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شکاف های آمریکا     

اگرچـه بسـیاری از آمریکایی هـا نسـبت بـه مداخلـه ی دولـت در زندگـی خـود محتـاط هسـتند، امـا از دو برنامـه 
عمومـی محبـوب در تاریـخ آمریـکا؛ تأمیـن اجتماعـی و خدمـات پزشـکی اسـتقبال می کننـد. البتـه ایـن برنامه هـا 
کـه از پس انـداز درآمـد بـرای امنیـت پزشـکی سـالمندان طراحی شـده اند، بـا افزایـش مجدد سـن بازنشسـتگی در 
سـال های اخیـر و نیـاز بـه مراقبت هـای بهداشـتی بیشـتر، هزینه هـای باالیـی بـرای دولت هـا ایجـاد کـرده اسـت. 
ایـن سـؤال کـه دولـت برای پاسـخ به بحـران مالی ایـن برنامه ها چـه خواهد کـرد، یکـی از بزرگ تریـن چالش های 

سیاسـت عمومـی قـرن حاضـر در آمریکا اسـت.

مقدمه



7 گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

شکاف های آمریکا



Iranian Council For 
Defending The Truth



یافتهها

2



Iranian Council For 
Defending The Truth



تأمیناجتماعیوخدماتپزشکی



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت12

شکاف های آمریکا     

تأمیـن اجتماعـی از ابتـدا یـک برنامـه مالی سـالم که از 
حمایـت گسـترده ی مردم آمریـکا برخوردار بـوده و هنوز 
اجراشـده  اجتماعـی  برنامـه  به عنـوان موفق تریـن  هـم 
توسـط دولـت آمریـکا در نظـر گرفته می شـود. تا سـال 
۲۰۱۷، برنامـه تأمیـن اجتماعـی بیشـتر از آنکـه از منبـع 
مالیـات تأمیـن هزینه شـود، مزایایی خدمـات اجتماعی 
ارائـه می کـرد. کارشناسـان تخمیـن می زننـد که تا سـال 
۲۰۴۱، پـول صنـدوق امانی تأمین اجتماعـی که از مخزن 
مالیات هـای پرداختی بـرای تأمین مزایای بازنشسـتگان 
اسـت، تمام خواهد شـد. مشـکل اصلی تأمین اجتماعی 
افزایـش سـن )پیری جمعیـت( آمریکایی ها اسـت. برای 
مثـال، در سـال ۱۹۰۰، از هـر بیسـت وپنج آمریکایی، یک 
نفـر ۶۵ سـال یـا بیشـتر بـود، امـا تـا سـال ۲۰۴۰ ایـن 
تعـداد یـک نفـر از هـر چهـار نفـر خواهـد بـود. در کنـار 
ایـن فرآینـد نـرخ رشـد نیـروی کار در این کشـور روندی 
معکـوس و منفی دارد. در سـال ۱۹۷۰ بـه ازای هر ذینفع، 
۳٫۷ کارگـر مالیات به سیسـتم تأمیـن اجتماعی پرداخت 
می کـرد، امـا تـا سـال ۲۰۴۰ بـه ازای هـر ذینفـع ۲ کارگر 
جـاری  رونـد  نتیجـه  کـرد.  خواهـد  پرداخـت  مالیـات 
ایـن خواهـد بـود که سیسـتم تأمیـن اجتماعی درسـت 
درزمانـی کـه تعـداد ذینفعـان در حـال افزایـش اسـت، 
درآمـد کمتـری ایجـاد می کنـد و طوفانـی از چالش های 

مالـی و رفـاه اجتماعـی را در پـی خواهد داشـت. 

تأمین اجتماعی
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ماننـد تأمیـن اجتماعـی، خدمـات پزشـکی )مدیکـر( با 
امـا  بـود،  هماهنـگ  فـدرال  دالر  متوسـط  هزینه هـای 
آن قـدر افزایـش یافـت کـه به عنـوان مشـکالت مالـی 
تـا  کـه  می شـود  زده  تخمیـن  شـد.  مطـرح  دولت هـا 
سـال ۲۰۵۰ خدمـات پزشـکی بیـن هشـت تا نـه درصد 
از کل بودجـه فـدرال آمریـکا را شـامل شـود. درحالی کـه 
بسـیاری از کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه زمـان اتمام 
صنـدوق امانـی تأمیـن اجتماعـی در حـدود سـال ۲۰۴۰ 
خواهـد بـود و پیش بینی هـا دربـاره زمانـی کـه خدمات 
پزشـکی بـه یک بحـران مالـی تمام عیار تبدیل می شـود، 
کارشناسـان   ۲۰۰۴ سـال  در  اسـت.  قطعـی  تقریبـًا 
پیش بینـی کردنـد، وقوع بحـران مالی خدمات پزشـکی 
از سـال ۲۰۲۶ تـا ۲۰۱۹ خواهـد بـود؛ امـا در سـال ۲۰۱۵ 
گزارشـی از متولیـان برنامـه خدمات پزشـکی بـود که به 
دلیـل اصالحـات انجام شـده از طریـق قانـون مراقبـت 
مقرون به صرفـه، بیمارسـتان خدمـات پزشـکی صنـدوق 
بیمـه قـادر خواهـد بـود تـا سـال دو هـزار و سـی، ۱۰۰ 
درصد هزینه پوشـش بیمارسـتانی را بپـردازد. بااین حال، 
هرسـال، هزینـه ی مربـوط بـه خدمـات پزشـکی مجددًا 
محاسـبه می شـود زیـرا ایـن هزینه هـا نـرخ صعـودی 
داشـته و بـه درصـد تولیـد ناخالـص ملی مرتبط اسـت. 

از زمـان دولـت ریـگان، صنـدوق امانی تأمیـن اجتماعی 
کـه در حـال حاضـر ۲٫۸ تریلیـون دالر اسـت، بـا مـازاد 
مواجـه شـد و درنتیجـه، کنگـره اوراق قرضـه خزانه داری 
منتشـر کـرد و سـپس مـازاد آن را بـه اعتبـارات عـادی 
دولـت منتقـل کـرد. اوراق قرضه پس از سررسـید با بهره 
بازپرداخـت می شـوند. در حـال حاضـر رویه ی اسـتفاده 
از مـازاد بـرای انتشـار اوراق و سـپس انتقال مـازاد برای 
مشـکلی  دولـت  عـادی  عملیاتـی  هزینه هـای  تأمیـن 
ایجـاد نکـرده اسـت؛ امـا زمانـی کـه صنـدوق امانـات 
رویـه معکـوس داشـته و هزینـه مراقبت های بهداشـتی 
درصـد باالتـری از تولیـد ناخالـص داخلی را در گیـر کند، 
از بانـک فدرال اسـتقراض می شـود. این مقطـع احتمااًل 
در حـدود سـال ۲۰۴۰ )امـا به احتمال زیـاد زودتر( خواهد 

خدمات پزشکی

بـود چراکـه دولـت بایـد پولـی بـرای مقابلـه با کسـری 
بوجود آمـده بـا وام هـا را جبران کند. کسـری اسـتقراض 
تأثیـر عمده ای بـر مخارج جـاری دولت خواهد داشـت.  
تأمیـن  بـر  جامعـه  آتـی  فشـارهای  اینکـه  تشـخیص 
اسـت،  اجتناب ناپذیـر  پزشـکی  خدمـات  و  اجتماعـی 
دولـت را مجبـور خواهد کـرد که به فکـر جایگزینی برای 
تأمیـن امنیـت مالـی بـرای بازنشسـتگان و کمک هـای 
پزشـکی به سـالمندان باشـد. تأمین اجتماعی و خدمات 
پزشـکی پایه هـای سیسـتم اسـتحقاقی آمریکا هسـتند، 
امـا ایده هـای و پیشـنهادهای جدیـدی کـه وارد عرصـه 
سیاسـی شـده صحبت از خصوصی سـازی پس اندازهای 
بازنشسـتگی، اشـکال جدید بیمه هـای درمانـی و ایجاد 
قابل قبـول  را  مزایـا  دریافـت  شـرایط  در  محدودیـت  
می دانـد. بااین حـال، دو برنامـه طوالنی مدت فـدرال که 
شـرایط مسـاعدی از امنیـت مالـی را فراهـم می کنند، با 
انتقـاد یـا پیش نهادهـای جدیـد روبـرو شـده و مطمئنًا 
خواهـد  دنبـال  بـه  را  مردمـی  و  سیاسـی  تنش هـای 

داشت.

تهدیـد تأمیـن اجتماعی و خدمات پزشـکی فقط جنبه ی 
مالـی ندارنـد، بلکـه تأثیـرات نسـلی نیـز دارد. اگـر حـق 
بـا کارشناسـان باشـد و حـدود بیسـت یـا سـی سـال 
بعـد، دو برنامـه اصلـی کـه بـرای ایجـاد شـبکه ایمـن 
مالـی بـرای سـالمندان آمریکایـی طراحی شـده محقـق 
شـود، احتمـااًل بـار تأمیـن حقـوق بازنشسـتگی و بیمـه 
پزشـکی آن هـا بـر دوش کسـانی خواهـد بـود کـه هنوز 
کار می کننـد. تنهـا راه برون رفـت از ایـن تنـگا، پیشـبرد 
بـه  دسترسـی  کـه  اسـت  بحث برانگیـز  پیشـنهادهای 
مزایـای بازنشسـتگی را به شـدت به تأخیـر انداخته و به 
سـالمندان ضربـه می زنـد. سـایر گزینه هـای سـنتی؛ وام 
گرفتـن بیشـتر یـا مالیات هـای باالتـر، هـر دو بـار مالی 
می کننـد.  وارد  جـوان  نسـل  دوش  بـر  را  قابل توجهـی 
موضـوع تأمیـن اجتماعـی موضـوع تأمین مالی اسـت. 
اگرچـه ممکن اسـت ایـن برنامـه در آینده دچار کسـری 
شـود، امـا می تـوان آن را بـا حداقـل افزایـش مالیـات، 
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اسـتقراض بیشـتر، یا یک اقتصـاد پایدار و پویـا که پول 
را بـه خزانـه دولـت تزریـق می کنـد، رفـع کـرد.

تأمیـن  در  پیش بینی شـده  کسـری  در  کلیـدی  نکتـه 
اجتماعـی ایـن اسـت کـه آیـا کارگـران جـوان حاضرنـد 
مالیـات بیشـتری بپردازنـد، حتـی اگـر ایـن مالیات هـا 
نسـبتًا انـدک باشـد تـا برنامـه ی خدمـات اجتماعـی به 
سـالمندان ادامـه یابـد. توافـق کلـی وجـود دارد کـه در 
۲۵ سـال آینـده مشـکل تأمیـن مالـی قابـل مدیریـت 
خواهـد بـود و افزایـش مالیـات بـر حقـوق و دسـتمزد 
ضـروری نخواهـد بـود؛ امـا در آینـده، به عنوان مثـال تـا 
سـال ۲۰۷۵، کسـری صنـدوق اعتمـاد ممکـن اسـت بـه 
۲۰ تریلیـون دالر افزایـش یابـد و نیـاز بـه تأمیـن آن از 
مسـئله ی  به هرحـال  آیـد.  وجـود  بـه  مالیـات  طریـق 
تأمیـن اجتماعـی یـک بمـب سـاعتی اسـت کـه وقتـی 
منفجـر شـود، تأثیـر مخربـی بر کارگـران جوانـی خواهد 
داشـت که از آن ها خواسـته می شـود بهای رسـیدگی به 

بپـردازد.  بازنشسـتگان 

بیشـتر بحث های سیاسـی دربـاره ی تأمیـن اجتماعی از 
جمهوری خواهـان کنگره نشـئت می گیرد کـه یک کمپین 
روابـط عمومی بـه راه انداخته اند. تبلیـغ درباره ی مزایای 
خصوصی سـازی نظام بازنشسـتگی و ایجاد حساب های 
پس انـداز فردی متعلـق به کارگران ازجمله پیشـنهادهای 
رویـه کمـک می کنـد کـه حسـاب  ایـن  اسـت.  آن هـا 
اشـخاص در طول عمرشـان فعال بوده و مهم تر اینکه در 
انـواع مکانیسـم های سـرمایه گذاری ماننـد صندوق های 
مشـترک سـرمایه گذاری اوراق قرضـه و بـازار سـهام قرار 
 گیرنـد. در ایـن شـرایط، مالیـات بـر حقـوق و دسـتمزد 
برنامـه ای  به جـای  شـخصی،  مسـئولیت  بـر  تأکیـد  و 
تحـت حمایـت و مدیریـت دولـت خواهد بـود.  موضع 
جمهوری خواهـان بـا مخالفـت بسـیاری از اقتصاددانان 
و تحلیلگـران را در کنگـره مواجـه شـد. در مقابل، موضع 
دموکرات هـا ایـن بـود کـه دولت جریـان تضمینـی پول 
ناشـی  ترس هـای  و  دردسـرها  بـدون  را  بازنشسـتگی 
از سـرمایه گذاری شـخصی بـرای کارگـران فراهـم کنـد. 

دموکرات هـا همچنیـن اظهـار داشـتند کـه حسـاب های 
پس انـداز فـردی صرفـًا راهـی بـرای تقویت کسـب وکار 
شـرکت های سـرمایه گذاری وال اسـتریت بـوده، چراکـه 
کارگـران بـرای افتتاح حسـاب های بازنشسـتگی خود به 
سـمت آن هـا می روند. حتی شـرکت های سـرمایه گذاری 
بـه دلیـل هزینه هـای اداری و راه انـدازی جدیـد کـه بـا 
جـذب میلیون هـا مشـتری جدیـد بـه وجـود خواهـد 
آمـد، ابـراز بی میلـی کردنـد. منتقـدان خصوصی سـازی 
اظهـار داشـتند کـه پـس از یـک دوره گذار، شـرکت های 
سـرمایه گذاری برنـده واقعـی خواهنـد بـود، درحالی کـه 
کارگـران مجبـور بـه پرداخـت هزینه های داللـی خواهند 
شـد و سـپس در معـرض نوسـانات احتمالـی بـازار قرار 
می گیرنـد کـه می توانـد اندوختـه ی بازنشسـتگی آن هـا 

را بـه خطـر بیندازد. 

خصوصی سـازی  بـرای  خواهـان  جمهـوری  درحالی کـه 
تأمیـن اجتماعـی از طریق حسـاب های پس انـداز فردی 
فشـار می آوردنـد، دموکرات هـا عـالوه بـر انتقـاد از ایـن 
حسـاب ها، راه حـل کوتاه مـدت خـود را بـرای مقابلـه با 
ورشکسـتگی مالـی آینـده سیاسـت بازنشسـتگی ارائـه 
کرده انـد. طبـق اعالم دفتـر بودجـه کنگره، اعمال سـقف 
دسـتمزد، کسـری بودجـه را در ۷۵ سـال آینـده کاهـش 
می دهـد. شـکاف درآمـدی، درواقـع، مالیـات حقـوق و 
دسـتمزد افـراد پردرآمـد را به میـزان ۱٫۹ درصـد افزایش 
بـر  عمـده  تأثیـر  بـا  کوچـک  افزایـش  یـک  می دهـد، 
پرداخـت بدهـی تأمین اجتماعی اسـت. در سـال ۲۰۰۵، 
بـوش ابـراز عالقـه کـرد که سـقف درآمـد را باالتـر از مرز 
۹۰۰۰۰ دالر افزایـش دهـد، امـا افراد ثروتمنـد به افزایش 
افزایـش  کردنـد.  اعتـراض  مالیـات حقـوق و دسـتمزد 
سـقف حقـوق و دسـتمزد همچنـان پشـتوانه اصالحات 
تأمیـن اجتماعـی باقی مانده اسـت.  مطالعـات اداره کل 
حسـابداری نشـان می دهـد کـه آن دسـته از کارگـران 
آمریکایـی کـه بیـش از مدت زمانـی کـه واجـد شـرایط 
دریافـت مزایـای تأمیـن اجتماعـی هسـتند، در کار باقی 
می ماننـد، بیشـتر در معـرض آسـیب های ناشـی از کار 
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هسـتند و برای درمان آسـیب های ناشـی از کار، نیازمند 
اکثـر  کـه  همان طـور  هسـتند.  ازکارافتادگـی  پرداخـت 
کارشناسـانی کـه هـم تأمیـن اجتماعـی و هـم خدمـات 
پزشـکی را مطالعـه کرده انـد، پیش بینـی می کننـد، ایـن 
برنامه هـا در حالـت بحـران مالـی قـرار داشـته و نیاز به 
رسـیدگی فـوری دارنـد. به هرحـال بـا افزایش سـاالنه ی 
هزینه هـای مراقبت هـای بهداشـتی، باالتـر از نـرخ تورم 
ملـی و اضافـه شـدن برنامـه داروهـای تجویـزی جدید 
)هزینـه  می شـود  مالـی جدیـد  فشـارهای  باعـث  کـه 
ایـن برنامـه از سـال ۲۰۰۶ تـا ۲۰۱۴ توسـط دولـت بوش 
۸۷۲ میلیـارد دالر بـرآورد شـد(، ایـن واقعیـت را نشـان 
برنامه هـای  فعلـی  سـاختار  در  کسـری  کـه  می دهـد 

خدمـات پزشـکی هیچ تسـکینی نـدارد. 

مشـکل اصالحـات خدمات پزشـکی این اسـت کـه اکثر 
سیاسـتمداران، چشـم انداز  اکثـر  قطعـًا  و  آمریکایی هـا 
مـورد  در  نظرسـنجی  داده هـای  دارنـد.  کوتاه مدتـی 
اولویت هـای ملـی اغلـب اصالحـات خدمـات پزشـکی 
امـا خدمـات  فهرسـت می بینـد،  از  پایین تـر  بسـیار  را 
پزشـکی همچنـان یـک برنامـه محبـوب اسـت. در یـک 
نظرسـنجی توسـط بنیاد »کایـزر« در کالیفرنیا نشـان داد 
کـه ۵۸ درصـد از پاسـخ دهندگان گفتنـد کـه خدمـات 

پزشـکی بـرای آن هـا مهـم اسـت. 

یکـی از دالیـل کلیدی کـه خدمات پزشـکی در پس زمینه 
بـرای  طاعـون  ماننـد  آن  از  اجتنـاب  و  عمومـی  افـکار 
سیاسـتمداران بـوده ایـن اسـت کـه تالش هـای صورت 
گرفتـه بـرای اصـالح رویه هـای جـاری کـم خواهـد بود. 
پیشـنهادهایی بـرای کاهش خدمات پزشـکی ارائه شـده 
وجـود دارد کـه معمـواًل ٪۸۰ از اقامـت در بیمارسـتان و 
خانـه سـالمندان )در یـک دوره معیـن( و خدماتی مانند 
حمل ونقـل آمبوالنـس، تسـت های تشـخیصی، خدمات 
آزمایشـگاهی و بازدیـد از اورژانـس را پرداخـت می کند؛ 
امـا کاهـش در ایـن خدمـات یـا کاهـش درصـدی کـه 
برنامـه بـرای آن پرداخـت می کند، بدون تردیـد بار مالی 
زیـادی را بـر دوش سـالمندان وارد می کنـد. رتبه بنـدی 

احتمالـی  پیامـد  یـک  به عنـوان  پزشـکی  خدمـات 
بـرای  مجبورنـد  یـا  کـه سـالمندان  اسـت  مطرح شـده 
انجـام اقدامـات طوالنی مـدت منتظـر بمانند یا بخشـی 
از یـک سیسـتم باشـند کـه در آن پزشـکان و پرسـتاران 
پزشـکی،  وضعیـت  یـک  بـه  سـریع  پاسـخ  به جـای 
مراقبـت را تجویـز می کننـد.  سال هاسـت کـه مدیـران 
بیمارسـتان ها از اینکـه دولـت در بازپرداخـت خدمـات 
پزشـکی کوتاهـی کرده، شـکایت دارنـد. درنتیجه، درآمد 
بیمارسـتان ها کاهش یافتـه اسـت و بـه گفتـه مدیـران 
بیمارسـتان، تعطیلـی یـا ادغـام بیمارسـتان ها اجبـاری 
شـده اسـت.  یکـی از پیشـنهادهای بالقـوه تفرقه انگیـز 
بـرای اصـالح خدمـات پزشـکی در کوتاه مـدت توسـط 
دولـت بـوش در سـال ۲۰۰۷ ارائـه شـد. رئیس جمهـور، 
خـود،   ۲۰۰۸ سـال  مالـی  بودجـه  از  بخشـی  به عنـوان 
پیشـنهاد کـرد کـه سـالمندانی کـه بیـش از ۸۰۰۰۰ دالر 
درآمـد دارنـد، حـق بیمه ی بیشـتری برای نسـخه ی خود 
بپردازنـد.  به هرحـال آینده ی تأمیـن اجتماعی و خدمات 
پزشـکی در دسـتان جوانانی اسـت که از آن ها خواسـته 
می شـود در مـورد افـراد مسـن تر از خود تصمیـم بگیرند 
و ایـن تصمیمـات ممکن اسـت مسـتلزم فـداکاری بزرگ 
و تغییـرات اساسـی در نحـوه عملکرد دولت هـای آمریکا 

. شد با
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خدمـات اجتماعـی و پزشـکی به عنوان یکـی از مهم ترین 
سیاسـت های حاکمیتـی بـرای مـردم آمریکا به چالشـی 
اکنـون  اسـت.  تبدیل شـده  دولت هـا  بـرای  اساسـی 
حاکمیـت با دوگانـه ی حفظ و ارتقای خدمـات اجتماعی 
ازیک طـرف و تأمیـن بودجـه ی چنیـن امکانـی از منابـع 
دولتـی بـا توجـه بـه افزایـش سـن افـراد بازنشسـتگان 
نیازمنـد بـه خدمـات پزشـکی از طـرف دیگـر، مواجـه 
اسـت. ایـن فرآینـد باگذشـت زمان شـرایط سـخت تری 
خواهـد داشـت و به عنـوان یـک چالـش جـدی بـرای 
حاکمیـت آمریکا خواهـد بود. جامعه ی آمریـکا در آینده 
بایـد بـرای این مسـئله تصمیم بگیـرد. ازایـن رو، رویکرد 
سیاسـتمداران نسـبت بـه چالـش خدمـات درمانـی و 
پزشـکی در حیـات سیاسـی آن هـا بسـیار مهـم خواهـد 

. د بو
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