًا  گونــه ای از برخــورد تنبیهــی و  کــه هــر  کــه مــا در آن دســته ای جــای نمی گیریــم  گفتــن ایــن بســنده می کنیــم  شــویم. پــس بــه 
کثــری  کاربــرد حدا کــه ایــن نوشــتار را بــه دفاعیــه ای عــام و بی قیــد و شــرط از  ســتمکارانه بدانیــم و از دانــش و صالحیــت آن نیــز برخــوردار نیســتیم 
کــه  گــون اجتماعــی تبدیــل کنیــم. بــه جــای آن و بــه تناســب داشــته هایمان، بــر موضوعــی متمرکــز می شــویم  رویکــرد ترمیمــی در موضوعــات گونا
ــا  کــه بایــد ت زمزمه هایــی جــدی در راســتای تنبیهی کــردن آن بــه گــوش می رســد، در حالی کــه بــه زعــم مــا بایــد در فهرســت عناوینــی جــای بگیــرد 

کــرد.  حــد امــکان »ترمیمی«تــر بــا آن هــا برخــورد 
بــه بیــان ســاده، سوءاســتفاده از بیمــه ی بیــکاری عبــارت اســت از هــر گونه رفتاری که یک شــهروند را در موقعیت اســتحقاق دریافت مســاعدت های 
ــا اجرایــی مشــخصی  ــی ی ــه چارچوب هــا و مفــاد قانون ــا ارجــاع ب ــوان ب ــه در واقعیــت امــر او را می ت ــرار می دهــد، در حالی ک بیمــه ای دوران بیــکاری ق
فاقــد حداقل هــا یــا شــرایط دریافــت چنیــن مســاعدت هایی دانســت. هم چنان کــه در ادامــه خواهیــم دیــد، ایــران از جهــت ظرفیت هــای اقتصــادی 
کــه کار خــود را از دســت داده انــد، شــرایط ســختی دارد. مختصــر این کــه، ایــران بایــد  و اجرایــی الزم بــرای پاســخ گویی بــه طیفــی گســترده از افــرادی 
ــه سوءاســتفاده ها از ایــن  ک ــد  کن ــع  ــه نحــوی توزی ــرای حمایت هــای بیمــه ای از بیــکاران را ب ــع موجــود ب ــا مناب کار ببنــدد ت ــه  تمــام تــالش خــود را ب
کــه اضافــه شــدن هــر نفــر بــه صــف  کــرد، مزیــد بــر علــت شــده اند  کــه بــه آن هــا هــم اشــاره خواهیــم  حمایت هــا بــه حداقــل برســند. عوامــل متعــددی 
کــه حتــی همیــن روایــت  طوالنــی مقرری بگیــران دوره ی بیــکاری، متــرادف بــا ایجــاد فشــاری جــدی بــر نظــام رفاهــی کشــور باشــد. عجیــب نیســت 
کــه در مذمــت و مجــازات ســختگیرانه ی  کــه سوءاســتفاده از چنیــن عرصــه ای کاری اســت  خــام و اولیــه نیــز برخــی از مــا را بــه ایــن نتیجــه برســاند 
کــه ایــن روایــت خــام و اولیــه  کنشــی را از ســوی مســئوالن و متولیانــی شــاهد باشــیم  کــه چنیــن وا کــرد. بــا این حــال، انتظــار نداریــم  آن تردیــد نبایــد 
کــه همیــن »قضاوت«هــای  کــی بــرای تحلیل هــای »نهایــی« و »قطعــی« خــود تبدیــل کننــد. تــالش ایــن فصــل بــر آن خواهــد بــود  را نبایــد بــه خورا
کــه احتمــااًل می تواننــد بــرای ترجیــح رویکــرد »ترمیمــی« بــر رویکــرد »تنبیهــی« در حــوزه ی  ل هایی را ارائــه کنــد  قطعــی را بــه چالــش بکشــد و اســتدال

سوءاســتفاده از بیمــه ی بیــکاری، کافــی و قانع کننــده باشــند. 
کــه در ادامــه در حــال گفتگــوی انتقــادی بــا چــه مواضعــی هســتیم.  فصــل را بــا بازخوانــی ماجــرا از منظــر متولیــان امــر آغــاز می کنیــم تــا روشــن باشــد 
ــا خــاص از  ــاع عــام ی ــا در دف ــه م ــه ب ک ــاره ای از رویکردهــای اجتماعــی انتقــادی ســخن می گوییــم  ــر می کنیــم و از پ ســپس اندکــی بحــث را نظری ت
رویکــرد ترمیمــی کمــک می کننــد. در نهایــت هــم مســأله را بــا ترکیــب روایت هــای ســازمانی و جامعه شــناختی مــرور می کنیــم تــا بتوانیــم چارچــوب 

پیشــنهادی خــود را بــرای مقابلــه بــا سوءاســتفاده های موجــود از بیمــه ی بیــکاری ارائــه کنیــم.

نخست - بازخوانی مسأله از منظر متولیان امر

کــه امــکان افزایــش  طبــق گزارش هــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی۱، وضعیــت فعلــی منابــع و مصــارف صنــدوق بیمــه ی بیــکاری بــه شــکلی نیســت 
کــه بــرای تحــت پوشــش قــرار دادن افــراد مســتحق پیشــنهاد می شــود، مقابلــه بــا  پوشــش مقرری بگیــران فراهــم باشــد. از ایــن رو یکــی از راه هایــی 

سوءاســتفاده ها و حــذف افــراد سوءاســتفاده گر از دایــره ی شــمول مقرری بگیــران بیــکاری اســت. 
مــا بــرای آن کــه بتوانیــم تعریــف نســبتًا دقیقــی از چیســتی سوءاســتفاده و کیســتی سوءاســتفاده گر از بیمــه ی بیــکاری ارائــه کنیــم، بــه ســراغ دو 

کــه ذکــر آن هــا از دایــره ی  گــون -  گونا کــه شــفافیت هــر چــه بیشــتر آن هــا خــود عاملــی مهــم بــرای تشــخیص دقیق تــر شــرایط مبتالبــه نظــام رفاهــی در ایــران اســت. شــواهد  گزارش هایــی    -1
کنونــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی از بســیاری از شــروط و مقدمــات تحقــق آرمــان شــفافیت محــروم  گزارش هــای  کــه  کــی از آن هســتند  گــزارش بیــرون اســت - حا صالحیــت و ظرفیــت ایــن 

هســتند.
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کار و رفــاه اجتماعــی از یــک ســو و ســازمان تأمیــن اجتماعــی از ســوی دیگــر تدویــن شــده اند و علی رغــم  کــه توســط وزارت تعــاون،  ســندی می رویــم 
ــا از  ــت آن ه ــی روای ــا بازخوان ــوان ب ــام رفاهــی کشــور وجــود دارد، می ت ــادی نظ ــان ایــن دو رکــن نه ــه می ک ــی متعــددی  ــات تفســیری و تحلیل اختالف

ــه درک بهتــری از چیســتی آن رســید.  ــه ی سوءاســتفاده از بیمــه ی بیــکاری، ب مقول
ح مهم تریــن مشــکالت مبتالبــه تخصیــص منابــع بیمــه ی بیــکاری پرداختــه اســت. از نظــر مرتضــوی  مرتضــوی )۱۳97: ۱۸۴ - ۱92( بــه شــر
ــل ضعف هــای اقتصــادی و مدیریتی شــان ورشکســته شــده اند، از  ــه عل ــع ب ــه در واق ک ــه کارگاه هایــی  ک یکــی از مصادیــق سوءاســتفاده ایــن اســت 
حمایــت وزارتــی برخــوردار می شــوند و در نتیجــه بــه جــای اعــالم بحــران، مشــمول قاعــده ی تغییــر ســاختار شــده و کارگــران بیکارشــده ی خــود را 
ل مرتضــوی در ایــن مــورد شــایان تأمــل اســت، امــا در نهایــت  بــه فهرســت دریافت کننــدگان مقرری هــای دوره ی بیــکاری اضافــه می کننــد. اســتدال
مــا نمی توانیــم ایــن رفتــار را مصداقــی از سوءاســتفاده از مقــرری بیمــه ی بیــکاری بدانیــم، زیــرا مرتضــوی در واقــع وزارت تعــاون را بــه »مســاعدت« 
کــه از نظــر او مســتحق چنیــن مســاعدت و حمایتــی نیســتند. در ایــن ماجــرا، و ماجراهــای مشــابه آن در زمینه هایــی  بــا کارفرمایانــی متهــم می کنــد 
ماننــد حمایــت از کشــاورزان، صیــادان و زنــان خانــه دار، مقرری بگیــران نقــش مســتقیمی در تخصیــص منابــع ندارنــد و مــا نیــز مرجــع تفســیر مســتقلی 
ــرری  ــتفاده از مق ــری از سوءاس ــداق دیگ ــد. مص ــی بده ــن اجتماع ــازمان تأمی ــع س ــتی موض ــه درس ــد رأی ب ــان بتوان ــا اطمین ــه ب ک ــم  ــار نداری در اختی
بیــکاری از نظــر مرتضــوی ایــن اســت کــه حداقــل دوره ی اشــتغال الزم بــرای برخــورداری از اســتحقاق دریافــت مقــرری و نیــز دوره ی ایــن اســتحقاق 
کــه در  ــد  ــه ســوی کارگرانــی برگردان ــوان انگشــت اتهــام را ب کــه محــرک سوءاســتفاده هســتند. در ایــن مــورد نیــز نمی ت ــه نحــوی تعریــف شــده اند  ب
ــا  کــه دســت بــه »نیت خوانــی« بزننــد و بــه وارســی ی حــال اســتفاده از بســترهای قانونــی موجــود هســتند. از کارهــای تحلیلــی نیــز انتظــار نمــی رود 
کثرهــای اســتحقاقی می زننــد.  کــه دســت بــه محاســبات پیچیــده ای بــرای اســتفاده از آن حداقل هــا و حدا تفکیــک رفتارهــای کارگرانــی بپردازنــد 
ــم،  ــکاری« می خوانی ــرری بی ــتفاده از مق ــه »سوءاس ــی از آن چ ــران را مصداق ــوی کارگ ــا از س ــن رفتاره ــکاب ای ــت ارت ــر اس ــز بهت ــورد نی ــن م ــس در ای پ
کــه در واقــع بــه شــکل غیــرارادی بیــکار  کــه گاه شــاغلینی مــورد حمایــت قــرار می گیرنــد  ندانیــم. مرتضــوی در ادامــه از ایــن انتقــاد و گالیــه می کنــد 
کیــد مرتضــوی نیــز  کــه فاقــد هرگونــه منابــع درآمــدی دیگــری هســتند. ایــن تأ نشــده اند. او ســپس خواهــان تخصیــص منابــع بــه بیکارانــی می شــود 
شــایان تأمــل اســت کــه حمایت هــای دوره ی بیــکاری نبایــد رخوت افــزا باشــند، بلکــه بایــد بــه نحــوی صــورت پذیرنــد کــه فــرد اشــتیاق خــود را بــرای 
بازگشــت بــه جمــع شــاغالن حفــظ کنــد. توضیحــی کــه مرتضــوی در ادامــه در رابطــه بــا ضــرورت توجــه بــه شــأن »بیمــه ای« ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
کــه راه خــود را بــه ســوی تعریــف دقیــق چیســتی سوءاســتفاده از مقرری هــای بیمــه ی بیــکاری بگشــاییم. از نظــر  می دهــد، بــه مــا کمــک می کنــد 
کــه وزارت تعــاون در قبــال بســیاری از کارگــران موضعــی »حمایتــی« دارد و بســیاری از آنــان را بــا  مرتضــوی یکــی از مهم تریــن مشــکالت ایــن اســت 
کــه از نظــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی به هیچ وجــه  شــرایطی بــه عنــوان افــراد ســزاوار برخــورداری از حمایت هــای دوره ی بیــکاری معرفــی می کنــد 
کــه تکلیــف آن هــا در قانــون  قابــل قبــول نیســت. مرتضــوی بــه رفتــار حمایتــی وزارت در قبــال بســیاری از کارگــران فصلــی و پیمانــی اشــاره می کنــد 
کــه از چتــر حمایتــی دوره ی بیــکاری محــروم نشــوند. بــه بیــان صریح تــر، در ایــن مــورد ســازمان تأمیــن  مشــخص اســت، امــا وزارت اصــرار دارد 
اجتماعــی مدعــی آن اســت کــه وزارت رفــاه در حــال تبدیــل سوءاســتفاده بــه یــک رفتــار غلــط سیســتماتیک اســت کــه نتیجــه ی آن تخصیــص منابــع 
کــه مســتحق بهره منــدی از آن هــا نیســتند. در ایــن مــورد، دیگــر نمی توانیــم ماننــد مقولــه ی تغییــر ســاختار کارگاه هــا بــه  موجــود بــه کســانی اســت 
ل کنیــم تــا بفهمیــم دو متولــی اصلــی حــوزه ی بیــکاری  ع را از هرگونــه دخالــت مقرری بگیــران مبــری بدانیــم. بایــد دقیق تــر اســتدال ســرعت موضــو
کــه  در کشــور، چگونــه می تواننــد بــر ســر چســتی مقولــه ی سوءاســتفاده از منابــع عمومــی ایــن حــوزه بــه تفاهــم برســند. تــا این جــا بــه نظــر می رســد 

بایــد سوءاســتفاده را شــامل ایــن مــوارد بدانیــم:
کــه اساســًا بــه شــکل غیــرارادی بیــکار نشــده اســت تــا ســزاوار دریافــت حمایت هــای دوره ی بیــکاری هــم باشــد. در ایــن   ● کارگــری 

دســته، عــالوه بــر کارگرانــی کــه دلیــل مشــروعی بــرای اخــراج آنــان وجــود داشــته و در نتیجــه خــود نقشــی جــدی و ارادی در اخراج شــان 
ــا  ــی ب ــه تبان ــه ایــن شــکل، دســت ب ــه شــکل صــوری اخــراج می شــوند و در واقــع ب ــه ب ک ــز اضافــه می کنیــم  ــی را نی داشــته اند، کارگران
ــا بتواننــد درآمــد بیشــتری بــه دســت آورنــد )شــیرین آبادی، ۱۳9۳(. ایــن دســته از کارگــران در واقــع بــه  کارفرمایــان خــود می زننــد ت
جــای آن کــه فشــار افزایــش درآمــد خــود را متوجــه کارفرمایــی کننــد کــه بــه هــر ترتیــب بــرای چنیــن افزایشــی آمادگــی یــا ظرفیتــی نــدارد، 
آن را بــه منابــع تخصیص یافتــه بــرای مقــرری بیــکاری منتقــل می کننــد و بــه ایــن ترتیــب هــم موقعیــت شــغلی خــود را بــا حفــظ 
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میانگیــن دســتمزد مــورد نظــر کارفرمایشــان حفــظ می کننــد و هــم می تواننــد از حمایت هــای تعریف شــده بــرای بیــکاران »واقعــی 
 روشــن اســت کــه در ایــن مــورد بــا مصداقــی از سوءاســتفاده روبــرو هســتیم. همین جــا بایــد مصــداق 

ً
غیــرارادی« بهره منــد شــوند. کامــاًل

گــر آن اشــتغال اولیــه ای کــه در ادامــه بــه بیــکاری و درخواســت مقــرری می انجامــد، اساســًا  دیگــری از سوءاســتفاده را نیــز ذکــر کنیــم. ا
کــه گونــه ای  کــرد  ــاز هــم بــا مصداقــی از ســوء اســتفاده روبــرو هســتیم. در ایــن مــورد شــاید حتــی بتــوان ادعــا  صــوری بــوده باشــد، ب
حادتــر از سوءاســتفاده را شــاهدیم، زیــرا از ابتــدا »اشــتغال«ی بــه معنــای عینــی آن وجــود نداشــته تــا در ادامــه اســتحقاقی هــم بــرای 

برخــورداری از حمایت هــای دوره ی بیــکاری وجــود داشــته باشــد؛ 
گونــه ی دیگــر سوءاســتفاده ایــن اســت کــه فــرد بیــکار در شــرایطی خواهــان برخــورداری از مقــرری بیــکاری شــود کــه در واقــع منابــع   ●

کــه فــرد اشــتغال صــوری  درآمــدی دیگــری نصیــب او شــده اســت. بــه بیــان ســاده، ایــن حالــت را بایــد عکــس آن شــرایطی دانســت 
دارد و ســپس مدعــی ورود بــه دوره ی بیــکاری هــم می شــود. قانــون ایــن اجــازه را بــه متولــی تخصیــص منابــع حمایتــی بــرای دوره ی 
کــه منابــع درآمــدی دیگــری ندارنــد. پــس در ایــن مــورد نیــز  کــه تنهــا ایــن منابــع را بــه کســانی اختصــاص بدهــد  بیــکاری می دهــد 

کــه بــا مصداقــی از سوءاســتفاده از مقــرری بیــکاری روبــرو هســتیم۱.  تردیــدی وجــود نــدارد 

کار و رفــاه  الت ارائه شــده از ســوی وزارت تعــاون،  گــزارش اعظمــی )۱۳95( برویــم و بــا مــرور دقیق تــر جزئیــات اســتدال کنــون می توانیــم بــه ســراغ  ا
اجتماعــی در زمینــه ی سوءاســتفاده از مقــرری بیــکاری، بــه برداشــت کامل تــری از چیســتی ایــن سوءاســتفاده دســت پیــدا کنیــم. روایــت اعظمــی 
ل های  کیــد بــر وجــه »اجتماعــی« حمایت هــای دوره ی بیــکاری آغــاز می شــود و در ادامــه نیــز ســایر اســتدال کــه بــا تأ از ایــن جهــت جالــب اســت 
کــه فــرد بیــکار  خــود را بــر همیــن مبنــا عرضــه می کنــد. مهم تریــن مســأله در ارتبــاط بــا اســتحقاق برخــورداری از مقــرری از نظــر اعظمــی ایــن اســت 
کــه دارای شــغلی اســت )بــه هــر ترتیــب  بایــد در نتیجــه ی از دســت دادن شــغل خــود فاقــد درآمــد شــده باشــد، و بدین ترتیــب بهره منــدی هــر کســی 
کــه می توانــد موجــب خــروج او از دایــره ی بیــکاران شــود، مصداقــی از سوءاســتفاده از مقــرری  ــا از پذیــرش شــغلی ســرباز می زنــد  بیــکار نیســت( و ی
گــزارش خــود بــه مصادیــق دقیق تــری از سوءاســتفاده از بیمــه ی بیــکاری اشــاره می کنــد. دو مــورد اول  بیــکاری اســت. اعظمــی در فرازهــای پایانــی 
ــا ارجــاع بــه کار مرتضــوی )۱۳97( بــه آن هــا اشــاره کردیــم؛ برخــی از بیــکار شــدگان  کــه ب ــا مــواردی هســتند   مشــابه ب

ً
کامــاًل ح شــده از ســوی او  مطر

دیگــر بیــکار نیســتند و بــا این حــال بــا کارفرمــای خــود تبانــی می کننــد تــا اشتغال شــان ثبــت نشــود و بتواننــد هم چنــان از حمایت هــای دوره ی 
ع دیگــری از هم دســتی  بیــکاری بهره منــد شــوند، و برخــی از بیکارشــدگان نیــز اساســًا بــه صــورت صــوری کار خــود را از دســت داده انــد و در واقــع بــا نــو
بــا کارفرمایشــان بــه فعالیــت شــغلی خــود ادامــه می دهنــد و در عین حــال از منابــع حمایتــی دوره ی بیــکاری نیــز برخــوردار می شــوند. مصــداق دیگــر 
کــه متناســب بــا درآمــد واقعــی فــرد نیســت و بعدهــا او را مســتحق دریافــت میزانــی  سوءاســتفاده از بیمــه ی بیــکاری واریــز میزانــی از حــق بیمــه اســت 

کــه اساســًا ســزاوار آن نبــوده اســت2. از مقــرری در دوره ی بیــکاری می کنــد 
کــه اواًل در مــواردی ماننــد ایفــای غیرمســئوالنه ی نقــش حمایتــی دولــت در قبــال  گــزارش اعظمــی ایــن اســت  نکتــه ی شــایان تأمــل دربــاره ی 
کــه در عمــل  کــه ناچــار از شمول بخشــی بــه مقرری بگیرانــی شــده اســت  کارگاه هــای بحــران زده، حــق را بــه صنــدوق بیمــه ی بیــکاری داده 
نمی بایســت بــه ایــن شــکل و در ایــن قالــب بــه انبــوه مقرری بگیــران اضافــه شــوند؛ و ثانیــًا هم چنــان و در فرازهــای مختلــف میــان دیــدگاه »حمایتــی« 
کــه نظــام حکمرانــی ایــن حــوزه دچــار مســائلی ســاختاری  کــرده اســت  خــود و دیــدگاه »مالــی« ســازمان تأمیــن اجتماعــی تفکیــک قائــل شــده و ادعــا 
کــه بــا تصحیــح  و الگویــی، ماننــد دوره ی بســیار طوالنــی تخصیــص مقــرری و خــروج کنــد مقرری بگیــران از شــمول حمایت هــای صنــدوق اســت 

ــت. ــکالت کاس ــیاری از مش ــوان از بس ــا می ت آن ه

کــه بی شــک  1-  در هــر دو ســند مــورد اشــاره در این جــا بــه مــورد سوءاســتفاده از تبصــره ی مــاده ی 7 قانــون بیمــه ی بیــکاری از ســوی افــراد بــاالی 55 ســال ســن اشــاره شــده اســت 
کارشناســان ارشــد ســازمان تأمیــن  گفتــه ی مهنــدس بایندرانــی از  کردیــم، زیــرا بــه  گــزارش حاضــر حــذف  می تــوان آن را نیــز مصداقــی از سوءاســتفاده دانســت. بــا این حــال مــا ایــن مــورد را از 
کاری ده ســال را بــرای افــرادی بــا آن مشــخصات  کــه سوءاســتفاده از تبصــره ی مزبــور بــه ســادگی امکان پذیــر باشــد و در عمــل حداقــل ســابقه ی  اجتماعــی، در واقعیــت این گونــه نیســت 

در نظــر می گیرنــد. 
کــه  کــه بــا توجــه بــه اطالعاتــی  گواهی هــای پزشــکی صــوری بــرای بهره منــدی اســتثنایی از مهلــت ســه ماهه ی اعــالم بیــکاری هــم اشــاره می کنــد،  2-  اعظمــی در ادامــه بــه مــورد ارائــه ی 

گــزارش چشــم می پوشــیم.  کرده ایــم، بــه نــدرت مــورد قبــول مراجــع صالحــه واقــع می شــود و در نتیجــه از اشــاره بــه آن در متــن  کارگــری در ایــن زمینــه دریافــت  مــا از فعــاالن حقوقــی و 
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کــه بســیاری از مــوارد برخــورداری کنونــی از منابــع صنــدوق بیمــه ی  ماحصــل مــرور روایت هــای مرتضــوی )۱۳97( و اعظمــی )۱۳95( ایــن اســت 
بیــکاری غلــط یــا ســزاوار نقــد و تخطئــه هســتند، امــا در نهایــت تنهــا می تــوان بــه همــان مــواردی نســبت سوءاســتفاده داد و مرتکبــان آن هــا را 
کــه بــا رفتارهــای نامشــروعی ماننــد  کــه در آن هــا فــرد در حالــی خواهــان برخــورداری از منابــع حمایتــی دوره ی بیــکاری اســت  سوءاســتفاده گر خوانــد 
تبانــی، اعــالم اشــتغال یــا اخــراج صــوری، واریــز حــق بیمــه ی صــوری، عــدم ثبــت اشــتغال و یــا عــدم اعــالم برخــورداری از منابــع درآمــدی مــوازی، 

ــت.  ــت داده اس ــع را از دس ــدی از آن مناب ــتحقاق بهره من ــه ی اس ــرایط اولی ــود ش خودبه خ
کــه در نتیجــه ی محدودیــت منابــع موجــود، مجــال چندانــی  کــه بــا توجــه بــه خیــل کارگرانــی  هــواداران رویکــرد »تنبیهــی« و »کیفــری« متقاضیانــد 
کــه  بــرای بهره منــدی مشــروع از حمایت هــای »اجتماعــی« و »قانونــی« پیــدا نمی کننــد، ایــن رفتــار سوءاســتفاده گرانه بــه قــدری مذمــوم اســت 
کــه بــرای توصیــف ایــن مجــازات قاطــع مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد،  کــرد. از اشــاره ی دقیق تــر بــه تعابیــری  بایــد آن را بــا قاطعیــت مجــازات 
کــه آن تعابیــر از تمــام خصوصیــات الزم بــرای نشــان دادن »خشــم« پیشــنهادکنندگان  گفتــن ایــن نکتــه بســنده می کنیــم  درمی گذریــم و بــه 
ح شــده امــا کم تــر  ع کــه گاه و بــی گاه مطــر بدیل هــای تنبیهــی و کیفــری برخوردارنــد. مــا امــا در ایــن فصــل قصــد داریــم بــا اشــاره بــه ابعــادی از موضــو
کثــر  گیــر مبنــی بــر اعمــال حدا کــه بــه هیچ وجــه نمی تــوان از تجویــزی قاطــع و فرا مــورد توجــه کافــی قــرار گرفته انــد، بــر ایــن موضــع پــای بفشــاریم 
کــرد. بــه جــای آن، خواهیــم  مجــازات »تنبیهــی« و »عبرت آمــوز« در قبــال سوءاســتفاده های موجــود از منابــع صنــدوق بیمــه ی بیــکاری دفــاع 
کــه از یــک ســو ظرفیت هایــی را بــرای مقابلــه ی بیشــتر بــا ایــن سوءاســتفاده ها فراهــم می کننــد،  ل های قانع کننــده ای ارائــه دهیــم  کوشــید اســتدال
ــو و  ــی گفتگ ــند، حام ــاع« باش ــونت« و »ارتج ــد »خش ــه مول ــای آن ک ــه ج ــه ب ک ــند  ــا می بخش ــن ظرفیت ه ــه ای ــی ب ــورت و محتوای ــر ص ــوی دیگ و از س

کثری اند.  حدا »شــمول پذیری«

دوم - بازاندیشی جامعه شناختی در مسأله

کــه ســه رخــداد متفــاوت را بــه ســرعت مــرور کنیــم. در ادامــه بــه اجزایــی از  ع الزم می دانیــم  بــرای بازاندیشــی جامعه شــناختی در بــاب ایــن موضــو
ع سوءاســتفاده  کــه بــا تفســیر جامعه شــناختی مــا از موضــو ایــن رخدادهــا بازمی گردیــم و بــه خواننــدگان عــام و خــاص ایــن نوشــتار کمــک می کنیــم 

ــر شــوند؛  از بیمــه ی بیــکاری همراه ت

بازی دوربین ها

در ســال ۱۳9۱ بــود کــه چهــار زورگیــر خیابانــی بــا اســتفاده از ســالح ســرد بــه عابــر پیــاده ای حملــه بردنــد و از قضــا حملــه ی آن هــا در دوربیــن مداربســته ای کــه 
فاصلــه ی چندانــی بــا محــل ارتــکاب جــرم نداشــت، بــا جزئیــات ثبــت شــد. نتیجــه ی کار ایــن بــود کــه تعــداد زیــادی از مــردم ایــران کــه ســخت شــیفته ی 
معجــزات فضــای مجازی انــد، حملــه را دیدنــد و از این کــه چگونــه »در روز روشــن« عــده ای توانســته اند »در مقابــل دیــدگاه شــهروندان« دســت بــه چنیــن 
عمــل »وحشــیانه ای« بزننــد، ابــراز »وحشــت« کردنــد. متهمــان بــه ســرعت بازداشــت شــدند و پرونــده ی آنــان در »اولویت رســیدگی« قرار گرفــت، تا جامعه ی 
وحشــت زده بدانــد کــه قــوای قضایــی »ترس«هــای او را جــدی می گیــرد. در جریــان دادگاه بــود کــه متهمــان دانســتند کــه ماجــرا بســیار جدی تــر از آن اســت 
کــه تصــورش را می کرده انــد. آنــان البتــه مجــال چندانــی بــرای گفتــن »داســتان« خــود نیافتنــد. اوج روایــت یکــی از متهمــان اصلــی آن بــود کــه خانــواده ی 
فقیــری دارد و عجــز از تأمیــن هزینه هــای درمــان مــادر بیمــارش او را بــه ایــن نتیجــه رســانده کــه دســت بــه چنیــن کاری بزنــد. »ســرعت عمــل« قــوای قضایی 
بــرای »آرام کــردن« جامعــه ی »وحشــت زده« الزم بــود و در نتیجــه خیلــی زود و علی رغــم اصــرار متهمــان بــه این کــه ایــن ســرقت نفعــی هفتــاد هــزار تومانــی 
برایشــان داشــته و ســخت از کــرده ی خــود پشــیمان اند، حکــم بــه اعــدام دو متهــم اصلــی داده شــد تــا جامعــه بدانــد کــه قــوای قضایــی در چنیــن مــواردی 
ج می دهــد. تصاویــر ثبت شــده از روز اعــدام دو جــوان را می تــوان ســاعت ها بــه نظــاره نشســت و پــس از هــر بــار مــرور آن هــا، بــه روایــت  »شــدت عمــل« بــه خــر
ارائه شــده از موضــوع از ســوی ارکان مختلــف قضایــی، انتظامــی و مطبوعاتــی بازگشــت و بــا ظرافــت هــر چــه بیشــتری نشــان داد کــه چــه اتفاقــی در ایــن 
کنشــی در برابــر عمــل او درســت اســت و او در پاســخ خواهــان آن شــده  خ داده اســت. دادگاه از یکــی از متهمــان پرســیده بــود کــه تصــور می کنــد چــه وا موضــوع ر
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بــود کــه او را ببخشــند و اجــازه بدهنــد کــه عملــش را جبــران کنــد. چنیــن برخــوردی امــا هیــچ تناســبی بــا رونــد طــی شــده بــرای »آرام کــردن« جامعــه نداشــت. 
کی اصلــی پرونــده نیــز در نهایــت و پــس از قــرار گرفتــن در جریــان شــرایط اقتصــادی - اجتماعــی مبتالبــه زندگــی متهمــان،  ایــن در حالــی بــود کــه حتــی شــا
خواهــان رهایــی آنــان از مجــازات اعــدام شــده بــود، امــا صــدای او هــم نمی توانســت انعــکاس چندانــی در برابــر موجــی داشــته باشــد کــه فضــای مجــازی بــا 
اســتفاده از فیلــم آن دوربیــن ایجــاد کــرده بــود. دو جــوان اعــدام شــدند، در حالی کــه یکــی از آنــان اساســًا هیــچ سوءســابقه ای نداشــت و ســوابق ســوء دیگــری 
نیــز در شــرایط معمــول نمی بایســت بــه چنیــن برخــوردی بیانجامــد. آنــان اعــدام شــدند و هیــچ گاه مجالــی بــرای بازاندیشــی در ایــن واقعیــت فراهــم نشــد کــه 
اساســًا چیــزی بــه نــام »شــدت عمــل« در تضــاد بــا شــأن »قانونــی« و »حقوقــی« قــوای قضایــی اســت. معــدود روایت هــای اجتماعــی از موضــوع کــه علی رغــم 
سستی هایشــان خواهــان توجــه همدالنه تــر بــه شــرایط متهمــان بودنــد، عالقــه ی اندکــی را در فضــای مجــازی برمی انگیختنــد. کم تــر کســی بــه مــرور ایــن 
واقعیــت عالقــه نشــان داد کــه دوربین هــا بیــش از آن کــه »خشــونت برهنــه«ی چنــد جــوان را ثبــت کــرده باشــند، »گفتگوناپذیــری« دو ســوی دیگــر ماجــرا، 
کمیــت دریابنــد کــه در قبــال موضوعــی کــه هیــچ نشــانی از  کمیــت، را بــه تصویــر کشــیده اند. دو جــوان اعــدام شــدند، بــی آن کــه جامعــه و حا جامعــه و حا
شــکل گیری کانونــی ســازمان یافته بــرای ایجــاد رعــب و وحشــت عمومــی نداشــت، و طــی آن هیــچ شــهروندی دچــار آســیب جســمانی شــدید نشــده بــود، و 
متهمــان هــم از فرودســتانی بودنــد کــه در اقــدام آنــان نشــانه ای از نیــات شــیطانی و آخرالزمانــی وجــود نداشــت، برخــوردی چنــان خشــونت بار نشــان داده انــد 
کامــی جمعــی در شــنیدن روایت هــای آنــان نخواهــد داشــت. در جریــان دادگاه بــه کــرات گفتــه  کــه نتیجــه ای جــز قطــع هــر چــه ســریع تر صــدای متهمــان و نا
کیــد ریاســت دســتگاه قضــا مبنــی بــر  شــد کــه هیچ یــک از وکالی تســخیری هــم حاضــر بــه دفــاع از متهمــان نشــده اند. قاضــی دادگاه در اقتــدا بــه دســتور ا
»ســرعت« و »شــدت« در برخــورد قضایــی، اصــرار داشــت کــه جریــان دادگاه بــه نحــوی پیــش بــرود کــه روشــن باشــد ایــن دادگاه عرصــه ای بــرای نمایــش 

»پاســخ گویی« قــوای قضایــی بــه مطالبــات شــکل گرفته در افــکار عمومــی اســت۱. 
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کار و رفــاه اجتماعــی اعــالم وصــول شــد،  کــه ســرانجام و پــس از کش وقوس هــای فــراوان، اســتیضاح وزیــر تعــاون،  در مــرداد مــاه ســال ۱۳97 بــود 
گری دربــاره ی فســاد و تباهــی  کــه بی شــک در تاریــخ پارلمانــی ایــران مانــدگار خواهــد شــد، آمیــزه ای غریــب و بی ســابقه از افشــا تــا در جلســه ای 
گری ها نیــز در حالــی در اختیــار افــکار عمومــی قــرار بگیــرد،  ســازمانی در وزارت تعــاون و ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــکل بگیــرد و مشــروح ایــن افشــا
کــه ایــن دو رکــن ســازمانی بیــش  کیــد می شــد  گــون درگیــر در ماجــرا، تأ کــه در فرازهــای متعــددی از خطابه هــای ایــراد شــده از ســوی طرف هــای گونا
کــه از آن هــا انتظــار ســالمت و شــفافیت در عملکــرد دارنــد. اســتیضاح وزیــر در  و پیــش از هــر چیــز بایــد پاســخ گوی فرودســتان و محرومانــی باشــند 
گری های متقابــل کــه خبــر از عمــق بهــت آور فســاد و تبانــی در اجــزا  نهایــت بــه برکنــاری وزیــر انجامیــد، در حالی کــه روشــن نشــد کــه آن حجــم از افشــا
و ارکان مختلــف مجموعه هــای ســازمانی دخیــل در ماجــرا می دادنــد، چگونــه و طــی چــه فراینــدی مــورد بررســی دقیق تــر قــرار خواهنــد گرفــت تــا 
کــه در  کــه طرف هــای مختلــف مدعــی حمایــت از حقــوق آنــان بودنــد، بتواننــد روایــت شــفاف و فهم پذیــری از آن را دریافــت کننــد  آن فرودســتانی 
گــون جمعیــت و  نهایــت چــه گام هایــی در راســتای آن برداشــته خواهــد شــد تــا ارکانــی کــه کارکــرد آن هــا چیــزی جــز ارتقــای کیفیــت زندگــی آحــاد گونا
کارآمــدی خــود بکاهنــد. بــه فاصلــه ی اندکــی پــس از اســتیضاح، مؤسســه ی  توجــه خــاص بــه بهبــود شــرایط همــان فرودســتان نیســت، از فســاد و نا
کــه بــه تحلیــل  کــرد  عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی ســندی بــا عنــوان »رفــاه در زمانــه ی بحــران: درس هــای نهــادی یــک اســتیضاح« را منتشــر 
محتــوای رســانه ای معطــوف بــه ماجــرای اســتیضاح وزیــر تعــاون می پرداخــت. در ایــن ســند بــه یادداشــت ها و تحلیل هــای متنوعــی اشــاره شــده 
کــه حیــات فرودســتان را مســتقیمًا مــورد هجــوم قــرار داده بودنــد و بــا این حــال،  کــه پــرده از روندهــا و سیاســت های کالن تــری برمی داشــتند  بــود 
گری و اســتیضاح، عالقــه ای بــه مــرور آن روندهــا و سیاســت ها نداشــت. در آن ســند بــه تحلیــل پرویــز  هیــچ یــک از طرف هــای فعــال در جریــان افشــا
ــز فرودســتان را از برخــورداری از  ــود و این کــه چنیــن ســقوطی بیــش از هــر چی ــال اشــاره شــده ب ک ســقوط ارزش ری صداقــت از پیامدهــای وحشــتنا
حداقل هــای معیشــتی و رفاهــی نیــز محــروم خواهــد کــرد. هم چنیــن تحلیــل انتقــادی حســین راغفــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه بــود کــه هشــدار مــی داد 
کــه تصمیمــات اتخــاذ شــده در حــوزه ی ارزی عمــاًل زندگــی فرودســتان را در معــرض فســاد و تبهــکاری مجموعه هــای خصولتــی قــرار می دهــد. ســند 

ج شد. می توانید آن را به همراه فیلم ثبت شده ی آن دوربین، در فضای مجازی بیابید.  1-  شرحی مکفی از ماجرا در روزنامه ی مشرق منتشره در تاریخ نهم دی ماه 1391 در
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»رفــاه در زمانــه ی بحــران: درس هــای نهــادی یــک اســتیضاح« در ادامــه یــادآور شــده بــود کــه ســقوط ارزش ریــال، بــه پدیــده ای بــه نــام »قفل شــدگی 
کــه از ایــن پــس »دالری« قیمــت  کــه بــه معنــای کوتاه مانــدن دســت بســیاری از آحــاد جامعــه از امــکان خریــداری کاالهایــی اســت  بــازار« می انجامــد 
خواهنــد خــورد، و ایــن قفل شــدگی کاالیــی در ادامــه »قفل شــدگی بــازار کار« را نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت، زیــرا بســیاری از فرودســتان اساســًا 
انگیــزه ی خــود را بــرای کار کــردن از دســت خواهنــد داد و یــا دچــار گونــه ای از انفعــال در مســیر کســب معیشــت خــود خواهنــد شــد کــه بــه مــرور »خانــوار 
کار و رفــاه اجتماعــی  کارگــری و حداقلی بگیــر« را در معــرض فروپاشــی قــرار خواهــد داد. نکتــه ی کلیــدی برآمــده از ماجــرای اســتیضاح وزیــر تعــاون، 
ــا  کــه هیــچ نســبتی ب کــه فرودســتان طــی روندهایــی در حــال از دســت دادن حداقل هــای معیشــتی و رفاهــی خــود بودنــد  در تابســتان 97 آن بــود 

روایت هــای عرضه شــده از ســوی جریان هــای سیاســی دخیــل در ماجــرا نداشــت. 

وارونگی در فقر روستایی و شهری

کــه حکایــت  کــه احمــد میــدری معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون از بــه صــدا درآمــدن زنــگ خطــری ســخن گفــت  در اردیبهشــت ماه ۱۳95 بــود 
کــه  کشیده شــدن شهرنشــینان در ایــران آغــاز شــده اســت. بــه بیــان ســاده، میــدری تصریــح می کــرد  کــه مــوج تــازه ای از بــه فقــر  از آن داشــت 
عــده ی زیــادی از مــردم ایــران بــرای یافتــن فرصت هــای معیشــتی بهتــر روانــه ی شــهرها شــده اند، در حالی کــه روندهــای تودرتــوی نهــادی مانــع آن 
کمیتــی بــه جــای آن کــه  کــه شــهرها جایــی بــرای افزایــش بهره منــدی شــهروندان باشــند و در نتیجــه بســاری از سیاســت ها و اقدامــات حا می شــود 
از تعــداد فرودســتان شــهری بکاهنــد، عمــاًل فقرافــزا هســتند و منافــع اســتحقاقی عمــوم شــهروندان را تقدیــم شــبکه هایی خــاص می کننــد. میــدری 
کــه بخــش عمومــی اقتصــاد بــه تســخیر  کــرد  کــه مــدت چندانــی از اســتیضاح وزیــر تعــاون نگذشــته بــود نیــز، تصریــح  در آبان مــاه ۱۳97  در حالــی 
کــه آن را در جهــت منافــع خــود و اعمــال ســلطه بــر دیگــر گروه هــای ذی نفــع، مــورد سوءاســتفاده قــرار می دهنــد.  کانون هــا و شــبکه هایی درآمــده 
کــه  کــرد  ع تبدیــل بخــش عمومــی بــه عرصــه ی تعــارض و تضــاد منافــع گروه هــا و شــبکه هایی اشــاره  او در بهمن مــاه ۱۳9۸ نیــز بــار دیگــر بــه موضــو
ــش  ــه کام خوی ــی را ب ــع عموم ــع و مناف ــی، مناب ــی و خصوص ــای عموم ــان بخش ه ــود می ــه ی خ ــد بی دغدغ ــود و رفت وآم ــتی خ ــات دو-زیس ــا حی ب

مصــادره می کننــد و تــوان نظــام نهــادی موجــود را بــرای کاســتن از مشــقات و دشــواری های معیشــتی فرودســتان و فقــرا بــه حداقــل می رســانند.

گمانه های ترمیمی در قبال موضوع سوءاستفاده از بیمه ی بیکاری    

شــرحی کــه دورکیــم )۱۳۸5: ۶۸ - 70( از نســبت میــان انــواع همبســتگی و انــواع حقــوق ارائــه می کنــد، منطــق روشــنی دارد. با گذار از همبســتگی مکانیکی 
کــه مبتنــی بــر هماننــدی اجــزا اســت، پاســخ »کیفــری« بــه تخلفــات روی داده از آن همبســتگی بی معنــا می شــود. در دوران اســتقرار همبســتگی ارگانیــک، 
کــم می شــود کــه اصــراری بــر گرفتــن و ســلب چیــزی از فــرد نــدارد و »محروم کــردن« فــرد از داشــته هایی ماننــد آزادی و جانــش را هــدف  حقــوق ترمیمــی حا
اصلــی خــود نمی دانــد. حقــوق ترمیمــی بــه دنبــال حصــول اطمینــان از ایــن اســت کــه روال امــور بــه نحــوی احیــا یــا ترمیــم می شــود کــه حیــات جمعــی مــا بــا 
آســیب های کم تــری ادامــه پیــدا کنــد. بــر اســاس ایــن رویکــرد، امــر جمعــی حاصــل ایــن اســت کــه مــا بــا تفاوت هایمــان در یــک زنجیــره ی جمعــی از تقســیم 
کار مشــارکت می کنیــم و در نتیجــه بی معناســت کــه »جامعــه« بخواهــد عملکردهــا و رفتارهــای مــا را مــورد بررســی »فــردی« و »انتزاعــی« قــرار دهــد و در 

کنش هایــی صرفــًا کیفــری از خــود نشــان دهــد کــه هیــچ کمکــی بــه اصــالح ســازوکارهای همزیســتی جمعــی مــا نمی کننــد.  مقابــل تخلفات مــان وا
سوءاســتفاده از بیمــه ی بیــکاری بی شــک از موضوعاتــی اســت کــه می تــوان آن را در حیطــه ی »حقــوق اداری« دیــد و حقــوق اداری از نظــر دورکیــم از 
کــه پــس از دورکیــم، تالش هــای  مهم تریــن مصادیــق شــکل گیری و غلبــه ی فزاینــده ی حقــوق ترمیمــی در جهــان امروزیــن اســت. البتــه می دانیــم 
کــه برقــراری »عدالــت ترمیمــی۱« چگونــه ممکــن و بــا چــه الزاماتــی همــراه  نظــری متعــددی در حوزه هــای مختلــف صــورت گرفــت تــا روشــن شــود 
ــی و  ــد بررس ــالش می کن ــه ت ک ــت  ــه اس ــکل گرفت ــت ش ــه از عدال ــن گون ــاره ی ای ــترده ای درب ــات گس ــون ادبی کن ــا، ا ــن تالش ه ــه ی ای ــت. در نتیج اس
کــه بــرای متخلفــان »دادگاه« تشــکیل  تصمیم گیــری دربــاره ی بســیاری از بزهکاری هــا و تخلفــات را بــه شــبکه ها یــا خرده نهادهایــی بســپارد 
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کــه قــرار اســت »گفتگــو«ی قطــع شــده میــان متخلــف و جهــان  نمی دهنــد، بلکــه او را بــه بطــن »روابــط«ی »محلــی« و »اجتماعــی« بازمی گرداننــد 
پیرامونــش را از نــو برقــرار کننــد و بــه او کمــک کننــد کــه طــی رونــدی کــه تــا حــد امــکان۱ عــاری از خشــونت و ســرکوب اســت، مســئولیت اقــدام خویــش 

را بپذیــرد و در راه ایفــای نقــش شــهروند مســئول گام بــردارد. 
پیــش از آن کــه روایــت خــود از ایــده ی کاربــرد رویکــرد ترمیمــی در مــورد سوءاســتفاده از بیمــه ی بیــکاری را ادامــه دهیــم، بایــد یــادآور شــویم کــه ایــران 
کــه  کــه از بســیاری از موضوعــات »جرم زدایــی« کنــد و بررســی آن هــا را بــه نهادهــای جایگزینــی بســپارد  نیــز طــی دهــه ی اخیــر در تــالش و تقــال بــوده 
خ داده پاســخ هایی ترمیمــی پیش بینــی می کننــد. از آخریــن نمودهــای ایــن تــالش و تقــال را می تــوان الیحــه ی  ــرای تخلفــات و بزهکاری هــای ر ب
کثــری ذی نفعــان  عدالــت ترمیمــی دانســت کــه هــدف از آن، بــه گفتــه ی جنیــدی معــاون حقوقــی رییس جمهــور )در دی مــاه ۱۳9۸(، مشــارکت حدا

در پاســخ گویی بــه تخلفــات و تضعیــف عــادت »قضایی کــردن« تمــام تخلفــات و تخطی هــای شــهروندان اســت.
ع از عدالــت  کــه ایــن نــو کــه جســورانه از ایــده ی عدالــت ترمیمــی دفــاع می کننــد، متقاضیانــد  بنابــر روایــت بریت ویــت )۱99۸: ۳2۴ - ۳25(، آنــان 
کاســتن از  عــالوه بــر آن کــه روابــط اجتماعــی فیمابیــن متخلــف و آســیب دیدگان از عملکــرد او را ترمیــم می کنــد، تأثیــر به مراتــب بهتــری نیــز در 
احتمــال تکــرار تخلــف و تقویــت اجتمــاع محلــی در راســتای جلوگیــری از زمینه هــای رخــداد دوبــاره ی آن تخلــف دارد. تعریــف رســمی ســازمان ملــل، 
کــه عدالــت ترمیمــی بیــش از آن کــه برخــوردی حقوقــی باشــد، الگویــی بــرای »حــل  کــی از آن اســت  در دنــدوران و گریفیــس )200۶: ۶-۸( نیــز حا
خ داده، بــه  کــه هــدف از آن احیــای گفتگــو و تعامــل اجتماعــی میــان متخلــف و تمــام طرف هــای ذی نفــع کلیــدی متأثــر از تخلــف ر مســأله« اســت 
کثــر رســاندن نقــش اجتمــاع محلــی و شــبکه ها و روابــط اجتماعــی پیرامــون فــرد متخلــف در کاســتن از زمینه هــای ارتــکاب دوبــاره ی  منظــور بــه حدا
کــه مرتکــب شــده اســت. از مهم تریــن ویژگی هــای  تخلــف یــا تخلفــات شــدیدتر و کمــک بــه فــرد متخلــف بــرای پذیــرش مســئولیت رفتــاری اســت 
عدالــت ترمیمــی از نظــر ســازمان ملــل )همــان( ایــن اســت کــه بــا اصــرار بــر خدشــه دار کــردن حیثیــت متخلــف همــراه نیســت و بــه جــای آن می کوشــد 
کثــری از شــکل گیری تفاهمــی  پاســخی منعطــف و اثربخــش را بــرای تخلــف روی داده تــدارک ببینــد کــه مهم تریــن هــدف آن حصــول اطمینــان حدا

گــون مشــارکت کننده در ایــن فراینــد ترمیمــی اســت.  مبتنــی بــر مســئولیت پذیری شــهروندی میــان متخلــف و ارکان گونا

جای خالی عنصر »اجتماع محلی« در مقوله ی بیمه ی بیکاری؟

ــه ی  ــتفاده از بیم ــد سوءاس ــی مانن ــه در موضوع ک ــد  ــاد کنن ــائبه را ایج ــن ش ــت ای ــن اس ــی ممک ــت ترمیم ــرای عدال ــده ب ــول ارائه ش ــای معم روایت ه
بیــکاری، بــه واســطه ی آن کــه در واقــع بــا تخلفــی عمومــی روبــرو هســتیم، نمی تــوان بــه نقش آفرینــی عنصــر »اجتمــاع محلــی« دل خــوش داشــت 
کــه تصمیم گیــری در ایــن بــاره را بایــد بــه  گفــت و در نهایــت پذیرفــت  و در نتیجــه بایــد مجــددًا از نســبت میــان »شــهروند« و »دولــت« ســخن 
کــه  کــه اغلــب پاســخ هایی کیفــری بــرای ایــن گونــه تخلفــات پیشــنهاد می کننــد. بــرای رد ایــن شــائبه بایــد یــادآور شــویم  ســازوکارهایی ســپرد 
کــه اساســًا  کیــد بــر مقولــه ی ترمیــم اجتماعــی در دوران جایگزینــی همبســتگی مکانیکــی بــا همبســتگی ارگانیــک، در پــی آن بــود  دورکیــم بــا تأ
ــراد را در  ــر اف ــا دیگ ــاوت ب ــرد متف ــه ف ک ــود  ــن ش ــه ای جایگزی ــا رابط ــی داد، ب ــرار م ــه« ق ــل »جامع ــراد را در مقاب ــر اف ــا دیگ ــد ب ــرد همانن ــه ف ک ــه ای  رابط
ــد اصــرار داشــت  ــًا خواهــان ترمیــم و احیــای روال معمــول امــور اســت. بنابرایــن، نبای ــا دیگــران قــرار می دهــد و صرف ــر ب بســتری از روابــط محدودت
کــه از تمایــز  کاربــرد رویکــرد »ترمیمــی« هســتیم، دقیقــًا معــادل آن معنایــی باشــد  کــه بــه دنبــال  کــه مقولــه ی »اجتمــاع محلــی« در تمــام مــواردی 
ع سوءاســتفاده از بیمــه ی بیــکاری، می توانیــم بــه جــای مقولــه ی »اجتمــاع محلــی«  میــان Community و Society قائــل می شــویم. در موضــو
گــر ادعــا  تعــداد زیــادی از ارکان بــا کارکــرد »صنفــی« را بنشــانیم کــه کارکــرد آن هــا بیــش از آن کــه Social باشــد، Communal )اجتمــاع محــور( اســت. ا
کــه از  کــه پیشــینه ی کارگــری آنــان اجــازه ی آن را نمی دهــد  کــه مقــرری بیــکاری دریافــت می کننــد، افــرادی هســتند  کــه بســیاری از آنــان  می کنیــم 
ع همــان نقشــی را ایفــا کننــد  چنیــن اســتحقاقی برخــوردار باشــند، می توانیــم از ارکان فعــال در »کامیونیتــی کارگــری2« کمــک بگیریــم تــا در ایــن موضــو

گونــه خشــونت و رفتــار تنبیهــی عــاری اســت. او بــا مــرور تجــارب خویــش از حضــور در جلســات  کــه از هــر  کــه چــرا نبایــد عدالــت ترمیمــی را عرصــه ای دانســت  ح می دهــد  1-  دیلــی )2002( شــر
کــه اساســًا تنبیهــی و تهدیدگرانــه هســتند،  کــه در بســیاری از ایــن جلســات، رفتارهایــی دیــده می شــود  گردهم آیی هــای تشکیل شــده بــه منظــور اجــرای عدالــت ترمیمــی، یــادآور می شــود  و 

کیفــری وجــود نداشــته باشــد.  کــه ســازوکاری اجتماعــی بــرای پاســخ گویی بــه بــزه تــدارک دیــده شــود تــا نیــازی بــه اعمــال عدالــت تنبیهــی و  کوشــش بــر آن اســت  امــا در نهایــت 
کمیتــی  کــه مانــع ایفــای نقــش صنفــی آنــان شــده و حتــی آنــان را بــه ضمیمه هایــی حا کــه بســیاری از ایــن ارکان در حــال حاضــر دچــار ضعف هــا و یکســویه نگری هایی هســتند  2-  می دانیــم 

کامیونالــی داشــته باشــند.  کارکردهــای  کــه در نهایــت ایــن ارکان بایــد چنیــن  کــرده اســت. ایــن واقعیــت را نیــز بایــد در جــای خــود مــورد بررســی قــرار داد، امــا روشــن اســت  تبدیــل 
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کــه در تجــارب عــام عدالــت ترمیمــی، ایفــای آن را از نماینــدگان اجتمــاع محلــی انتظــار داریــم1. 
بــا ایــن اوصــاف، اصــرار بــر این کــه ارکان کامیونــال )اجتمــاع محــور( مزبــور را کنــار بگذاریــم و مجــددًا فــرد متخلــف را بــه دســتان »دولــت«ی بســپاریم 
کــه بــه جــای احیــای جایــگاه و منزلــت فــرد در بســترهای صنفــی و حرفــه ای، او را بــه ســازوکارهایی قضایــی و کیفــری می ســپارد، اصــراری ارتجاعــی 
کــه وظیفــه داریــم بــه  کمکــی بــه ترمیــم زمینه هــای اجتماعــی و اقتصــادی رخــداد چنیــن تخلفــی نمی کننــد. می دانیــم  کــه در نهایــت  اســت 
کــه عملکــرد و رویکــرد قضایــی و کیفــری چــه ســویه هایی از امــر اجتماعــی را  مصادیقــی از آن زمینه هــا اشــاره کنیــم تــا از یــک ســو روشــن باشــد 
ــه  ک ــند  ــتانی بیاندیش ــه ی فرودس ــه تجرب ــری ب ــا درک همدالنه ت ــه ب ک ــم  ــک کنی ــزارش کم گ ــن  ــان ای ــه مخاطب ــر ب ــوی دیگ ــرد، و از س ــده می گی نادی

کــرد.  ک« تبدیــل  سوءاســتفاده ی آنــان از امــکان دریافــت مقــرری بیــکاری را نبایــد بــه »بــزه«ی »وحشــتنا

سوءاستفاده در شرایط »بی-چاره«گی

کــه بــا کتمــان اطالعــات درآمدی شــان  ع فریبــکاری رفاهــی و بیمــه ای زنــان فرودســتی در آمریــکا رفته انــد  ســوان و دیگــران )200۸( بــه ســراغ موضــو
کــه  می کوشــند از حمایت هــای رفاهــی عمومــی برخــوردار شــوند. رویــه ی معمــول در قبــال چنیــن سوءاســتفاده ها و فریبکاری هایــی ایــن اســت 
فــرد متخلــف بــا مجــازات قاطعــی روبــرو و وادار بــه جبــران ســریع زیان هــای وارده بــه منابــع عمومــی می شــود. ســوان و همکارانــش امــا دربــاره ی 
کــه نظــام رفاهــی ایــاالت متحــد نبایــد آن هــا را در تحلیــل رفتارهــای ایــن زنــان نادیــده  ایــن زنــان فرودســت بــه اطالعــات و جزئیاتــی اشــاره می کننــد 
کــه آنــان را وادار می کنــد از هــر فرصتــی بــرای کســب  بگیــرد. بســیاری از ایــن زنــان فرودســت بــا دشــواری ها و مصائبــی در زندگی شــان روبــرو هســتند 
درآمــد اســتقبال کننــد. ایــن امــا بــه معنــای بهره منــدی ایــن زنــان از حداقل هــای درآمــدی الزم بــرای »کفــاف امــور« زندگــی فقرزده شــان نیســت. 
نتیجــه ای کــه ســوان و همکارانــش می گیرنــد ایــن اســت کــه در قبــال چنیــن مــواردی، انصــاف و عدالــت اقتضــا می کنــد کــه برخوردهــای کیفــری بــه 
حداقــل برســند، زیــرا ایــن زنــان فرودســت در نتیجــه ی فقــر و درماندگی شــان بــا انباشــتی از مصائــب و مشــکالت روبــرو هســتند کــه مانــع از خروج شــان 
ــگاه  ــان، در جای ــا آن کــه هــر چــه بیشــتر دیالوگ هایــی ب ــا چنیــن مــواردی آن اســت  کــت می شــود. در عــوض، برخــورد درســت ب از چنــگال فقــر و فال
شــهروندانی برخــوردار از منزلــت و حیثیتــی مشــابه بــا دیگــر شــهروندان، برقــرار شــود تــا روشــن شــود کــه چگونــه می تــوان از مشــکالت و دشــواری های 

کــه بــه آنــان اجــازه نمی دهــد تدابیــر مؤثرتــری را بــرای بهبــود شــرایط اقتصــادی خــود بیاندیشــند. متعــددی کاســت 
ع سوءاســتفاده گران از مقــرری بیــکاری در ایــران، مالحظاتــی وجــود دارنــد کــه بایــد بــا مــرور آن هــا تصمیــم بگیریــم کــه اتخــاذ چــه رویکــردی  در موضــو

از اولویــت برخوردار اســت؛ 
خ بیــکاری   ● کیــد می کنــد، نــر اقتصــاد ایــران را نمی تــوان اقتصــادی کامیــاب و مولــد اشــتغال دانســت. همان طــور کــه آمتــا )20۱5( تأ

خ اشــتغال زنــان و جوانــان( تبدیــل  خ هــای جزیــی )ماننــد نــر خ عمومــی را بــه نر در ایــران بــاال و نگران کننــده اســت، و هنگامــی کــه نــر
کــه  کنیــم، بــا آمارهــای نگران کننده تــری نیــز روبــرو خواهیــم شــد. بــا ایــن اوصــاف، سیاســت گذاران اقتصــادی کشــور محــق نیســتند 
کــه از مقــرری بــه عنــوان مکملــی بــرای شــکاف های پرنشــدنی زندگــی خــود و خانواده شــان  سوءاســتفاده گران »بی-چــاره«ای را 

اســتفاده می کننــد، بــه برخوردهــای کیفــری یــا تنبیهــی شــدید تهدیــد کننــد؛ 
کــه محققانــی ماننــد مالجــو )۱۳95: ۱5 - ۴0(، مؤمنــی )۱۳9۴: ۱97 - 2۱5( و صداقــت )۱۳97( از رونــد   ● شــواهد متعــددی 

ــد،  ــرار می ده ــتی ق ــت و فرودس ک ــرض فال ــردم را در مع ــتری از م ــمار بیش ــاًل ش ــه عم ک ــد  ــه می کنن ــت هایی ارائ ــاذ سیاس ــزون اتخ روزاف
کــه در آن هیــچ ظرفیتــی  گــذار تدریجــی بــه نظمــی نولیبرالــی اســت  کــی از سســتی روزافــزون مبانــی رفاهــی اقتصــاد سیاســی و  حا
کــه از ســر »بی-چاره«گــی روی بــه تمهیداتــی ماننــد سوءاســتفاده از مقــرری بیــکاری  بــرای فهــم همدالنــه ی موقعیــت شــهروندانی 
کــه خــود در اســنادی  می گیرنــد، وجــود نخواهــد داشــت. تــداوم حرکــت اقتصــاد سیاســی ایــران در مســیر کنونــی از سیاســت گذارانی 

کــه البتــه می دانیــم بــا شــرایط موجــود تخیــل و تصــور آن اندکــی بــرای مخاطبــان دشــوار اســت. بــا این حــال بــر ایــن باوریــم  کشــور اســت  کارگــری  کامیونیتــی »اجتمــاع عــام«  1- مقصــود مــا از 
کارگــری را بازیابنــد، می تــوان امیــدوار  کارگــری بیــش از پیــش هویــت نمایندگــی مطالبــات  کــه تشــکل های  کارگــری بــا مانــع بزرگــی مواجــه نیســت و در صورتــی  کــه اســتقرار ایــن اجتمــاع عــام 
کــه در اعمــال مجــازات نســبت بــه تخلف هــای صورت گرفتــه، توجــه چندانــی بــه  کــه رویه هــای ترمیمــی و اجتماع محــور، جایگزیــن رویه هــای تنبیهــی و ســخت گیرانه ای شــوند  بــود 

زمینه هــای اجتماعــی دخیــل در رخــداد آن تخلفــات نمی کننــد.
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ــای نولیبرالی شــدن  ــر فراینده ــرات ویران گ ــه تأثی ــادی یــک اســتیضاح« )۱۳97( ب ــای نه ــه ی بحــران: درس ه ــاه در زمان ــد »رف مانن
کــه  گــه و بــی هیــچ مقدمــه ای خواهــان برخوردهــای شــدید بــا شــهروندانی شــوند  کــه بــه نا اشــاره می کننــد، ایــن حــق را ســلب می کنــد 

ــتند؛  ــی هس ــازی« عموم ــد »بی نواس ــای موج ــان رونده ــان هم قربانی
کار و رفــاه اجتماعــی در زمینــه ی بیمــه ی بیــکاری   ● الت عرضه شــده در ســند تدوین شــده از ســوی وزارت تعــاون،  مــرور اســتدال

کنونــی اجــرای  کــه الگــوی  کــه متولیــان وزارتــی بــه خوبــی بــه ایــن نکتــه واقــف هســتند  )اعظمــی، ۱۳95( حکایــت از آن دارد 
از حمایت هــای  را  از مشــموالن  اندکــی  کــه عمــاًل درصــد  اســت  ناقــص  بیــکاری چنــان  »حمایت هــای اجتماعــی« در حــوزه ی 
بیــکاری  بیمــه ی  نظــام  در  ســهم پردازی  بــه  کــه  را  متعــددی  حرفــه ای  و  شــغلی  تیپ هــای  و  کــرده  بهره منــد  طوالنی مــدت 
مشــغول اند، از حمایت هــای الزم در دوران بحــران و بیکاری شــان محــروم می کنــد. از ســوی دیگــر، ســند مزبــور تصریــح می کنــد 
ــه ی بیــکاری  ــه مقول ــد ب ــه صنــدوق بیمــه ی بیــکاری نســبت داده می شــود(، بای ــی و اقتصــادی )کــه ب ــگاه مال کــه پیــش از اتخــاذ ن
ــا آن فعال کــردن هــر چــه بیشــتر ظرفیت هــای تولیــدی کشــور از یــک ســو،  کــه مهم تریــن راه مقابلــه ب بــه عنــوان بلیــه ای نگریســت 
کــه ایــن دو  کار اســت. تــا زمانــی  کــردن دو وظیفــه ی کلیــدی وزارت تعــاون مبنــی بــر آمــوزش و کاریابــی بــرای افــراد جویــای  و فعــال 
کــه وزارت  کارکــرد کلیــدی وزارتــی در وضعیــت انفعــال بــه ســر می برنــد و عمــاًل همــان نــگاه مالــی و اقتصــادی در اولویــت قــرار می گیــرد 
تعــاون آن را در اولویــت ســوم سیاســت گذاری در زمینــه ی بیمــه ی بیــکاری قــرار می دهــد، سیاســت گذاران محــق نیســتند شــهروندان 
کــه رکــود شــدید اقتصــادی و ارزان ســازی مســتمر نیــروی کار، موجــب شــده اســت حداقل هــای  »بی-چــاره«ای را شــماتت کننــد 

کافــی نباشــند. درآمدی شــان بــه هیچ وجــه بــرای تأمیــن حداقلــی از حیــات شــرافتمندانه 

بازی دوربین ها

گهــان در موضوعــی مانند سوءاســتفاده از بیمه ی بیــکاری خواهان  مدیرانــی کــه در قبــال سیاســت های فقرافــزا و بی نواســاز ســکوت اختیــار می کننــد و نا
برخوردهــای شــدید و نابودکننــده بــا سوءاســتفاده گران می شــوند، مرتکــب همــان خطایــی می شــوند کــه دو جــوان فرودســت را بــرای ارتــکاب خطایــی 
هفتــاد هــزار تومانــی بــه دار کشــید. دربــاره ی بســیاری از ایــن سوءاســتفاده گران نیــز می تــوان ایــن احتمــال را جــدی گرفــت کــه بــا شــهروندانی عاجــز از 
تأمیــن حداقل هــای معیشــت شــرافتمندانه روبــرو باشــیم کــه در نهایــت از هــر فرصتــی و از جملــه از فرصــت فریــب دادن نظــام رفاهــی کشــور اســتفاده 
می کننــد تــا بتواننــد شــکاف عمیــق شــکل گرفته میــان داشــته های خــود و حداقل هــای الزم بــرای زندگــی در شــرایط اقتصــادی کنونــی را کاهــش دهنــد. 
نشــان دادن حساســیت های شــدید نســبت بــه ایــن شــهروندان و »فردی کــردن« آن چــه مرتکــب می شــوند بــا ایــن هــدف کــه تمــام »تقصیر«هــا را متوجــه 
خ داد. دور باطلــی  »خــود« آنــان کننــد، مصــداق دیگــری از همــان گونــه ای از ارضــای ذائقــه اســت کــه در جریــان بــه دار آویختــن آن دو جــوان فرودســت ر
شــکل می گیــرد کــه همــان جامعــه ای را کــه قربانــی سیاســت های بی نواســاز شــده اســت، بــه شــهادت می گیــرد تــا شــهروندانی را بــه مجــازات شــدید دچــار 
کنــد کــه بســیاری از آنــان بهــای همــان سیاســت های بی نواســاز را می پردازنــد. گاهــی امــا بایــد چشــم از دوربین هــا برداشــت و بــه چشــمان قربانیانــی 

کــی را در حوزه هــای سیاســت گذاری اجتماعــی و اقتصــادی می پردازنــد.  نگریســت کــه بهــای ایــن عــدم تعــادل ادرا

سوم - صورت بندی مجدد مسأله با ترکیب دیدگاه های سازمانی و جامعه شناختی

کنــون می توانیــم بــا توجــه بــه شــرحی کــه در آغــاز ایــن گــزارش از برنامــه ی بیمــه ی بیــکاری در ایــران ارائــه دادیــم و بــر اســاس آن چــه ذیــل دو عنــوان  ا
پیشــین گفتیــم، بــه ارزیابــی دقیق تــری از داعیــه ی برخــورد تنبیهــی و شــدید بــا سوءاســتفاده گران از بیمــه ی بیــکاری برســیم.

مقابله با سوءاستفاده ها از بیمه ی بیکاری در جهان

مصادیق عمده ی سوءاستفاده از بیمه ی بیکاری شامل موارد زیر است:
پنهان داشتن اشتغال و کسب درآمد  ●
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پنهان داشتن دالیل واقعی از دست دادن کار  ●
عدم جستجوی فعاالنه ی شغل  ●

ــه عنــوان مــوارد مجــاز قطــع مقــرری بیــکاری  ــه سوءاســتفاده از بیــکاری ب کار ب ــی  در هــر دو مقاوله نامــه ی شــماره ی ۱02 و ۱۶۸ ســازمان بین الملل
ــا سوءاســتفاده شــامل مــوارد زیــر می شــود: ــر ایــن مقابلــه ب اشــاره شــده اســت )p ,20۱7 ,bista. 5۴(. عــالوه ب

برگرداندن تمام مقرری های دریافتی  ●
پرداخت جریمه  ●
محرومیت های جزئی یا کلی از مزایای آتی  ●
محکومیت قضایی و زندان۱  ●

 .)۳2 .p ,20۱۳ ,carter( برنامه هــای بیمــه ی بیــکاری همــراه بــا نظام هــای پایــش دقیقــی هســتند کــه پرداخت هــا و سوءاســتفاده ها را کنتــرل می کننــد
از جملــه می تــوان بــه شــیوه های جدیــد داده کاوی و تحلیــل داده هــا اشــاره کــرد.2 همچنیــن در کشــورهایی همچــون انگلســتان و آمریــکا شــیوه هایی 
بــرای گــزارش تخلفــات از ســوی افــراد پیش بینــی شــده اســت.۳ روش هــای جدیــد مبتنــی بــر ترکیبــی از یارانــه و مالیــات و پایــش نیز پیشــنهاد شــده اســت 
)fuller, 20۱۴(. امــا مقابلــه بــا سوءاســتفاده ها همــراه بــا مالحظاتــی اســت کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می کنیــم. از جملــه ایــن کــه در بســیاری از مــوارد 
شــرط کار مــزدی »تمام وقــت« یــا کســب وکار »تمام وقــت« بــرای مــوارد سوءاســتفاده قــرار داده می شــود. همچنیــن فرصــت اعــالم درآمدهــا بــه افــراد داده 

می شــود. بــه عبــارت دیگــر هــر کســب درآمــدی منجــر بــه قطــع مقــرری نمی شــود و تنهــا ممکــن اســت در مبلــغ مقــرری تأثیرگــذار باشــد.۴
ــه تعقیــب قضایــی و صــدور حکــم  ــه سوءاســتفاده در نهایــت منجــر ب کــه درصــد پاییــن از مــوارد مشــکوک ب گزارش هــای مختلــف نشــان می دهــد 
ع در ایــن مــوارد وجــود نــدارد. نمــودار زیــر مربــوط بــه یکــی از ایالت هــای  می شــود.5 بــه عبــارت دیگــر هیــچ اصــراری بــر قضایــی و جزایــی کــردن موضــو

کــه بــاز مؤیــد همیــن امــر اســت.۶ آمریکاســت 
 

75 
 

 
دارد. به عنوان    یافتهو سازمان   های جدیکاری صاص به تبهرسد موارد زندان چندان رایج نیست و اختبه نظر می 

به شش سال حبس محکوم می  با ثبت شرکت نمونه زنی در آمریکا  از  شود که  های صوری و ثبت کارمند 

های  در اغلب موارد حکم دادگاه بازگرداندن مقرری   1ها دالر کالهبرداری کرده بود. ی بیکاری میلیون بیمه

از مقرری    سوءاستفادهبر شدت دادن به مجازات  در واقع عوامل زیادی    2دریافت شده و احتماالً جریمه است.

  3. سوءاستفادهگذارد، از جمله سازماندهی شده یا گروهی بودن تأثیر می 

و برخورد    4اشاره شده است: برخورد اداری و اجرایی   هاسوءاستفاده در برخی منابع به تفاوت دو نوع برخورد با  

تان، استونی، ایسلند، هلند و انگلستان تمرکز بیشتر روی  . در برخی کشورها از جمله مجارس5قضایی و کیفری 

 ,joresبرخورد اجرایی و در برخی کشورها از جمله سوئد و دانمارک تمرکز بیشتر روی برخورد قضایی است. )

2015, p. 14-15 ها اقدام  گیری مبالغ پرداختی یا اعمال برخی جریمه ( در برخورد اداری و اجرایی صرفاً به بازپس

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=8mYTvnOm1rQ 
2 https://www.youtube.com/watch?v=6GKWVIUEqMw 
3 
ttp://www.molevalley.gov.uk/media/pdf/q/6/Benefit_Fraud_Prosecution_and_Sanction_Policy_Sept_2012.p
df 
4 administrative 
5 criminal 

1-  https://does.dc.gov/page/ui-fraud-punishable-law-penalties-can-include
2-  https://www.sagitec.com/blog/detect-unemployment-insurance-fraud
3-  https://www.dol.gov/general/maps/fraud
4-  https://www.youtube.com/watch?v=Jr6Yq-DjFOE
5-  https://www.theguardian.com/politics/reality-check/2013/sep/16/longer-sentences-benefit-fraud-will-it-work
https://fullfact.org/news/benefit-fraud-has-dwp-hotline-increased-prosecutions/
6-  http://www.maciverinstitute.com/ui-fraud-chart-jpg/
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بــه نظــر می رســد مــوارد زنــدان چنــدان رایــج نیســت و اختصــاص بــه تبهکاری هــای جــدی و ســازمان یافته دارد. بــه عنــوان نمونــه زنــی در آمریــکا 
بــه شــش ســال حبــس محکــوم می شــود کــه بــا ثبــت شــرکت های صــوری و ثبــت کارمنــد از بیمــه ی بیــکاری میلیون هــا دالر کالهبــرداری کــرده بــود.۱ 
در اغلــب مــوارد حکــم دادگاه بازگردانــدن مقرری هــای دریافــت شــده و احتمــااًل جریمــه اســت.2 در واقــع عوامــل زیــادی بــر شــدت دادن بــه مجــازات 

سوءاســتفاده از مقــرری تأثیــر می گــذارد، از جملــه ســازماندهی شــده یــا گروهــی بــودن سوءاســتفاده.۳ 
کیفــری5. در  ع برخــورد بــا سوءاســتفاده ها اشــاره شــده اســت: برخــورد اداری و اجرایــی۴ و برخــورد قضایــی و  در برخــی منابــع بــه تفــاوت دو نــو
برخــی کشــورها از جملــه مجارســتان، اســتونی، ایســلند، هلنــد و انگلســتان تمرکــز بیشــتر روی برخــورد اجرایــی و در برخــی کشــورها از جملــه ســوئد و 
دانمــارک تمرکــز بیشــتر روی برخــورد قضایــی اســت )p ,20۱5 ,jores. ۱۴-۱5(. در برخــورد اداری و اجرایــی صرفــًا بــه بازپس گیــری مبالــغ پرداختــی 
یــا اعمــال برخــی جریمه هــا اقــدام می شــود. در نهایــت ایــن هــم نکتــه ی شــایان تأملــی اســت کــه در مــوارد سوءاســتفاده از بیمــه ی بیــکاری بــه نقــش 

.)۱2۳ .p ,20۱7 ,bista( کارفرمایــان در سوءاســتفاده نیــز توجــه می شــود

چارچوب پیشنهادی مقابله با سوءاستفاده از بیمه ی بیکاری در ایران

حداقل دو مورد باید در تدوین چارچوب مقابله با سوءاستفاده ها مورد توجه قرار گیرد:

اول- تعیین دقیق مصادیق سوءاستفاده از جمله مصادیق اشتغال پنهان
بــا توجــه بــه آن چــه دربــاره ی شــرایط شــهروندان »بی-چــاره«ای گفتیــم کــه از مقــرری بیــکاری بــه عنــوان عنصــری مکمــل بــرای جلوگیــری از غــرق 
کــه سیاســت کشــف تفتیشــی درآمدزایــی شــهروندان  کــت اســتفاده می کننــد، بایــد بــه سیاســت گذاران هشــدار داد  شــدن خــود و خانواده شــان در فال
ــورد  ــت و برخ ــل کفای ــن اص ــده گرفت ــی از نادی ــون کار، مصداق ــای قان ــر از حداقل ه ــوق نازل ت ــا حق کار ب ــا  ــی ی ــد مسافرکش ــمی مانن ــاغل غیررس از مش

قضایــی و کیفــری بــا ایــن دســته از شــهروندان، متــرادف بــا دامــن زدن بــه شــرایط »بی نوایــی« و »بی-چاره«گــی آنــان اســت.

دوم- ترسیم دقیق مراحل مقابله با سوءاستفاده ها و متولیان هر کدام
کــه در بخــش دوم ایــن فصــل آمــد، برخــورد قضایــی و جزایــی آخریــن مرحلــه از مقابلــه بــا سوءاســتفاده ها آن هــم بــه  بــا توجــه بــه توضیحاتــی 
 اجتماعــی اســت. بــا ایــن اوصــاف مراحــل 

ً
کامــاًل شــکلی نــادر و محــدود بایــد باشــد. برخــورد ترمیمــی بــه معنــای پاســخی اجتماعــی بــه مســائل 

کــه هدایــت آن هــا را ارکان و اعضایــی از »کامیونیتــی کارگــری« کشــور  آغازیــن مقابلــه بــا سوءاســتفاده ها بایــد شــامل گفتگوهــا و راهنمایی هــا باشــد 
کــه آنــان را بــه اتخــاذ چنیــن رفتــاری  بــر عهــده می گیرنــد و هــدف از آن هــا شــنیدن همدالنــه ی صــدا و روایــت سوءاســتفاده گران از شــرایطی اســت 
ــی  ــدون فراهــم آوردن تمهیدات ــی، ب ــردن بســیاری از ایــن سوءاســتفاده گران »بی-چــاره« از ایــن منبــع درآمــدی تکمیل ک واداشــته اســت. محــروم 
بــرای آن کــه بتواننــد از امکان هــای دیگــر حمایــت اجتماعــی بهره منــد شــوند، و فرصت هایــی بــرای توان افزایــی در اختیارشــان قــرار بگیــرد تــا 
ــان،  ــرای آن ــاد ســوابق قضایــی و کیفــری ب ــت ایج ــد، و در نهای ــال بازگردن ــان فع ــه ی کارجوی ــه جرگ ــد و ب ــای الزم اســتفاده کنن ــد از آموزش ه بتوانن
کــه بیشــترین آســیب را از ناحیــه ی سیاســت های غلــط، فســادآور و  مصداقــی از روا داشــتن مجــازات و برخــورد شــدید در قبــال کســانی خواهــد بــود 

مولــد مفت خوارگــی متحمــل شــده اند.  

1-  https://www.youtube.com/watch?v=8mYTvnOm1rQ
2-  https://www.youtube.com/watch?v=6GKWVIUEqMw
3-  ttp://www.molevalley.gov.uk/media/pdf/q/6/Benefit_Fraud_Prosecution_and_Sanction_Policy_Sept_2012.pdf
4-  administrative
5-  criminal
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فصل چهارم: 
کاریابی ها به مثابه حلقه ی 

مفقوده در بحران نظام 
بیمه ی بیکاری در ایران



کــه دولــت در حوزه هــای مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی بــه اجــرا می گــذارد،  بــرای بــه دســت آوردن صالحیــت بــه چالــش کشــیدن سیاســت هایی 
کــه بیــش از هــر چیــز، متعهــد بــه  می تــوان، بــه فراخــور ظرفیت هــای پژوهــش و بــه اتــکای درکــی انتقــادی، بــه صورتــی از گزارش گــری روی آورد 
کــه اجــزا و کارکردهایــی خــاص از دولــت، بــا آن چــه ادعــا می کننــد، فاصلــه ای پرســش برانگیز دارنــد. ایــده ی الهام بخــش ایــن فصــل  ح آن اســت  شــر
کــه در ایــران کاریابی هــای خصوصــی هــر ســال در حــال افــزودن بــر دامنــه ی نقش آفرینــی خویــش هســتند و  نیــز کســب اطــالع از ایــن واقعیــت بــود 
ــا این حــال، هم چنــان قریــب بــه هفتــاد درصــد از مشــموالن دریافــت مقــرری بیــکاری، تمــام دوره ی اســتحقاق خویــش را طــی می کننــد و هیــچ  ب
کــه سال هاســت بــا  ج کنــد. ایــن آمــار بــرای کشــوری  عامــل دیگــری، خاصــه یافتــن کار، نمی توانــد آنــان را از وضعیــت دریافــت مقــرری بیــکاری خــار

بحــران جــدی در مدیریــت منابــع نظــام رفاهــی خویــش روبروســت، تأمل برانگیــز اســت. 
کارآمــد و وابســته ی  کاریابی هــا بــه یکــی از ضمائــم نا ع تبدیــل تدریجــی  ایــن فصــل را تالشــی مقدماتــی ببینیــد؛ بــرای روبــرو شــدن بــا موضــو
ــرای نظــارت  کارآمــد ب ــه تعریــف الگوهایــی  ــه قــادر ب ــه از حفــظ ارکان خویــش در بخــش عمومــی منفعــت خاصــی کســب می کنــد، و ن کــه ن دولتــی 
کاریابی هــا در ایــران،  کنونــی  و سیاســت گذاری در زمینــه ی نقش آفرینــی مســتقل و مکمــل بخــش خصوصــی اســت. عــالوه بــر نقــادی شــرایط 

کوشــیده ایم پیشــنهادهایی را نیــز بــرای عبــور از ایــن رکــود ده هــا ســاله در حــوزه ی کاریابــی ارائــه کنیــم. 

پروبلماتیک بحران نظام بیمه ی بیکاری در ایران

کــه صنــدوق متولــی تأمیــن و تخصیــص وجــوه و منابــع  بحــران بیمــه ی بیــکاری در ایــران را می تــوان از منظــری بــه ایــن واقعیــت مربــوط دانســت 
پرداخــت مقــرری بیــکاری سال هاســت کــه بــا عــدم تــوازن جــدی میــان ورودی هــا و خروجی هــای خویــش روبروســت. مــا در ایــن فصــل بــه جزئیــات 
ایــن وجــه از ماجــرا نخواهیــم پرداخــت. مرتضــوی )۱۳97( بــه تفصیــل ایــن عــدم تــوازن را تشــریح کــرده و تــداوم شــرایط کنونــی را مانــع از آن دانســته 
کــه نظــام بیمــه ی بیــکاری در ایــران بتوانــد پذیــرای ظرفیت هــای تــازه ای بــرای پوشــش بیــکاران شــود. بــا این حــال، انگیــزه ی اصلــی مــا  اســت 
کــه اساســًا نمی تــوان بحران نــگاری نظــام بیمــه ی بیــکاری در ایــران را بــه فهرســت کردن ورودی هــا و  ــادآوری ایــن نکتــه اســت  در ایــن فصــل، ی
کــرد. برون رفــت از ایــن شــکل از اندیشــیدن بــه بحــران، خــود می توانــد راهگشــای مــا بــرای درک  خروجی هــای صنــدوق بیمــه ی بیــکاری محــدود 
ــراد آســیب پذیر و فرودســت مســتحق حمایــت از مقــرری  کثــری اف ــی، یعنــی برخــورداری حدا ــه ســوی هــدف اصل ــوان ب ــه می ت کــه چگون آن باشــد 
بیــکاری، حرکــت کــرد. پــس، پروبلماتیــک نظــام بیمــه ی بیــکاری در ایــران را بایــد از ایــن دریچــه ترســیم کــرد؛ این کــه بــا نظامــی روبــرو هســتیم کــه 
در آن تعــداد زیــادی از بیــکاران، علی رغــم نقــش جــدی خویــش در تأمیــن منابــع صنــدوق بیمــه ی بیــکاری، در نهایــت و در نتیجــه ی شــکل گرفتن 
ــام  ــن نظ ــد و همی ــکاری دارن ــای بی ــص مقرری ه ــای تخصی ــت اولویت ه ــو و فهرس ــق، الگ ــتانه در منط ــی فرودس ــاص، جایگاه ــامانی خ ــم و س نظ
بیمــه ی بیــکاری در جســتجوی راه هایــی بــرای برون گــذاری و طــرد کامــل آنــان از فهرســت مزبــور اســت. چنیــن خصلتــی در تضــاد بــا میثاقــی اســت 
کــه نظــام تأمیــن اجتماعــی، بــه معنــای عــام را پدیــد آورده و تــداوم بخشــیده اســت. فلســفه ی اســتقرار نظــام تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان نظامــی 
»حمایتــی« برقــراری پوشــش هایی بــرای جلوگیــری از فروافتــادن شــهروندان آســیب پذیر در برابــر دشــواری های جــدی اقتصــادی و اجتماعــی بــه 
کــت و ریاضــت اســت. بــا ایــن اوصــاف، این کــه در مواجهــه بــا بحــران مبتالبــه صنــدوق بیمــه ی بیــکاری کشــور، صرفــًا بــه مــرور مکــرر  وضعیــت فال
کــی از دقــت نظــری  ایــن واقعیــت بپردازیــم کــه نبایــد بــر اســاس ورودی هــای کنونــی، خروجــی بیشــتری را از ایــن صنــدوق انتظــار داشــت، نه تنهــا حا

و تحلیلــی نیســت، بلکــه مصداقــی عینــی از دچــار شــدن ایــن حــوزه بــه حاشــیه های بی ربــط بــا مســأله و پروبلماتیــک کلیــدی آن اســت. 
بــا تمرکــز بــر پروبلماتیــک پیش گفتــه، بایــد یکــی از مهم تریــن شــواهد دال بــر وضعیــت بحرانــی نظــام بیمــه ی بیــکاری در ایــران را فقــدان تحــرک 
ــا میــزان کم تــر بخشــندگی و ســطح باالتــر  گــذار بــه الگویــی ب کافــی در نظــام رفاهــی بــرای کاســتن از میــزان بخشــندگی کم دســترس پذیر کنونــی و 
دســترس پذیری دانســت. عوامــل متعــددی در ایــن کم تحرکــی و رکــود دخیل انــد و موجــب می شــوند الگــوی ظاهــرًا بخشــنده ی کنونــی بــه شــکلی 
ــداوم یابــد، در حالی کــه در واقــع دامنــه ای روزافــزون از شــهروندان ســزاوار برخــورداری از حداقلــی از حمایــت در دوران بیــکاری،  ــه ت محافظه کاران
کارآمــد اداره ی ایــن نظــام  ــداوم الگــوی نا ــد ت ــد. شــاهد دیگــر وجــود بحــران در نظــام بیمــه ی بیــکاری ایــران را بای ســهمی از آن بخشــندگی ندارن
کــه تقســیم کار دوگانــه ی کنونــی، میــان وزارت  دانســت. ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ســال های اخیــر بارهــا بــه انتقــاد از ایــن واقعیــت پرداختــه 
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کارایــی و اثربخشــی نظــام بیمــه ی بیــکاری نشــده اســت. ایــن انتقــاد را خاصــه بایــد  کار و رفــاه و ســازمان تأمیــن اجتماعــی، موجــب بهبــود  تعــاون، 
ــه  ــر ادام ــال های اخی ــکاری در س ــرری بی ــتحقان مق ــموالن و مس ــیاری از مش ــد بس ــت نظام من ــرد و محرومی ــد ط ــه رون ک ــت  ــدی گرف ــت ج از آن جه
یافتــه، بی آن کــه در نهایــت هیچ یــک از دو ضلــع وزارت تعــاون و ســازمان تأمیــن اجتماعــی تمهیدگــر تغییــری در شــرایط نابســامان کنونــی شــوند. بــه 
کــه نظــام بیمــه ی بیــکاری در حــال اتــالف منابــع خویــش در قالــب الگویــی »ظاهــرًا بخشــنده« اســت، فی نفســه  بیــان دیگــر، نه تنهــا ایــن واقعیــت 
مــورد توجــه و تحلیــل کافــی واقــع نشــده، بلکــه ایــن اتــالف و به هــرز رفتــن منابــع عمومــی، هیــچ گاه بــه محــل تأمــل جــدی دو ضلــع وزارت رفــاه و 
کــه تــالش وزارت رفــاه و ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــر کاســتن  ســازمان تأمیــن اجتماعــی تبدیــل نشــده اســت. در نهایــت، بایــد از ایــن واقعیــت نیــز 
کثــری از تعــداد مشــموالن مقــرری بیــکاری متمرکــز شــده و نقــش حیاتــی سیاســت های ایجــاد اشــتغال و فرایندهــای کاریابــی در کاهــش فشــار  حدا
بــر نظــام بیمــه ی بیــکاری بــه غفلــت و فراموشــی دچــار شــده، بــه عنــوان شــاهدی جــدی بــر بحرانــی بــودن نظــام بیمــه ی بیــکاری در ایــران یــاد 
کــرد. مرتضــوی )همــان( در فرازهــای متعــددی از کتــاب خویــش یــادآور شــده اســت کــه بســیاری از مســائل مبتالبــه نظــام بیمــه ی بیــکاری کشــور در 
نهایــت برآمــده از ایــن واقعیــت اســت کــه سیاســت گذاران و عامــالن حــوزه ی اشــتغال عملکــردی چنــان نــازل داشــته اند کــه نتیجــه ی آن چیــزی جــز 
کامــی سیاســت های  افــزودن بــر لکــه ی ســیاه رو بــه گســترش بیــکاری در کشــور نبــوده اســت. مرتضــوی )همــان: ۱7۳ و ۱7۴( بــه عنــوان نمونــه بــه نا
ضربتــی دولــت در ســال های ابتدایــی دهــه ی هشــتاد اشــاره می کنــد؛ سیاســت هایی کــه قــرار بــود صدهــا هــزار تــن از بیــکاران را بــه کارگاه هــای فعــال 
ــگاه  کــه نه تنهــا در جمــع شــاغالن جای ــه »بیــکاران بدهــکار«ی شــد  کشــور اضافــه کنــد، امــا در نهایــت زمینه ســاز تبدیــل بســیاری از آن بیــکاران ب

پایــداری بــه دســت نیــاورده بودنــد، بلکــه تعــداد زیــادی از آنــان بــه خیــل جمعیــت نیازمنــد حمایت هــای دوره ی بیــکاری اضافــه شــدند. 
کاریابی هــا بــه عنــوان مهم تریــن »کارگــزاران« عرصــه ی  در ســایه ی چنیــن رویکــردی بــه نظــام بیمــه ی بیــکاری، مــا در ایــن فصــل بــه ســراغ 
کاوی صورتــی  اشــتغال آفرینی خواهیــم رفــت تــا درک دقیق تــری از نقــش آنــان در بحــران کنونــی بــه دســت آوریــم. در ایــن راه، ابتــدا الزم اســت بــه وا
کــه راه را بــر تحلیــل دقیق تــر وضعیــت اشــتغال آفرینی می بنــدد. پــس از آن،  کالن ایــران بپردازیــم  از پرداختــن بــه »بحــران« مبتالبــه اقتصــاد 
ل خویــش در بــاب نقــش کاریابی هــا بپردازیــم. در نهایــت نیــز گام هایــی اولیــه را بــرای برون رفــت از دور باطــل  خواهیــم کوشــید بــه تدقیــق اســتدال

کــرد.  ــا بحــران مبتالبــه نظــام بیمــه ی بیــکاری پیشــنهاد خواهیــم  کنونــی و بازاندیشــی در نقــش کاریابی هــا در مقابلــه ب

گذار از بحران انگاری های کلیشه ای

کــه کوشــیده اند توضیــح بدهنــد  کــه بکاویــد، مــوارد متعــددی را از اظهــار نظرهــای مســئوالنی خواهیــد یافــت  صفحــات روزنامه هــا و وبســایت ها را 
کــه چــرا ایــران دچــار »بحــران بیــکاری« شــده اســت. وزیــر بهداشــت یــادآور شــده کــه ۴۴ درصــد بیــکاران در ایران مــدرک تحصیلــی باالتر از کارشناســی 
کــه ســاختار تربیــت نیــروی انســانی در کشــور مــورد بازنگــری جــدی واقــع شــود. نتایــج حاصــل از آمارگیــری نیــروی کار در  دارنــد۱ و خواهــان آن شــده 
غ التحصیــالن آمــوزش عالــی بیــکار از کل بیــکاران در حــال افزایــش اســت و در پاییــز 97 بــه بیــش  پاییــز ۱۳97 نیــز حکایــت از آن داشــته کــه ســهم فار
از ۴0 درصــد رســیده اســت2. عنبــری، کارشــناس حــوزه ی اشــتغال، از »بحــران جدیــد بیــکاری« در کشــور ســخن گفتــه کــه مشــخصه ی آن گســترش 
کــه هــر شــغلی را در شــأن خویــش نمی بیننــد و در نتیجــه بســیاری از فرصت هــای شــغلی را خالــی می گذارنــد. عنبــری بــرای  تعــداد جوانانــی اســت 
کــه  کــرده کــه خانــواده، آمــوزش و صنعــت را در برمی گیــرد۳. نتیجــه ی چنیــن بحرانــی آن بــوده  ایــن بحــران یــک شــبکه ی نهــادی گســترده ترســیم 
بســیاری از نیروهــای کار در واقــع از »آمادگی«هــای الزم بــرای ورود بــه بــازار کار برخــوردار نیســتند. سیاســت ها و اســناد متعــددی در ســال های اخیــر 
ــازار کار کمــک کننــد.  کار و نیازمندی هــای ب کــه قــرار بــوده بــه کاهــش شــکاف میــان بضاعت هــای نیروهــای جویــای  مصــوب و مســتند شــده اند 
خاصــه می تــوان از مــاده ی 2۱ قانــون پنجــم توســعه یــاد کــرد کــه دولــت را مکلــف بــه اقــدام جــدی در زمینــه ی آموزش هــای مهارتــی کــرده اســت. در 
ســال ۱۳90 نیــز »نظــام آمــوزش مهــارت و فنــاوری« بــه تصویــب رســیده و هیــأت وزیــران در ســال ۱۳9۱ مصوبــه ای در بــاب اســتقرار »نظــام صالحیــت 
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خ داده و هم چنــان  حرفــه ای« داشــته اســت. ایــن همــه امــا بــه معنــای آن نبــوده کــه اتفــاق چشــمگیری در زمینــه ی کاســتن از شــکاف پیش گفتــه ر
بحــران مزبــور بــه جــای خــود باقــی اســت۱. معــاون آموزشــی ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور نیــز بــا بیــان این کــه 70 درصــد مشــاغل موجــود در بــازار 
کار ایــران اساســًا نیــازی بــه تحصیــالت دانشــگاهی ندارنــد، بعــد تــازه ای بــر پروبلماتیــک بغرنــج بیــکاری در ایــران افــزوده اســت. ایــران بــر اســاس 
کتســاب صالحیت هــای برآمــده از آمــوزش عالــی می کنــد و ســپس آنــان  ایــن روایــت، کشــوری اســت کــه جوانــان را بــا نرخــی چشــمگیر وارد چرخــه ی ا
کــه بســیاری از آن صالحیت هــا در موقعیــت »کاریابــی« محلــی از اعــراب نخواهنــد داشــت. بــه تعبیــر حاتــم زاده،  را بــا ایــن واقعیــت تنهــا می گــذارد 
کــه تنهــا راه مقابلــه  کار روبــرو هســتیم  کنــون بــا هرمــی نامتعــادل بــه لحــاظ مشــخصات و بضاعت هــای نیروهــای جویــای کار و ظرفیت هــای بــازار  ا
کار اســت. بــا ایــن اوصــاف، وجــود یــک نظــام طبقه بنــدی مشــاغل، کمــک  بــا آن پیــروی از نظــام طبقه بنــدی مشــاغل بــه منظــور تعــادل در بــازار 
کار برداشــته شــود2. البــد بــا ایــن رویکــرد،  کــه گام هــای بیشــتری در راه هم خوانــی میــان آمادگی هــای کارجویــان و ظرفیت هــای بــازار  می کنــد 
ح هایــی ماننــد »کارورزی« را نیــز می تــوان در راســتای ایجــاد و تعمیــق آن هم خوانــی دانســت. بــه گفتــه ی معــاون توســعه ی کارآفرینــی  تعریــف طر
ــمی«۳ آن  ــای »رس ــه معن ــر »کار« ب ــه درگی ــدون آن ک ــرد ب ــه ف ک ــت  ــی در کارورزی آن اس ــده ی اصل ــی، ای ــاه اجتماع کار و رف ــاون،  ــتغال وزارت تع و اش
شــود، بتوانــد امــکان برقــراری تناســب میــان آمادگی هــای خویــش و نیازمندی هــای اســتخدام کننده۴ را بیازمایــد و در صــورت وجــود حداقلــی از آن 
تناســب، بــه ســوی رســمی کردن موقعیــت شــغلی خویــش و برخــورداری از حداقل هــای رفاهــی و تأمینــی حرکــت کنــد5. منصــوری در مصاحبــه ی 
کــه راه مقابلــه بــا بحــران بیــکاری در ایــران تمرکــز بــر  کــه خــود آن را »پول پاشــی«7 دولــت خوانــده، یــادآور شــده بــود  دیگــری۶ نیــز بــا نفــی رویکــردی 
بهبــود محیــط کســب وکار، ثبــات سیاســی - قانونــی، تغییــر قوانیــن، تغییــر فنــاوری و تکنولــوژی، و تغییــر آموزش هــا در راســتای تغییــرات جهانــی و 
بین المللــی اســت. بــا ایــن مقدمــات، نویــد مدیــر کل دفتــر هدایــت نیــروی کار و کاریابی هــای وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی را مبنــی بــر این کــه 
کم شــدن تدریجــی دیدگاهــی جدیــد در زمینــه ی اشــتغال آفرینی و کاریابــی در کشــور  کارفرماهــای خارجــی در راه ایــران هســتند۸، بایــد از نتایــج حا
ــا بالقــوه ی  ــوان چــاره ی آن را در ظرفیت هــا و بضاعت هــای بالفعــل ی ــه دیگــر نمی ت ک ــد  ــی مبتــال می دان ــه بحران ــه کشــور را ب ک دانســت؛ دیدگاهــی 
ع  کــه بتواننــد بــا صــرف کم تــر منابــع عمومــی و رجــو کار بــود  ــازار  نیروهــای جویــای کار جســت، بلکــه بایــد درصــدد فعال کــردن ظرفیت هایــی در ب
کــه ربــط چندانــی بــه آن ظرفیت هــا ندارنــد، بیازماینــد.  کار را بــرای پذیــرش مشــاغلی  کمتــر بــه »دولــت«، میــزان انعطــاف و واقع گرایــی جوینــدگان 
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کــه مــرور آن  ــزرگ در زمینــه ی بیــکاری در ایــران، ظاهــرًا پیکــره ای منســجم را می ســازند  گــزارش »بحــران«ی ب ــه نفــع  برهان هــای عرضه شــده ب
راه را بــر هرگونــه تردیــد در بــاب چیســتی و چرایــی شــکل گیری بحــران مزبــور می بنــدد. بــا این حــال، ایــن شــکل از بحران انــگاری را بایــد بــه نقــدی 
کــه یکایــک هشــدارها و تبیین هــای عرضه شــده در ایــن بــاره  کــه یکــی از وجــوه کلیــدی ایــن بحــران »ابهــام«ی اســت  جــدی کشــید تــا روشــن شــود 
ــر  ــی ب ــرًا متک ــه ظاه ک ــم  ــاز کنی ــگاهی آغ ــالن دانش غ التحصی ــده ی فار ــکاری فزاین ــه بی ــوط ب ــای مرب ــرای آماره ــان ماج ــت. از هم ــه اس ــر گرفت را در ب
اســتداللی قــوی اســت. آیــا این کــه درصــد باالیــی از بیــکاران در ایــران مــدارک تحصیلــی باالتــر از درجــه ی کارشناســی دارنــد، بــه معنــای آن اســت 
ــال  ــی، از انفع ــن راه حل ح چنی ــر ــش از ط ــت پی ــا الزم نیس ــرد؟ آی ک ــت  ــور حرک ــانی در کش ــروی انس ــت نی ــاختار تربی ــری در س ــوی بازنگ ــه س ــد ب ــه بای ک
ــا نیازمندی هــای برون دانشــگاهی ســخن گفتــه شــود؟ آیــا چنیــن صورتــی از  کــز آمــوزش عالــی کشــور در تطبیــق ظرفیت هــای خویــش ب شــدید مرا
کــه بــه جــای فعال شــدن خــود دانشــگاه ها بــه عنــوان ارکان نظــام تولیــد دانایــی بــرای بهره بــرداری  ل پردازی ایــن شــائبه را ایجــاد نمی کنــد  اســتدال

1-  ر.ک ایرنا، 1397/11/10 
2-  تسنیم، 1398/8/6 

3-  Formal 
که برای طی این دوره ی آزمایشی مشوق بیمه ای دریافت می کند. ر.ک اقتصادآنالین، 1398/3/3  4-  استخدام کننده ای 

5-  ایسنا، 1395/11/23 
6-  تسنیم، 1397/11/24 

کــه از ســوی برخــی منتقــدان بــرای توصیــف  کــه »پول پاشــی« از مضامینــی بــود  کتفــا می کنیــم  7-  ایــن نوشــته ظرفیــت پرداختــن بــه پیشــینه ی ایــن تعبیــر را نــدارد. بــه یــادآوری ایــن نکتــه ا
گرفتــه شــد.  کار  الگــوی مدیریــت عمومــی و دولتــی در دوره هــای نهــم و دهــم ریاســت جمهــوری بــه 

8-  باشگاه خبرنگاران جوان، 1397/1/20 
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از ظرفیت هایشــان در حــوزه ی خلــق اشــتغال و ارزش، قــرار اســت نهــاد دانشــگاه شــأن زیرمجموعــه ی نهــاد بــازار را بیابــد و بــه مــرور محتــوا و 
کشــور بــه بازنگــری در  کــه  کــه در نهــاد بــازار متجلی انــد؟  شــکی نیســت  گیــرد  کارکردهــای آن تحت الشــعاع ارزیابی هــا و نیازســنجی هایی قــرار 
»سیاســت بــازار کار«۱ خویــش نیازمنــد اســت، امــا نیــت و دســتور کار ایــن بازنگــری خــود بایــد مــورد وارســی دقیــق قــرار گیــرد تــا روشــن باشــد کــه آیــا مهــار 
گــون  ایــن رونــد بازاندیشــی بنیادیــن در اختیــار نهــاد بــازار و حامــالن رویکــردی خواهــد بــود کــه اساســًا بــازار را مفســر اعظــم کارآمــدی ســپهرهای گونا
کــه بــازار را در رابطــه ای تعاملــی و هــم ارز بــا دیگــر نهادهــای دخیــل در  اجتماعــی و اقتصــادی می داننــد، و یــا رویکــردی مــورد توجــه قــرار می گیــرد 
تأمیــن ظرفیت هــای اشــتغال قــرار می دهــد و نیــروی کار کشــور را بــه مــاده ی خــام گونــه ای ارتدوکــس از بازاراندیشــی فرونمی کاهــد2. بدین ترتیــب، 
ــا صنعــت را در شــکل گیری بحــران  ــواده ت ــی از خان ــر اســت و زنجیــره ای طوالن گی کــه ترســیم گر فاجعــه ای فرا ــوان در روایتــی  ــه نظــر می رســد می ت ب
بیــکاری مقصــر قلمــداد می کنــد، تردیــد جــدی روا داشــت و پیامدهــای »منطقــی« ناشــی از ایــن صــورت از بحران انــگاری را بــا دقــت بیشــتری 
کــه دولــت در تمــام ســال ها و  ــادآور شــد  ــه ایــن قســم از فاجعه نــگاری می زننــد، ی کــه دســت ب ــه تحلیل گرانــی  ــد ب مــورد توجــه قــرار داد. خاصــه بای
کــه  کام مانــده  کار نــا دهه هــای اخیــر از آن روی در جامــه ی عمــل پوشــاندن بــه وعده هــای خویــش در مهارت افزایــی و آمادگی بخشــی بــه نیــروی 
هیــچ گاه وســاطت های نهــادی الزم بــرای تحقــق ایــن وعده هــا را محتــرم نشــمرده اســت. پاسداشــت نقــش و شــأن مســتقل ارکان نظــام دانایــی و 
ــا مســائل و نیازهــای »جمعــی« و »اجتماعــی« می توانــد زمینه ســاز تبدیــل دانشــگاه ها  خاصــه واداشــتن دانشــگاه ها بــه بازنگــری در نسبت شــان ب
غ التحصیــالن خویــش هســتند و از ایــن رهگــذر  کــه مســتمرًا در حــال تولیــد شــاخصه هایی بــرای »صالحیت هــای حرفــه ای« فار بــه مراجعــی شــود 
از تبدیــل آنــان بــه مــواد خــام الگویــی بازارمحــور جلوگیــری می کننــد. پــس بایــد ایــن روایــت را از نــو خوانــد. این کــه بــازار کار کشــور بــه چنیــن ســطح 
کثریــت مطلــق ظرفیت هــای آن ربطــی بــه ظرفیت هــای آمــوزش عالــی کشــور ندارنــد و اغلــب بی نیــاز از هرگونــه تحصیــالت  کــه ا نازلــی دچــار شــده 
کارآمــد و  کــه ســرمایه گذاری های انجام شــده بــر روی نیــروی انســانی در کشــور یکســره فاســد، نا دانشــگاهی هســتند، لزومــًا بــه معنــای آن نیســت 
غ التحصیــالن  کــه معنــا و مصــداق »کاریابــی« بــرای فار ــر ایــن واقعیــت متمرکــز شــد  سرشــار از اتــالف بــوده اســت. در بازخوانــی ایــن روایــت، بایــد ب
کارجویــان چــه چیزهایــی را در مراحــل و فرایندهــای »کاریابــی« تجربــه می کننــد. صراحــت حاتــم زاده در بیــان  دانشــگاهی در ایــران چیســت و 
کــه بــه دامنــه ی  کشــور در شــرایط پذیــرش پوزیشــن های تکنســینی نیســتند، بایــد بــرای تحلیل گرانــی  غ التحصیــالن  این کــه بســیاری از فار
کار البتــه در نهایــت نمی توانــد دور  ســرمایه گذاری های انجام شــده در حوزه هــای آمــوزش نیــروی انســانی واقف انــد، هشــداردهنده باشــد. فرجــام 
کــه بســیاری از کشــورهای جهــان  کــرد  ــد فرامــوش  ــاد می کنــد، امــا نبای ــا تعبیــر »طبقه بنــدی مشــاغل«۳ از آن ی کــه حاتــم زاده ب از آن چیــزی باشــد 
ــر اثربخشــی در آن،  کارایــی ب کــه بــه واســطه ی برتــری مطلــق  گونــه ای ســخت ســتم گرانه و خشــونت بار از همیــن طبقه بنــدی را تجربــه می کننــد 
غ  کثریتــی قریــب بــه اتفــاق از نیروهــای کار، فــار کــه بــر اســاس آن ا گــون مــورد نقــد واقــع شــده اســت؛ گونــه ای  در ســال های اخیــر از منظرهــای گونا
از زمینــه و ســابقه ی تحصیلــی و فکــری خویــش، در دســته ی نیروهــای »ســاده«، »جایگزین پذیــر«، »ناپایــدار« و »کــم ارزش« جــای می گیرنــد. 
کــه بــرای تمــام هســتی های اجتماعــی و نهــادی پیرامــون خویــش نقــش »امــر مطلــق«ی را ایفــا می کنــد  گــر بــه ایــده ای انتزاعــی تبدیــل شــود  بــازار ا
ــد.  ــی بیانجام ــادی مهلک ــی و اقتص ــامان اجتماع ــن س ــه چنی ــد ب ــت، می توان ــای آن نیس ــرش »قضاوت«ه ــوی آن و پذی ــه س ــت ب ــزی از حرک و گری
ح هــای  ــرار داد. کارورزی و طر ــد از همیــن منظــر مــورد توجــه ق ــز بای ح هایــی ماننــد »کارورزی« را نی ــه طر اعتراض هــای فعــاالن حــوزه ی کارگــری ب
کــه وارد فراینــدی »پایدار«تــر از اشــتغال یابی شــوند. نقطــه ی  کارآمــوز کمــک نمی کننــد  کارگــر و  مشــابه آن بــه نحــوی نهادمنــد و »جامعه محــور« بــه 
کــه کارگــران در نظــم نولیبرالــی تجربــه می کننــد. مــرور نظــم گفتمانــی  ح هایــی دغدغــه ی کاســتن از تنــش و لــرزش مدامــی نیســت  آغــاز چنیــن طر
کــه متولیــان امــر تصمیــم خویــش را مبنــی بــر ســپردن سرنوشــت  ح هایــی ماننــد کارورزی بــه فعــاالن کارگــری می فهمانــد  شــکل گرفته حــول طر
ــازار گرفته انــد. ایــن درک »فردگرایانــه« از آن چــه بــر کارجویــان مــی رود، بازتابــی از صرف نظــر سیاســت گذاران و متولیــان امــر  »کارورز« بــه منطــق ب
کــه کارفرمــا را در موقعیتــی برتــر و مســتغنی از توجــه بــه  از تأمــل در بــاب میثاق هــای جمعــی مترتــب بــر مقولــه ی »کار« اســت. ایــن پارادایمــی اســت 

1-  Labor market policy 
کشــور بــه دســت می دهــد، نمونــه ای اســت از مقاومــت در برابــر دیدگاهــی  کــه مؤمنــی )1394: 19 و 20( از رونــد اتــالف ســرمایه گذاری های صورت گرفتــه بــر روی نیــروی انســانی  2-  شــرحی 
کامیــاب نبــوده اســت.  کــردن ســرمایه های انســانی  کــه خوانــش نوکالســیک از نهــاد بــازار هیــچ گاه در شــکوفا  کشــور را تحقیــر می کنــد و ایــن نکتــه را بــه فراموشــی می ســپارد  کــه نظــام دانایــی 
گرفتــه، نــدارد. مقصــود حاتــم زاده حرکــت روزافــزون بــه ســوی هدف گیــری  ح طبقه بنــدی مشــاغل انجــام  کــه ایــن طبقه بنــدی هیــچ ربطــی بــه آن چــه تحــت عنــوان طــر 3-  بدیهــی اســت 

دقیق تــر فرصت هــا و ظرفیت هــای اشــتغال آفرینی اســت. 
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ــا پذیــرای کارورز شــود. در ایــن تصویــر نیــز هیــچ نشــانی  سرنوشــت نیروهــای جویــای کار می نشــاند و حتــی بــرای او مشــوق هایی قائــل می شــود ت
کار آرمانــی »جمعــی« و »همگانــی«  از وســاطت های نهــادی الزم بــرای حمایــت از سرنوشــت نیروهــای کار نمی تــوان یافــت. در حــوزه ی حقــوق 
کــه نظــم نولیبرالــی آن را برنمی تابــد. نمی تــوان تخصیــص مشــوق هایی بــه کارفرمایــان بــرای پذیرفتــن کارورزان را حرکتــی »حمایتــی«  وجــود دارد 
کار از جایــگاه اجتماعــی، صنفــی و حقوقــی قوی تــری بــرای دســت  کــه جوینــدگان  کــه بتــوان نشــان داد  دانســت. حمایــت زمانــی معنــا پیــدا می کنــد 
یافتــن بــه شــغل و حفــظ و ارتقــای آن برخــوردار هســتند. این کــه موقعیــت کارورزانــه اساســًا موقعیتــی غیررســمی و پیشــا-قانونی اســت، اتفاقــًا خبــر 
ــه  ک ــگارد  ــده می ان ح الگــوی کارورزی ایــن واقعیــت را نادی ــا طــر ــر ب ــی ام ــی« می دهــد. متول ــد »کاریاب کســتری در فراین از شــکل گیری حاشــیه ای خا
سیاســت »پول پاشــی« بــا سیاســتی »دولت گریزانــه« جایگزیــن شــده اســت کــه دســتیابی کارگــر بــه حداقــل دســتمزد و تأمیــن اجتماعــی را دســتاوردی 
کار و تبدیــل آنــان بــه متاعــی چنیــن کم تقاضــا مــورد  کــه رونــد تنــزل جایــگاه جوینــدگان  بــزرگ قلمــداد می کنــد. چنیــن چارچوبــی اجــازه نمی دهــد 

گیــرد.  بازاندیشــی قــرار 

تدقیق استدالل در باب نقش کاریابی ها در بحران مبتالبه نظام بیمه ی بیکاری

ــی  ــت متول کــه دول ــود  ــی ب ــا ســال ها از خدمات ــه مــوازات تشــدید بحــران بیــکاری در ایــران، کاریابی هــا نیــز در ایــران تکثیــر شــده اند. »کاریابــی« ت ب
کانــون سراســری دفاتــر کاریابــی در ایــران ارائــه می کنــد، خدمــات کاریابــی دولتــی پاســخ گوی نیــاز موجــود  کــه دبیــر  اصلــی آن بــود، امــا بنابــر روایتــی 
کار ایــران فراهــم شــد۱. بــا این حــال، مصاحبــه ای از مدیــر کل هدایــت  نبودنــد و بــه مــرور زمینــه بــرای نقش آفرینــی کاریابی هــای خصوصــی در بــازار 
کاریابی هــا، اعــم از خصوصــی و دولتــی، نقشــی 25  کــه  کار و رفــاه اجتماعــی در مهرمــاه 9۸ خبــر از ایــن واقعیــت داد  کار وزارت تعــاون،  نیــروی 
کامــی شــایان تأمــل اســت و بایــد در بــاب آن بــا دقــت مضاعــف بــه ارائــه ی تحلیــل پرداخــت،  درصــدی در بــازار اشــتغال آفرینی کشــور دارنــد. ایــن نا
ل را می تــوان در روایاتــی  التی مغالطه بــار وادارد. مصداقــی از ایــن شــکل از اســتدال ح اســتدال کــه مــا را بــه طــر ع نیــز مســتعد آن اســت  زیــرا ایــن موضــو
کــه گریبان گیــر اقتصــاد ایــران شــده اســت. مــا منکــر امــکان چنیــن  کــه عــدم موفقیــت کاریابی هــا را نتیجــه ی مســتقیم بحرانــی می داننــد  یافــت 
کار بــه تســخیر بخــش  کــه یکــی از کارکردهــای تخصصــی حــوزه ی  ع را  ارتباطــی بــه لحــاظ علــی2 نیســتیم، امــا تصــور نمی کنیــم بتــوان ایــن موضــو
کــردن آن کارکــرد داشــته اســت، بــه یــادآوری و  کــه بخــش خصوصــی آمــاری بســیار نــازل در بــرآورده  خصوصــی درمی آیــد و ســپس روشــن می شــود 
ع اســتفاده می کنیــم، زیــرا در ســال های اخیــر مضمــون تــازه ای  کیــد بــر بحــران اقتصــادی کشــور تقلیــل داد. از تعبیــر »تســخیر«۳ بــرای ایــن موضــو تأ
نیــز بــه مناقشــه بــر ســر کارکــرد کاریابی هــا اضافــه شــد کــه بــر اســاس آن، کاریابی هــا خواهــان حمایــت دولــت از »امنیــت شــغلی« خویــش شــدند۴. ایــن 
کــه تنهــا مرجــع برون دولتــی فعــال در زمینــه ی اشــتغال آفرینی بوده انــد و  کــه راهبــران صنفــی کاریابی هــا همــواره مدعــی شــده اند  در حالــی اســت 
کــه چنــدان در ایجــاد اشــتغال پایــدار کامیــاب نبوده انــد، ربطــی بــه کیفیــت خدمــات ارائه شــده از ســوی آن هــا نــدارد. در ایــن زمینــه،  ایــن واقعیــت 
خاصــه بایــد از مصاحبــه ی رییــس انجمــن صنفــی دفاتــر مشــاوره ی شــغلی و کاریابی هــای غیردولتــی اســتان تهــران یــاد کــرد کــه بــا اعتــراض نســبت 
کاریابی هــا مراجعــه می کننــد  کــه بــه  کثــر نیروهــای کاری  کــه ا کاریابی هــا خواهــان توجــه بــه ایــن واقعیــت شــده  بــه شــرایط ناپایــدار شــغلی در 
کار و رفــاه اجتماعــی را بــه خــروج از انفعــال و ایفــای نقــش فعال تــر در زمینــه ی تربیــت  تناســبی بــا نیازهــای بــازار ندارنــد. عســگری وزارت تعــاون، 
کــه بضاعــت و توانایــی خاصــی بــرای  نیــروی انســانی مــورد نیــاز بــرای پاســخ گویی بــه نیازهــای مزبــور فراخوانــده و از خیــل کارجویانــی ســخن گفتــه 
ــر بخــت انــدک  ــر ب ــا کامپیوت کار ب ــا یادگیــری مهارت هایــی ماننــد  ــازار ندارنــد و کاریابی هــا بــه آنــان توصیــه می کننــد ب پاســخ گویی بــه تقاضاهــای ب

خویــش بــرای کاریابــی بیافزاینــد5.

گفتگو، 1396/6/29  1-  رادیو 
گره گشا نیست.  که چندان  2-  هرچند در هیأت ارتباطی بسیط 

3-  Capture 
کنید«.  کوتاه است؛ از آن ها حمایت  کاریابی ها  کار«؛ »دیوار امنیت شغلی  4-  ر.ک وبسایت »بازار 

5-  همان منبع. 

بازاندیشی هایی در باب بیمه بیکاری 54



سادگی پرسش برانگیز »نقش« کاریابی ها

کــه هیــچ گاه صحــت و ســقم آن هــا مــورد ارزیابــی  گرفتــه  کاریابی هــا شــکل  شــائبه ها و شــبهه های متعــددی نیــز در ســال های اخیــر پیرامــون 
جــدی قــرار نگرفتــه اســت. از جملــه ی آن شــبهات، تبدیــل کاریابی هــا بــه کانون هایــی بــرای سوءاســتفاده از بیــکاران و یــا تبانــی بــا بیــکاران بــرای 
ــتفاده از  ــاد و سوءاس ع فس ــو ــه موض ــن ب ــم پرداخت ــح می دهی ــا ترجی ــال، م ــا این ح ــت2. ب ــکاری۱ اس ــی دوره ی بی ــای رفاه ــتفاده از ظرفیت ه سوءاس
کــه کاریابی هــا بنابــر آن چــه گفتــه شــد،  بیــکاران در کاریابی هــا را بــه مجــال دیگــری موکــول کنیــم و در ایــن فصــل بــر ایــن واقعیــت متمرکــز بمانیــم 
کــه نه تنهــا منطــق و الگــوی نقش آفرینــی آن هــا را بایــد زیــر ذره بیــن قــرار داد، بلکــه بایــد  کار ایــران تبدیــل شــده اند  کــم کارا۴ در بــازار  بــه وابســتگانی۳ 
کــه در تأمیــن کارکــرد  کــز و مؤسســاتی  ــر سرنوشــت بیــکاران، بــه مرا ــر ب ع اعطــای نقش هــای بیشــتر، حســاس تر و تأثیرگذارت دولــت را نیــز در موضــو

کامــی دچــار آمده انــد، بــه پرســش گرفــت.  اولیــه ی خویــش نیــز بــه نا
ــکاری  ــای بی ــودن مقوله ه ــی ب ــانی از بحران ــچ نش ــت و در آن هی ــاده اس ــیار س ــران بس ــی در ای ــیس کاریاب ــوز تأس ــای مج ــرایط اعط ــه ش ک ــم  می دانی
کاری پیــدا نمی کنیــد،  کــه اغلــب بــا آن هــا  کارشناســی را داشــته باشــید  کافــی اســت یکــی از همــان مــدارک  و اشــتغال زایی نمی تــوان یافــت. 
سوءپیشــینه ی کیفــری نداشــته باشــید و از آشــنایی مختصــری نیــز بــا مقدمــات کار در حــوزه ی حقــوق کار برخــوردار باشــید5. در آن صــورت می توانیــد 
کــه مبلغــی را از  کــزی تبدیــل شــوید  از نگرانــی بــرای یافتــن شــغل بــا مــدرک حداقلــی خویــش صرف نظــر کنیــد و بــه جــای آن بــه متولــی یکــی از مرا
بیــکاران دریافــت می کننــد و در مقابــل هیــچ مشــاوره ای بــه آنــان نمی دهنــد، حتــی گاه رفتــار محترمانــه ای نیــز بــا آنــان ندارنــد، و اغلــب از ارائــه ی 
ــد.  ــب می کنن ــه طل گان ــه ی جدا ــی حق الزحم ــان کمک های ــه ی چن ــرای ارائ ــا ب ــودداری و ی ــز خ ــکاران نی ــه بی ــی ب ــای حداقل ــا و راهنمایی ه کمک ه
کــه قــرار بــود مکمــل کارکــرد تخصصــی کاریابــی  کــه چــرا ایــن حــد از »ســهل گیری« در قبــال کاریابی هــای خصوصــی  بایــد بتوانیــم توضیــح بدهیــم 
کــه در ایــن ســادگی چــه امکان هایــی و چــه ابعــادی از »واقعیــت« از  ح دهیــم  دولتــی باشــند، خــود به هیچ وجــه موضوعــی ســاده نیســت. بایــد شــر
کــه کاریابی هــا از  دســت رفتــه اســت، تــا بتوانیــم گام هایــی اولیــه را بــرای خــروج از بن بســت کنونــی پیشــنهاد کنیــم. بــه ایــن معنــا، بایــد از روایتــی 
نقــش نداشــتن خــود در بحــران بیــکاری کنونــی ارائــه می کننــد، حمایــت کــرد. مســأله دقیقــًا همیــن اســت کــه چگونــه یکــی از کارکردهــای تخصصــی 
کــه اغلــب فاقــد هرگونــه صالحیــت ویــژه ی حرفــه ای  دولتــی بــه مــرور راه زوال می پیمایــد، ســپس در اختیــار تعــدادی فعــال خصوصــی قــرار می گیــرد 
بــرای کار در چنیــن حــوزه ای هســتند و در نهایــت در بزنگاهــی کــه بایــد انتظــار داشــت کاریابی هــای خصوصــی مرجــع جمعــی مــا بــرای حرکت بخشــی 
ــرایط دشــوار  ــن ش ــه در ای ک ــد  ــت می خواهن ــد و از دول ــرک می کنن ــدان را ت ــند، می ــکاری باش ــران بی ــا بح ــه ب ــای مقابل ــناخت ظرفیت ه مضاعــف و ش

اقتصــادی حامــی امنیــت شــغلی آنــان باشــد. 

مقدمات بازاندیشی در نقش کاریابی ها

انتقال زمینه ی تحلیلی به حوزه ی بیمه ی بیکاری

بنابــر آن چــه در بــاب »ســادگی« نقــش کاریابی هــا گفتیــم، بایــد زمینــه ی تحلیلــی بحــث خــود را از »اشــتغال آفرینی« بــه مبــارزه بــا »بیــکاری« تغییــر 
کار بــه »بیــکاری« را بــه حداقــل  کــه قــرار اســت دوره هــای دچــاری نیروهــای  دهیــم۶. کاریابی هــا یکــی از مهم تریــن بازیگــران میدانــی هســتند 

کــه  کاریابی هــای غیرمجــاز  کنــار  کــه در  کیــد می شــود  ــر ایــن واقعیــت تأ کــه در آن ب ــا عنــوان »کســب درآمــد از بیــکاران«  گــزارش ایســنا در 15 اردیبهشــت 1397 ب 1-  بــه عنــوان نمونــه ر.ک 
کاریابی هــای مجــاز نیــز علی رغــم منــع قانونــی دریافــت هرگونــه وجهــی از بیــکاران پیــش از یافتــن شــغل، بــه اخــذ مبالغــی از  کالهبــرداری اســت،  بســیاری از فعالیت هــای آن هــا مصداقــی از 

بیــکاران روی آورده انــد. 
ح داده است.  2-  شیرین آبادی )1393( نیز در پایان نامه ی خود مصادیقی از این سوءاستفاده ها را شر

گســترش  کنیــم، امــا از این کــه بــا مــرور رونــد رشــد و  کشــور اســتفاده  کاریابی هــا بــه نظــام اشــتغال آفرینی  3-  مایــل نیســتیم از تعبیــری ماننــد زیســت انگلــی بــرای الگــوی وابســتگی 
کاریابی هــا بــه اعتــراض و تــالش بــرای جلــب  نقش آفرینــی ایــن مؤسســات در ســال های اخیــر، چنیــن تصویــری در ذهــن مخاطــب شــکل بگیــرد، تعجــب نمی کنیــم. ختــم شــدن داســتان 

ــت.   ــل اس ــایان تأم ــه ش ــه فی نفس ک ــت  ــی اس ــز از آن موضوعات ــا نی کاریابی ه ــود  ــده در خ ــاد ش ــتغال ایج ــظ اش ــرای حف ــت« ب ــت دول »حمای
4-  Ineffectual 

کنید.  کار، تعاون و رفاه اجتماعی مرور  کاریابی در وبسایت وزارت  کاریابی را می توانید با رجوع به بخش  5-  شروط اخذ مجوز 
https://karyabi.mcls.gov.ir/ …. https://karyabi.mcls.gov.ir/fa/akhzmozavezkaryabi/dakheli

گرو توجه به پیچیدگی و تنوع روزافزون فرایندهای موجد »بیکاری« است.  کاریابی  در  کارویژه ی تخصصی  6-  خروج از مدار ساده انگاری 
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ــر آمــار رســمی ارائه شــده از ســوی ســازمان تأمیــن اجتماعــی،  ــران از اهمیــت برخــوردار اســت. بناب ــاره ی ای ــذار تحلیلــی خاصــه درب گ برســاند. ایــن 
بیــش از هفتــاد درصــد دریافت کننــدگان مقــرری بیــکاری، تمــام دوره ی اســتحقاقی خویــش را طــی می کننــد و علــت خــروج آنــان از دایــره ی 
کــه اهــرم »کاریابــی« در فراهــم آوردن ظرفیت هــای  دریافت کننــدگان مقــرری، چیــزی جــز پایــان اســتحقاق نیســت. ایــن خــود حکایــت از آن دارد 
اشــتغال بــرای ایــن مشــموالن به غایــت ضعیــف عمــل می کنــد و الگــوی نقش آفرینــی آن در جهــت یافتــن مشــاغلی کــه بتوانــد بیــکاران را از موقعیــت 
غ از  کــه فــار کــرد  کارآمــدی را از ســویی بایــد بــر اســاس مؤلفه هایــی تفســیر  کارآمــدی آشــکار دچــار اســت. ایــن نا ج کنــد، بــه نا دریافــت مقــرری خــار
زمینــه ی خــاص ایــران، در تحقــق کارویــژه ی تخصصــی »کاریابــی« مــورد توجــه قــرار می گیرنــد. از ســوی دیگــر امــا، بایــد بــه ویژگی هــای خاصــی 

کامــی افــزون می کنــد.  کــه فعالیــت »کاریابــی« را در ایــران مســتعد نا کــرد  توجــه 

پروفایلینگ مستمر سه ضلع کاریابی

کارگــزاران کاریابــی بایــد در مشــخصه یابی مســتمر بــازار کار، کارجویــان و کارفرمایــان  کــه  نخســتین مالحظــه ی عــام در بــاب کاریابــی آن اســت 
فعــال باشــند۱. بــه بیــان دیگــر، کاریابــی فعالیتــی اساســًا پویــا و سرشــار از تــالش بــرای کســب ســازگاری بــا محیــط متغیــر و متحــول اقتصــادی اســت. 
کــه حســینی )۱۳۸۴: 27 - 29( از رونــد تحرک بخشــی بــه کاریابی هــا  نمونــه ی ایــن پویایــی و ســازگاری پذیری ســریع را می تــوان در شــرحی یافــت 

در آلمــان ســال های ابتدایــی هــزاره ارائــه می کنــد؛ 
»بــرای بــاال بــردن کارایــی کاریابی هــا، بایســتی ادارات کار در شــروع کاریابــی بــا همــکاری خــود جوینــدگان کار، از همــه جهــات آنــان 
را مــورد بررســی قــرار دهنــد تــا نقــاط قــوت و ضعف شــان مشــخص شــود و شــانس کاریابــی آنــان ارزیابــی شــود. ســپس بایــد متناســب 
گیــرد. ایــن بررســی شــامل خصوصیــات شــخصی و شــغلی،  بــا ویژگی هــای خــاص متقاضــی، اقدامــات الزم بــرای کاریابــی صــورت 
گیــری آموزش هــای آمادگــی و تکمیلــی اســت. عــالوه  معلومــات، مهارت هــا، تجربه هــای شــخصی، اطالعــات روز، و اســتعداد فرا
کــه وضعیــت هــر متقاضــی از نظــر نیــاز  کار بــرای ایــن افــراد نیــز بررســی می شــود. هــدف از ایــن کار آن اســت  بــر آن، وضعیــت بــازار 
کــه از نظــر جــذب در وضعیــت دشــواری قــرار دارنــد، یــا بــا گذشــت  بــازار کار مــورد بررســی قــرار گرفتــه و متناســب شــود. بیکارانــی نیــز 
شــش مــاه از شــروع بیــکاری خویــش نتوانســته اند مشــغول بــه کار شــوند، مــورد توجــه بیشــتری قــرار می گیرنــد و تــالش بیشــتری 
ــق  ــد از طری ــا می توانن ــه آی ک ــد  ــی آن می پردازن ــه بررس ــراد ب ــن اف ــورد ای ــرد. ادارات کار در م ــورت می گی ــان ص ــاری آن ــرای به کارگم ب
گــذاری مســئولیت آنــان بــه طرف هــای ثالــث )ماننــد کاریابی هــای خصوصــی( امــر کاریابــی یــا اشــتغال آنــان را تســهیل کننــد«  وا

)همــان: 27(2   

در همــان دهــه ی ابتدایــی قــرن بیســت و یکــم، نقش آفرینــی کاریابی هــای خصوصــی در آلمــان نیــز شــکل به مراتــب جدی تــری بــه خــود می گیــرد. 
یکــی از شــروط اصلــی و اجتناب ناپذیــر بــرای حضــور ایــن طرف هــای خصوصــی در ایــن بــازار، »آشــنایی« آنــان بــا کاریابــی اســت. بــه مــرور مشــوق های 
کــه البتــه هیچ یــک در جهــت ایجــاد تضــاد و تنــش میــان متولیــان  متنوعــی نیــز بــرای نقش آفرینــی پررنگ تــر کاریابــان خصوصــی تعریــف می شــود، 
عمومــی و خصوصــی کاریابــی نیســتند. از همــان زمــان، یکــی از گفته هــای صدراعظــم آلمــان بــه شــعار مشــترک کاریابــان دولتــی و خصوصــی تبدیــل 

می شــود: »کســی بایــد بــرای متقاضــی کاری فراهــم کنــد. مهــم نیســت چــه کســی ایــن کار را انجــام می دهــد« )همــان: 29( 
کــه بــه  درگیــر بــودن مســتمر کاریابی هــا در پروفایلینــگ ســویه های مختلــف مســأله ی اشــتغال را مالحظــه ای »عــام« دانســتیم، زیــرا روشــن اســت 

کاریابی هــا در  کاریابی هــا پرداختــه بــود. باصــری از جملــه بــه نقــش  کارکردهــای مــورد انتظــار از  ح نســبتًا جامعــی از  کار و جامعــه بــه ارائــه ی شــر 1-  باصــری )1382( در مقالــه ای در مجلــه ی 
کارجویــان  کیفی تــری بــه  کــه می تواننــد بــه ارائــه ی خدمــات  کــز دولتــی بــا اتــکا بــر چنیــن اطالعاتــی اســت  کــه مرا کــرده و یــادآور شــده بــود  کار اشــاره  کیفــی از بــازار  کمــی و  تهیــه ی اطالعــات 
گفتــه و نقــش ایــن برنامه هــا را هدایــت بهتــر  کارجویــان ســخن  کاریابــی در زمینــه ی تهیــه ی برنامه هــای اشــتغال آفرینی و آمــوزش  کــز  کارکــرد مرا بپردازنــد. باصــری در ادامــه، حتــی از 
کاریابی هــا از  کــه  کار بــه ســوی ظرفیت هــای موجــود در بــازار دانســته اســت. مقالــه ی باصــری بیــش از 16 ســال قبــل نوشــته شــده اســت و هم چنــان شــاهد آن هســتیم  نیروهــای جویــای 
کارکردهــای حداقلــی را بی شــک بایــد مصداقــی از اتــالف منابــع عمومــی و نقــض منافــع عمومــی  کارکــرد حرفــه ای خویــش ســرباز می زننــد. ایــن میــزان از عــدم تحقــق  کــردن ایــن  بــرآورده 

دانســت. 
گویاتر شود.  2-  ما اندکی در متن اصلی دست بردیم، تا 
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کــه در آن تقارنــی خودبه خــودی و معجزه آســا میــان شــرایط بــازار کار، آمادگی هــای  کار را متصــور شــویم  لحــاظ منطقــی نمی توانیــم الگویــی از بــازار 
کــه بســیاری  کار و نقــش پویــای کاریابــی اســت  ک از بــازار  کارجویــان و نیازمندی هــای کارفرمایــان شــکل می گیــرد. در واقــع بــر اســاس همیــن ادرا
کــه کریمــی  از سیاســت های بــه اجــرا درآمــده در ایــران در ســال ها و دهه هــای اخیــر را می تــوان اساســًا محکــوم بــه شکســت دانســت. بنابــر شــرحی 
ــر  ــوی دال ب ــواهدی ق ــم ش ــد، علی رغ ــه می کنن ــران ارائ ــعه در ای ــای توس ــتغال در برنامه ه ــت گذاری اش ــد سیاس ــری )۱۳97: 2۱۱ - 2۳5( از رون و پ
کام بــوده اســت، سیاســت های مبتنــی بــر اعطــای »تســهیالت« هم چنــان مهم تریــن  آن کــه دولــت بــه عنــوان نهــاد تمهیدگــر »اشــتغال« همــواره نــا
کــه دولــت را در موضعــی کالن نســبت  راهــکار ایجــاد اشــتغال در برنامــه ی ششــم توســعه هســتند. ویژگــی سیاســت های تســهیالت محور آن اســت 
گــون کســب وکار قــرار می دهنــد و ســپس بــه شــکلی نه چنــدان عقالنیت محــور و هدف منــد، منابــع عمومــی را بــه برخــی حوزه هــا  بــه حوزه هــای گونا
ک و مبلمــان در مناطــق روســتایی  تخصیــص می دهنــد. کریمــی و پــری )همــان: 22۱( بــه عنــوان نمونــه از تخصیــص تســهیالت بــه کار تولیــد پوشــا
یــاد می کننــد کــه نمی تــوان آن هــا را واجــد توجیــه اقتصــادی روشــنی دانســت. بــا ایــن اوصــاف، شــعار دولــت در مبــارزه بــا بیــکاری، از یــک ســو تزریــق 
گــر فعــال شــوند، رونــق و اشــتغال بــه همــراه می آورنــد؛ و از ســوی دیگــر، تــالش بــرای  کــه ا ســرمایه بــرای تحریــک ظرفیت هایــی در بــازار اســت 
کــه البــد بــه همــراه خویــش فرصت هــای تــازه ای از اشــتغال آفرینی را نیــز بــه همــراه مــی آورد. در هــر دو مــورد، سیاســت های  »جــذب ســرمایه« اســت 
اتخــاذ شــده از ســوی دولــت بــا بن بســت روبــرو شــده اســت. تحریم هــای اقتصــادی بین المللــی موجــب شــده اســت تــالش بــرای »جــذب ســرمایه« 
ــا تقــال بــرای جلوگیــری از »فــرار ســرمایه« جایگزیــن شــود. در زمینــه ی حمایت هــای دولــت از اشــتغال نیــز، هم چنــان ســهمی چشــمگیر از منابــع  ب

گری«، و نــه »تولیدمحــوری«، اســت.  کــه مشــخصه ی اصلــی آنــان »ســودا تخصیصــی اساســًا بــه حیطه هایــی راه می یابنــد 
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــه ب ــد، بلک ــتغال آفرینی ندارن ــه گانه ی اش ــالع س ــگ اض ــرای پروفایلین ــی ب ــا بضاعت ــران، نه تنه ــی در ای ــای کنون ــه معن ــا ب کاریابی ه
کاریابی هــا در ایــران نقشــی در  مأموریــت خاصــی هــم بــرای خویــش در زمینــه ی حمایــت از آن »تولیدمحــوری« قائــل باشــند. مختصــر آن کــه، 
تصحیــح ســاختار شــدیدًا عمــودی سیاســت گذاری اشــتغال در ایــران ایفــا نمی کننــد. آنــان ناظــران منفعــل عرصــه ای هســتند کــه در آن دولــت بــدون 
کامــی سیاســت هایی هم چــون اشــتغال ضربتــی، هم چنــان منابــع عمومــی را در برخــی حوزه هــا در معــرض اتــالف قــرار  تأمــل در زمینه هــای نا

می دهــد.

توانمندسازی مستمر کارجویان

مالحظــه ی عــام دیگــر، همراهــی و همگامــی بــا دســتاوردهای معرفتــی و تشــکیالتی حاصل شــده در عرصــه ی بین المللــی بــرای جلوگیــری از 
کار اســت. در ایــن میــان، خاصــه بایــد از تعبیــه ی الگوهــای موفــق حفــظ و تــداوم  تحمیــل واقعیت هــای بــازار بــر سرنوشــت نیروهــای جویــای 
کــه صرفــًا بــه  کــد  کن و را آمادگی هــای علمــی و مهارتــی نیروهــای جویــای کار ســخن گفــت. کاریابی هــا بــه جــای ایفــای نقــش »مکان«هایــی ســا
نام نویســی از کارجویــان و ارســال اســامی آن هــا بــه نشــانی های دریافت کنندگانــی عــام می پردازنــد، بایــد از ظرفیت هــای روزافــزون فناوری هــای 
ــازار  ــای ب ــری نیازمندی ه کث ــق حدا ــد تطبی ــرده و در فراین ــره ب ــن به ــو احس ــه نح ــان ب ــه کارجوی ــا ب ــال توانمندی ه ــا و انتق ــه ی آموزش ه ــن ارائ نوی
کار و توانمندی هــای کارجویــان مشــارکت کننــد. بــه ایــن معنــا، کاریابی هــا می تواننــد از ارکان ارتقــای »ســرمایه ی انســانی«۱ در کشــور باشــند  و 
کــه خدمــات کاریابــی  خ »اســتخدام پذیری«2 کارجویــان بیافزاینــد۳. ســازمان همــکاری و توســعه ی اقتصــادی )2000: ۳5( تصریــح می کنــد  بــر نــر
ــان بتواننــد وارد فراینــد دریافــت مشــاوره و جایابــی شــوند، و از  کــه از یــک ســو کارجوی ــه شــوند  ــه نحــوی ارائ ــد ب )اعــم از عمومــی و خصوصــی( بای
ــس  ــوند. پ ــد ش ــازار کار بهره من ــوزه ی ب ــده در ح ــای تعریف ش ــر برنامه ه ــی و دیگ ــای رفاه ــش از حمایت ه ــتحقاق خوی ــور اس ــه فراخ ــر، ب ــوی دیگ س
کاریابــی نمی توانــد فعالیتــی متنافــر بــا دیگــر اقداماتــی باشــد کــه در ارتبــاط بــا بیــکاران انجــام می شــود. کارجویــی کــه از مشــاوره ی مطلــوب بهره منــد 
ــتی از  ــرم در فهرس ــد، الج ــت نمی کن ــش دریاف ــده ی خوی ــای بیکارکنن ــر نیروه ــش در براب ــازی خوی ــرای توانمندس ــدی ب ــای کارآم ــود و ایده ه نمی ش
کاریابی هــا و عــدم حساســیت آن هــا نســبت بــه  کــد مانــدن  کــه ظرفیتــی محــدود دارد. را دریافت کننــدگان حمایت هــای رفاهــی باقــی می مانــد 

1-  Human capital 
2-  Employability 
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کــه کشــور بایــد پذیــرای مخاطــرات زیــادی از جهــت عــدم پوشــش تعــداد زیــادی از  ضــرورت توانمندســازی کارجویــان، بــه معنــای آن خواهــد بــود 
کــت معیشــتی دچــار شــده اند.  ــه فال ــرای خویــش بیابنــد۱ و در نتیجــه ب ــداری ب کــه نتوانســته اند حتــی فرصت هــای شــغلی ناپای بیکارانــی شــود 

بایسته های تحقق کارویژه ی تخصصی »کاریابی«

کــه تــا بــه امــروز همــان الگــوی »ســاده«ی خدمت رســانی کاریابی هــا تــداوم یافتــه و فهرســتی  نخســتین مالحظــه ی خــاص شــرایط ایــران آن اســت 
ع کارجــو بــه کاریابــی، تدویــن نشــده اســت. کارویــژه ی تخصصــی »کاریابــی«  از حداقــل فعالیت هــای مــورد انتظــار کاریابی هــا، در هــر مــورد از رجــو
بایــد شــأن خویــش را بازیابــد و بــه فعال تریــن بخــش نظــام ملــی جســتجوی ظرفیت هــای اشــتغال تبدیــل شــود. بــه بیــان ســاده، بایــد روشــن شــود 
کــه بوروکراســی و نظــام اطالعاتــی کاریابــی چــه داده هایــی را تولیــد می کنــد، ترکیــب آن داده هــا مولــد چــه شــناختی از ظرفیت هــای بــازار کار در ایــران 
اســت، و چــه مراجعــی بــا چــه صالحیت هــا و آمادگی هایــی متولــی تحلیــل و ارزیابــی عملکــرد کاریابی هــا خواهنــد بــود. در حــال حاضــر، کاریابی هــا 
کــه  کــد بــرای نام نویســی از جوینــدگان کار هســتند. داده هــای ثبت شــده در کاریابی هــا مبنــا و منطــق مشــخصی ندارنــد و روشــن نیســت  مراجعــی را
اساســًا وجــود کاریابی هــا پاســخ گوی چــه نیــازی اســت و چــه کمکــی بــه درک پیچیدگی هــای بــازار کار در ایــران می کنــد. سوءاســتفاده هایی ماننــد 
کــم بــر کارویــژه ی تخصصــی کاریابــی  آن چــه شــیرین آبادی )۱۳9۳( برمی شــمارد را نیــز بایــد بازتابــی از فقــدان هرگونــه الــزام رفتــاری و حرفــه ای حا
دانســت. ایــن واقعیــت هــم کــه در حــال حاضــر کاریابــی دولتــی در ایــران عمــاًل بــه حاشــیه رفتــه و کاریابی هــای خصوصــی بازیگــر اصلــی ایــن میــدان 

هســتند، دولــت را از بازتعریــف شــروط حداقلــی تحقــق کارویــژه ی تخصصــی »کاریابــی« معــاف نمی کنــد.

نظارت بر کاریابی ها

کــه نشــان چندانــی از آن در عرصــه ی بین المللــی نمی تــوان یافــت، امــا در ایــران اتفــاق افتــاده و صرفــًا بازتابــی محــدود در  مالحظــه ی دیگــری 
ــا کاریابی هایــی اســت  ــرای حصــول اطمینــان از برخــورد جــدی ب ــر کاریابی هــا ب رســانه ها یافتــه، فقــدان نظارت هــای ســامان مند و نامحســوس ب
کــه پیشــینه ای طوالنــی از برخــورد  کــه »بیــکاران« را هــدف مناســبی بــرای طمــع ورزی خویــش یافته انــد. بــرای دولــت و ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
کــه بخشــی از تجربــه ی خــود در ایــن حــوزه را خاصــه بــه وارســی منظــم عملکــرد  تجسســی و تفتیشــی بــا مقرری بگیــران دارنــد، نبایــد دشــوار باشــد 
کــه عالقــه ای بــه بازگشــت بــه وضعیــت اشــتغال رســمی ندارنــد و ترجیــح می دهنــد تــا پایــان  کاریابی هــا در برخــورد بــا کارجویانــی اختصــاص دهنــد 
کــه کشــور هیــچ ظرفیتــی بــرای فراهــم آوری اشــتغال بــرای آنــان نداشــته اســت. فعــال  دوره ی اســتحقاقی خویــش در فهرســت بیکارانــی بماننــد 
نشــدن چنیــن ســازوکاری بــرای اعمــال نظــارت بــر تعهــد اخالقــی و حرفــه ای کاریابی هــا را نمی تــوان بــه محدودیــت ظرفیت هــای دولــت مربــوط 
دانســت. بــه نظــر می رســد در ایــن زمینــه، فقــدان اراده ی جــدی سیاســی و ســازمانی بــرای پایــان دادن بــه »وابســتگی« پیش گفتــه ی کاریابی هــا 
کــه بایــد بــا نظارت هــای نامحســوس مــورد توجــه قــرار بگیــرد،  کشــور، مســأله ی اصلــی باشــد. مــورد مهــم دیگــری  بــه نظــام اشــتغال آفرینی 
ع آمیــز کارجویــان اســت. مختصــر  گرانه شــدن خدمــت اجتماعــی کاریابــی و تبدیــل آن بــه ابــزاری بــرای سوءاســتفاده از شــرایط دشــوار و تضر سودا
کــه بی شــک حــدی از تعهــد و دغدغــه ی اخالقــی و اجتماعــی را می طلبــد. بخــش عمومــی نمی توانــد  کاریابــی از جملــه خدماتــی اســت  آن کــه، 
ــی  ــه طراحــی حرفــه ای خدمات ــد. کاریابی هــای خصوصــی می تواننــد ب کاریابی هــای خصوصــی را از رعایــت ایــن حداقل هــای اخالقــی معــاف بدان
کــه کاریابــان را بــه اشــتغال ســریع تر امیــدوار می کننــد. چنیــن امکانــی امــا، هیــچ مستمســکی بــرای سوءاســتفاده از اســتیصال کارجویــان  بپردازنــد 

ــد.  ــت نمی ده ــه دس ب

کــه  کاریابی هــا می کنــد  کثریــت مطلــق مشــاغل در حــال حاضــر در اختیــار مشــاغل ناپایــدار اســت. ایــن واقعیــت امــا مســئولیت بیشــتری را متوجــه  کــه ا گریــزی از ایــن واقعیــت نیســت    -1
کارجویــان قــرار دهنــد. بــه بیــان دیگــر، پاســخ عقالنــی بــه  کــه می تواننــد بــه تدریــج موقعیت هــای پایدارتــری را در اختیــار  نقشــی جدی تــر در شناســایی آن ظرفیت هایــی بــه عهــده بگیرنــد 
کار  کارآمــدی خویــش را نشــان دهنــد و بــا پیچیدگی هــای بــازار  کاریابی هــا بایــد در بطــن همیــن بحــران  کنیــم.  کاریابــی را بالمحــل قلمــداد  کــه  کثریت یافتــن مشــاغل ناپایــدار ایــن نیســت  ا
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گام هایی برای تحقق کارکردهای مورد انتظار از کاریابی ها

سامانه ی هوشمند کاریابی

کمیــت در ایــران از افزایــش شــفافیت و نظارت پذیــری عمومــی و حرفــه ای، می تــوان  بــه مــوازات انعــکاس رســانه ای اســتقبال روزافــزون دولــت و حا
خ داده در  کــه بتوانــد »عملیــات« ر نخســتین گام بــرای تحقــق کارکردهــای مــورد انتظــار از کاریابی هــا را تعبیــه ی ســامانه ای هوشــمند دانســت 
ــه کاریابی هــا اساســًا و  ک ــه بررســی آن پرداخــت  ــا دقــت بیشــتری ب ــوان ب ــه صــورت همــگام۱ ثبــت و ضبــط کنــد2. بدین ترتیــب می ت کاریابی هــا را ب
ــخصات  ــوان مش ــامانه ای، می ت ــن س ــوب چنی ــند. در چارچ ــق می بخش ــش را تحق ــار از خوی ــورد انتظ ــه ای م ــرد حرف ــزاری کارک ــا و اب ــه روش ه ــا چ ب
نیروهــای متخصــص مســتقر در محــل۳، کیفیــت مشــخصه یابی )پروفایلینــگ(، الگــوی مشــاوره، جزئیــات پایــگاه داده هــا و روش هــای ارائــه ی 
کار  کــرد  و بــه خروجی هــای ارزشــمندی بــرای تشــخیص تدریجــی نقــاط بحرانــی و مسأله ســاز بــازار  خدمــات۴ و کســب درآمــد در کاریابی هــا را رصــد 
کــه می تــوان نهایی شــدن هرگونــه خدمــات در کاریابی هــا را بــه ثبــت دقیــق اطالعــات  در کشــور رســید5. مزیــت اســتقرار چنیــن ســامانه ای آن اســت 
ــد.  ــر ببخش ــی مؤث ــز نقش ــه او نی ــرده و ب ک ج  ــار ــال خ ــز از انفع ــو را نی ــد کارج ــامانه می توان ــن س ــر، ای ــوی دیگ ــرد. از س ک ــول  ــامانه موک ــاز در س ــورد نی م
ــد.  کــه او را از بازگشــت بــه موقعیــت اشــتغال بازمی دارن ــه مــرور بــه تشــخیص موانعــی کمــک می کنــد  ــا دقــت پروفایــل می شــود، ب کــه ب کارجویــی 
ــود. کارجــو هم چنیــن امــکان ثبــت شــکایت از کیفیــت خدمــات ارائه شــده  ــر خواهنــد ب ــه او نیــز هدف دارت بدین ترتیــب، مشــاوره های ارائه شــده ب
بــه خویــش را نیــز خواهــد داشــت۶. بــا تحقــق ایــن مقدمــات، می تــوان انتظــار داشــت کــه تیــم تخصصــی تحلیــل بــازار ســامانه، بتوانــد نقــش خویــش 
را در حمایــت از »جامعــه« در مقابــل گرایش هــای »ساده ســاز« و »ارزان ســاز« بــازار ایفــا کنــد. تشــخیص تدریجــی نقــاط قــوت و ضعــف کارجویــان، 
شناســایی و تقویــت انــواع توانمندســاز و مهارت افــزای اشــتغال و ارائــه ی پیشــنهادهایی بــرای افزایــش مقاومــت شــاغالن در برابــر تهدیــد بیــکاری و 
کــه می تــوان از تیــم تخصصــی تحلیــل بــازار ســامانه و  ارتقــای کیفــی فرایندهــای آمــوزش و مهارت افزایــی کارجویــان، از جملــه کارکردهایــی اســت 

زیرمجموعه هــای وابســته بــه آن انتظــار داشــت7.  

مهلتی برای ارتقای کاریابی های موجود

ــز  ــل و تجهی ــور تکمی ــه منظ ــال ب ــای فع ــرای کاریابی ه ــخص ب ــی مش ــف مهلت ــا، تعری ــار از کاریابی ه ــورد انتظ ــای م ــق کارکرده ــرای تحق گام دوم ب
کــه  خــود از جهــات تخصصــی، فنــی و ســازمانی اســت. زمان منــدی اعطــای ایــن مهلــت و پایبنــدی دولــت بــه عــدم تمدیــد مجــوز کاریابی هایــی 
کاریابــی و »اداره ی دریافــت پــول در ازای ثبــت مشــخصات عمومــی بیــکاران« را  حداقل هــای فهرست شــده بــرای ایجــاد تفــاوت میــان مرکــز 
کــه نبایــد فاصلــه ی زمانــی زیــادی میــان لغــو مجــوز کاریابی هــا  کــه نبایــد نادیــده گرفتــه شــوند. بدیهــی اســت  بــرآورده نمی کننــد، ملزوماتــی هســتند 

ــد وجــود داشــته باشــد.  ــا کاریابی هــای جدی فاقــد حداقل هــای صالحیــت حرفــه ای و جایگزینــی آن هــا ب

1-  هر عملیاتی در سامانه های محلی )لوکال(، به صورت هم زمان در سامانه هایی موازی نیز ثبت و همگام سازی می شود. 
کاریابی هــا پرداخته انــد. رویکــرد مــا تفاوت هــای مهمــی بــا  2-  طلوعــی و ولی پــور )1388( در مقالــه ای بــه امــکان اســتفاده از ظرفیت هــای دولــت الکترونیــک بــرای بهینه ســازی خدمــات 
کاریابی هــا در  کاریابی هــا مســتعد اتــالف و فســاد شــدید اســت. بــا ایــن اوصــاف، این کــه صرفــًا از توســعه ی  کنونــی  کــه شــرایط  کردیــم  چنیــن درکــی از مســأله دارد. مــا در ایــن فصــل تصریــح 
کــه عامــل دولــت الکترونیــک موجــب بهبــود عملکــرد آن هــا خواهــد شــد، نه تنهــا مــورد تأییــد مــا نیســت، بلکــه آن را مصداقــی از افــزودن الیــه ای تــازه  کنیــم  کشــور دفــاع و تصــور  تمــام نقــاط 
گفــت. ســامانه ی هوشــمند  کاریابــی در ایــران از محتوایــی حداقلــی نیــز برخــوردار نیســت تــا بتــوان ســخن از تجهیــز آن بــه چنیــن امکاناتــی  کارآمدی هــای موجــود می دانیــم. فانکشــن  بــه نا
ــا فســاد و اتــالف شــکل گرفته در  ــارزه ب ــرای مب کاریابی هــا اتفــاق می افتــد. ایــن همگام ســازی ب ــه در  ک ــر منطــق همگام ســازی و بررســی منظــم فرایندهایــی اســت  پیشــنهادی مــا متکــی ب

کاریابی هــا ضــروری اســت. 
کار  ــا ســامانه ی آنالیــن، و ارائــه ی مشــاوره های اثربخــش بــه جوینــدگان  کار ب کارجویــان،  کاریابی هــا بایــد از پرســنلی تخصصــی بــرای پروفایلینــگ  کــه در ایــن صــورت،  3-  بدیهــی اســت 

برخــوردار باشــند. 
کاریــاب  کاریابی هــا تنــوع بیشــتری بیابنــد. حتــی می تــوان بــه تولیــد محتواهــای آموزشــی در ســامانه بــرای اســتفاده ی هــر دو ضلــع  4-  ایــن خدمــات می تواننــد بــه فراخــور خالقیت هــای 
کاریابــی بایــد شــأن حرفــه ای و اخالقــی خویــش را در  گری و سوءاســتفاده روی بیــاورد.  کســب درآمــد، خــود بــه ســودا کاریابــی نمی توانــد بــرای  کــه  کارجــو اندیشــید. مهــم آن اســت  و 

کنــد.  ــه بیــکاران حفــظ  خدمت رســانی ب
که باید با هدایت مجموعه هایی تخصصی در خدمت بازنگری در سیاست های اشتعال آفرینی عمومی قرار بگیرند.  5-  اطالعاتی 

کنند.  کاریابان باید آموزش های اولیه ی الزم برای بهره مندی بهینه از چنین سامانه ای را دریافت  کارجویان نیز مانند  که  6-  بدیهی است 
ح شــده اســت.  کاریابــی عمومــی در فیلیپیــن مطــر کار بــرای خدمــات  کــه در ســند راهنمــای ســازمان بین المللــی  گرفتیــم  گی هایــی الهــام  7-  مــا در برشــماری ایــن مشــخصات، خاصــه از ویژ
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گام ســوم، ورود ســازمان هایی ماننــد ســازمان فنــی و حرفــه ای و دیگــر مجموعه هــای آموزشــی کشــور بــه میــدان آمــوزش تخصصــی »کاریابــی« 
کــه مایل انــد چالشــی جــدی و بینارشــته ای را بــرای فعالیــت در ایــن عرصــه ی پویــا تجربــه  غ التحصیــالن دانشــگاهی اســت  بــه تعــدادی از فار
کــه بتــوان خروجی هــای آن هــا را در اختیــار کاریابی هــای فعــال در سراســر کشــور قــرار داد و بــه  کننــد۱. ایــن آموزش هــا بایــد بــا کیفیتــی انجــام گیرنــد 
کــرد. خاصــه می تــوان از ظرفیت هــای شــکل گرفته ذیــل عنــوان  کــز کاریابــی را اعطــا  ج خاصــی از دانــش کاریابــی مجــوز تأســیس مرا دارنــدگان مــدار
کــه تبدیــل ایــن دوره هــای  کــرد. بدیهــی اســت  غ التحصیــالن مســتقر در شهرســتان های کشــور اســتفاده  آموزش هــای برخــط بــرای آمــوزش فار
کــم ارزش می انجامــد، در تضــاد کامــل بــا هــدف گســترش تعــداد نیروهــای حرفــه ای و  کــه در نهایــت بــه صــدور مدرکــی  آموزشــی بــه امــری صــوری 

کــه قــرار اســت کارویــژه ی تخصصــی به حاشــیه رفته ی »کاریابــی« در کشــور را احیــا و روزآمــد کننــد2.  نخبــه ای اســت 

غ التحصیــالن حوزه هــای مدیریــت منابــع انســانی و مشــاوره ی شــغلی قــرار بگیرنــد. بــه عنــوان نمونــه ای از مقــاالت تولیــد شــده  1-  بــه نظــر می رســد ایــن آموزش هــا خاصــه مــورد توجــه فار
کار و تــالش آنــان بــرای مهارت افزایــی مــورد  کارجویــان نســبت بــه بــازار  کوچینــگ را در تغییــر نگــرش  کــه نقــش  کــرد  کار احمــدی و شــفیع آبادی )1387( اشــاره  در ایــن زمینــه، می تــوان بــه 

بررســی قــرار داده انــد. 
2-  نســخه و راهــکاری جادویــی بــرای جلوگیــری از ایــن قســم از فســاد و اتــالف وجــود نــدارد. آن چــه مــورد نیــاز اســت اراده ی سیاســی Political Will الزم بــرای پــای فشــردن بــر منافــع ملــی 

کارکردهــای تخصصــی ضروری انــد.  گونــه  کــه بــرای احیــای ایــن  گرفتــن مقدماتــی اســت  و جــدی 
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فصل پنجم: 
موخره 

)چیزهایی که نمی دانیم(



کیــد مــا در ایــن پژوهــش بــر بعــد اجتماعــی بیمــه بــوده اســت. همانطــور کــه عراقــی می نویســد: »بیمــه از مهم تریــن »هزینه هــای اجتماعــی« ایجــاد  تأ
اشــتغال اســت... هــدف از تشــکیل و اســتقرار تأمیــن اجتماعــی ایجــاد حداقل هایــی حمایتــی بــرای کارگــران بــود تــا بــا توجــه بــه فرودســتی هایی کــه 

تجربــه می کردنــد، در مقابــل مخاطــرات شــدید اقتصــادی، از تضمین هایــی حداقلــی بهره منــد باشــند.« )عراقــی، ۱۳9۳: ۳9( 
ــازمان تأمیــن اجتماعــی  ــی س ــای اجرایــی و عملیات ــازی سیســتم ها و روش ه ــه بهینه س ــل، نمی توانســت محــدود ب ــه دو دلی ــل ب ــروژه حداق ایــن پ
کــه خــود را در قالــب محرومیت هــا و سوءاســتفاده ها نشــان می دهــد و دوم  باشــد:۱ اول - لــزوم توجــه بــه ابعــاد اجتماعــی مشــکالت بیمــه بیــکاری 

- لــزوم توجــه بــه بازطراحــی صنــدوق بیمــه بیــکاری بــا توجــه بــه نقص هــای مفهومــی و خالءهــای قانونــی آن. 
بــه نظــر می رســد نظــام بیمــه ی بیــکاری در ایــران، نیازمنــد جلوگیــری از اعمــال ســلیقه در تفاســیر قانونــی، ایجــاد وحــدت رویــه، حــذف بوروکراســی 
ع بیــکاری و تفتیــش عــدم اشــتغال، توجــه ویــژه بــه مشــاغل ناپایــدار، بازخــورد از نماینــدگان گروه هــای مختلــف شــغلی و کارگــری، و  تشــخیص نــو

کلــی بازنگــری هدفمنــد از طریــق ســه جانبه گرایی و گفتگــوی اجتماعــی اســت. بــه طــور 
تــالش مــا در ایــن پژوهــش ایــن بــود کــه بــر برخــی زوایــای تاریــک و پنهــان بیمــه ی بیــکاری در ایــران نــوری بیفکنیــم، امــا در پایــان ایــن گــزارش بایــد 
بــه پرســش هایی اشــاره کنیــم کــه نتوانســتیم پاســخ آن هــا را بیابیــم. پرســش هایی کــه بــرای تدقیــق هــر راه حلــی در زمینــه ی بیمــه ی بیــکاری بایــد 
گــرو همــکاری تــام و تمــام نهادهــای مســئول بیمــه ی بیــکاری و در رأس آن هــا  کــه یافتــن آن هــا در  بــه دنبــال پاســخ های آن هــا بــود. پاســخ هایی 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت. 
کــردن نیروهــای   ● مــا هنــوز نمی دانیــم بــه غیــر از ممنوعیت هــای فعلــی قانونــی )مصوبــات دولــت( چــه مانعــی بــر ســر راه مشــمول 

پــروژه ای وجــود دارد؟ بــه عنــوان نمونــه بــا توجــه بــه شــیوه ی فعلــی حــق پیمــان آیــا احتمــال افزایــش سوءاســتفاده ها در ایــن حــوزه 
ــر این چنیــن اســت چــه تفاوتــی بیــن پرداخــت مقــرری بیــکاری و مســتمری بازنشســتگی وجــود دارد؟ چــه نظارتــی  گ ــاد اســت و ا زی
کــه تمــام کارگــران مشــغول در پروژه هــا بیمــه شــوند؟ آیــا در صــورت افزایــش مقیــاس پروژه هــا، ســازمان ابــزاری بــرای دریافــت  هســت 

حــق بیمــه اضافــی دارد؟
در مــورد بیمــه ی بیــکاری نیروهــای پــروژه ای هیــچ آمــاری در اختیــار نداریــم. بــه عنــوان نمونــه نمی دانیــم از کل مقرری بگیــران   ●

ــار  ــی از آم ــن اطالع ــتند. همچنی ــن کار( هس ــراج حی ــطه ی اخ ــه واس ــروژه ای )ب ــای پ ــه نیروه ــوط ب ــداد مرب ــه تع ــکاری چ ــه ی بی بیم
تفکیکــی منابــع صنــدوق بیمــه ی بیــکاری از محــل پیمــان نداریــم. یعنــی نمی دانیــم چنــد درصــد از کل ورودی هــای صنــدوق 

بیمــه ی بیــکاری از محــل پیمــان اســت. 
مــا فرصتــی بــرای امکان ســنجی راهکارهــای اجرایــی )بــدون نیــاز بــه قانون گــذاری( بــرای افزایــش پوشــش بیمــه پیــدا نکردیــم.   ●

بیــن مســئوالن مربــوط از ایــن حیــث اختــالف نظــر وجــود دارد. مســئوالن تأمیــن اجتماعــی امــکان چنیــن کاری را مطلقــًا نفــی می کننــد. 
گــزارش بــه   ● طبــق آمــار 70 درصــد مقرری بگیــران تــا پایــان دوره ی استحقاق شــان مقــرری دریافــت می کننــد. مــا در فصلــی از ایــن 

کــه دســتورالعمل پیشــنهاد شــغل و  کــردن ایــن زمــان اشــاره کردیــم. بــا این حــال هنــوز نمی دانیــم  نقــش مهــم کاریابی هــا در کوتــاه 
قبــول و رد آن چیســت. 

مــا بــه هیــچ آمــار یــا گزارشــی از مهمتریــن مصادیــق سوءاســتفاده از بیمــه بیــکاری دســت پیــدا نکردیــم )مثــل تبانــی بــا کارفرمــا،   ●
گــزارش  کــه در مجموعــه ی وزارت کار و ســازمان تأمیــن اجتماعــی هیــچ  ــه نظــر می رســد  افزایــش حقــوق ســه مــاه آخــر، و غیــره(. ب

تحلیلــی در ایــن زمینــه تهیــه نشــده اســت. 
کارگــران در زمینــه ی اثبــات   ● مــا بــه هیــچ آمــار یــا گزارشــی از مهمتریــن دالیــل رد درخواســت های بیمــه ی بیــکاری و مشــکالت 

ع قــرارداد، پایــان قــرارداد،  اســتحقاق خــود دســت پیــدا نکردیــم )ســابقه ی ناقــص و مشــکل تجمیــع ســوابق، تغییــر نــام کارگاه، نــو
نامــه کارفرمــا، پــروژه ای بــودن کار، ســایر مــوارد(. هــر چنــد بــه نظــر می رســد کــه علی القاعــده چنیــن داده هایــی بایــد در اختیــار وزارت 
کــه بــه طــور خــاص کارگــران  کــه آیــا مشــکلی هســت  گــر در ایــن زمینــه گزارشــی تحلیلــی مهیــا شــود، می تــوان متوجــه شــد  کار باشــد. ا

شــرکتی بــا آن مواجــه شــوند )بــه عنــوان مثــال تغییــر نــام کارگاه(. 

گذشته نیز انجام شده است )اعظمی، 1388(. 1-  چنین پروژه هایی در 
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مــا امکانــی بــرای تعییــن دقیــق نقــش دیــوان عدالــت اداری در بیمــه ی بیــکاری نیافتیــم. بــه عنــوان مثــال نمی دانیــم چــه تعــداد   ●
از مقرری بگیــران بیمــه ی بیــکاری بــا رای دیــوان مشــمول دریافــت مقــرری شــده اند و ایــن کــه آرای دیــوان ناشــی از کــدام خالءهــای 

قانونــی و اجرایــی اســت. 
کــه افــراد   ● مــا امکانــی بــرای تعییــن سوءاســتفاده ی فرادســتان )اثــر تســخیر( در بیمــه ی بیــکاری نداشــتیم. منظــور مــواردی اســت 

خ نــداده اســت.  کــه عمــاًل هیــچ خلــق ارزشــی ر بــا سندســازی در دوره هایــی دســتمزدهایی را بــرای خودشــان واریــز می کننــد، در حالــی 
بــه ایــن ترتیــب می تواننــد بــا اعــالم بیــکاری، مقرری هــای قابــل توجهــی بــه دســت بیاورنــد. در ســالنامه های آمــاری ســازمان تأمیــن 
کــه آیــا حداقــل  اجتماعــی اطالعاتــی از مبلــغ مقرری هــا بــه تفکیــک دهک هــا وجــود نــدارد. بــه عبــارت دیگــر حتمــًا نیــاز اســت بدانیــم 
بخشــی از بحــران ادعایــی در بیمــه ی بیــکاری ناشــی از تعهــد بــه فرادســتان اســت یــا نــه.  چنیــن داده هایــی امــکان ســنجش برخــی 
راه حل هــا بــرای حــل مشــکل منابــع صنــدوق بیمــه ی بیــکاری را می دهــد؛ از جملــه تجمیــع پرداخت هــای مقرری هــای مبلــغ بــاال یــا 

حتــی تعییــن ســقف بــرای پرداخــت مقرری هــا. 
مــا امکانــی بــرای بررســی دقیق تــر منابــع صنــدوق بیمــه ی بیــکاری از جملــه ســرمایه گذاری های احتمالــی ایــن منابــع در اختیــار   ●

نداشــتیم. در گزارش هــای رســمی منابــع صنــدوق تنهــا بــر مبنــای همــان ســه درصدهــا محاســبه و اعــالم می شــود. 
کــه بــه طــور جــدی   ● حــدود یــک چهــارم از کل هزینه هــای بیمــه ی بیــکاری صــرف هزینه هــای اداری می شــود. بــه نظــر می رســد 

کــرد.  بایــد بــرای کاهــش ایــن هزینه هــا اقــدام 
گفتگــو بــا مطلعــان در ســطوح مختلــف پیــدا نکردیــم. ایــن مطلعــان عبارتنــد از   ● مــا در ایــن پــروژه فرصتــی بــرای مصاحبــه و 

ــران(، کارشناســان  ــر کارگ ــواع محروم ت ــا ایــن برنامــه و شناســایی ان ع مشــارکت آن هــا ب ــو ــرای تشــخیص ن ــران )ب کارگ نماینده هــای 
کار )بــرای تشــخیص دقیق تــر بحــث ریســک بیمــه ای و مشــاغل پرریســک بــه ویــژه مــورد پروژه ای هــا و  تأمیــن اجتماعــی و وزارت 
کــه می توانــد منجــر بــه آزادی منابــع مالــی شــود(، کارشناســان هیئت هــای تشــخیص و  شناســایی مهمتریــن سوءاســتفاده هایی 
ــر و رفــع مشــکل عــدم  ــر مــوارد مبهــم و مشــکل آفرین بــه قصــد تهیــه آیین نامه هــای دقیق ت حــل اختــالف )بــرای تشــخیص دقیق ت

کار )بــرای تشــخیص مــوارد مشــکل آفرین از حیــث قانونــی(.  وحــدت رویــه(، وکال و حقوقدانــان حــوزه ی 
ح بــرای طراحــی صنــدوق   ● گفتگوهــا فراهــم می شــد، می توانســتیم بســیاری از ایده هــای مطــر گــر امــکان آن مصاحبه هــا و  ا

ــی مقــرری، کاهــش  ــت در حــق بیمــه ی بیــکاری، کاهــش پلکان ــران و دول بیمــه ی بیــکاری را امکان ســنجی کنیــم: مشــارکت کارگ
ســقف زمانــی پرداخــت مقــرری، برقــراری تناســب بیشــتر بیــن ســابقه بیمــه ی و طــول مــدت پرداخــت مقــرری، تجمیــع ســوابق در 
مــورد مشــاغل پاره وقــت و ســاعتی، ســرمایه گذاری شــفاف منابــع صنــدوق، اخــذ مالیــات تصاعــدی از مقــرری، تعییــن ســقف بــرای 
ســوابق بازنشســتگی مقرری بگیــر، بهینه ســازی مراحــل درخواســت مقــرری بیــکاری و حــذف مراحــل زایــد، اطالع رســانی دقیــق بــه 

ــره. ــص و غی ــای ناق ــورد پرداخت ه ــژه در م ــه وی کار ب ــای  نیروه

کــه کارگــران در راه برخــورداری از بیمــه ی بیــکاری متحمــل می شــوند،  کــه هم زمــان بــا بررســی دقیق تــر مســائل و مشــکالتی  و در پایــان بایــد گفــت 
کثریــت کارهــا بــه مشــاغل بــا »ماهیــت غیردائمــی« را نیــز بــا حضــور مطلعــان کارگــری و حقوقــی مــورد  بایــد الگوهــای سیاســتی مقابلــه بــا تبدیــل ا
کــه بــه دلیــل  کــه در صــورت عــدم کنتــرل دامنــه ی مشــاغلی  مطالعــه قــرار داد. در واقــع تفاهم نامــه ی ســال ۱۳۸۴، بازتابــی بــود از ایــن واقعیــت 
خ خواهــد داد؛ زیــرا مشــاغل بســیاری وجــود دارنــد کــه می تــوان آن هــا  گیــر ر موقتــی بــودن از دریافــت بیمــه ی بیــکاری محــروم می ماننــد، بحرانــی فرا
ج کــرد. بــه عبــارت دیگــر نیــاز بــه سیاســت های کارآمــدی وجــود دارد کــه از هژمونیــک شــدن الگــوی  را بــه ایــن حربــه از شــمول بیمــه ی بیــکاری خــار

روابــط موقــت و مســئولیت گریزی کارفرماهــا )در مــورد نیروهــای شــرکتی( جلوگیــری کننــد.
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ضمیمه 1 : 
بیمه بیکاری در جهان



انگلیس

در انگلیــس اصطــالح خاصــی بــا نــام مســتمری افــراد جویــای کار۱ وجــود دارد. مبلــغ مــورد نظــر بــرای هــر فــرد هــر ســاله تغییــر می کنــد. ادیانــی )۱۳9۶( 
ح سیســتم بیمه هــای اجتماعــی و حمایت هــای اجتماعــی  کــه ایــن بیمــه  تحــت طــر کــرده اســت  در بررســی بیمــه ی بیــکاری انگلیــس اشــاره 
گنجانــده می شــود. افــراد خویش فرمــا صرفــًا بــرای دریافــت کمــک هزینــه ی جوینــدگان کار مبتنــی بــر آزمــون وســع، واجــد شــرایط آن هســتند. ایــن 
کــه کمتــر از ۱۶ ســاعت در هفتــه شــاغل هســتند )افــراد ۱۶ تــا ۱7 ســاله تحــت شــرایط خاصــی از  ح بــه افــراد بیــکار ۱۸ ســاله و بیشــتر و یــا افــرادی  طــر
بیمــه برخــوردار می شــوند( تعلــق می گیــرد. حــق بیمه هــا می بایســت برمبنــای درآمدهایــی معــادل 2۶ برابــر حداقــل درآمــد هفتگــی طــی یــک ســال 
کــه جوینــده ی کار می بایســت بــه عنــوان بیــکار ثبت نــام  کــه درخواســت ارائــه شــده پرداخــت شــده باشــد. وی اشــاره می کنــد  از دو ســال مالیاتــی 
ــه  ــوط ب ــه موب ــک موافقت نام ــد و دارای ی ــتغال باش ــال اش ــه دنب ــال ب ــورت فع ــه ص ــوده و ب ــترس ب ــد، در دس ــته باش ــتغال داش ــی اش ــوده و توانای نم
کار بــه طــور فعــال در صــدد آمــوزش و  کــه جوینــده  کــه تعهــد می کنــد  کار باشــد )پیش نویــس امضــا شــده توســط کارجــو و مشــاور ایشــان،  جوینــده 
کــه واجــد شــرایط دریافــت  ــر آزمــون وســع( بــه کســانی تعلــق می گیــرد  ح کمــک هزینــه ی جوینــدگان کار )مبتنــی ب ــا ایــن طــر کار اســت(. مطابــق ب
کار فاقــد درآمــد کافــی اســت. جوینــده ی  کمــک هزینــه ی جوینــدگان کار مبتنــی برنظــام بیمــه ای نیســتند، جهــت دریافــت ایــن مزایــا فــرد جویــای 
کار می بایســت بــه عنــوان بیــکار ثبت نــام نمــوده و توانایــی اشــتغال داشــته باشــد، در دســترس بــوده و بــه صــورت فعــال بــه دنبــال اشــتغال باشــد و 
دارای یــک موافقت نامــه مربــوط بــه جوینــده ی کار باشــد. همچنیــن مبلــغ ایــن مزایــا بــه ســن فــرد و درآمــد خانــوار و ترکیــب آن هــا بســتگی دارد. مرکــز 
کــردن  کــه در ســنین کاری هســتند و بــه آنهــا بــرای پیــدا  اشــتغال اداره ی کار و مســتمری ها مســئول ارائــه ی مزایــای نقــدی جهــت افــرادی اســت 

کار کمــک می کنــد.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه زمانــی کــه فــرد بــرای بیمــه اقــدام می کنــد بایــد قــراردادی بســته و نســبت بــه شــرایط خاصــی تعهــد بدهــد. همچــون اینکــه 
کار مــورد نظــر بــر اســاس توانمندی هــای فــرد چیســت، چقــدر در  ع  کــردن کار چــه اقداماتــی انجــام مــی دهــد، نــو کار اســت و بــرای پیــدا  فــرد جویــای 

روزنامه هــا و وبســایت ها بــه دنبــال کار می گــردد و بــا توجــه بــه وضــع ســالمتی و فرزنــدان و ... چنــد ســاعت کار می توانــد انجــام دهــد.

استرالیا

در اســترالیا مزایــای تأمیــن اجتماعــی کــه مزایــای بیــکاری نیــز شــامل آن می شــود از طریــق نظــام مالیاتــی تأمیــن می شــود. اســترالیا صنــدوق بیمــه ی 
بیــکاری اجبــاری نــدارد بلکــه بجــای آن خزانــه داری ملــی مزایــا را در بودجــه ی فــدرال تأمیــن کــرده و آژانس هــای دولتــی تحــت عنــوان ســنترلینک2 
خ مقــرری نیــز بــا توجــه بــه شــاخص قیمــت مصرف کننــده۳ مشــخص شــده و هــر ســال دو بــار  وظیفــه ی توزیــع و نظــارت بــر آن را بــر عهــده دارنــد. نــر
مطابــق بــا میــزان تــورم یــا رکــود تنظیــم می شــود. دو شــیوه ی پرداختــی بــرای افــراد بیــکار وجــود دارد. اولــی مقــرری جوانــان۴ نامیــده می شــود و بــه 
کــه مطابــق بــا شــاخص های ســنترلینک مســتحق هســتند( پرداخــت می شــود. ایــن کمــک هزینــه  جوانــان بیــن ۱۶ تــا 20 ســاله )و ۱5 ســاله هایی 
همچنیــن بــه دانشــجویان تمــام وقــت ۱۶ تــا 2۴ ســاله و کارورزان ۱۶ تــا 2۴ ســاله نیــز اطــالق می شــود. افــراد زیــر ۱۸ ســال کــه تحصیــالت دبیرســتان 
خــود را بــه اتمــام نرســانده اند بایــد یــا آمــوزش تمــام وقــت دریافــت کننــد یــا کارورز باشــند تــا مشــمول ایــن بیمــه شــوند. ایــن هزینــه بــرای افــراد زیــر ۱۸ 
کــه بــا والــد یــا والدیــن خــود زندگــی می کننــد 9۱.۶0 دالر در هفتــه اســت و افــراد بــاالی ۱۸ تــا 20 ســال در خانــه نیــز ایــن مبلــغ تــا ۱۱0.۱5 دالر در  ســالی 
گــر فــرد دچــار  هفتــه افزایــش می یابــد. ۱۸ تــا 20 ســاله هایی کــه در خانــه زندگــی نمی کننــد نیــز ۱۶7.۳5 دالر دریافــت می کننــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ا
ع  بیمــاری یــا جراحــت نیــز شــود نیــز ایــن هزینــه را دریافــت کــرده و دریافــت نیــز مطابــق بــا وضعیــت خانوادگــی، میــزان درآمــد و دارایــی فــرد اســت. نــو

کار هســتند پرداخــت مــی شــود و بخشــی از سیســتم  کــه بــه طــور جــدی بــه دنبــال  کــه توســط دولــت انگلســتان بــه افــراد بیــکار  Jobseeker’s Allowance )JSA(  -1 : مزایــای بیــکاری اســت 
کنــد. مزایــای تأمیــن اجتماعــی اســت و تــالش دارد تــا مطابــق بــا ادعــای فــرد نســبت بــه بیــکاری هزینــه هــای زندگــی اش را تأمیــن 

کند. کیفیت زندگی و درآمد اعضای جامعه فراهم می  کمک های مالی و خدماتی را برای بهبود  که  Centrelink -2: نهادی دولتی 
کاالهــای مصرفــی و خدمــات خریــداری شــده توســط خانوارهــا را نشــان می دهــد )منبــع:  کــه تغییــرات در ســطح قیمــت ســبد بــازار  Consumer Price Index  -3: یــک بــرآورد آمــاری اســت 

ویکیپدیــا(.
4-  Youth Allowance
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دوم بیمــه بــه بیمــه ی نیوســتارت۱ اطــالق مــی شــود. بیمــه ی نیوســتارت بــه افــراد بیــکار بــاالی 2۱ ســال و زیــر ســن بازنشســتگی پرداخــت می شــود. 
کــه  لــزوم دریافــت نیوســتارت بیــکاری فــرد و آمادگــی بــرای ورود بــه برنامــه ی مســیر اشــتغال2 )کــه پیشــتر توافــق فعالیــت۳ نامیــده می شــد( اســت 
مطابــق بــا آن افــراد توافــق می کننــد تــا در راســتای افزایــش فرصت هــای شــغلی خویــش فعالیت هــای خاصــی را انجــام دهنــد. عــالوه بــر ایــن فــرد 
ــا  ــا بــه ۳2 دالر در هفتــه محــدود می کنــد ت کن اســترالیا باشــد و در آزمــون درآمــدی۴ شــرکت کنــد )کــه درآمــد هفتگــی را پیــش از شــروع مزای بایــد ســا
کــه آن وقــت هیچگونــه مزایایــی بــرای بیــکاری دریافــت نمی کنــد( و ســنجش دارایــی  کــه درآمــد شــخص بــه ۳97.۴2 دالر در هفتــه برســد  زمانــی 

گــر خانــه ای نداشــته باشــد 27۸.500 دالر اســت(. کثــر ۱۶۱.500 دالر بــه همــراه خانــه باشــد و ا )دارایــی فــرد بایــد پیــش از شــروع کمــک هزینــه حدا
ــه افــراد شــاغل  ــوده و ب ع سیســتم بیمــه در اســترالیا در قالــب سیســتم مســاعدت اجتماعــی ب ــو کــه ن کــرده اســت  ــم )۱۳92( نیــز اشــاره  مــدرس عال
کــه شــرایط احــراز ســودآوری دارنــد و خویش فرمایــان پرداخــت می شــود. مطابــق بــا ایــن سیســتم فــرد بیمــه شــده، خویش فرمــا و  ســودآور و افــرادی 
کــه حداقــل ۶0 ســال دارنــد  کارفرمــا مبلغــی پرداخــت نمی کننــد و دولــت کل هزینــه را از درآمــد عمومــی پرداخــت می کنــد. همچنیــن افــراد بیــکاری 
و بــه ســن بازنشســتگی نرســیده اند نیــز کمــک هزینــه دریافــت می کننــد، بــرای ایــن منظــور فــرد بایــد 9 مــاه قبــل از بیــکاری کمــک هزینــه ی شــروع 
بــه کار را دریافــت نمایــد. همچنیــن کمــک هزینــه ی شــریک زندگــی نیــز زمانــی پرداخــت می شــود کــه یکــی از زوجیــن کــه همســرش کمــک هزینــه یــا 
مقــرری بازنشســتگی تأمیــن اجتماعــی دریافــت می کنــد مشــمول ایــن کمــک هزینــه باشــد. وی نبایــد اخیــرا شــاغل بــوده و فرزنــد تحــت سرپرســتی 

کمتــر از ۱۶ ســال نداشــته باشــد.

آرژانتین

در آرژانتیــن دولت هــای مختلــف نقشــی فعــال یــا منفعــل در بــازار کار بــرای حفاظــت از نیــروی کار در برابــر مخاطــرات اقتصــادی داشــته اند. در ســال 
کنــون نیــز ادامــه داشــته اســت( اجــرای  کنــش دولــت بــه افزایــش بیــکاری و فقــر ناشــی از بحــران اقتصــادی )کــه از ســال ۱970 شــروع شــده و تا 2002 وا

برنامــه ای بــا عنــوان »برنامــه ی تضمیــن اشــتغال بــرای سرپرســتان خانــوار«5 بــوده اســت.
ایــن برنامــه )بــه نقــل از کریمــی، ۱۳9۴( بــرای سرپرســتان خانــوار بــا فرزنــدان زیــر ۱۸ ســال، اعضــای معلــول یــا زن بــاردار اجــرا می شــد. در برنامــه ی 
کــه حداقــل مــزد بیــن ۳00 تــا ۳50 دالر بــود(  اشــتغال عمومــی آرژانتیــن بــرای روزی حداقــل ۴ ســاعت کار ۱50 پــزو دســتمزد تعریــف شــد )در حالــی 
کــه  کــرده اســت  ــم )۱۳92( نیــز اشــاره  کــه شــامل ایــن برنامــه می شــدند در کارهــای خدماتــی و تأسیســاتی مشــغول شــدند. مــدرس عال و افــرادی 
کــه تنهــا افــراد شــاغل تحــت یــک قــرارداد کاری و افــراد عضــو صنــدوق اشــتغال ملــی را شــامل  سیســتم بیمــه در آرژانتیــن بیمــه ی اجتماعــی اســت 
کــه بیمــه شــده اســت مبلغــی پرداخــت نمی کنــد و کارفرمــا ۱/5 درصــد لیســت حقوقــی را پرداخــت  می شــود. در صنــدوق منابــع تأمیــن مالــی، فــردی 
کــه قبــل از تاریــخ بیــکاری ۱2 مــاه حــق بیمــه پرداخــت  می کنــد و دولــت نیــز یارانــه می پــردازد. افــرادی می تواننــد از مقــرری بیــکاری بهره منــد شــوند 
کرده انــد، ثبت نــام شــده اند، بتواننــد بــه شــغل مناســب دســت پیــدا کننــد و مقــرری تأمیــن اجتماعــی دیگــری نیــز دریافــت نکننــد. مطابــق بــا ایــن 
مقــرری بیــکاری 50 درصــد بهتریــن حقــوق بیمــه شــده در شــش مــاه قبــل از تاریــخ بیــکاری پرداخــت می شــود و درصــدی از مبلــغ نیــز مربــوط بــه 
ح و اداره ی تأمیــن اجتماعــی نظــارت بــر  کار و تأمیــن اجتماعــی وظیفــه ی نظــارت بــر کل طــر کــه حــق بیمــه پرداخــت شــده. وزارت  شــمار ماه هایــی 

اجــرا را بــر عهــده دارنــد.

1-  Newstart Allowance
2-  Employment Pathway Plan
3-  Activity Agreement
4-  income test
5-  Program for Unemployed Heads of Households

67



کانادا

کــه پیشــتر بــا عنــوان »بیمــه ی بیــکاری« مرســوم بــود، بــا تغییــر نــام در ســال ۱99۶ بــا عنــوان »بیمــه ی اشــتغال۱« شــناخته  کانــادا نظــام مزبــور  در 
کــه بــه دلیــل  ــادا از آخریــن کشــورهای بــزرگ غربــی بــود  کان ــا وجــود اینکــه  می شــود. در ســال 20۱9، حــق بیمــه ی شــاغلین ۱.۶2%  درآمــد بــود. ب
مشــکالت متعــدد قانونــی بــه سیســتم بیمــه ی اشــتغال دســت یافــت، امــا بایــد گفــت کــه در ســال ۱97۱ در زمــان تــرودو تغییــرات چشــمگیری داشــت 
کــه فــرد بایــد بــرای ۱0 هفتــه کار می کــرد تــا مزایــای  و امــکان دسترســی بــه آن بســیار آســان تر شــد. ایــن سیســتم گاهــی ۱0/۴2 نامیــده می شــد چرا

۴2 هفتــه ی دیگــر ســال را دریافــت کنــد.
کثــر تــا 5۶2 دالر در هفتــه.  کــه بیمــه ی اشــتغال معمــوال 55% از درآمــد پیشــین را بــه فــرد می دهــد و حدا کانــادا آمــده اســت  در وبســایت دولــت 
کــه دولــت مالیــات را از پرداخــت فــرد می گیــرد )وبســایت دولــت  همچنیــن پرداخت هــای بیمــه ی اشــتغال مشــمول مالیــات هســتند بــه ایــن معنــی 

کانــادا، 20۱9(.
ــه مبلغــی  در حــال حاضــر فــرد بیمــه شــده 2/۱0% درآمــد را پرداخــت می کنــد، کارفرمــا 2/9۴% دســتمزد بیمــه شــده را می پــردازد و دولــت هیچگون
کثــر حقــوق و دســتمزد ســاالنه بــرای حــق بیمــه ومزایــا نیــز ۳9000 دالر کانــادا اســت. شــرایط احــراز مقــرری بیــکاری بــرای فــرد  پرداخــت نمی کنــد. حدا
کــه بیمــه شــده  خ بیــکاری منطقــه متغیــر اســت. فــردی  از ۴20 تــا 700 ســاعت اشــتغال تحــت پوشــش طــی آخریــن ســال اشــتغال و بــا توجــه بــه نــر
ج  اســت بایــد دنبــال کار باشــد و یــا بــه دالیلــی همچــون بیمــاری یــا بــارداری قــادر بــه انجــام کار نباشــد و همچنیــن نبایــد بــدون دلیــل موجــه از کار خــار
گــر فــرد در آمــوزش بیمــه و یــا قبــول شــغل قصــور کنــد بــه مــدت 7 تــا ۱2 هفتــه شــرایط دریافــت مقــرری بیــکاری را از دســت خواهــد داد.  شــده باشــد. ا
کــه دارای فرزنــدان  کــم درآمــدی  معــادل 55% متوســط درآمــد دریافتــی قبلــی بیمــه شــده به عــالوه ی یــک مقــرری تکمیلــی خانوادگــی بــرای افــراد 
کثــر مقــرری  تحــت تکفــل هســتند منظــور شــده اســت و در صورتــی کــه درآمــد ســاالنه ی فــرد کمتــر از 25۸2۱ دالر کانــادا باشــد پرداخــت می شــود. حدا
هفتــه ای ۴۱۳ دالر کانــادا اســت و مســئولیت آن بــر عهــده ی اداره ی توســعه ی منابــع انســانی کانــادا از طریــق اداره هــای محلــی و منطقــه ای بــوده و 

کانــادا اســت )مــدرس عالــم، ۱۳92، ص55(. جمــع آوری حــق بیمــه نیــز بــر عهــده ی موسســه ی درآمــد و عــوارض گمرکــی 

چین

گانــه، مناطــق خودمختــار و شــهرداری ها تعییــن  در چیــن میــزان مزایــا بیــن حداقــل دســتمزد و حداقــل هزینــه ی زندگــی مطابــق بــا اســتان های جدا
شــده اســت.

افــراد تحــت پوشــش بیمــه در صــورت بیــکاری از مزایایــی همچــون بیمــه ی درمانــی همچنــان برخــوردار هســتند. امــا آمارهــای رســمی نشــان 
داده انــد کــه بیــش از دو میلیــون کارگــر در ســال 20۱7 از میــان جمعیــت بیــکار ثبــت شــده ی 9.7 میلیــون نفــری مزایــای بیــکاری را دریافــت کرده انــد. 
کثــر 2۴ مــاه دریافــت می کنــد و کارفرمایــان نیــز بایــد در تأمیــن صنــدوق بیمــه ی  در چیــن در صــورت کمبــود نیــروی کار مزایــای بیــکاری را بــرای حدا

بیــکاری مشــارکت داشــته باشــند )وبســایت نظــام امنیــت اجتماعــی چیــن، 20۱9(.
کلیــه ی ســرمایه گذاران محلــی بــه  ع بیمــه ی اجتماعــی اســت و  کــه سیســتم بیمــه در چیــن از نــو کــرده اســت  مــدرس عالــم )۱۳92( نیــز اشــاره 
اســتثنای خویش فرمایــان را تحــت پوشــش دارد.  شــخص بیمــه شــده بایــد ۱% از دســتاورد خالــص ماهانــه ی خــود را پرداخــت کنــد، کارفرمــا 2% از 
لیســت حقــوق و خویش فرمــا نیــز مبلغــی پرداخــت نمی کنــد. همچنیــن دولــت وظیفــه دارد صنــدوق نظــارت اســتانی و هزینــه ی بیــکاران را مطابــق 
کــه حکومــت محلــی تأمیــن می کنــد کمــی بیشــتر از مقــرری کمک هــای عمومــی و کمتــر از حداقــل  بــا درخواســت ها فراهــم کنــد. مقــرری بیــکاری 
ــا 2 ســال بــرای  ــاال و ت ــا ۱ ســال و نیــم بــرای پوشــش 5 ســال بــه ب ــا ت ــا یــک ســال پوشــش کمتــر از 5 ســال و ی حقــوق ماهیانــه اســت. ایــن مقــرری ت

ح اســت. پوشــش ۱0 ســال بــه بــاال را پرداخــت می کنــد و وزارت منابــع انســانی و امنیــت اجتماعــی ســازمان مجــری ایــن طــر

1-  employment insurance
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دانمارک

کار اجــرا می شــود. بــرای  کــه توســط آژانــس کار دانمــارک2 زیــر نظــر وزارت  در  حــال حاضــر در دانمــارک قانــون بیمــه ی بیــکاری۱ حکم فرمــا اســت 
اینکــه فــرد واجــد شــرایط بیمــه ی بیــکاری شــود، بایــد عضــو یکــی از 2۴ صنــدوق بیمــه ی تأییــد شــده ی خصوصــی یــا دولتــی باشــد و ایــن وجــوه در 
دانمــارک بــا عنــوان ایَکســه۳ شــناخته می شــود. فــرد بــرای دریافــت مزایــا از صنــدوق بیمــه بایــد حداقــل یــک ســال پیــش از بیــکاری عضــو صنــدوق 
گــر بیــکاری اش خودخواســته بــوده مــدت زمانــی انتظــار بکشــد. طبــق اظهــارات دولــت عضویــت  بــوده باشــد، در اداره ی کار۴ ثبــت نــام کــرده باشــد و ا
در اداره ی کار )کــه بــه عنــوان مرکــز کاریابــی5 نیــز شــناخته مــی شــود( بایــد در اولیــن روز بیــکاری صــورت گیــرد. ســپس متقاضــی بایــد مشــخص کنــد 
قصــد کار کــردن در چــه صنعتــی دارد، رزومــه تهیــه کنــد و هــر هفــت روز مشــاغل پیشــنهادی را بررســی کنــد تــا مشــخص شــود کــه بــه صــورت فعــال بــه 
کار اســت. همچنیــن مبلــغ پرداخــت شــده توســط صنــدوق بیمــه بســتگی بــه ســن، تحصیــالت، وضعیــت تمــام وقــت یــا پــاره وقــت و حقــوق  دنبــال 
کثــر مــدت ســه ســال شــامل  کثــر 90 درصــد بازپرداخــت دســتمزد در مــاه را بــرای حدا قبلــی فــرد دارد. مزایــای اشــتغال در دانمــارک می توانــد تــا حدا

کــه شــغل پــاره وقــت دارنــد مــی تواننــد از آنچــه بــه عنــوان مزایــای مکمــل۶ شــناخته می شــود بهره منــد شــوند. شــود و افــرادی 
کــه در صنــدوق بیمــه ثبــت نــام نکرده انــد می تواننــد تحــت شــرایط خاصــی از برخــی از مزایــا از طــرف دولــت برخــوردار شــوند بــا  در دانمــارک افــرادی 
ایــن تفــاوت کــه مزایــا بــه صــورت مســتقیم از طــرف شــهرداری7 پرداخــت می شــود. البتــه اخیــرًا تغییراتــی در ایــن سیســتم ایجــاد شــده و تنهــا کســانی 
کــه طــی ۸ ســال اخیــر در دانمــارک، گرینلنــد، جزایــر فــارو دیگــر بخش هــای اتحادیــه ی اروپــا و حوزه هــای اقتصــادی اتحادیــه ی اروپــا زندگــی 

کرده انــد واجــد شــرایط دریافــت مزایــای بیمــه ی   بیــکاری خواهنــد بــود.

یونان

کــه طــی دو ســال تأمیــن  مزایــای بیــکاری در یونــان از طــرف ســازمان اشــتغال نیــروی انســانی۸ اداره می شــود و تنهــا بــه شــاغالن تمــام وقتــی 
کنــار شــده اند )بــه دالیــل اقتصــادی و نــه اخــراج بخاطــر مســائل شــخصی( اختصــاص می یابــد. افــراد خویش فرمــا و  کار بــر  اجتماعــی داشــتند و از 

کــه از ســایر منابــع درآمــدی بهــره می گیرنــد جــزو دریافت کننــدگان نیســتند. کســانی 
مقــرری ماهانــه کــه معــادل 55% از حداقــل 25 حقــوق روزانــه اســت. شــرایط دریافــت مزایــا در یونــان از ســال 20۱۳ محدودیــت بیشــتری یافتــه اســت 
کــه از مزایــا برخوردارنــد همچنیــن نبایــد خویش فرمــا باشــند و همچنیــن نبایــد از شــغل آزاد  و ســقف برخــورداری از مزایــا تــا ۴50 روز اســت. افــرادی 

درآمــدی کســب کننــد.
در حــال حاضــر سیســتم تأمیــن اجتماعــی یونــان بــا کمــک کارفرمایــان، افــراد حقیقــی و افــراد حقوقــی بــا کســر میزانــی از حقــوق کارکنــان و واریــز بــه 
کــه فــرد بتوانــد از مزایــای  حســاب بیمــه تأمیــن می شــود. برخــی از کارگــران نیــز تحــت شــرایط خاصــی می تواننــد یارانــه دریافــت کننــد. بــرای ایــن 
گــر فــرد در خدمــت شــرکت های  بیمــه برخــوردار شــود بایــد در گروه هــای شــغلی و فعالیــت اجتماعــی مشــخصی مشــغول باشــد و همچنیــن حتــی ا
اجتماعــی نیســت یــا در کســب و کار خــرد مشــغول اســت بایــد در اداره ی تأمیــن اجتماعــی ثبــت نــام کنــد. ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز هــم یقــه 
ــار  ــان در اختی کــه صنــدوق تأمیــن اجتماعــی یون ــه مزایایــی  ــران( و هــم یقه ســفیدان )کارمنــدان دولتــی( را پوشــش می دهــد. از جمل آبی هــا )کارگ

کســپاری، بیمــاری، دارو و... اســت. کار افتادگــی، ناتوانــی جســمی، زایمــان، خا افــراد قــرار می دهــد شــامل مزایــای پیــری و از 

1-  The Act on Unemployment Insurance
2-   Danish Agency for Labour Market
A-kasse  -3: مخفــف واژه ی »arbejdsloshedskasse« بــه معنــای صنــدوق بیمــه ی بیــکاری اســت. در صــورت عضویــت در ایکســه، در صــورت بیــکار شــدن مبلغــی از درآمــد بــه صــورت 

منظــم بــه فــرد واریــز مــی شــود.
4-  Public Employment Service
5-   jobcentret
6-  supplementary benefit
7-  citizen’s municipality
8-  OAED )Greek: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Manpower Employment Organization(
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ایتالیا

ع بیمــه ی اجتماعــی اســت و فــرد بیمــه شــده مبلغــی پرداخــت نمی کنــد. کارفرمــا  کــه بیمــه در ایتالیــا از نــو کــرده اســت  مــدرس عالــم )۱۳92( اشــاره 
ــان بخــش صنعــت،  ــد ۱/۶۱% از حقــوق مدیــران بخــش صنعــت و ۱/9۱% از حقــوق کارمنــدان بخــش صنعــت و تجــارت را بپــردازد. کارفرمای بای
0/۳% )بخــش ســاختمان 0/۸%( لیســت حقــوق را بــه صنــدوق بیــکاری و 2/2% بــرای بنگاه هــای کمتــر از 50 نفــر کارکــن و ۱.9% بــرای تعــداد بیشــتر 
ــرای برخــورداری از  ــرد ب ــردازد. ف ــران بخــش کشــاورزی را می پ کارگ ــه ی  ــز هزینه هــای اجــرا و یاران ــت نی ــد. دول ــی می پردازن ــه صنــدوق تکمیل را ب
مقــرری بیــکاری بایــد حداقــل 2 ســال تحــت پوشــش بــوده و 52 هفتــه در طــی دو ســال مزبــور حــق بیمــه داده باشــد. بــه کارکنــان بخــش خصوصــی 
کارگــران  کثــر مــدت پرداخــت مقــرری ۱۸0 روز و بــرای  ۴5% متوســط دســتمزدهای روزانــه در طــول ۳ مــاه قبــل از بیــکاری پرداخــت می شــود. حدا
ــا 27 مــاه ۸0% درآمــد اظهــار شــده پرداخــت می شــود. نظــارت  کارگــران بخــش ســاختمان بــه مــدت ۱۸ ت مســن تر از 50 ســال 270 روز اســت. بــه 
کار و رفــاه اجتماعــی و وزارت امــور اقتصــاد دارایــی و اجــرای آن توســط دفاتــر موسســه ی ملــی تأمیــن اجتماعــی  ح بــر عهــده ی وزارت  بــر ایــن طــر

ــرد. ــورت می گی ص
کار۱ اســت و تــا 75 درصــد حقــوق پیشــین تــا شــانزده مــاه پرداخــت  مزایــای بیــکاری در ایتالیــا عمدتــًا از طریــق نقــل و انتقــال مالــی بــر اســاس میــزان 

می شــود. شــرایط برخــورداری از مزایــا شــامل ایــن مــوارد می شــود:
کــه بــه حالــت تعلیــق درآمده انــد یــا بــه دلیــل مشــکالت موقتــی  کارگرانــی  کــه بــه عنــوان کمــک بــه  پرداخــت افزونگــی2: مزایــای نقــدی اســت 
ــی پرداخــت می شــود. ــروز مشــکالت مال ــا هــدف کمــک بــه کارخانه هــا در هنــگام ب کار می کننــد ب کــم  ــرای مــدت زمــان  کارخانه هــای خــود فقــط ب
کارگــران افزونگــی  کار کاهــش یافتــه تــا مانــع از دســت دادن  کــه در آن زمــان  قــرارداد همــکاری۳: در برخــی مــوارد شــرکت ها قراردادهایــی مــی بندنــد 

کــرد. کــه از دســت رفتــه را نیــز پرداخــت خواهــد  بشــوند. دولــت ۶0 درصــد از حقوقــی 

ژاپن

کــه حداقــل ۳۱ روز شــاغل باشــند.  کار کننــد و انتظــار مــی رود  کــه در بیمــه ی بیــکاری ثبــت نــام می کننــد حداقــل بایــد 20 ســاعت در هفتــه  شــاغالنی 
ح هــای مشــابه پوشــش داده شــده اند، نیــازی بــه ثبــت نــام در بیمــه ی  کشــور بــه ژاپــن اعــزام شــده اند و قبــاًل در طر ج از  کــه از خــار کارمندانــی 

بیــکاری ژاپــن ندارنــد.
مزایــای بیــکاری در ژاپــن »بیمــه ی بیــکاری« نامیــده می شــود و بــه سیســتم »پرداخــت کاربــر۴« ایــاالت متحد یــا کانادا نزدیکتر اســت تا سیســتم های 

مالیاتــی کشــورهایی ماننــد انگلیــس، نیوزلنــد یــا اســترالیا. ایــن هزینــه بــا کمک کارفرمــا و کارمند پرداخت می شــود.
کــه قــرار اســت بــرای مدیــران بعــدی بــکار بــرده شــود را بــه  کــد مشــخصی  کارمنــدان موظفنــد هنــگام تــرک شــغل ســندی بــا عنــوان ریشــوکوهیو5 و 
گانــه ثبــت شــده اســت. ایــن  کار نیــز در ســندی جدا همــراه طــول دوره ی کاری و مــزد خــود )و متعلقاتــش( را دریافــت کننــد. همچنیــن علــت تــرک 
ــود  ــد ش ــا بهره من ــد از مزای ــکار می توان ــرد بی ــه ف ک ــی  ــزان زمان ــد. می ــرار دهن ــر ق ــت تاثی ــا را تح ــزان مزای ــدی و می ــت، زمانمن ــد صالحی ــوارد می توانن م

کثــر کارمنــدان تمــام وقــت اجبــاری اســت.  کــرده و همچنیــن حقوقــش دارد. ایــن رویــه بــرای ا کار  کــه  بســتگی بــه ســن وی و میــزان زمانــی 

1-  Assicurazione Sociale per l’Impiego, ASPI
ــه آن هــا نیــازی نیســت( پرداخــت  ــد )چــون دیگــر ب ــه شــغل خــود را از دســت داده ان ک ــی  کارگران ــه  ــه شــرکت ب ک ــی  Redundancy Fund )Cassa integrazione guadagni(, or CIG  -2 : پول

کار مــداوم واجــد شــرایط پرداخــت افزونگــی مــی شــود. کارمنــد پــس از دو ســال  می کنــد. یــک 
کارگــران مســن  کار  کارفرمایــان اجــازه می دهــد تــا ضمــن حفــظ حــق بیمــه ی مزایــای تأمیــن اجتماعــی، ســاعات  Solidarity Contracts )Contratti di solidarieta(  -3 : ایــن نــوع قــرارداد بــه 

کارگــران جدیــد و جــوان در قراردادهــای اشــتغال دائــم اشــتغال داشــته باشــند. کاهــش دهنــد تــا  را 
کاالی مصرفی را بپردازد. کلیه ی هزینه ی  کننده خود باید  که مصرف  کاربر مبتنی بر این ایده است  user pays  -4: پرداخت 

که فرد شغل خود را ترک می کند این برگه را دریافت می کند. Rishoku-hyo  -5: زمانی 
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اسپانیا

در اســپانیا مزایــای بیــکاری بخشــی از سیســتم تأمیــن اجتماعــی اســت. آژانــس دولتــی اســتخدام عمومــی۱ اســپانیا بــه مزایــا رســیدگی می کنــد. ایــن 
کــرده اســت. مزایــای مشــارکتی و مزایــای غیرمشــارکتی2. سیســتم مزایــا را بــه دو بخــش 

کــه در حــال حاضــر کار خــود را از دســت داده انــد و یــا در حــال از دســت دادن شــغل هســتند و عــالوه بــر  مزایــای مشــارکتی۳ بــه افــرادی تعلــق می گیــرد 
بیمــه ی بیــکاری کمــک هــای مالــی نیــز از تأمیــن اجتماعــی فراهــم می کنــد. مزایــا بــرای ۱/۳ دوره ی مشــارکت قابــل پرداخــت اســت. بــرای دریافــت 
کــرده باشــد. میــزان  کار بــه مراجــع رســمی مراجعــه  مزایــای مشــارکتی فــرد بایــد پــس از ثبــت حداقــل ۳۶0 روز طــی ۶ ســال بیــکار بــوده باشــد و بــرای 
مزایــا نیــز 70% حقــوق قانونــی مرجــع  بــه اضافــه ی میزانــی بیشــتر بــرای وابســتگان بــه فــرد اســت. پــس از ۶ مــاه مزایــا بــه ۶0% حقــوق قانونــی مرجــع 

ــد. کاهــش می یاب
مزایای غیرمشارکتی۴ به افرادی تعلق می گیرد که درآمدشان بیش از 75% حداقل دستمزد ملی نیست.

ایاالت متحد آمریکا

ــا را عمومــًا دولت هــای ایالتــی پرداخــت می کننــد  ــکا وجــود دارد امــا بــه صورت هــای مختلــف. مزای ــاالت متحــد آمری ــای بیــکاری در سراســر ای  مزای
کــه بــدون هیــچ  کارگرانــی  کارفرمایــان در حمایــت از  کــه بــرای  و بخــش عمــده ای از آن توســط مالیات هــای حقــوق و دســتمزد دولــت فــدرال 
تقصیــری بیــکار شــده اند وضــع می شــود تأمیــن می شــود. شــرایط الزم بــرای بیمــه ی بیــکاری در ایالت هــای مختلــف متفــاوت اســت امــا بــه طــور 
کــه بــه دلیــل  کــه افــرادی  کار اخــراج نشــده اند، واجــد شــرایط دریافــت مزایــای بیــکاری هســتند. در حالــی  کــه بــه دلیــل ســوءرفتار5 از  کلــی، کارکنانــی 
ج از محــل کار ماننــد ارتــکاب جــرم یــا انتشــار پیغــام  ســوءرفتار اخــراج شــده اند )ایــن ممکــن اســت گاهــی شــامل ســوءرفتارهای انجــام شــده در خــار

ح نیســتند. مســئله دار در شــبکه های اجتماعــی باشــد( شــامل ایــن طــر
کــه کار خــود را بــدون »علــت قابــل قبــول« تــرک کننــد واجــد شــرایط دریافــت مزایــای بیــکاری نیســتند، امــا تعریــف علــت  در هــر ایالــت، کارمندانــی 
قابــل قبــول نیــز در هــر ایالــت متفــاوت اســت. در برخــی ایــاالت، اخــراج بــه دلیــل ســوءرفتار بــه طــور دائــم کارمنــد را از دریافــت مزایــای بیــکاری منــع 
کــه در ســایر مــوارد فقــط صالحیــت کارمنــد را بــرای یــک دوره کاهــش می دهــد. ایــن غرامــت بــه عنــوان نوعــی از مزایــای رفــاه  ــی  می کنــد، در حال

اجتماعــی طبقه بنــدی می شــود.
کــه پوشــش بیمــه ی بیــکاری در ایــن قانــون بــرای کارکنــان بنگاه هــا در  کــرده اســت  مــدرس عالــم )۱۳92( در بررســی قانــون بیمــه ی آمریــکا ذکــر 
کــه 20 هفتــه در ســال کار کرده انــد اســت. بیمــه شــده بجــز در آالســکا، نیوجرســی و پنســیلوانیا  صنایــع تجــارت و کارکنــان ســازمان های غیرانتفاعــی 
ــا  ــد درآمدهــا در ســال پایــه ی قبلــی ضریــب مشــخصی از مقــرری هفتگــی ی ــاالت مبلغــی پرداخــت نمی کنــد. در حــدود ۳/۴ ایالت هــا بای در ســایر ای
کــرده و قــادر و مایــل بــه  دســتمزدهای بــاالی فصلــی یــا بــا کل مبلــغ مشــخص شــده برابــر باشــد. فــرد بیمــه شــده بایــد در دفاتــر اشــتغال ثبــت نــام 
ــر عهــده دارد.  ــه وســیله ی اداره ی آمــوزش اشــتغال و خدمــات بیمــه ی بیــکاری ب ــی را ب کار ایــن برنامــه ی مل کار باشــد. دپارتمــان نیــروی  انجــام 

کثــرًا دولتــی اســت. کــه ا آژانس هــای تأمیــن اشــتغال ایالتــی، بــه همــراه ادارات اشــتغال محلــی مســئوالن اجــرای برنامــه ی ایالتــی هســتند 
کــه دولــت روزولــت بــا همــکاری تمامــی نهادهــای مرتبــط بــا اشــتغال بــه  کــه مطابــق بــا برنامــه ی نیودیــل۶  کــرده اســت  کریمــی )۱۳9۴( نیــز اشــاره 

اجــرا گذاشــت ۴ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــرای پروژه هــای اشــتغال عمومــی هزینــه شــد.

1-  State Public Employment Agency )SEPE(
2-   contributory and non-contributory
کــه فــرد شــغل خــود را از دســت می دهــد یــا بــه دلیــل بیمــاری یــا ناتوانــی قــادر  کــردن درآمــد اســت، بــه عنــوان مثــال بــرای زمانــی  prestacion por desempleo’  -3: ایــن مزایــا بــرای جایگزیــن 
کــرده اســت یــا بــه وی اعتبــار  کافــی پــول بیمه هــای ملــی را پرداخــت  کــه آیــا فــرد )یــا در برخــی مــوارد شــریک زندگــی( بــه میــزان  کار نیســت. میــزان دریافــت منافــع بســتگی بــه ایــن دارد  بــه 

داده شــده اســت یــا خیــر.
کارمند هیچ بخشی از آن را پرداخت نمی کند. کل حق بیمه را پرداخت می کند و  کارفرما  که  Subsidio de desempleo  -4: مزایای غیر مشارکتی بیمه های عمری هستند 

5-  terminated for cause
6-  Newdeal
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کــه بــرای تســهیل اقدامــات مربــوط بــه بیمــه ی بیــکاری کنگــره ی آمریــکا قانونــی بــا عنــوان قانــون مالیــات بــر بیــکاری فــدرال۱  الزم بــه ذکــر اســت 
ــرای تأمیــن بودجــه ی ســازمان های دولتــی کار  کــه بــه ســرویس درآمــد داخلــی2 اجــازه می دهــد مالیــات ســاالنه ی شــاغالن را ب کــرده اســت  وضــع 
کلیــه ی ایالت هــا پوشــش می دهــد و عــالوه بــر  کنــد. FUTA هزینه هــای اجــرای برنامه هــای بیمــه ی بیــکاری و خدمــات شــغلی را در  اســتفاده 
کــه ایالت هــا بــه دولــت  ایــن نیمــی از هزینه هــای افزایــش مزایــای بیــکاری را در دوران افزایــش بیــکاری پرداخــت می کنــد. در ابتــدا نیــز اشــاره شــد 
کثــر ایالت هــا،  فــدرال هزینه هــا را پرداخــت می کننــد. قوانیــن فــدرال توســط وزارت کار اشــتغال و آمــوزش ایــاالت متحــد۳ تدویــن شــده اســت. بــرای ا
ــرای  ــت فــدرال وام هایــی را ب ــا محدودیــت بودجــه مواجــه شــوند، دول کــه ایالت هــا ب ــا 2۶ هفتــه اســت. زمانــی  کثــر مــدت زمــان دریافــت مزای حدا

ــد. ــا می ده ــه ایالت ه ــکاری ب ــه ی بی بیم
فــرد بایــد بــرای دریافــت مزایــا حداقــل یــک چهــارم یــک ســال گذشــته را کار کــرده باشــد و توســط کارفرمــا از کار برکنــار شــده باشــد. شــاغالن موقــت یــا 
گــر فــرد شــاغل بــدون دلیــل موجــه یــا بــه  کــه کمتــر از میــزان مشــخصی حقــوق دریافــت می کننــد واجــد شــرایط بیمــه ی بیــکاری نیســتند. ا افــرادی 
دلیــل ســوءرفتار اخــراج شــود واجــد شــرایط مزایــای بیمــه نیســت. چنــد دلیــل رایــج کــه موجــب رد ادعــای مزایــای بیــکاری می شــود شــامل ایــن مــوارد 
گــر کارفرمــا نشــان  اســت: فــرد در محیــط کار حاضــر نشــده،  بــدون دلیــل موجــه کار خــود را تــرک می کنــد یــا بــه دلیــل ســوءرفتار از کار برکنــار می شــود. ا
دهــد کــه فــرد بیــکار خــودش کار را تــرک کــرده یــا اخــراج شــده اســت، فــرد شــاغل موظــف اســت مزایایــی را کــه دریافــت کــرده اســت بازپرداخــت کنــد. 

کــه بــه هفتــه ی اول آن »هفتــه ی انتظــار« گفتــه می شــود. کلــی دو هفتــه طــول می کشــد تــا پرداخــت مزایــا آغــاز شــود  بــه طــور 
فــرد بیــکار بــرای درخواســت مزایــا بایــد از طریــق آژانــس بیــکاری دولتــی درخواســت کمــک کنــد. در مــوارد خــاص، خــود کارفرمــا ایــن رونــد را آغــاز 
می کنــد. بــه طــور کلــی فــرد در گواهی نامــه تأییــد می کنــد »قــادر و در دســترس بــرای کار« اســت. دولــت پــس از دریافــت درخواســت، در صــورت واجــد 

کــرد. کــه هــر هفتــه دریافــت می کنــد، بــه فــرد اطــالع می دهــد. دولــت همچنیــن دلیــل جدایــی از اشــتغال را بررســی خواهــد  شــرایط بــودن و نرخــی 

فنالند

کــه ترکیبــی از سیســتم گنــت۴ و حداقــل پشــتیبانی کال5 )بــه عنــوان نماینــده ی دولــت( اســت.  در فنالنــد دو سیســتم مــوازی مشــغول بــه کار هســتند 
خ عضویــت اتحادیــه ای در فنالنــد باالســت )نزدیــک 70 درصــد( و عضویــت در اتحادیــه بــا عضویــت در صنــدوق بیــکاری همــراه اســت. عــالوه بــر  نــر
کــه بــه مــدت 500 روز دوام دارد. در صورتــی  ایــن صندوق هــای غیراتحادیــه بــرای بیــکاری نیــز وجــود دارنــد. مزایــای بیــکاری ۶0% حقــوق اســت 
کار را فراهــم کنــد. شــرایط اول  ــازار  ــه ای ب ــای یاران ــا مزای کنــد ی ــای بیــکاری منظــم را پرداخــت  ــا مزای ــد ی کــه ایــن شــرایط ممکــن نشــد، کال می توان
گرچــه  کار تمــام وقــت اســت و دومــی نیــز مســتلزم مشــارکت در تعلیــم، آمــوزش یــا هــر پشــتیبانی کاری دیگــر اســت. ا نیازمنــد یــک مــدرک و دو ســال 
کنتــرل دارنــد امــا بیشــتر بودجــه از مالیات هــا و هزینه هــای اجبــاری ماننــد مالیــات اجبــاری بیمــه  صندوق هــای بیــکاری پرداخت هــا را تحــت 

ــود. ــن می ش ــکاری تأمی بی
کــه بــه  کــه مرکــز دولتــی اســت  کنــد یــا صنــدوق بیــکاری، فــرد بیــکار از طــرف تیکســکوس یــا اداره ی کار۶  صــرف نظــر از اینکــه مزایــا را کال پرداخــت 
ــرای اینکــه مشــخص شــود  ــا کارمنــد اســتخدام کننــد، حمایــت می شــود. ب ــان کمــک می کنــد ت ــه کارفرمای کار پیــدا کننــد و ب افــراد کمــک می کنــد 
کارجــو بیــکار اســت بایــد در ایــن مرکــز بــه عنــوان بیــکار ثبــت نــام کنــد و در صورتــی کــه مدرکــی نداشــت، ایــن ســازمان وی را ملــزم می کنــد تــا در مرکــزی 

1-  Federal Unemployment Tax Act )FUTA(
2-  Internal Revenue Service )IRS(
3-  United States Department of Labor, Employment and Training Administration
کشــورها بــکار مــی رود. مطابــق بــا ایــن سیســتم مســئولیت اصلــی پرداخــت رفــاه، بــه ویــژه مزایــای بیــکاری، توســط  کــه در بعضــی از  گنــت نامــی اســت  Ghent system -4:  سیســتم 

کارگــری انجــام می شــود، نــه یــک ســازمان دولتــی. اتحادیه هــای 
کــه مســئولیت  کال آژانــس دولتــی فنالنــد اســت  کــه در انگلیســی مؤسســه ی بیمــه تأمیــن اجتماعــی نامیــده می شــود.  Kela  -5: مخفــف واژه ی فنالنــدی Kansanelakelaitos  بــوده 
کال در ســال 1937 بــرای رســیدگی بــه حقــوق بازنشســتگی تأســیس شــد. در دهــه هــای 1980 و 1990، نقــش  تســویه ی مزایــا را تحــت برنامه هــای ملــی تأمیــن اجتماعــی ملــی برعهــده دارد. 

گســترش یافــت. کمک هــای مالــی دانشــجویی  کــودک، مزایــای بیــکاری، مزایــای بیمــاری، بیمــه درمانــی و  ــرای رســیدگی بــه زمینه هــای دیگــری ماننــد مزایــای  آن ب
6-  Tyo- ja elinkeinokeskus )TE-keskus, or the “Work and Livelihood Centre”(
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گــر فــرد واجــد هیچکــدام از مزایــای بیــکاری بــود، می توانــد همچنــان واجــد شــرایط دریافــت مســکن )asumistuki( از کال  آموزشــی ثبــت نــام کنــد. ا
کــه البتــه مزایــای بیــکاری نیســتند و بــه درآمــد خانــوار بســتگی دارنــد، امــا در عمــل  و مقــررات رفــاه اجتماعــی شــهرداری )toimeentulotuki( باشــد 

درآمــد اساســی بســیاری از بیــکاران در دراز مــدت شــده اند.

فرانسه

کــه در آن  کــه مطابــق بــا آن مزایــای بیــکاری توســط یــک آژانــس مســتقل بــا نــام )UNEDIC( توزیــع می شــود  فرانســه تحــت سیســتم گنــت اســت 
 ARE,( اتحادیه هــا و ســازمان های کارفرمایــی ســهمی برابــر دارنــد. یوندیــک مســئول ســه دســته مزایــا اســت: ای آر ای، ای ســی ای و ای اس آر
ACA and ASR(. مطابــق بــا ARE فــرد بایــد بــه مــدت حداقــل ۱22 روز طــی 2۴ مــاه عضویــت داشــته باشــد و پیــش از درخواســت واجــد شــرایط 
ح  ویــژه ای باشــد. کارفرمایــان ســهم زیــادی در پرداخــت درآمــد قبــل از کســر مالیــات۱ کارمنــدان خــود را دارنــد کــه بــا ســهم کارمنــد بودجــه ی ایــن طــر

را تأمیــن می کنــد.
ــر  ــورو ه ــا ۶900 ی ــال 20۱۱( ی ــی در س ــن اجتماع ــهم پردازی تأمی ــقف س ــر روز )س ــورو ه ــارس 2009،  57.۴%  از ۱۶2 ی ــکاری از م ــای بی ــر مزای کث حدا
کــه میانگیــن آن ۱۱۱۱ یــورو در مــاه اســت.  مــاه اســت. متقاضیــان 57.۴% از میانگیــن حقــوق روزانــه ی خــود در ۱2 مــاه گذشــته را دریافــت می کننــد 
در فرانســه مالیــات و ســایر حقــوق و دســتمزد در مزایــای بیــکاری پرداخــت می شــود. در ســال 20۱۱ ، متقاضیــان بــه طــور متوســط 29۱ روز کمــک 

هزینــه دریافــت کردنــد.
ــات  ــار مالق ــک ب ــال ی ــه س ــر س ــدی( ه ــازمان های کارمن ــا و س ــرکاء )اتحادیه ه ــه ش ک ــت  ــورت اس ــن ص ــه ای ــه ب ــکاری در فرانس ــه ی بی کار بیم ــاز و  س
کــه بــرای ۳ ســال  ح بیمــه بیــکاری و مزایایــی را  کــره می کننــد یعنــی ابتــدا ســهم اختصــاص یافتــه بــه طــر می کننــد و در مــورد توافق نامــه جدیــد مذا
کنــد تــا  کــه شــرکا بــه توافــق رســیدند، دولــت بایــد آن را در مجلــس تصویــب  آینــده بــه متقاضیــان بایــد پرداخــت شــود را تعییــن می کننــد. هنگامــی 

بــه آن وجهــه ی قانونــی بدهــد.
ح هــا جزئــی از درآمــد و هزینه هــای عمومــی محســوب می شــوند و از ایــن  گرچــه بــه طــور مســتقل از دولــت اداره می شــود ، درآمدهــا و هزینه هــای طر ا
رو هرگونــه وام مــورد نیــاز بــرای تأمیــن مالــی سیســتم توســط دولــت تضمیــن می شــود. بــا وجــود اینکــه ایــن درآمدهــا و هزینه هــا بــه طــور مســتقل از 
دولــت اداره می شــوند امــا جزئــی از درآمــد و هزینه هــای عمومــی محســوب می شــوند و از ایــن رو هرگونــه وام مــورد نیــاز بــرای تأمیــن مالــی سیســتم 

توســط دولــت تضمیــن می شــود. طبــق توافقنامــه ی ســال 2009 ایــن شــروط بایــد رعایــت شــوند:
ــد در ســن بازنشســتگی  ــان نبای ــد. متقاضی ــر شــرکت کنن ــا در یــک برنامــه ی آموزشــی معتب کار باشــند ی ــال  ــه دنب ــه طــور جــدی ب ــد ب ــان بای متقاضی
باشــند. متقاضیــان بایــد از نظــر جســمی بــرای کار مناســب باشــند. متقاضیــان نبایــد بــه طــور داوطلبانــه از آخریــن شــغل خــود اســتعفا داده باشــند، 
کــه پــس از اســتعفا بــه طــور مؤثــری بــرای 9۱ روز یــا حداقــل ۴55 ســاعت کار کرده انــد. متقاضیــان بایــد در کالنشــهر  مگــر اینکــه بتواننــد ثابــت کننــد 
ج از کشــور یــا ســنت بارتلــی، ســنت مارتیــن یــا ســنت پیــر و میکلــون اقامــت داشــته باشــند. متقاضیــان بایــد در 2۸ تــا  فرانســه، دپارتمان هــای خــار

کــرده باشــند. کار  ۳۶ مــاه گذشــته )بســته بــه ســن متقاضیــان( ۱22 روز یــا ۶۱0 ســاعت 
الزم به ذکر است که مزایا مطابق با میزان کار پرداخت می شوند.  متقاضیان باالی 50 سال ممکن است تا ۱095 روز مزایایی دریافت کنند.

کــه شــامل بیمــه ی  کلیــه ی شــاغالن در فرانســه زیــر پوشــش سیســتم تأمیــن اجتماعــی هســتند  کــه  کــرده اســت  مــدرس عالــم )۱۳92( نیــز اشــاره 
ــی در فرانســه در  ــی، بیمــه ی بازنشســتگی، کمــک عائله منــدی و حــوادث و آســیب های شــغلی می شــود. مقرری هــای بازنشســتگی و درمان درمان
مقایســه بــا کشــورهایی همچــون آمریــکا و انگلیــس ســخاوتمندانه تر اســت و کارفرمایــان بایــد حــق بیمه هــای مشــخصی را بــرای بیمــه ی درمــان، 
بازنشســتگی و بیــکاری پرداخــت کننــد. منابــع صنــدوق شــامل 2% درآمــد ماهانــه ی بیمــه شــده، ۳/۶% لیســت حقــوق کارفرمــا بــوده و دولــت نیــز 
کــه بیمــه شــده کمتــر از ۶0 ســال  کلیــه ی هزینه هــای مســاعدت های احتمالــی را پرداخــت می کنــد. مقــرری بیمــه ی بیــکاری بــه ایــن صــورت اســت 

ک و هزینه هــای مالــی ماننــد پرداخــت  کلیــه ی هزینه هــای عملیاتــی از جملــه هزینه هــای غیــر نقــدی ماننــد اســتهال کار پــس از تعدیــل  کســب و  Pretax Income  -1: بــه درآمــد حاصــل از 
کســر مالیــات از درآمــد اشــاره دارد. بهــره قبــل از 
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کار را داشــته باشــد و همچنیــن بیــکاری نبایــد ناشــی از تــرک عمــدی  بایــد مقیــم فرانســه باشــد، در دفتــر اشــتغال ثبــت نــام نمــوده و توانایــی انجــام 
کار، بدرفتــاری، یــا امتنــاع از پذیــرش شــغل مناســب باشــد.

آلمان

آلمــان نیــز مزایــای بیــکاری متعــددی دارد. میــزان ایــن پرداخــت بــرای هــر شــغل بســته بــه درآمــد آن متفــاوت اســت. حــق بیمــه ی بیــکاری بــرای 
کــه باعــث بیــکاری آن هــا شــود.  کــه بــرای مدتــی توســط کارفرمــا بــا توجیــه منطقــی بیــکار شــده باشــند یــا هــر دلیــل دیگــری  افــرادی تعییــن می شــود 
ــا و  50  ــط کارفرم ــد آن توس ــه  50 درص ک ــت  ــورت اس ــن ص ــه ای ــودن ب ــاغل ب ــان ش ــکاری در زم ــه بی ــق بیم ــت ح ــزان پرداخ ــان، می ــون آلم ــق قان طب
ع ســه ســال اخیــر حداقــل ۱2مــاه  درصــد نیــز توســط خــود فــرد پرداخــت می شــود. بیمــه ی بیــکاری بــه شــرطی بــه فــرد پرداخــت می شــود کــه از مجمــو
مشــغول بــه کار بــوده باشــد.  فــرد بیــکار بایــد بالفاصلــه بعــد از بیــکاری، خــود را بــه اداره ی کار و بیمــه معرفــی کنــد و پرونــده درســت کنــد در غیــر ایــن 
صــورت زمــان از دســت رفتــه بــه عنــوان بــازه ی دریافــت مقــرری بیــکاری محســوب نمی شــود. مقــدار زمــان دریافــت مقــرری بیــکاری بســته بــه مــدت 
کــه فــرد بیــکار  کــه ۱2 مــاه شــاغل بــوده باشــد، شــش مــاه حــق گرفتــن مقــرری بیــکاری را دارد و زمانــی  زمــان شــاغل بــودن فــرد دارد. مثــاًل فــردی 
هســت از طــرف وزارت کار بــه او درخواســت کار داده می شــود تــا فــرد مشــغول بــه کار شــود و چنانچــه قبــول نکــرد بــرای بــار دوم 50 درصــد و بــرای بــار 

ســوم تمــام حقــوق بیــکاری او قطــع خواهــد شــد.

مزایای بیکاری 1:

ــا کمک هــای  کار فــدرال۱ بــوده و ب مزایــای بیــکاری ۱ در آلمــان بــه عنــوان بیمــه ی بیــکاری نیــز شــناخته می شــود. بیمــه تحــت نظــارت ســازمان 
کارمنــدان و کارفرمایــان تأمیــن می شــود کــه بــا نظــام اف یــو تــی ای2 آمریــکا و دیگــر سیســتم هــا کــه در آن تنهــا کارفرمایــان نقــش دارنــد، تفــاوت دارد. 
کلیــه ی کارمنــدان بــا قــرارداد کاری ثابــت )abhangig Beschaftigte(، بجــز  مشــارکت و ایفــای نقــش عمومــًا بــرای کارفرمــا و کارمنــد الزامــی اســت. 

افــرادی کــه کار آزاد )freelancers( می کننــد و برخــی کارمنــدان دولــت )Beamte( در ایــن سیســتم نقــش دارنــد.
ســهم بیمه پــردازی کارمنــدان و کارفرمایــان هــر یــک ۱.5% اســت. ایــن سیســتم تــا حــد زیــادی خــودش تأمیــن مالــی خــودش را انجــام مــی دهــد امــا 

کــز کاری۳ نیــز یارانــه می گیــرد. از دولــت هــم بــرای اداره ی مرا
کــردن کار،  کــه بــه عنــوان مزایــای بیــکاری شــناخته می شــود، کمــک بــه پیــدا  افــراد بیــکار بــه ایــن منابــع دسترســی دارنــد: کمــک هزینــه ی زندگــی 
کار بــوده باشــند. کمــک هزینــه  کــه پیــش از ازدســت دادن کار حداقــل ۱2 مــاه مشــغول بــه  آمــوزش. مزایــای بیــکاری بــه افــرادی پرداخــت می شــود 
بــه نیمــی از دوره ای کــه فــرد کار کــرده اســت تعلــق می گیــرد. متقاضیــان ۶0% از حقــوق خالــص قبلــی خــود )کــه در ســقف تأمیــن اجتماعــی قــرار دارد( 

را دریافــت می کننــد و ایــن رقــم بــرای افــراد صاحــب فرزنــد ۶7% تعییــن شــده اســت. 
ــد،  ــا دریافــت می کنن ــاه مزای ــرای ۱5 م ــد ب ــال ســن دارن ــا 5۴ س ــه بیــن 50 ت ک ــی  ــال 200۸، متقاضیان ــان از س ــون آلم ــی در قان ــال تغییرات ــس از اعم پ
افــرادی کــه 55 تــا 57 ســال دارنــد بــرای ۱۸ مــاه و آن هایــی کــه 5۸ ســال بــه بــاال دارنــد مزایایــی را بــرای 2۴ مــاه دریافــت می کننــد. افــراد زیــر 50 ســالی 
کثــر ۱2 مــاه از مزایــای بیــکاری بهره منــد می شــوند. ح تأمیــن اجتماعــی باشــد مشــغول نبوده انــد، بــرای حدا کــه در طــر کــه بیــش از ۳0 مــاه در شــغلی 

1-  the federal employment agency
2-  FUTA
3-  Jobcenters

بازاندیشی هایی در باب بیمه بیکاری 74



مزایای بیکاری 2:

ح هارتــز یــا اصالحــات هارتــز نیــز  کــه بــا طــر پیــش از پرداختــن بــه مزایــای بیــکاری 2 در آلمــان بایــد مفهــوم هارتــز۱ توضیــح داده شــود. مفهــوم هارتــز 
ــا چهــارم صــورت  ــز اول ت ــب هارت کار آلمــان صــورت گرفــت. ایــن اصالحــات در قال ــازار  ــه در ســال 2002 در ب ک ــی اســت  شــناخته می شــود، اصالحات

گرفتنــد. ایــن اصالحــات انگیــزه ی کاری را در شــهروندان افزایــش داد و موجــب شــد افــراد بــا دســتمزد پاییــن نیــز انگیــزه ی کار داشــته باشــند.
ح فــرد بایــد  کــه بــرای جلوگیــری از تنگدســتی شــهروندان اجــرا شــده اســت. مطابــق بــا ایــن طــر مزایــای بیــکاری دو برنامــه ی رفاهــی دومــی اســت 
ــع شــرایط  ــا تاب کار کنــد(. مزای ــد حداقــل ۳ ســاعت در روز  ــرای کار مناســب باشــد )یعنــی بتوان ــوده، جــواز کار داشــته باشــد و ب ــم آلمــان ب کن دائ ســا
ح مزایــای بیــکاری ۱ نگنجــد، همچنیــن وابســته بــه والدیــن  کــه فــرد نبایــد واجــد شــرایط دیگــر باشــد، یعنــی در طــر خاصــی هســتند، بــه ایــن معنــا 
گــر خانــه ی خــود را نیــز بفروشــند نتوانــد حداقــل  نباشــد. فــرد بایــد نیازمنــد باشــد، او نبایــد از حداقــل اســتاندارد زندگــی بهره منــد باشــد، یعنــی حتــی ا

معــاش را تأمیــن کنــد.
ح )مزایــای بیــکاری دو(، ضرورتــًا فــرد نبایــد بیــکار باشــد. بــا توجــه بــه قیمت شــکنی دســتمزد2 و دیگــر ســاز و کارهــای بــازار کار،  بــا وجــود اســم طــر

کــه کار نمی کننــد دارنــد. تعــداد زیــادی از ذینفعــان درآمــد ماهانــه ی خــود را اضافــه می کننــد. آن هــا تعهداتــی مشــابه بــا افــرادی 
کــه بهشــان پیشــنهاد مــی شــود بپذیرنــد در غیــر  کار بــوده و هــر کاری را  کــه مزایــا را دریافــت می کننــد موظفنــد در سراســر کشــور بــه دنبــال  افــرادی 
کــرده اســت نیــز بایــد هــر کاری را بپذیــرد. در  کــه تحصیــل  ایــن صــورت جریمــه می شــوند. نیــازی بــه صالحیــت تخصصــی نیســت، حتــی فــردی 
عــوض دریافت کننــدگان مزایــا در ایــن فرآینــد کمــک هایــی را دریافــت می کننــد. بــرای مثــال هزینــه ی ســفر بــرای مصاحبــه ی کاری شــان پرداخــت 
گــر خــود فــرد داوطلبانــه در تمریــن مشــارکت نکنــد،  می شــود یــا آموزش هــای رایــگان دریافــت می کننــد تــا امــکان یافتــن کار برایشــان تســهیل شــود. ا

ح وادار بــه مشــارکت شــود.  ممکــن اســت از طــرف مجریــان طــر

1-  Hartz concep
کــه اشــاره بــه دســتمزدهای بســیار پاییــن تــر از حــد معمــول در یــک  Wage dumping  -2: قیمــت شــکنی یــا دامپینــگ دســتمزد ترجمــه ی انگلیســی واژه ی آلمانــی Lohndumping اســت 

کار آورده شــده انــد. کــه بــه طــور خــاص بــرای ایــن  کارگــران خارجــی دارد  صنعــت، اغلــب بــه 
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غ التحصیالن جویای کار به کجا مراجعه کنند؟ - ۱۳9۸/۳/۳   ● اقتصادآنالین - فار
انتخاب - ۴۴ درصد بیکاران لیسانس به باال هستند - ۱۳9۸/7/2۴  ●
ایرنا - آموزش های مهارتی گره گشای بیکاری - ۱۳97/۱۱/۱0   ●
ایسنا - حقوق کارگران به ریال اما خرجشان به دالر است - ۱۳97/۱2/5  ●
کار و رفــاه اجتماعــی: دیــوار امنیــت شــغلی کاریابی هــا کوتــاه اســت؛ از آنــان حمایــت کنیــد   ● کار - درخواســت فعــاالن کاریابــی از وزیــر تعــاون،  بــازار 

- بی تــا
کار؛ وظیفــه شناســایی فرصت هــای شــغلی اســت -   ● کاریابــی در اشــتغال جوینــدگان  باشــگاه خبرنــگاران جــوان - کم وکیــف فعالیــت ادارات 

۱۳9۸/7/25
باشگاه خبرنگاران جوان - خبر خوش به جویندگان کار/کارفرمایان خارجی در راه ایران - ۱۳97/۱/20   ●
غ التحصیالن آموزش عالی بیکار از کل بیکاران افزایش یافته است - ۱۳97/۱0/۱۴   ● ک - سهم فار تابنا
تسنیم - خط فقر در تهران ۴ میلیون و 592 هزار تومان - ۱۳97/۱۱/۱  ●
تسنیم - دکتر - مهندس بیکار؛ هفتاد درصد مشاغل موجود در بازار نیازمند تحصیالت دانشگاهی نیست - ۱۳9۸/۶/۱  ●
تسنیم - معاون وزیر کار: دولت ها با پول پاشی به اشتغال زایی نمی رسند - ۱۳97/۱۱/2۴  ●
خبرآنالین - 2 میلیون بیکار کشور قبال شاغل بوده اند - ۱۳9۸/5/۱۳  ●
خبرآنالین - شرایط استفاده از بیمه بیکاری اعالم شد - ۱۳9۸/5/۶  ●
دنیای اقتصاد - یک هزار دفتر کاریابی در کشور فعال می شوند - ۱۳۸5/۶/2  ●
رادیو گفتگو - دبیر کانون سراسری کاریابی: خدمات کاریابی دولتی پاسخ گوی نیاز جامعه نیست - ۱۳9۶/۶/29  ●
ــد -   ● ــه عنــوان دســتمزد دریافــت می کنن ــه کار می شــوند، مبلغــی را ب ح کارورزی مشــغول ب ــه از طریــق طــر ک ــی  غ التحصیالن ــد - فار ــی کامن کاریاب

۱۳95/۱۱/2۳
مجله بیمه ماهان - بیمه بیکاری را با این ترفند بگیرید - ۱۳9۸/2/۱۶  ●
مهرنیوز - سهم انواع بیکاران در اقتصاد ایران / 5۴ درصد بیکاران قبال شاغل بوده اند - ۱۳9۶/۱2/۱۶  ●
خ بیکاری جوانان کاهش یافت - ۱۳9۸/۴/۱7  ● وبسایت اتاق بازرگانی تهران - نر
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وبسایت بیمه بازار - بیمه بیکاری 9۸ و هر آنچه الزم است درباره آن بدانید - ۱۳97/9/۱۱  ●
وبسایت سازمان تأمین اجتماعی - درباره بیمه بیکاری بیشتر بدانیم - ۱۳9۶/۱0/۱7  ●
کار و تأمیــن اجتماعــی   ● وبســایت ســازمان تأمیــن اجتماعــی - مقــرری بگیــر بیمــه بیــکاری ظــرف ۱5 روز اشــتغال بــکار مجــدد خــود را بــه ادارات 

اطــالع دهــد - ۱۳9۶/5/29
وبسایت موسسه طنین عدالت - شرایط عمومی بیمه بیکاری - بی تا  ●
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مجموعه رفاه و سیاست اجتماعی - 2
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معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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