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تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم ســنتی اش از دیربــاز در جوامــع بشــری وجــود داشــته اســت. عــاوه بــر 
آن کــه انســان ها بــه پیــروی از فطــرت الهــی و عواطــف انســانی خــود بــه دســتگیری از نیازمنــدان تمایــل 
ــن  ــه همی ــد. ب ــوت  کرده ان ــر دع ــن ام ــه ای ــان  ها را ب ــز انس ــفی نی ــی و فلس ــای اله ــته اند، مکتب  ه داش
ــی  ــای دین ــخ، ریشــه در نهاد ه ــول تاری ــه در ط ــای عام المنفع ــه و تاش  ه ــای خیری ــب نهاد ه ــل، اغل دلی

و مذهبــی دارنــد. 
شــیوه  های ســنتی تأمیــن اجتماعــی از نــوع حمایتــی بــوده اســت. در ایــن شــیوه ها، ثروتمنــدان ترغیــب 
می شــدند کــه بخشــی از ثــروت خــود را در اختیــار نیازمنــدان قــرار دهنــد و گاه حکومــت طبــق ضوابطــی، 
ــی را  ــن اجتماع ــوع از تأمی ــن ن ــت. ای ــده می گرف ــه عه ــدان را ب ــه نیازمن ــا ب ــن کمک  ه ــال ای ــه انتق وظیف
ــی کــه حکومــت  ــد. براســاس شــواهد تاریخــی، همــه پیامبران ــوان دی ــان آســمانی می ت ــم همــه ادی در تعالی
تشــکیل داده انــد، ویژگــی بــارز حکومــت آنــان، در کنــار نفــی شــرک و دعــوت بــه بندگــی خــدا، دریافــت زکات 

از ثروتمنــدان و پرداخــت آن بــه نیازمنــدان بــوده اســت. 
ــوان یکــی از هدف  هــای  ــه عن ــژه ای دارد و از آن ب ــگاه وی ــز جای ــم اســامی نی تأمیــن اجتماعــی در تعالی
مهــم حکومــت دینــی یــاد می شــود. دیــن مبیــن اســام، تمرکــز ثــروت را بخصــوص هنگامــی کــه بــه فقــر و 
محرومیــت ســایر انســان ها منجــر شــود، بشــدت منــع و نکوهــش می کنــد. از دیــدگاه مــا مســلمانان، هــرگاه 
فقــر از دری وارد شــود، دیــن از در دیگــر بیــرون مــی رود. تــاش بــرای برقــراری عدالــت و جلوگیــری از آســیب  
دیــدن نیازمنــدان، وظیفــه همــه مســلمانان اســت و هرگونــه دســتگیری از نیازمنــدان، بــه منزلــه قــرض دادن 

بــه خداونــد متعــال محســوب می شــود. 
ــت.  ــی اروپاس ــاب صنعت ــای انق ــی از پیامد ه ــروزی یک ــوم ام ــه مفه ــی ب ــه اجتماع ــن، بیم ــود ای ــا وج ب
تحــول در ســاختار های اقتصــادی و اجتماعــی و تغییــر در روابــط کار از یــک ســو موجــب شــد بــا جایگزینــی 
ــه تبعیــت از آن کاهــش شــدید دســتمزد ها  ــد و ب ــه جــای انســان، عرضــه نیــروی کار افزایــش یاب ماشــین ب
و بیــکاری گســترده بــه عنــوان یــک مشــکل اقتصــادی و اجتماعــی در اروپــای صنعتــی شــده بــروز کنــد. از 
ــه،  ــت جامع ــات فرودس ــران و طبق ــن کارگ ــتی در بی ــه  های سوسیالیس ــوذ اندیش ــترش نف ــر گس ــوی دیگ س
ــت  ها  ــن سوسیالیس ــت راه یافت ــن و در نهای ــترده و خونی ــای گس ــری و اعتراض ه ــای کارگ ــور جنبش  ه ظه
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بــه پارلمــان در آلمــان، دولــت وقــت را وادار کــرد تــا بــرای نجــات نظــام ســرمایه داری از ایــن خطــر بــزرگ، 
تدبیــری هوشــمندانه بــه کار گیــرد. بیســمارک صدراعظــم معــروف آلمــان، بــا عــدول از اصــل عــدم دخالــت 
ــه کــرد و در همیــن  ــه پارلمــان ارائ دولــت در اقتصــاد، طــرح بیمــه اجتماعــی کارگــران را در ســال 1881 ب
راســتا، نخســتین الگــوی بیمــه اجتماعــی اجبــاری )درمــان، بازنشســتگی، ازکارافتادگــی( کارگــران در آلمــان 

ــه  ســرعت در دیگــر کشــور های اروپایــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.  ــه اجــرا درآمــد. ایــن الگــو ب ب
ــر  ــای بک ــه زمینه  ه ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــی ب ــای اروپای ــرن بیســتم، برخــی دولت  ه ــاز ق ــا آغ ــان ب همزم
ــاد  ــور ایج ــی الزم را در کش ــادی و سیاس ــاخت  های اقتص ــا زیرس ــد ت ــاش کردن ــران، ت ــرمایه گذاری در ای س
کننــد. در چنیــن شــرایطی، در کنــار ســایر طرح  هــای اقتصــادی و تجــاری، طــرح بــزرگ راه آهــن سراســری 
در ایــران بــه اجــرا درآمــد و همــراه بــا آن، نخســتین بیمــه کارگــری، از نــوع صنــدوق احتیــاط پــا بــه عرصــه 

اقتصــادی کشــور گذاشــت. 
همزمــان بــا اجــرای طــرح راه آهــن سراســری )طــی ســال های 1927تــا 1938(، برمبنــای تصویبنامــه 
هیــأت وزیــران، صنــدوق احتیــاط کارگــران طــرق و شــوارع تأســیس شــد کــه کارگــران شــاغل در راهســازی 
ــرد.  ــه می ک ــوت( بیم ــت ف ــی، غرام ــت مقطــوع ازکارافتادگ ــان، غرام ــر حــوادث ناشــی از کار )درم را در براب
براســاس ایــن تصویبنامــه، از اول فروردیــن ســال 1310 از مــزد هــر یــک از کارگــران روزی یــک شــاهی و 
ــد 2  ــاخت( کار می  کردن ــت س ــای در دس ــرق )راه ه ــه در ط ــی ک ــا و کنتراتی های ــه روزمزد ه ــوق کلی از حق
ــه  ــی کــه هنــگام انجــام کار دچــار ســانحه می شــوند، ب ــه کارگران ــرای کمــک ب ــا ب درصــد کســر می شــد ت

مصــرف برســد. 
ــرق و  ــاط ط ــدوق احتی ــدات صن ــور، تعه ــادی در کش ــات اقتص ــا و مؤسس ــعه کارخانه ه ــوازات توس ــه م ب
شــوارع کارگــران ســایر بخش هــا را نیــز در بــر گرفــت بــه نحــوی کــه در ســال 1311 بــه کارگــران ســاختمانی 
دولــت و در ســال 1312 بــه کارگــران شــاغل در کارگاه هــای صنعتــی و معدنــی گســترش یافــت و در ســال 
ــاغل در  ــران ش ــیع تری از کارگ ــش وس ــی، بخ ــات صنعت ــات و مؤسس ــه کارخانج ــب نظامنام ــا تصوی 1315 ب

کارخانه  هــا و مؤسســات صنعتــی تحــت پوشــش ایــن بیمــه قــرار گرفتنــد. 
ــاری  ــه اجب ــه بیم ــب الیح ــا تصوی ــری، ب ــات کارگ ــا و اعتراض ــی ناآرامی ه ــی برخ ــال 1322 و درپ در س
کارگــران، تمامــی کارخانجــات و مؤسســات اقتصــادی، صنعتــی، معدنــی، تجــاری، باربــری و راه  آهــن و غیــره 
)اعــم از دولتــی و غیردولتــی(، مکلــف شــدند کارگــران خــود را نــزد شــرکت ســهامی بیمــه ایــران یــا یــک 

شــرکت بیمــه داخلــی بیمــه کننــد. 
بــا آغــاز جنــگ دوم جهانــی )24-1320ش( و ورود نیرو هــای متفقیــن بــه ایــران، ارتــش ملــی به ســرعت 
در هــم شکســت و اقتــدار دولــت مرکــزی فــرو پاشــید. اشــغال کشــور بــه وســیله نیرو هــای خارجــی و رقابــت 
آنهــا بــا یکدیگــر از یــک ســو و کشــمکش بیــن احــزاب، گروه هــای سیاســی، مجلــس و دربــار از ســوی دیگــر، 



11زمینه  های تاریخـی پیدایش تأمین اجتماعی در ایران

ــل کــرد. اغلــب طرح هــای توســعه ای دچــار توقــف  ــی تبدی ــه یــک دوره پرمنازعــه و جنجال دهــه 1320 را ب
شــد، دولــت شــوروی بهره بــرداری از منابــع کشــاورزی شــمال را در اختیــار گرفــت و بــه دلیــل عــدم دریافــت 

مالیــات از ایــن مناطــق، درآمد هــای دولــت بشــدت کاهــش یافــت. 
در همیــن شــرایط، تحــوالت مهمــی در عرصــه تأمیــن اجتماعــی جهــان رخ داد. همزمــان بــا جنــگ دوم 
ــه وجــود  ــر وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی کشــور ها ب ــت پیامد هــای آن ب ــی کــه از باب ــی و نگرانی  های جهان
آمــده بــود، تاش  هایــی صــورت گرفــت تــا تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان پیش نیــاز صلــح و آرامــش جهانــی 
مــورد توافــق قــرار گیــرد. در ســال 1941 منشــور آتانتیــک )بــه عنــوان بیانیــه مشــترک ســران دولت  هــای 
بریتانیــا و آمریــکا( بــه امضــا رســید. در ایــن منشــور آمــده بــود کــه »بایــد تــاش شــود تــا بــا همکاری هــای 
جهانــی شــرایط کار بهبــود یابــد، تأمیــن اجتماعــی گســترش پیــدا کنــد و پیشــرفت اقتصــادی تحقــق پذیــرد«. 
ــی کار  ــی ســازمان بین الملل ــه 1944 طــی نشســت مجمــع عموم ــاه م ــس از آن در دهــم م ــن پ همچنی
ــود.  ــد شــده ب ــر گســترش شــبکه تأمیــن اجتماعــی تأکی ــه ای صــادر شــد کــه در آن ب ــا،  اعامی در فیادلفی
ــو  ــور های عض ــا از کش ــه در آنه ــید ک ــب رس ــه تصوی ــماره 67 و 69( ب ــه )ش ــت دو توصیه نام ــن نشس در ای
خواســته شــده بــود تــا در حــد امکانــات خــود بــرای پیشــبرد اصــول کلــی تأمیــن اجتماعــی شــامل طرح هــای 
تضمیــن درآمــد، بیمه  هــای اجتماعــی اجبــاری، پرداخــت مســتمری ها، کمک  هــای دوران بیمــاری، بــارداری، 
ازکارافتادگــی، ســالمندی، فــوت سرپرســت خانــوار، حــوادث ناشــی از کار و همچنیــن ارائــه خدمــات پزشــکی 
ــا تصویــب اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر در ســال 1948، تأمیــن اجتماعــی  ــد. ب ــه همــه مــردم گام بردارن ب
بــه عنــوان یــک حــق همگانــی مــورد تأکیــد قــرار گرفــت و بــه صــورت یــک راه حــل فراگیــر بــرای گســترش 

عدالــت اجتماعــی پیــش روی جهانیــان نهــاده شــد. 
در ایــن شــرایط، ایــران شــاهد تحــوالت چشــمگیری در حــوزه سیاســی و اجتماعــی بــود. قدرت سیاســی 
بیــن شــاه، فراکســیون  های مجلــس، گروه هــای سیاســی طرفــدار کشــور های بیگانــه و جنبش  هــای 
ــن  ــد. همچنی ــر می کردن ــب تغیی ــه طــور مرت ــا ب ــل دولت  ه ــن دلی ــه همی ــود و ب کارگــری تقســیم شــده ب
ــری،  ــای کارگ ــد جنبش  ه ــی مانن ــای اجتماع ــواع جنبش  ه ــود و ان ــه ب ــازه ای گرفت ــان ت ــپ ج ــرات چ تفک
قومــی و روشــنفکری رشــد کردنــد و اتحادیه  هــای کارگــری بیــش از دیگــران توانســتند تشــکیات منســجم 

و مؤثــری را ایجــاد کننــد.
 طــی ســال  های 1324 تــا 1326، دولــت وقــت برنامه  هــای اصاحــی گســترده ای را بــه اجــرا گــذارد کــه 
ــود. اتحادیه  هــای  ــه جنــاح چــپ ب ــاً در جهــت جلــب توجــه طبقــه کارگــر و نزدیکــی هرچــه بیشــتر ب عمدت
کارگــری بــه عنــوان تنهــا نماینــده طبقــه کارگــر بــه رســمیت شــناخته شــدند و شــورای عالــی کار بــه منظــور 
رســیدگی بــه امــور شــغلی کارگــران، ایجــاد بیمــه بیــکاری، تعییــن ســطح دســتمزد ها و تشــکیل کمیته  هــای 

میانجــی کارگــران و کارفرمایــان تشــکیل شــد. 
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ــه تصویــب  ــون کار« جامــع تهیــه شــد و در 28 اردیبهشــت 1325 ب در چنیــن شــرایطی نخســتین »قان
هیــأت وزیــران رســید تــا بــه صــورت آزمایشــی اجــرا شــود و پــس از تشــکیل مجلــس پانزدهــم، بــرای تصویــب 
ــرایط کار،  ــه ش ــران در زمین ــرای کارگ ــی را ب ــوق معین ــده، حق ــون کار یادش ــردد. قان ــم گ ــس تقدی ــه مجل ب
حداقــل دســتمزد، بهداشــت، ایمنــی محیــط کار، تشــکیل صنــدوق بیــکاری، تشــکیل اتحادیه  هــای کارگــری 
و همچنیــن تشــکیل صنــدوق بهداشــت و صنــدوق تعــاون در نظــر گرفتــه بــود. بــه ایــن ترتیــب، عــاوه بــر 
افزایــش دامنــه شــمول بیمــه اجبــاری کارگــران از نظــر پوشــش و ســطح تعهــدات، مقــرر شــد در هــر کارگاه 
بــرای انجــام امــور بیمــه کارگــران دو صنــدوق شــامل صنــدوق بهداشــت و صنــدوق تعــاون تشــکیل شــود. 

در خردادمــاه 1328 گــزارش کمیســیون پیشــه و هنــر و بازرگانــی در مجلــس شــورای ملــی بــه تصویــب 
رســید و مقــرر شــد ایــن گــزارش بــه عنــوان قانــون کار آزمایشــی بــه مــدت یــک ســال اجــرا شــود تــا پــس 
از آن هیــأت دولــت الیحــه جدیــد قانــون کار را تهیــه و بــه مجلــس تقدیــم کنــد. بــر ایــن مبنــا، »صنــدوق 
تعــاون و بیمــه کارگــران« تشــکیل شــد تــا امــور مربــوط بــه درمــان بیماری هــا، پرداخــت غرامت  هــا و کمــک 
بــه کارگــران در مــوارد حــوادث و بیماری هــا )اعــم از ناشــی از کار یــا غیــر از آن( در مــورد شــخص بیمه شــده 
ــن و  ــن و دف ــدی، کف ــان، عائله من ــارداری، زایم ــی، ازدواج، ب ــری، ازکارافتادگ ــز پی ــواده بافصــل او و نی و خان
کمــک بــه بازمانــدگان را برعهــده گیــرد. بــه ایــن ترتیــب دامنــه شــمول و تعهــدات بیمــه اجتماعــی نســبت 

بــه قبــل گســترش یافــت. 
تشــکیل صنــدوق تعــاون و بیمــه کارگــران نقطــه عطــف تحــوالت بیمــه کارگــران در ایــران بــود کــه بــا 
تســری مقــررات بیمــه اجبــاری بــه عمــوم کارگــران و افــراد خانــواده آنهــا، تعهــدات بیمه گــر را بــه حــوادث و 
بیماری هــای غیــر ناشــی از کار نیــز گســترش داد و بــرای نخســتین بــار الگــوی جدیــدی از بیمــه اجتماعــی 
کارگــران را بــه اجــرا گــذارد. بــا توجــه بــه ایــن کــه صنــدوق احتیــاط در فاصلــه ســال  های 1310 تــا 1328 
ــه  ــاون و بیم ــدوق تع ــکیل صن ــت، تش ــته اس ــی را نداش ــه اجتماع ــی بیم ــای اصول ــک از ویژگی  ه ــچ ی هی

ــروزی دانســت.  ــی ام ــای اجتماع ــروع بیمه  ه ــوان نقطــه ش ــران را می ت کارگ
 در آغــاز دهــه 1330، تحــوالت سیاســی و اقتصــادی ایــران از یــک ســو و تحــوالت بین المللــی از ســوی 
دیگــر، شــرایط را بــرای اجــرای بیمــه اجتماعــی کارگــران بــه شــیوه متــداول در کشــور های اروپایــی فراهــم 
ــا آن زمــان اغلــب کشــور های اروپایــی و برخــی از کشــور های آســیایی اقدام  هــای گســترده ای  ــود. ت کــرده ب

را در جهــت اجــرای بیمه  هــای اجتماعــی کارگــران انجــام داده بودنــد. 
ــت  ــردن صنع ــی  ک ــت مل ــی از نهض ــای ناش ــا و درگیری ه ــال 1330، تنش  ه ــای س ــتین ماه ه در نخس
ــه دســتمزد های پاییــن و وضــع  نفــت در حــوزه سیاســی و راهپیمایی  هــای گســترده کارگــران در اعتــراض ب
معیشــتی خــود در شــهر های مختلــف ایــن نگرانی  هایــی را بــرای حکومــت وقــت ایجــاد کــرد. ایــن فشــار ها 
بــه همــان انــدازه کــه در جهــت تصویــب قانــون ملــی شــدن صنعــت نفــت مؤثــر بــود، قــدرت احــزاب چــپ و 
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جامعــه کارگــری را هــم بــه نمایــش گذاشــت. 
ــات محــروم را در دســتور کار  ــای معیشــتی طبق ــه نیاز ه ــه ب ــرایط، توج ــن ش ــا درک ای ــت ب ــت وق  دول
قــرارداد و در همیــن راســتا مقرراتــی در جهــت اصــاح وضــع زندگــی روســتاییان و تأمیــن منابــع درآمــدی 
ــون  ــاه 1331 قان ــن، در بهمن م ــر ای ــاوه ب ــاند. ع ــب رس ــه تصوی ــتا ها ب ــی روس ــران و آبادان ــرای عم الزم ب
بیمه  هــای اجتماعــی کارگــران بــه تصویــب رســید و از اردیبهشــت مــاه 1332 ســازمان بیمه  هــای اجتماعــی 

کارگــران تشــکیل شــد تــا اجــرای امــور مربــوط بــه بیمــه اجتماعــی کارگــران را بــه عهــده گیــرد. 
ایــن اقــدام بجــا موجــب شــد تــا بیمه  هــای اجتماعــی در کشــور متولــی مشــخصی یابــد و مقولــه تأمیــن 
ــود، در  ــی شــناخته شــده ب ــک حــق همگان ــوان ی ــه عن ــی ب ــان در ســطح بین الملل ــه در آن زم ــی ک اجتماع
ــز  ــدام، ایجــاد تمرک ــن اق ــن دســتاورد های ای ــال شــود. مهمتری ــا حساســیت بیشــتری دنب ــز ب ــا نی کشــور م
ــن  ــرای تأمی ــی ب ــری، ایجــاد پشــتوانه قانون ــور بیمه گ ــی، انســجام در ام ــای اجتماع ــی بیمه  ه ــور اجرای در ام

ــود.  ــی ب ــای اجتماع ــمول بیمه  ه ــه ش ــترش دامن ــا و گس درآمد ه
از آن پــس طــی حــدود دو دهــه، اقدام  هــای دیگــری در جهــت توســعه و تعمیــم بیمه  هــا و حمایت  هــای 
ــی  ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــای اقتص ــرایط و نیاز ه ــر ش ــت تأثی ــدام تح ــه هرک ــت ک ــورت گرف ــی ص اجتماع

کشــور در آن دوره خــاص بــوده اســت. 
تغییــر نــام ســازمان بیمه  هــای اجتماعــی کارگــران بــه »ســازمان بیمه  هــای اجتماعــی« در ســال 1342، 
تشــکیل ســازمان بیمه  هــای اجتماعــی روســتاییان در ســال 1348، تشــکیل ســازمان تأمیــن خدمــات درمانــی 
مســتخدمین دولــت در ســال 1351 و تصویــب قانــون بیمــه اجبــاری کارگــران ســاختمانی در ســال 1352، از 

جملــه مــوارد مهمــی اســت کــه می تــوان بــه آن بــه اشــاره کــرد. 
ــای  ــا بیمه  ه ــی ی ــات حمایت ــمول خدم ــور مش ــت کش ــی از جمعی ــار مختلف ــا اقش ــن اقدام  ه ــر ای در اث
ــت در حــوزه  ــری دول ــن دوره، تصدی گ ــد طــی ای ــد. برخــی بررســی ها نشــان می ده ــرار گرفتن ــی ق اجتماع
تأمیــن اجتماعــی بشــدت افزایــش یافتــه و در پــی آن، نهاد هــای مختلفــی در حوزه  هــای بیمــه ای و حمایتــی 

پدیــدار شــدند کــه بیــن آنهــا تداخــل وظایــف هــم وجــود داشــته اســت. 
ایــن اقدام  هــا موجــب تعــدد قوانیــن و چندپارگــی ســازمانی در حــوزه بیمه  هــا و حمایت  هــای اجتماعــی 
ــه  ــته ب ــدام وابس ــی )هرک ــای مختلف ــازمان  ها و نهاد ه ــه 1350، س ــدای ده ــه در ابت ــوری ک ــه ط ــد، ب ش
ــرای  ــی ب ــا رفاه ــتی ی ــی، بهزیس ــات درمان ــه خدم ــی و ارائ ــن اجتماع ــور تأمی ــده دار ام ــه( عه ــک وزارتخان ی
ــتاییان و  ــژه روس ــه  وی ــت ب ــی از جمعی ــل توجه ــش قاب ــن، بخ ــود ای ــا وج ــد. ب ــور بودن ــف کش ــار مختل اقش

ــد.  ــه بودن ــرار نگرفت ــی ق ــا حمایت ــه ای ی ــه بیم ــچ برنام ــش هی ــت پوش ــل تح ــان در عم خویش فرمای
وجــود همپوشــانی ها و خأل هــای جــدی در حــوزه تأمیــن اجتماعــی کشــور کــه در اثــر گســترش دامنــه 
موضوعــی و جمعیتــی نهاد هــای یادشــده پدیــد آمــد، در اوایــل دهــه 1350 دولــت وقــت را بــر آن داشــت کــه 
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اقدام  هایــی را در جهــت ایجــاد انســجام و انتظــام حــوزه تأمیــن اجتماعــی کشــور بــه شــرح زیــر صــورت دهــد: 
بــا تشــکیل وزارت رفــاه اجتماعــی در ســال 1353، تمامــی وظایــف و اختیــارات مربــوط بــه امــور بیمه  های 
ــه ایــن وزارت واگــذار شــد و ســازمان ها، مؤسســات  اجتماعــی و حمایت  هــا و خدمــات بهداشــتی و رفاهــی ب

و نهاد هــای فعــال در ایــن امــور بــه ایــن وزارت منتقــل یــا وابســته شــدند. 
ــرای  ــی ب ــای اجتماع ــه بیمه  ه ــوط ب ــور مرب ــال 1354، ام ــی در س ــن اجتماع ــازمان تأمی ــکیل س ــا تش ب
همــه افــراد کشــور )بجــز کســانی کــه مشــمول مقــررات بیمــه یــا حمایتــی خــاص بودنــد(، شــامل کارگــران، 
ــن  ــی در ای ــات دولت ــتگاه ها و مؤسس ــراردادی دس ــان ق ــاغل آزاد، کارکن ــرف و مش ــان ح ــتاییان، صاحب روس
ســازمان متمرکــز شــد. همچنیــن بــا واگــذاری وظایــف و تعهــدات درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ســال 
1354 بــه ســازمان تأمیــن خدمــات درمانــی، امــور مربــوط بــه تأمیــن و بیمــه  خدمــات درمانــی بــرای عمــوم 
افــراد کشــور در ایــن ســازمان متمرکــز شــد. امــا نظــم جدیــد دوام زیــادی نیافــت. در ســال 1355، بــا ادغــام 
ــه رفــاه اجتماعــی و بهــداری، »وزارت بهــداری و بهزیســتی« تشــکیل شــد و تمامــی ســازمان ها،  دو وزارتخان
ــا ایــن  ــا وابســته شــدند. ب ــه ایــن وزارت منتقــل ی نهاد هــا و مراکــز بیمــه ای، رفاهــی، بهداشــتی و درمانــی ب
اقــدام، گام دیگــری در جهــت تمرکــز و یکپارچگــی در حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی کشــور برداشــته شــد. 
هرچنــد ایــن اقدام  هــا بیانگــر درک واقع بینانــه دســت اندرکاران وقــت نســبت بــه ضــرورت همســویی، 
ــتابزدگی  ــا ش ــت، ام ــی اس ــات اجتماع ــی و خدم ــه ای،  حمایت ــای بیم ــجام در برنامه  ه ــی و انس هماهنگ
ــای  ــتخوش دگرگونی  ه ــد و دس ــادی نیاب ــاختار دوام زی ــن س ــد ای ــب ش ــا موج ــن برنامه  ه ــرای ای در اج

زودهنــگام شــود. 
ــه دلیــل برخــورداری از پشــتوانه نظــری نســبتاً مســتحکم و  در ایــن میــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب
ــه مبانــی و ســازوکار های اجرایــی آزمــون شــده در کشــور های توســعه یافته، توانســت ســاختار خــود  اتــکاء ب
را حفــظ کنــد و بــا کمتریــن تأثیرپذیــری از نوســانات و بحران  هــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی آن دوران، 
تــور ایمنــی نســبتاً قابــل قبولــی را بــرای حمایــت از قشــر مولــد و مزدبگیــر کشــور ایجــاد کــرد. هرچنــد ایــن 
ســازمان، بــا وجــود تکلیــف قانونــی خــود، نتوانســت در زمینــه پوشــش بیمــه ای روســتاییان و خویش فرمایــان 

دســتاورد قابــل قبولــی داشــته باشــد. 

ــه  ــزی و ب ــی خاصــی پی ری ــی، مکان * ســازمان تأمیــن اجتماعــی، هماننــد هــر نهــاد و ســازمانی در شــرایط و مقتضیــات زمان
وجــود آمــده اســت. ایــن ســازمان بنابــر شــرایط و نیازهایــی بــا بهره گیــری از تجربیــات جهانــی در ایــران شــکل گرفــت و دارای 
فــراز و فرودهایــی بــوده اســت. بی شــک یکــی از بهتریــن راهکارهــای شــناخت هــر  پدیــده ای، مطالعــه تاریــخ و نحــوه پیدایــش 
ــن  ــای ای ــع و رویداده ــا وقای ــود ت ــی آن ب ــر کریمــی در پ ــر مظف ــاد دکت ــم زنده ی ــل ه ــن دلی ــه همی ــازمان اســت ب ــا س آن ی
ســازمان را بــه رشــته تحریــر در آورد کــه متأســفانه اجــل بــه وی ایــن مجــال را نــداد تــا بــه پایــان برســاند.آنچه تقدیــم شــد، 

حاصــل زحماتــی اســت کــه آن زنــده یــاد کشــیده اســت.


