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تأمیــن اجتماعــی بــه مفهــوم ســنتیاش از دیربــاز در جوامــع بشــری وجــود داشــته اســت .عــاوه بــر
آنکــه انســانها بــه پیــروی از فطــرت الهــی و عواطــف انســانی خــود بــه دســتگیری از نیازمنــدان تمایــل
داشــتهاند ،مکتبهــای الهــی و فلســفی نیــز انســانها را بــه ایــن امــر دعــوتکردهانــد .بــه همیــن
دلیــل ،اغلــب نهادهــای خیریــه و تالشهــای عامالمنفعــه در طــول تاریــخ ،ریشــه در نهادهــای دینــی
و مذهبــی دارنــد.
شــیوههای ســنتی تأمیــن اجتماعــی از نــوع حمایتــی بــوده اســت .در ایــن شــیوهها ،ثروتمنــدان ترغیــب
میشــدند کــه بخشــی از ثــروت خــود را در اختیــار نیازمنــدان قــرار دهنــد و گاه حکومــت طبــق ضوابطــی،
وظیفــه انتقــال ایــن کمکهــا بــه نیازمنــدان را بــه عهــده میگرفــت .ایــن نــوع از تأمیــن اجتماعــی را
در تعالیــم همــه ادیــان آســمانی میتــوان دیــد .براســاس شــواهد تاریخــی ،همــه پیامبرانــی کــه حکومــت
تشــکیل دادهانــد ،ویژگــی بــارز حکومــت آنــان ،در کنــار نفــی شــرک و دعــوت بــه بندگــی خــدا ،دریافــت زکات
از ثروتمنــدان و پرداخــت آن بــه نیازمنــدان بــوده اســت.
تأمیــن اجتماعــی در تعالیــم اســامی نیــز جایــگاه ویــژهای دارد و از آن بــه عنــوان یکــی از هدفهــای
مهــم حکومــت دینــی یــاد میشــود .دیــن مبیــن اســام ،تمرکــز ثــروت را بخصــوص هنگامــی کــه بــه فقــر و
محرومیــت ســایر انســانها منجــر شــود ،بشــدت منــع و نکوهــش میکنــد .از دیــدگاه مــا مســلمانان ،هــرگاه
فقــر از دری وارد شــود ،دیــن از در دیگــر بیــرون مـیرود .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 میشــود.
بــا وجــود ایــن ،بیمــه اجتماعــی بــه مفهــوم امــروزی یکــی از پیامدهــای انقــاب صنعتــی اروپاســت.
تحــول در ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعــی و تغییــر در روابــط کار از یــک ســو موجــب شــد بــا جایگزینــی
ماشــین بــه جــای انســان ،عرضــه نیــروی کار افزایــش یابــد و بــه تبعیــت از آن کاهــش شــدید دســتمزدها
و بیــکاری گســترده بــه عنــوان یــک مشــکل اقتصــادی و اجتماعــی در اروپــای صنعتــی شــده بــروز کنــد .از
ســوی دیگــر گســترش نفــوذ اندیشــههای سوسیالیســتی در بیــن کارگــران و طبقــات فرودســت جامعــه،
ظهــور جنبشهــای کارگــری و اعتراضهــای گســترده و خونیــن و در نهایــت راهیافتــن سوسیالیســتها
 .1دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

10

فصلنامه تأمیناجتماعی ،سال یازدهم ،شماره  41و 42

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
دولــت در اقتصــاد ،طــرح بیمــه اجتماعــی کارگــران را در ســال  1881بــه پارلمــان ارائــه کــرد و در همیــن
راســتا ،نخســتین الگــوی بیمــه اجتماعــی اجبــاری (درمــان ،بازنشســتگی ،ازکارافتادگــی) کارگــران در آلمــان
بــه اجــرا درآمــد .ایــن الگــو ب ـ ه ســرعت در دیگــر کشــورهای اروپایــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
همزمــان بــا آغــاز قــرن بیســتم ،برخــی دولتهــای اروپایــی بــا هــدف دســتیابی بــه زمینههــای بکــر
ســرمایهگذاری در ایــران ،تــاش کردنــد تــا زیرســاختهای اقتصــادی و سیاســی الزم را در کشــور ایجــاد
کننــد .در چنیــن شــرایطی ،در کنــار ســایر طرحهــای اقتصــادی و تجــاری ،طــرح بــزرگ راهآهــن 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 ســالهای 1927تــا  ،)1938برمبنــای تصویبنامــه
هیــأت وزیــران ،صنــدوق احتیــاط کارگــران طــرق و شــوارع تأســیس شــد کــه کارگــران شــاغل در راهســازی
را در برابــر حــوادث ناشــی از کار (درمــان ،غرامــت مقطــوع ازکارافتادگــی ،غرامــت فــوت) بیمــه میکــرد.
براســاس ایــن تصویبنامــه ،از اول فروردیــن ســال  1310از مــزد هــر یــک از کارگــران روزی یــک شــاهی و
از حقــوق کلیــه روزمزدهــا و کنتراتیهایــی کــه در طــرق (راههــای در دســت ســاخت) کار میکردنــد 2
درصــد کســر میشــد تــا بــرای کمــک بــه کارگرانــی کــه هنــگام انجــام کار دچــار ســانحه میشــوند ،بــه
مصــرف برســد.
بــه مــوازات توســعه کارخانههــا و مؤسســات اقتصــادی در کشــور ،تعهــدات صنــدوق احتیــاط طــرق و
شــوارع کارگــران ســایر بخشهــا را نیــز در بــر گرفــت بــه نحــوی کــه در ســال  1311بــه کارگــران ســاختمانی
دولــت و در ســال  1312بــه کارگــران شــاغل در کارگاههــای صنعتــی و معدنــی گســترش یافــت و در ســال
 1315بــا تصویــب نظامنامــه کارخانجــات و مؤسســات صنعتــی ،بخــش وســیعتری از کارگــران شــاغل در
کارخانههــا و مؤسســات صنعتــی تحــت پوشــش ایــن بیمــه قــرار گرفتنــد.
در ســال  1322و درپــی برخــی ناآرامیهــا و اعتراضــات کارگــری ،بــا تصویــب الیحــه بیمــه اجبــاری
کارگــران ،تمامــی کارخانجــات و مؤسســات اقتصــادی ،صنعتــی ،معدنــی ،تجــاری ،باربــری و راهآهــن 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 (1320-24ش) و ورود نیروهــای متفقیــن بــه ایــران ،ارتــش ملــی بهســرعت
در هــم شکســت و اقتــدار دولــت مرکــزی فــرو پاشــید .اشــغال کشــور بــه وســیله نیروهــای خارجــی و رقابــت
آنهــا بــا یکدیگــر از یــک ســو و کشــمکش بیــن احــزاب ،گروههــای سیاســی ،مجلــس و دربــار از ســوی دیگــر،
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دهــه  1320را بــه یــک دوره پرمنازعــه و جنجالــی تبدیــل کــرد .اغلــب طرحهــای توســعهای دچــار توقــف
شــد ،دولــت شــوروی بهرهبــرداری از منابــع کشــاورزی شــمال را در اختیــار گرفــت و بــه دلیــل عــدم دریافــت
مالیــات از ایــن مناطــق ،درآمدهــای دولــت بشــدت کاهــش یافــت.
در همیــن شــرایط ،تحــوالت مهمــی در عرصــه تأمیــن اجتماعــی جهــان رخ داد .همزمــان بــا جنــگ دوم
جهانــی و نگرانیهایــی کــه از بابــت پیامدهــای آن بــر وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی کشــورها بــه وجــود
آمــده بــود ،تالشهایــی صــورت گرفــت تــا تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان پیشنیــاز صلــح و آرامــش جهانــی
مــورد توافــق قــرار گیــرد .در ســال  1941منشــور آتالنتیــک (بــه عنــوان بیانیــه مشــترک ســران دولتهــای
بریتانیــا و آمریــکا) بــه امضــا رســید .در ایــن منشــور آمــده بــود کــه «بایــد تــاش شــود تــا بــا همکاریهــای
جهانــی شــرایط کار بهبــود یابــد ،تأمیــن اجتماعــی گســترش پیــدا کنــد و پیشــرفت اقتصــادی تحقــق پذیــرد».
همچنیــن پــس از آن در دهــم مــاه مــه  1944طــی نشســت مجمــع عمومــی ســازمان بینالمللــی کار
در فیالدلفیــا،اعالمی ـهای صــادر شــد کــه در آن بــر گســترش شــبکه تأمیــن اجتماعــی تأکیــد شــده بــود.
در ایــن نشســت دو توصیهنامــه (شــماره  67و  )69بــه تصویــب رســید کــه در آنهــا از کشــورهای عضــو
خواســته شــده بــود تــا در حــد امکانــات خــود بــرای پیشــبرد اصــول کلــی تأمیــن اجتماعــی شــامل طرحهــای
تضمیــن درآمــد ،بیمههــای اجتماعــی اجبــاری ،پرداخــت مســتمریها ،کمکهــای دوران بیمــاری ،بــارداری،
ازکارافتادگــی ،ســالمندی ،فــوت سرپرســت خانــوار ،حــوادث ناشــی از کار و همچنیــن ارائــه خدمــات پزشــکی
بــه همــه مــردم گام بردارنــد .بــا تصویــب اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر در ســال  ،1948تأمیــن اجتماعــی
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 ،فراکســیونهای مجلــس ،گروههــای سیاســی طرفــدار کشــورهای بیگانــه و جنبشهــای
کارگــری تقســیم شــده بــود و بــه همیــن دلیــل دولتهــا بــه طــور مرتــب تغییــر میکردنــد .همچنیــن
تفکــرات چــپ جــان تــازهای گرفتــه بــود و انــواع جنبشهــای اجتماعــی ماننــد جنبشهــای کارگــری،
قومــی و روشــنفکری رشــد کردنــد و اتحادیههــای کارگــری بیــش از دیگــران توانســتند تشــکیالت منســجم
و مؤثــری را ایجــاد کننــد.
طــی ســالهای  1324تــا  ،1326دولــت وقــت برنامههــای اصالحــی گســتردهای را بــه اجــرا گــذارد کــه
عمدت ـاً در جهــت جلــب توجــه طبقــه کارگــر و نزدیکــی هرچــه بیشــتر بــه جنــاح چــپ بــود .اتحادیههــای
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 دســتمزدها و تشــکیل کمیتههــای
میانجــی کارگــران و کارفرمایــان تشــکیل شــد.
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در چنیــن شــرایطی نخســتین «قانــون کار» جامــع تهیــه شــد و در  28اردیبهشــت  1325بــه تصویــب
هیــأت وزیــران رســید تــا بــه صــورت آزمایشــی اجــرا شــود و پــس از تشــکیل مجلــس پانزدهــم ،بــرای تصویــب
بــه مجلــس تقدیــم گــردد .قانــون کار یادشــده ،حقــوق معینــی را بــرای کارگــران در زمینــه شــرایط کار،
حداقــل دســتمزد ،بهداشــت ،ایمنــی محیــط کار ،تشــکیل صنــدوق بیــکاری ،تشــکیل اتحادیههــای 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  1328گــزارش 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 بیماریهــا ،پرداخــت غرامتهــا و کمــک
بــه کارگــران در مــوارد حــوادث و بیماریهــا (اعــم از ناشــی از کار یــا غیــر از آن) در مــورد شــخص بیمهشــده
و خانــواده بالفصــل او و نیــز پیــری ،ازکارافتادگــی ،ازدواج ،بــارداری ،زایمــان ،عائلهمنــدی ،کفــن و دفــن و
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 بیمهگــر را بــه حــوادث و
بیماریهــای 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 ســالهای  1310تــا 1328
هیــچ یــک از ویژگیهــای اصولــی بیمــه اجتماعــی را نداشــته اســت ،تشــکیل صنــدوق تعــاون و بیمــه
کارگــران را میتــوان نقطــه شــروع بیمههــای اجتماعــی امــروزی دانســت.
در آغــاز دهــه  ،1330تحــوالت سیاســی و اقتصــادی ایــران از یــک ســو و تحــوالت بینالمللــی از ســوی
دیگــر ،شــرایط را بــرای اجــرای بیمــه اجتماعــی کارگــران بــه شــیوه متــداول در کشــورهای اروپایــی فراهــم
کــرده بــود .تــا آن زمــان اغلــب کشــورهای اروپایــی و برخــی از کشــورهای آســیایی اقدامهــای گســتردهای
را در جهــت اجــرای بیمههــای اجتماعــی کارگــران انجــام داده بودنــد.
ی کــردن صنعــت
در نخســتین ماههــای ســال  ،1330تنشهــا و درگیریهــای ناشــی از نهضــت ملــ 
نفــت در حــوزه سیاســی و راهپیماییهــای گســترده کارگــران در اعتــراض بــه دســتمزدهای پاییــن و وضــع
معیشــتی خــود در شــهرهای مختلــف ایــن نگرانیهایــی را بــرای حکومــت وقــت ایجــاد کــرد .ایــن فشــارها
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.
دولــت وقــت بــا درک ایــن شــرایط ،توجــه بــه نیازهــای معیشــتی طبقــات محــروم را در دســتور کار
قــرارداد و در همیــن راســتا مقرراتــی در جهــت اصــاح وضــع زندگــی روســتاییان و تأمیــن منابــع درآمــدی
الزم بــرای عمــران و آبادانــی روســتاها بــه تصویــب رســاند .عــاوه بــر ایــن ،در بهمنمــاه  1331قانــون
بیمههــای اجتماعــی کارگــران بــه تصویــب رســید و از اردیبهشــت مــاه  1332ســازمان بیمههــای اجتماعــی
کارگــران تشــکیل شــد تــا اجــرای امــور مربــوط بــه بیمــه اجتماعــی کارگــران را بــه عهــده گیــرد.
ایــن اقــدام بجــا موجــب شــد تــا بیمههــای اجتماعــی در کشــور متولــی مشــخصی یابــد و مقولــه تأمیــن
اجتماعــی کــه در آن زمــان در ســطح بینالمللــی بــه عنــوان یــک حــق همگانــی شــناخته شــده بــود ،در
کشــور مــا نیــز بــا حساســیت بیشــتری دنبــال شــود .مهمتریــن دســتاوردهای ایــن اقــدام ،ایجــاد تمرکــز
در امــور اجرایــی بیمههــای اجتماعــی ،انســجام در امــور بیمهگــری ،ایجــاد پشــتوانه قانونــی بــرای تأمیــن
درآمدهــا و گســترش دامنــه شــمول بیمههــای اجتماعــی بــود.
از آن پــس طــی حــدود دو دهــه ،اقدامهــای دیگــری در جهــت توســعه و تعمیــم بیمههــا و حمایتهــای
اجتماعــی صــورت گرفــت کــه هرکــدام تحــت تأثیــر شــرایط و نیازهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی
کشــور در آن دوره خــاص بــوده اســت.
تغییــر نــام ســازمان بیمههــای اجتماعــی کارگــران بــه «ســازمان بیمههــای اجتماعــی» در ســال ،1342
تشــکیل ســازمان بیمههــای اجتماعــی روســتاییان در ســال  ،1348تشــکیل ســازمان تأمیــن خدمــات درمانــی
مســتخدمین دولــت در ســال  1351و تصویــب قانــون بیمــه اجبــاری کارگــران ســاختمانی در ســال  ،1352از
جملــه مــوارد مهمــی اســت کــه میتــوان بــه آن بــه اشــاره کــرد.
در اثــر ایــن اقدامهــا اقشــار مختلفــی از جمعیــت کشــور مشــمول خدمــات حمایتــی یــا بیمههــای
اجتماعــی قــرار گرفتنــد .برخــی بررســیها نشــان میدهــد طــی ایــن دوره ،تصدیگــری دولــت در حــوزه
تأمیــن اجتماعــی بشــدت افزایــش یافتــه و در پــی آن ،نهادهــای مختلفــی در حوزههــای بیمـهای و حمایتــی
پدیــدار شــدند کــه بیــن آنهــا تداخــل وظایــف هــم وجــود داشــته اســت.
ایــن اقدامهــا موجــب تعــدد قوانیــن و چندپارگــی ســازمانی در حــوزه بیمههــا و حمایتهــای اجتماعــی
شــد ،بــه طــوری کــه در ابتــدای دهــه  ،1350ســازمانها و نهادهــای مختلفــی (هرکــدام وابســته بــه
یــک وزارتخانــه) عهــدهدار امــور تأمیــن اجتماعــی و ارائــه خدمــات درمانــی ،بهزیســتی یــا رفاهــی بــرای
اقشــار مختلــف کشــور بودنــد .بــا وجــود ایــن ،بخــش قابــل توجهــی از جمعیــت بــ ه ویــژه روســتاییان و
خویشفرمایــان در عمــل تحــت پوشــش هیــچ برنامــه بیمــهای یــا حمایتــی قــرار نگرفتــه بودنــد.
وجــود همپوشــانیها و خألهــای جــدی در حــوزه تأمیــن اجتماعــی کشــور کــه در اثــر گســترش دامنــه
موضوعــی و جمعیتــی نهادهــای یادشــده پدیــد آمــد ،در اوایــل دهــه  1350دولــت وقــت را بــر آن داشــت کــه
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اقدامهایــی را در جهــت ایجــاد انســجام و انتظــام حــوزه تأمیــن اجتماعــی کشــور بــه شــرح زیــر صــورت دهــد:
بــا تشــکیل وزارت رفــاه اجتماعــی در ســال  ،1353تمامــی وظایــف و اختیــارات مربــوط بــه امــور بیمههای
اجتماعــی و حمایتهــا و خدمــات بهداشــتی و رفاهــی بــه ایــن وزارت واگــذار شــد و ســازمانها ،مؤسســات
و نهادهــای فعــال در ایــن امــور بــه ایــن وزارت منتقــل یــا وابســته شــدند.
بــا تشــکیل ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ســال  ،1354امــور مربــوط بــه بیمههــای اجتماعــی بــرای
همــه افــراد کشــور (بجــز کســانی کــه مشــمول مقــررات بیمــه یــا حمایتــی خــاص بودنــد) ،شــامل کارگــران،
روســتاییان ،صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد ،کارکنــان قــراردادی دســتگاهها و مؤسســات دولتــی در ایــن
ســازمان متمرکــز شــد .همچنیــن بــا واگــذاری وظایــف و تعهــدات درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ســال
 1354بــه ســازمان تأمیــن خدمــات درمانــی ،امــور مربــوط بــه تأمیــن و بیمـ ه خدمــات درمانــی بــرای عمــوم
افــراد کشــور در ایــن ســازمان متمرکــز شــد .امــا نظــم جدیــد دوام زیــادی نیافــت .در ســال  ،1355بــا ادغــام
دو وزارتخانــه رفــاه اجتماعــی و بهــداری« ،وزارت بهــداری و بهزیســتی» تشــکیل شــد و تمامــی ســازمانها،
نهادهــا و مراکــز بیم ـهای ،رفاهــی ،بهداشــتی و درمانــی بــه ایــن وزارت منتقــل یــا وابســته شــدند .بــا ایــن
اقــدام ،گام دیگــری در جهــت تمرکــز و یکپارچگــی در حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی کشــور برداشــته شــد.
هرچنــد ایــن اقدامهــا بیانگــر درک واقعبینانــه دسـتاندرکاران وقــت نســبت بــه ضــرورت همســویی،
هماهنگــی و انســجام در برنامههــای بیمــهای،حمایتــی و خدمــات اجتماعــی اســت ،امــا شــتابزدگی
در اجــرای ایــن برنامههــا موجــب شــد ایــن ســاختار دوام زیــادی نیابــد و دســتخوش دگرگونیهــای
زودهنــگام شــود.
در ایــن میــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه دلیــل برخــورداری از پشــتوانه نظــری نســبتاً مســتحکم و
اتــکاء بــه مبانــی و ســازوکارهای اجرایــی آزمــون شــده در کشــورهای توســعهیافته ،توانســت ســاختار خــود
را حفــظ کنــد و بــا کمتریــن تأثیرپذیــری از نوســانات و بحرانهــای 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 بیمـهای روســتاییان و خویشفرمایــان
دســتاورد قابــل قبولــی داشــته باشــد.
* ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،هماننــد هــر نهــاد و ســازمانی در شــرایط و مقتضیــات زمانــی ،مکانــی خاصــی پیریــزی و بــه
وجــود آمــده اســت .ایــن ســازمان بنابــر شــرایط و نیازهایــی بــا بهرهگیــری از تجربیــات جهانــی در ایــران شــکل گرفــت و دارای
فــراز و فرودهایــی بــوده اســت .بیشــک یکــی از بهتریــن راهکارهــای شــناخت هـر پدیــدهای ،مطالعــه تاریــخ و نحــوه پیدایــش
آن یــا ســازمان اســت بــه همیــن دلیــل هــم زندهیــاد دکتــر مظفــر کریمــی در پــی آن بــود تــا وقایــع و رویدادهــای ایــن
ســازمان را بــه رشــته تحریــر درآورد 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.

