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چکیده

یکی از آرمانهای انقالب اسالمی تأمین اجتماعی بوده و در قانون اساسی و سایر اسناد باالدستی گنجانده شده
است ،اما آن در نظم گفتمانی کارگزاران بعد از انقالب (براساس اقتضائات نظری و عملی) با رویکردها و سیاستهای
ً
مختلفی مفهومسازی شده و داللتهای متفاوت و بعضا ناهمگون منجر به عدم تحقق کامل رفاه و تأمین اجتماعی
در کشور شده است .در همینراستا ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که رفاه و تأمین
اجتماعی در چهار دولت بعد از انقالب اسالمی (با گفتمانهای مستضعفین ،سازندگی ،اصالحات و عدالتمحور) با
چه داللتهای معنایی تثبیت و برجسته شدهاند که نتیجۀ اینچنینی را رقم زده است؟ برای پاسخ بدینپرسش با
ً
روش تحلیل گفتمان «ال کالو و موفه» به تحلیل متون سخنرانیهای مقامات عالی کشور خصوصا روئسای جمهور،
قوانین و مقررات مربوطه در هر گفتمانهای سیاسی حاکم که همانا در هژمونی دولتها به منصه ظهور رسیدهاند،
میپردازیم .یافتهها نشان میدهد که دولت مستضعفین بهواسطۀ ایدئولوژی انقالب اسالمی و جنگ ،گروههای
مستضعف را از حاشیه به متن کشاند و به اینترتیب گفتمان رفاه خود را با دال مرکزی «مستضعف محوری»
مفصلبندی کرده است .دولت سازندگی کوشش کرد با «جبران کاستیهای ناشی از توسعۀ اقتصادی» بهعنوان دال
مرکزی ،گفتمان خود را مفصلبندی کند .دولت اصالحات با توسل به اصل  29قانون اساسی به ساختارشکنی از دال
مرکزی گفتمان رفاه دولت سازندگی پرداخته و مفصلبندی گفتمان خود را با نشانۀ مرکزی «نظام جامع رفاه و تأمین
اجتماعی» تشکیل داد .دولت عدالتمحور نیز با تأ کید بر عدالت توزیعی ،مهرورزی و خدمترسانی به اقشار فقیر و
آباد کردن مناطق توسعه نیافته ،گفتمان رفاه خود را با نشانۀ مرکزی «دسترسی یکسان آحاد مردم به حمایتهای
تأمین اجتماعی» مفصلبندی کرده است .در نتیجه میتوان گفت که روند گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی طی چهار
دولت پس از انقالب اسالمی بیانگر این است که هر یک از دولتها ،گفتمان رفاهی خود را ذیل دال مرکزی متفاوت
ولی با دالهای شناورگاه مشترک ،مفصلبندی کردهاند .به اینترتیب بین دال مرکزی آنها ،گسست ر خداده و در
نتیجه خط سیر متفاوت و گاه متضادی پیمودهاند .اینامر موجب شده آنها تداوم بخش و مکمل یکدیگر نباشند؛
اما با وجود این ،جنبههای گوناگون رفاه و تأمین اجتماعی در هر دولت نسبت به دولت قبلی ،بهبود نسبی یافته
است.

کلیدواژگان :گفتمان ،رفاه ،تأمین اجتماعی ،دولت ،انقالب اسالمی.
* .ایــن مقالــه مســتخرج از رســالۀ دکتــری نویســندۀ اول ،تحــت عنــوان« :تبییــن رابطــۀ گفتمانهــای رفــاه و ســاختار اجتماعــی در ایــران
پــس از انقــاب» اســت.
 .1دانشجوی دکترای جامعهشناسی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول).

Email: zasadi20122007@yahoo.com

 .2استاد گروه علوماجتماعی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران.
 .3استاد گروه علوماجتماعی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران.
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سـ ــال  ،10شـ ـ ــمارۀ  ،19پاییـ ــز و زمسـ ـ ــتان 1400

 .1مقدمه
تأمیــن اجتماعــی بــه مثابــه ابــزاری بــرای توزیــع مجــدد درآمدهــا ،مظهــر اســتقرار و تضمیــن
امنیــت و عدالــت اجتماعــی و موجــد آرامــش خاطــر و عــزت نفــس در افــراد ،میتوانــد اهمیــت
و نقــش بســزایی در حمایــت از جامعــه در برابــر کلیــۀ مخاطــرات ناشــی از بحرانهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ایفــا کنــد؛ بهنحــوی کــه امــروزه بــه جهــت اهمیــت سیاســی،
اقتصــادی اجتماعــی و حتــی امنیتــی ،از ایــن اصــول نهتنهــا بهعنــوان «ابــزار و بســتر توســعه»،
بلکــه یکــی از «اهــداف توســعه پایــدار» نــام میبرنــد (بادینــی و عصمتــی .)1391 ،تأمیــن
اجتماعــی در دیــن اســام نیــز از جایــگاه ویــژه و ارزش واالیــی برخــوردار اســت و مبانــی فقهــی
آن عبارتنــداز :عدالــت اجتماعــی ،کفالــت و ضمانــت دولــت ،شــریک بــودن همــۀ افــراد در اموال
عمومــی و ملــزم بــودن دولــت بــه رفــع فقــر وتأمیــن نیازهــای افــراد جامعــه ،مســئولیتپذیری
و انجــام تعهــد در مقابــل دیگــران ،ایجــاد امنیــت (زرگوشنســب و همــکاران)592 :1393 ،؛
از اینروســت کــه در نظــام سیاســی برآمــده از انقــاب اســامی  1357نیــز بــه مقولــۀ تأمیــن
اجتماعــی توجــه ویــژه شــده اســت .مهمتریــن مرجــع شناســایی جهتگیــری نظــام جمهــوری
اســامی در حــوزۀ محــوری و تعیینکننــدۀ نظــام رفــاه و تأمیناجتماعــی قانــون اساســی اســت.
شــاکلۀ اصلــی و جهتگیریهــای حاکمیــت در حــوزۀ تأمیــن اجتماعــی ،در اصــل  29قانــون
اساســی ظاهــر شــده اســت؛ برخــورداری از تأمیــن اجتماعــی ازنظــر بازنشســتگی ،بیــکاری،
پیــری ،از کارافتادگــی ،بیسرپرســتی ،در راهماندگــی ،حــوادث و ســوانح ،نیــاز بــه خدمــات
بهداشــتی درمانــی و مراقبتهــای پزشــکی بهصــورت بیمــه و غیــره ،حقــی اســت همگانــی.
دولــت موظــف اســت طبــق قوانیــن از محــل درآمدهــای عمومــی و درآمدهــای حاصــل از
مشــارکت مــردم ،خدمــات و حمایتهــای مالــی فــوق را بــرای یکیــک افــراد کشــور تأمیــن کنــد.
همچیــن اصــول  3و 39؛ از ایـنرو میتــوان گفــت کــه نــگاه انقــاب اســامی بــه مقولــۀ تأمیــن
اجتماعــی نگاهــی مترقیانــه اســت و طبــق اصــول مطــرح شــده ،تأمیــن اجتماعــی حــق مــردم و
تکلیــف دولــت و تضمیــن حــد کفــاف (حداقــل کیفیــت زندگــی) و رفــع فقــر و محرومیــت وظیفــۀ
ذاتــی حاکمیــت اســت .بــا همــۀ ایــن تأ کیــدات و وجــود همــۀ صراحتهــای قانونــی ،تأمیــن
اجتماعــی در ایــران بهطــور کامــل محقــق نشــده اســت.
نظام تأمین اجتماعی جمهوری اسالمی ایران بـهلحـاظ فراگیری و جامعیت تـاحدودی
نظیر ضریب جینی و نسبت جمعیت واقعدر زیر
موفق بوده است ،اما ازلحاظ شاخصهای
ِ
خط فقر ،هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد (بادینی و عصمتی .)220 :1391 ،تازهترین
گزارش «مؤسسۀ بینالمللی لگاتوم» نشان میدهد که رتبۀ ایران در شاخص رفاه  ،۲۰۲۰رتبۀ
 ۱۲۰درمیان  ۱۶۷کشور جهان است (گزارش شاخص رفاه لگاتوم)2020 ،؛ این داده نشانگر
عملکرد نهچندان موفق دولتها در حرکت از فقر بهسوی رفاه و تأمین اجتماعی است.

اسدی و همکاران
تحلیل گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی در دولتهای...

بهنظــر میرســد ایــن مســأله بــه تطــور و عــدم ثبــات و دوام گفتمــان تأمیــن اجتماعــی
برآمــده از دل قانوناساســی و ابرگفتمــان انقــاب اســامی؛ در خردهگفتمانهــای انقــاب
اســامی برمیگــردد« .انقــاب ســال  1357ایــران ،کــه تحــت عنــوان «گفتمــان انقــاب اســامی»
مــورد شناســایی قـــرار گرفــت و زمینهســاز شــکلگیری نظامــی بــر پایــۀ اصــول اســامی در ایــران
اســـت ،بـــا عمـــری بیــش از چهــار دهــه ،اســتقرار دولتهــا و خردهگفتمانهایــی چنــد را در بطــن
نظـــام و گفتمـــان غالــب خــود تجربــه کــرده اســت کــه در عیــن مبنــا قــراردادن اصـــول گفتمـــان
مـــادر (گفتمـــان انقــاب اســامی) ،هــر یــک رویکردهــا و سیاس ـتهای منحصربهفــردی بــرای
تحقــق اهـــداف اولیــه و عالیــۀ نظــام جمهــوری اســامی ایــران ،ازجملــه تـــأمین اجتمـــاعی و
تحقـــق عـــدالت اجتماعــی ،از خــود ارائــه دادهاند؛ بهطوریکــه تمامی دولتها و گفتمـانهـــای
غالـــب در نظــام جمهــوری اســامی ،بــا اهتمــام و اقتبــاس از گفتمــان انقــاب اســامی ،بــه تأمین
اجتماعــی بهمثابــه مؤثرتریــن ابــزار در اختیــار جوامــع بهمنظــور تحقــق توســعۀ اجتماعــی و
ابــزاری در خدمــت عدالــت نگریســتهاند کــه یکــی از مناسـبترین راهکارهــای تحقــق عدالــت
اجتماعــی و حفــظ حرمــت و کرامــت انســانها محســوب میشـــود؛ زیـــرا اصـــول و مبـــانی آن
ریـــشه در تعالیــم اصیــل اســامی دارد» (هزارجریبــی و صفریشــالی .)3 :1394 ،گفتمــان
تأمیــن اجتماعــی در دولتهــای مختلــف جمهــوری اســامی تحــوالت گوناگونــی تجربــه کــرده
و «فاقــد ثبــات نســبی گفتمانــی بــوده اســت بــا روی کار آمــدن هــر دولــت جدیــد ،گفتمانــی تــازه و
آزمــون نشــده ،مطــرح و اســتقرار مییابــد .ســپس بعــد از مدتــی گفتمــان حاکــم ،هژمونــی خــود را
ازدســت داده بــه افــول میگرایــد .در واکنــش بــه ناکارآمــدی گفتمــان حاکــم و در غیریتســازی
بــا آن ،گفتمــان جدیــدی ،خــود را برجســته نمــوده  ،مــورد پذیــرش تــودۀ مــردم قــرار میگیــرد.
امــا بعــد از مدتــی ،آن گفتمــان نیــز بــه سرنوشــت گفتمــان قبلــی دچــار گردیــده ،طــرد میشــود»
(زایرکعبــه و همــکاران)128 :1399 ،؛ از اینروســت کــه هــر یــک از گفتمانهــای حاضــر در
زیســت اجتماعــی و سیاســی ایــران ،برداشــتهای متفــاوت و گاهــی متناقــض از تأمیــن
اجتماعــی ارائــه کردهانــد .ایــن گفتمانهــا زمانیکــه بــر ســاحت سیاســی کشــور هژمونــی
مییابنــد رویکردهــای خــود بــه مقــوالت اشــاره شــده را در نظــام برنامهریــزی نیــز مســتولی
میکننــد .بایــد توجــه داشــت کــه محتــوای گفتمــان تأمیــن اجتماعــی ،نهادینــه شــدن آن و
باورهــای تصمیمســازان و سیاسـتگذاران اجتماعــی ،نقــش غیرقابــل اجتنابــی در شکســت یــا
موفقیــت سیاس ـتهای اجتماعــی بهطــور عــام و سیاس ـتهای رفاهــی بهصــورت خــاص دارد
(اورشــات و همــکاران .)1396 ،درهمیــن راســتا ،پژوهــش حاضــر درصــدد پاسـخگویی بــه ایــن
پرســش اســت کــه تأمیــن اجتماعــی در دولتهــای بعــد از انقــاب اســامی بــا چــه داللتهــای
معنایــی تثبیــت و برجســته شــده کــه کاســتیهای را در ســاحت عمــل نشــان میدهنــد.
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چارچوب مفهومی و نظری
رفــاه و تأمیــن اجتماعــی :رفــاه اجتماعــی از منظــر اتحادیــۀ بینالمللــی تأمیــن اجتماعــی
عبارتســتاز :نظامــی کــه بهمنظــور خدمــت و کمــک بــه افــراد بهوجــود میآیــد تــا ســامت،
زندگــی بهتــر و موجبــات روابــط مناســبتری را بــرای پیشــرفت اســتعدادها ،قابلیتهــا و
تواناییهــای انســان فراهــم ســازد (یزدانــی .)38 :1383 ،دایرةالمعــارف آمریکانــا نیــز ضمــن
تأ کیــد بــر تغییــر مفهــوم رفــاه اجتماعــی در طــی زمــان در تبییــن رفــاه اجتماعــی چنیــن آورده
اســت :رفــاه اجتماعــی معمــوًال شــامل خدماتــی میگــردد کــه هــدف اولیــۀ آنهــا تثبیــت و تقویــت
شــرایط فیزیکــی ،اجتماعــی و روانــی مــردم بــرای بهبــود اســت؛ و مهمتریــن هــدف برنامههــای
رفــاه اجتماعــی را کاهــش فقــر ذکر کرده اســت ( .)American Corporation, 1975واژه تأمین
اجتماعــی نیــز از منظــر مقاولــه نامــۀ شــمارۀ  102ســازمان بینالمللــی کار ( )1952بــه منزلــۀ
حمایتــی اســت کــه جامعــه در قبــال آســیبهای اجتماعــی و اقتصــادی پدیــد آمــده بهواســطۀ
قطــع یــا کاهــش شــدید درآمــد افــراد بــه علــت بیمــاری ،بــارداری ،حــوادث و بیماریهــای ناشــی
از :کار ،بیــکاری ،از کارافتادگــی ،ســالمندی و فــوت و نیــز افزایش هزینههای درمان و نگهداری
خانــواده (عائلهمنــدی) بــه اعضــای خــود ارائــه میدهــد (پناهــی .)7 :1385 ،دانشــنامۀ
بریتانیــکا نیــز اصطــاح تأمیــن اجتماعــی را در کابردهــای بینالمللــی بهمعنــی راهکارهــای
جمعــی میدانــد کــه بــه موجــب قانــون بــرای ابقــای درآمــد فــرد یــا خانــواده یــا بهمنظــور جبــران
درآمــد -وقتــی کــه قســمتی یــا همــۀ منابــع درآمــدی از بیــن برونــد یــا کمشــوند -یــا درمواقــع
تحمیــل مخــارج ســنگین بــر فــرد ب ـهکار میرونــد (.)Encyclopedia Britannica, 1994
اگــر در تعاریــف کالســیک بــر «تأمیــن و تضمیــن درآمــد افــراد و خانوارهــا» تأ کیــد میشــد
در تحــوالت نظــری متأخرتــر در حــوزۀ تأمیــن اجتماعــی ،مقولههایــی ݣݣهمچــون :خطرپذیــری،
جامعهگرایــی ،محیطزیســتگرایی ،تکنولوژ یهــای اطالعاتــی و ارتباطــی ،کنتــرل و
نظــارت اجتماعــی ،جســم یــا بــدن و تــوارث جدیــد مطــرح میشــود (فیتزپتریــک.)10 :1381 ،
برهمیناســاس ،از اواخــر دهــۀ 1970م« .مخاطــره» جایگزیــن «نیــاز» بهعنــوان اصلمحــوری
شــکلگیری سیاســت اجتماعــی و ارائــه خدمــات رفاهــی شــده اســت؛ چنانکــه «اولریــک ِبــک»
مدعــی اســت درحالیکــه در جوامــع ماقبــل مــدرن انســجام بــر پایــۀ نیــاز بــود ،انســجام دنیــای
معاصــر بــر پایــۀ نگرانــی اســت (احمــدی.)109 :1394 ،
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه کلمــۀ «مخاطــره» طیــف وســیعی از رویدادهــا و رفتارهــای
آینــده را دربــر میگیــرد ،ماننــد :مخاطــرات مربــوط بــه بیــکاری ،ســامت ،جــرم و جنایــت و حتــی
ً
آلودگــی محیطزیســت .سیاســتهای رفاهــی پــس از جنــگ دوم جهانــی عمدتــا معطــوف
بــه بیمههــای جمعــی در مقابــل مخاطــرات خارجــی بــود .حــال آنکــه در جهــان معاصــر
بــا مخاطراتــی روبــهرو هســتیم کــه از درون ســاخته میشــوند .ایــن مخاطــرات بهصــورت

اسدی و همکاران
تحلیل گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی در دولتهای...

ـود علــم و فنــاوری ارزیابــی میشــوند .پیشــرفتهای علــم و فـنآوری همانقــدر
محصــوالت خـ ِ
نااطمینانــی و مخاطــرات تولیــد میکننــد کــه قــرار اســت حــل کننــد (موســوی و ذاکــر حمیــدی،
.)1386
گفتمــان« :گفتمــان» عبارتس ـتاز «زبــان بــه مثابــه کنــش اجتماعــی» (فــرکالف:1989 ،
)17؛ مفهــوم گفتمــان دربرگیرنــدۀ همــۀ انــواع اعمــال سیاســی و اجتماعــی ،ازجملــه نهادهــا و
سازمانهاســت (هــوراث .)156:1377 ،همچنیــن گفتمانهــای نظامــی رابط ـهای از معانــی
و کردارهــا هســتند کــه هویــت ســوژهها و ابژههــا را میســازند (اســتاوراکاکیس.)6 :2000 ،
پشــتوانۀ نظــری و روشــی تحقیــق حاضــر نظریــۀ گفتمــان «ارنســتو ال کلــو» و «شــانتال موفــه»
اســت .1در چرایــی انتخــاب نظریــۀ گفتمــان ال کلــو و موفــه بهعنــوان مبنــای نظــری تحقیــق
بایــد گفــت کــه نظریــۀ گفتمــان ال کلــو و موفــه نظریــۀ جامــع ،کاربــردی و منســجمی اســت کــه
از کارآیــی بســیار باالیــی بــرای تبییــن چگونگــی ظهــور ،اســتمرار و افــول گفتمانهــا و بررســی
تعامــل میــان آنهــا برخــوردار اســت .براســاس ایــن نظریــه ،کل حــوزۀ اجتماعــی شــبکهای از
فرآیندهــا بهشــمار میآینــد کــه معنــا درون آن خلــق میشــد .بــه ســخن دیگــر ،بیــن امــر زبانــی
و غیرزبانــی تمایــزی نیســت؛ همــۀ چیــز گفتمانــی اســت .گفتمانهــا خــود مــادی هســتند و
هســتیهایی چــون :اقتصــاد ،زیرســاختارها و نهادهــا بخشــی از گفتمــان هســتند؛ بهطــور
کلــی گفتمــان ســازندۀ جهــان اجتماعــی اســت ،نــه آنگونــه کــه «آلتوســر» میگویــد گفتمــان
ســاخته شــده و نــه آنگونــه کــه فــرکالف معتقــد بــه رابطــۀ دیالکتیکــی بیــن پرکتیــس گفتمانــی
بهمثابــه یــک ُبعــد از پرکتیــس اجتماعــی بــا دیگــر ابعــاد آن اســت .از مزایــای تمایــز قائــل
نشــدن بیــن امــر گفتمانــی و غیرگفتمانــی ایــن اســت کــه تنهــا بــا یــک نظریــۀ گفتمانــی میتــوان
تبینــی یــک دســت از پدیدههــای اجتماعــی و فرهنگــی بهدســت داد .از اینمنظــر ،تحلیــل
گفتمــان ال کلــو و موفــه قصــد دارد نشــان دهــد کــه ازطریــق کــدام فرآینــد تــاش میکنیــم تــا
معنــای نشــانهها را تثبیــت کنیــم ،و کــدام فرآینــد موجــب میشــود کــه برخــی از تثبیتهــای
معنــا بــه چنــان امــر معمولــی بــدل شــوند کــه آنهــا را پدیــدهای طبیعــی بهشــمار میآوریــم؛ از
ای ـنرو ،بازتولیــد معنــا و تغییــر نحــوۀ انتســاب معنــا اعمــال سیاس ـیاند .سیاســت بــه رفتــاری
اشــاره دارد کــه طــی آن پیوســته امــر اجتماعــی را بهگونــهای میســازیم کــه ســایر شــیوهها
را طــرد کنــد .نقطــۀ عزیمــت اینجــا در مفهــوم «ســوژه» نهفتــه اســت؛ اینکــه ســوژه چگونــه
فراخوانــده شــود بــه گفتمانهــای مطــرح بســتگی دارد( .فراخــوان ،بــه فرآینــدی اشــاره میکنــد
کــه طــی آن زبــان یــک موضــع اجتماعــی بــرای فــرد ایجــاد میکنــد و بــه اینطریــق او را بــه
یــک ســوژۀ ایدئولوژیــک بــدل میکنــد) ســوژه خودآییــن نیســت ،بلکــه گفتمــان (یــا گفتمانهــا)
آنرا تعییــن میکنــد .بــه تعبیــر «فوکــو» ســوژهها در گفتمانهــا خلــق میشــود ،ســوژه چندپــاره
ً
اســت؛ بدینمعنــی کــه فقــط بــه یــک شــکل و صرفــا توســط یــک گفتمــان در یــک موقعیــت
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واحــد قــرار نمیگیــرد ،بلکــه گفتمانهــای مختلــف موقعیتهــای متفاوتــی بــه آن نســبت
میدهنــد .ازطــرف دیگــر ،ســوژه تعینناپذیــر اســت؛ یعنــی گفتمانهــای متعــارض او را در
موقعیتهایــی قــرار میدهنــد کــه باعــث ایجــاد تضــاد میشــوند .در اینجــا غیریتســازی
ً
نقــش اصلــی را ایفــا میکنــد .هــر گفتمانــی ضرورتــا نیــاز بــه گفتمــان رقیــب دارد تــا بهواســطۀ
آن هویتیافتــه و نظــام معنایــی خــود را براســاس آن تنظیــم کنــد .هیــچ جامعــۀ یکدســتی
را نمیتــوان یافــت کــه در آن فقــط یــک گفتمــان حاکــم باشــد .هــر گفتمانــی بهمنظــور هویــت
یافتــن بــه ناچــار شــروع بــه تولیــد دشــمن بــرای خــود میکنــد .دوگانــۀ شــکلگرفتۀ «مــا» و
«آنهــا» بهصــورت برجستهســازی و حاشــیهرانی در کــردار و رفتــار ســوژه نمایــان میشــود.
«مــا» برجســته شــده ،و «آنهــا» بــه حاشــیه رانــده میشــوند؛ بنابرایــن هویتیابــی بهواســطۀ
غیریتســازی و غیریتهــا بــه کمــک برجستهســازی و حاشــیهرانی شــکل میگیرنــد؛ از ای ـنرو
هرگــز نمیتــوان ســیر تطــور و تحــول یــک گفتمــان یــا نظــام معنایــی آنرا مــورد بررســی قــرار
ً
داد ،مگــر آنکــه آنرا در مقابــل رقیــب یــا غیــر قــرار داد .نهایتــا در نظریــۀ ال کلــو و موفــه هــدف
فهــم و روشــن کــردن ظهــور و منطــق گفتمانهــا و هویتهــای برساختشــدۀ اجتماعــی اســت
کــه آنهــا بــه کارگــزاران اجتماعــی اعطــا میکننــد و همچنیــن فهــم امــر اجتماعــی اســت بــه
مثابــه برســاختی اجتماعــی؛ بنابرایــن بــا اســتفاده از ابزارهــای گفتمانــی هــر پدیــدۀ اجتماعــی را
میتــوان تحلیــل کــرد .ایــدۀ کلــی در ایــن دیــدگاه ایــن اســت کــه پدیدههــای اجتماعــی هرگــز
تــام و تمــام نیســتند .معانــی هی ـچگاه نمیتواننــد بــرای همیشــه تثبیــت شــوند و اینامــر راه را
بــرای کشــمکشها و چالشهــای دائمــی اجتماعــی بــر ســر تعاریــف و هویــت بازمیگــذارد کــه
خــود تأثیــرات اجتماعــی بهدنبــال دارد (یورگنســن و فیلیپــس1394 ،؛ ال کلــو و موفــه1393 ،؛
ســلطانی1384 ،؛ علیپــور و همــکاران.)1396 ،
روششناسی پژوهش
همانطورکــه پیشتــر گفتــه شــد ،روش پژوهــش حاضــر ،روش تحلیــل گفتمــان ال کلــو و
موفــه اســت .در روش تحلیــل گفتمــان ال کلــو و موفــه «ســامانۀ نشــانگانی یــا مفصلبنــدی
هــر گفتمــان ،بــه گــرد دال کانون ـیاش نظــام مییابــد .در ایــن ســامانه ،نشــانگان و مفاهیــم
ماننــد حلقههــای یــک زنجیــر عمــل میکننــد .هــر حلقــه دارای وزن و بــار اختصاصــی خــود
اســت .در اینمیــان حلقــهای کــه دارای بیشــترین اهمیــت و تأثیــر اســت ،نشــانۀ مرکــزی
خوانــده میشــود .مبنــای شناســایی دال کانونــی ،امــری گفتمانــی اســت کــه مبنــای انســجام
و هماهنگــی میــان ایــن دال و لحظههــا بــوده و دالهــای دیگــر براســاس ارتباطــی کــه بــا آن
برقــرار میکننــد و پیونــدی کــه شــکل میگیــرد ،تعریــف میشــوند .ایــن نشــانه ،مبنــای اصلــی
ســامانیابی یــک خوشــۀ نشانهشــناختی اســت و کلیــت یــک منظومــۀ گفتمانــی بیــش از هــر
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چیــز بــا ارجــاع بــه آن فهــم میشــود .ایــن دال ،درصــورت تمهیــد ســنجیده و بهینــه ،بــا انتســاب
بــه دالهــا و مدلولهــا و مصادیــق دیگــر ،مبنایــی فراهــم م ـیآورد بــرای هویتیابــی گفتمــان
خــودی ،بیقــراری گفتمانهــای ه ـمآورد و بــه حاشــیهرانی گفتمــان هژمــون .دیگــر نشــانهها
و مفاهیــم یــک گفتمــان بــه دور ایــن دال کانونــی میگردنــد» (رضائیپنــاه و شــوکتیمقرب،
 .)184 :1394مقولــۀ رفــاه تأمیــن اجتماعــی نمونـهای از یــک دال اصلــی اســت و گفتمانهــای
مختلــف محتــوای متفاوتــی بــه ایــن دال میبخشــند .اینامــر بنــا بهنظریــۀ ال کلــو و موفــه
( )1393ازطریــق پیونــددادن دالهــا در قالــب زنجیرههــای هــمارزی انجــام میگیــرد کــه
هویــت را براســاس نســبتش بــا دیگــران ایجــاد میکنــد .برســاخت گفتمانــی «عدالــت جســیتی»
بــه دقــت مشــخص میکنــد کــه «تأمیــن اجتماعــی» بــا چ ـ ه چیزهایــی هــم ارز و معــادل و بــا
چــه چیزهایــی متفــاوت اســت .واحدهــای موردمطالعــۀ پژوهــش حاضــر متــن ســخنرانیهای
روســای دولتهــا و مثابــه ســازندۀ گفتمــان و برخــی متــون قوانیــن مصــوب مرتبــط بــا رفــاه
و تأمیــن اجتماعــی در ایــن دولتهــا [دولــت مســتضعفین ( ،)1360-1368دولــت ســازندگی
( ،)1368-1376دولــت اصالحــات ( )1376-1384دولــت عدالتمحــور (])1384-1392
اســت کــه از متــون بــه روش نمونهگیــری نظــری ،واحدهایــی کــه بــه مســألۀ پژوهــش حاضــر
مربــوط بودنــد ،بــه روش هدفمنــد شناســایی و انتخــاب شــدند .متــون مــورد تحلیــل عبارتنــداز:
ً
ســخنرانیهای مقامــات عالــی کشــور ،خصوصــا روئســای جمهــور ،قانــون برنامههــای توســعه،
اقدامــات عملــی مربوطــه و مقــررات و گزارشهــای وزرات رفــاه و تأمیــن اجتماعــی اســت کــه
توســط هــر یــک از دولتهــای مذکــور در دورۀ زمانــی خــود انجــام گرفتــه اســت .برنامههــای
توســعه شــامل پنــج برنامــۀ توســعۀ 2بعــد از انقــاب اســامی اســت؛ برنامــۀ اول توســعه (ســال
 1368تــا  ،)1373برنامــۀ دوم توســعه (ســال  1374تــا  ،) 1378برنامــۀ ســوم توســعه (ســال
 1379تــا  ،)1383برنامــۀ چهــارم توســعه (ســال  1384تــا  ،3)1388و برنامــۀ پنجــم توســعه
(ســال  1390تــا  )1394میباشــد.
یافتههای پژوهش
چنانکــه پیشتــر اشــاره شــد ،هــدف ایــن پژوهــش ،شناســایی و معرفــی نشــانههای ســاخت
گفتمــان رفاهــی در چهــار دولــت پــس از انقالب اســامی اســت .بــرای اینمنظور ســخنرانیهای
ً
مقامــات عالــی کشــور خصوصــا روئســای جمهــور ،برنامههــای توســعه و اقدامــات عملــی مربــوط
بــه امــور رفاهــی 4و مقــررات رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در هــر چهــار دولــت مذکــور بــه روش تحلیــل
گفتمــان ال کالو و موفــه مــورد تحلیــل قــرار میگیــرد؛ بــه اینصــورت کــه چهــار دولــت مذکــور
بهترتیــب زمانــی آورده شــده و در هــر یــک ،ابتــدا شــرایط ظهــور گفتمــان کالن سیاســی آنهــا
بیــان میشــود؛ چــرا کــه گفتمــان کالن سیاســی هــر دولــت ،خردهگفتمــان رفاهــی آن دولــت

95

96

دوفصلنامۀ پژوهشهای جامعهشناسی معاصر
سـ ــال  ،10شـ ـ ــمارۀ  ،19پاییـ ــز و زمسـ ـ ــتان 1400

را متأثــر ســاخته و بــه آن هویــت و جهــت میبخشــد .در قــدم بعــدی ،برنامههــای توســعه
و اقدامــات عملــی مبتنیبــر آن برنامههــا در زمینــۀ رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بررســی شــده و
درنهایــت مفصلبنــدی گفتمــان رفاهــی دولــت موردنظــر شــامل نشــانههایی چــون :دال
مرکــزی ،دالهــای شــناور و خالــی موردتحلیــل قــرار میگیرنــد .بــه اینترتیــب شــباهتها و
تفاوتهــای گفتمــان رفاهــی دولتهــای مذکــور در رابطــه بــا یکدیگــر آشــکار میشــوند.
گفتمــان رفــاه در دولــت مســتضعفین ( :)1360-68تأ کیــد مــداوم رهبــر انقــاب
بــر حمایــت از مســتعضعفین و رویکــرد «دولــت موســوی» در حمایــت از ایــن قشــر و تکــرار
مــدام واژۀ مســتعضعف ازســوی حاکمیــت و دولــت ،گفتمــان حاکــم را میتــوان «گفتمــان
مســتضعفمحور» نامیــد .امــام خمینــی؟هر؟ معتقــد بــود کــه جهتگیــری اقتصــاد در اســام در
راســتای حفــظ منافــع محرومــان و گســترش مشــارکت عمومــی آنــان اســت و مبــارزۀ اســام بــا
زرانــدوزان بزرگتریــن هدیــه و بشــارت انســان از اســارت و فقــر و تهیدســتی بهشــمار م ـیرود
(مومنــی .)117 :1396 ،ایــن ایدئولــوژی باعــث کشــاندن گروههــای فقیــر و مســتضعف از
حاشــیه بــه متــن شــد؛ چراکــه از یکطــرف طبقــات پاییــن جامعــه از یــک حکومــت اســامی
انتظــار بهبــود وضعیــت خــود را داشــتند و ازطــرف دیگــر حکومــت جدیــد نیــز بــرای حفــظ
پایــگاه مردمــی و مشــروعیت حداقلــی نیازمنــد پشــتیبانی کســانی بــود کــه مدعــی حمایــت از
آنهاســت؛ همچنیــن حکومــت در پــی ازمیــان برداشــتن دســتگاه دیوانســاالری رژیــم گذشــته
و نیــز ایجــاد نیــروی نظامــی پشــتیبان و حافــظ انقــاب بــود و طبقــات مذکــور میتوانســتند
نیــروی جایگزیــن مناســبی را فراهــم نمایــد (عزیزیمهــر .)93 :1389 ،حمایــت از طبقــات
فقیــر و آســیبپذیر جامعــه یکــی از وظایــف اصلــی دولــت موســوی بــوده اســت؛ چنانکــه وی
در ایــن رابطــه میگویــد« :بــدون عدالــت هــر ســاله صدهــا و هزارهــا فــرد در ایــن جامعــه از فــرط
تنگدســتی ،ترکتحصیــل میکننــد .اســتعدادهایی کــه در صــورت رشــد بــا قــدرت مدیریــت
خــود میتواننــد کشــوری را متحــول نماینــد بهخاطــر نــان شــب ،مقــروض میشــوند .آنهــا کــه
بایــد آیندهســاز فرهنــگ مــا باشــند چــه بســیار کــه حتــی خوانــدن و نوشــتن نیــز نمیآموزنــد.
بــدون عدالــت ایــن ســرمایههای بشــری بــه مثابــه انبــان بــذری هســتند کــه گوش ـهای افتــاده
باشــند» (موســوی .)16 :1377 ،بدینترتیــب ،عدالــت از دیــدگاه موســوی بهمعنــای ایجــاد
وضعیتــی اســت کــه طبقــات پاییــن جامعــه هــم بتواننــد از منابــع و امکانــات اســتفاده کننــد.
بــه عقیــدۀ وی ،طبقــات مســتضعف در رقابتــی نابرابــر بــا طبقــۀ مرفــه قــرار گرفتــه و در نتیجــه
نتوانســتهاند بــه انــدازۀ الزم از منابــع و امکانــات جامعــه بهرهبــرداری کننــد؛ درحالیکــه
ثروتمنــدان جامعــه همــۀ منابــع را در قبضــۀ خــود قراردادهانــد .همیــن مســأله باعــث میشــود
دولــت موســوی بهدنبــال ایجــاد وضعیتــی باشــد کــه طبقــات پاییــن جامعــه هــم بتواننــد از
منابــع و امکانــات اســتفاده کننــد؛ و بدینترتیــب ،در نتیجــۀ هژمونــی ایــن گفتمــان بســیاری
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از نهادهــای بیمهای-حمایتــی حکومــت پهلــوی منحــل شــد یــا در ســاختار اجرایــی جدیــدی
بـهکار گرفتــه شــدند .چنانکــه «ســازمان ملــی خدمــات اجتماعــی» و «ســازمان تأمیــن خدمــات
درمانــی» عمــًا منحــل شــدند؛ نهادهــای حمایتــی پهلــوی ازجملــه «ســازمان ملــی رفــاه خانــواده
ایــران»« ،انجمــن ملــی حمایــت کــودکان» و ...بــه «وزارت بهــداری و بهزیســتی» وقــت انتقــال
یافتنــد؛ برخــی دیگــر از نهادهــای حمایتــی حکومتــی در ســاختار جدیــدی همچــون «ســازمان
بهزیســتی کشــور» ادغــام شــدند .تغییــر نــام بنیادهــای حمایتــی هماننــد« :بنیــاد پهلــوی»
ً
بــه «بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان» صرفــا یــک تغییــر صــوری ارزیابــی نمیشــود؛ بلکــه ایــن
نامگــذاری جدیــد یکــی از شــیوههای گفتمــان بــرای تثبیــت واقعیــت و معانــی جدیــد محســوب
میشــود .ایــن تغییــر نــام ،تحولــی بنیــادی در ماهیــت و رویکردهــای سیاســتهای رفاهــی
را بازنمایــی میکنــد کــه بــا هــدف مســتضعفمحوری صــورت گرفتــه اســت« .ایــن بنیادهــا بــا
فعالیتهــای خــود «نــرخ تحــرک اجتماعــی» را درمیــان طبقــات متوســط و پاییــن ،افزایــش
دادنــد .آنهــا بــه افــرادی از گــروه هــای متوســط و پاییــن بــرای حرکــت بهســوی موقعیتهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی و حرفــهای جدیــد کمــک کردنــد» (عزیزیمهــر.)96 :1389 ،
جــدول  ،1بهشــرایط داخلــی ،خارجــی و اقدامــات و برنامههــای رفاهــی و تأمیــن اجتماعــی
در دورۀ حاکمیــت گفتمــان مســتضعفین اشــاره شــده اســت.
جدول  .1شرایط داخلی و خارجی مؤثر بر اقدامات و برنامههای رفاهی دولت مستضعفین.
شرایط داخلی
اوج جنگ تحمیلی
بیثباتی اقتصادی
اقتصاد کامالً دولتی
افزایش صادرات نفت از سال  61تا
 64و کاهش آن از سال  65تا 67
شعار حمایت از مستضعفان

شرایط خارجی
تحریمهای آمریکا علیه ایران
غلبۀ گفتمان چپ مارکسیستی
در جهان و چپ روشنفکر
دینی در داخل

اقدامات و برنامه های رفاهی و تأمین اجتماعی
تدوین برنامۀ صفر توسعه با برنامههای رفاهی محدود
انحالل برخی نهادهای بیمهای-حمایتی حکومت پهلوی
تأسیس نهادهای جدید همچون بنیاد مستضعفان و جانبازان ،کمیتۀ
امداد امام خمینی ،بنیاد مسکن ،بنیاد شهید ،بنیاد پانزده خرداد،
تعاونیهای مصرف و مسکن ،جهاد سازندگی و نیز سازمان بهزیستی
برنامۀ اعطای یارانه و نظام توزیع کوپنی
ایجاد طرح شهید رجایی
گسترش خدمات بیمهای با استخدام افراد در مشاغل دولتی

بدینترتیــب ،گفتمــان کالن انقالبی-اســامی اوایــل انقــاب بهدلیــل فضــای مشــحون
از آمــال و آرزو بــرای ســاختن جامعــهای اســامی در درون خــود دارای مؤلفههــای قدرتمنــد
عدالتطلبانــه بــود .مهمتریــن مســألۀ اجتماعــی دولــت موســوی ،شــکاف زیــاد فقیــر و
غنــی بــوده و دغدغــۀ اصلــی رهبــران و سیاس ـتگذاران بعــد از مســألۀ جنــگ ،پــر کــردن ایــن
شــکافها و کمکــردن فاصلــۀ طبقاتــی ازطریــق برنامههــای مختلــف ازجملــه :سیاس ـتهای
توزیعــی ،اقتصــاد برنامهریــزی شــده و برنامههــای حمایتــی تأمیــن اجتماعــی و بهطورکلــی
برپایــی عدالــت اجتماعــی بهمعنــای حمایــت از فرودســتان و مســتضعفان بــوده اســت؛
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از ایــنرو گفتمــان رفــاه دولــت جنــگ بــا ساختارشــکنی از دال مرکــزی گفتمــان رفــاه قبــل از
انقــاب کــه «صنــف محــوری» بــود ،شــکلگرفت و بــا ایجــاد تزلــزل در معنــای تثبیــت شــده و
غیریتســازی بــا آن بــه مفصلبنــدی گفتمــان خــود بــا نشــانۀ مرکــزی «مســتضعف محــوری»
و دالهــای شــناور «حمایــت بیمــهای از کارگــران ،کارمنــدان و بیــکاران»« ،حمایــت همــۀ
جانبــه از خانوادههــای آســیب دیــده در دوران انقــاب و جنــگ»« ،کاهــش فقــر و فاصلــۀ
طبقاتــی» ،و«پرداخــت مســتمری بــه فقــرای ســالمند» مبــادرت نمــود .گفتمــان رفاهــی دولــت
جنــگ نشــان میدهــد کــه آن کامــًا تحتتأثیــر گفتمــان کالن اســامی-انقالبی بــا دال اصلــی
«عمــل بــه تکلیــف شــرعی» و دالهــای شــناور «کمــک بــه اقشــار ضعیــف»« ،ســاده زیســتی»،
«ادای دیــن نســبت بــه انقــاب و جنــگ و رزمنــدگان» بــوده اســت .در ایــن گفتمــان بــه ُبعــد
«نیــاز» در مقایســه بــا ُبعــد «اســتحقاق و شایســتگی» بیشــتر توجــه شــده اســت؛ همچنیــن
بیشــتر اقدامــات دولــت و حاکمیــت در قالــب نهادهــای حمایتــی صــورت گرفتــه و کمتــر دارای
چارچــوب بیم ـهای بــوده اســت .بههمیــن جهــت« ،حمایــت بیم ـهای از آحــاد مــردم» بــه دال
خالــی گفتمــان رفاهــی دولــت جنــگ تبدیــل میگــردد.
جدول  .2نظام معنایی گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی در دولت مستضعفین
دالمحور (دال مرکزی)
مستضعفمحوری

نشانگان معنایی (مدلولها)

پرداخت مستترری ه قررای اتمنر ،حرمیت از خمنوادههمی آاتب
دیت ه در دررا انرب ر ن،تد در لتمنت ناتمدهتمی رقتمه اتمزه
اأاتب ،حرمیت هبر ای از کمرم ،ا کمرگرا ر هبکمرا در لمن
نامدهمی هبر ای ر مسترر کمهش قرر ر قمصلۀ طبرما

دال(های) خالی

حرمیت هبر ای از آحمد مردم

گفتمــان رفــاه در دولــت ســازندگی ( :)1368-76پایــان جنــگ تحمیلــی و خســارتهای
ناشــی از آن ،بازنگــری قانــون اساســی ،انتظــار مــردم بــرای پایــان یافتــن مشــکالت زندگــی پــس
از یــک دهــه ســختیها ،رو بــه سراشــیبی بــودن اقتصــاد سوسیالیســتی و فروپاشــی اتحــاد
جماهیــر شــوروی و تأثیــر آن بــر سیاسـتهای جهانــی و ازجملــه اقتصــاد ایــران ،کاهــش ســرمایۀ
ملــی ،تحریــم اقتصــادی و برخــی اقدامــات بینالمللــی مبنیبــر اصــاح ســاختار اقتصــادی
کشــور ،ازجملــه عوامــل طــرح گفتمــان ســازندگی و آغــاز ســریعتر توســعۀ اقتصــادی براســاس
اقتصــاد آزاد ازســوی دولــت بــود (فاضلــی و کردونــی .)138 :1387 ،جهتگیــری اصلــی
سیاس ـتهای اقتصــادی دولــت هاشــمی ،سیاســت تعدیــل ســاختاری بــود کــه ازســوی بانــک
جهانــی بــه کشــورهای درحــال توســعه و دارای اقتصــاد دولتــی تجویــز هــدف ایــن مجموعــه از
سیاس ـتها در وهلــۀ اول ازمیــان بــردن عــدم تعادلهــای تاریخــی اقتصــاد ایــران و درنهایــت
دســتیابی بــه «رونــق اقتصــادی» بــود .در دورۀ ســازندگی ،الیحــۀ برنامههــای اول و دوم توســعه

اسدی و همکاران
تحلیل گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی در دولتهای...

بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید .اولیــن برنامــۀ توســعۀ کشــور کــه قانــون برنامــۀ
آن بیــن ســالهای  1368تــا  1373اجرایــی شــد ،تــاش در جهــت تأمیــن قســط اســامی و
ً
عدالــت اجتماعــی و خصوصــا در حــوزۀ حمایتهــای بیمــهای و تأمیــن اجتماعــی بــود کــه
ازطریــق بنــد  5مشــتملبر تأمیــن نیازمندیهــا و گســترش حمایتهــای اقتصادی-اجتماعــی
از خانوادههــای شــهدا و( ...ردیــف  ،)1-5تهیــه و تدویــن چارچــوب نظــام تأمیــن اجتماعــی
براســاس اصــل  29قانــون اساســی 5و ایجــاد زمینههــای مناســب بــرای اجــرای آن (ردیــف
 ،)4-5بررســی و تدویــن سیاس ـتهای مربــوط بــه بیمههــای اجتماعــی روســتاییان (ردیــف
 )6-5و همچنیــن تأمیــن حداقــل نیازهــای اساســی عامــۀ مــردم ازطریــق (بنــد  )6مشــتملبر
تأمیــن آموزشهــای عمومــی بهداشــتی-درمانی و مراقبتهــای بهداشــتی اولیــه بــرای عامــۀ
مــردم بــا تأ کیــد بــر مناطــق محــروم و روســتایی کشــور (ردیــف  )2-6برجستهســازی شــدهاند.
ازجملــه مشــکالت اساســی کــه در برنامــۀ اول توســعه بــه آن اشــاره شــده عبارتنــداز :مشــخص
نبــودن وضعیــت خدماتــی (نــوع خدماتــی کــه بایــد ارائــه گــردد) و ســازمانی کــه باعــث گردیــده
خدمــات بهصــورت مــوردی و توســط ســازمانهای متعــدد ارائــه گــردد؛ عــدم وجــود اطالعــات
و آمــار موردنیــاز در زمینــۀ جمعیــت نیازمنــد ایــن خدمــات؛ کمبــود نیــروی انســانی متخصــص
ارائــه خدمــات ،بهویــژه در زیربخــش خدمــات بهزیســتی؛ عــدم تکافــوی منابــع مالــی در
دســترس در رابطــه بــا حجــم عظیــم نیــاز جامعــه بــه ایــن خدمــات.
جهــت رفــع نارســاییهای فــوق ،تصمیماتــی بهشــرح زیــر در برنامــۀ اول توســعه گنجانــده
شــد :تهیــۀ طــرح جامــع تأمیــن اجتماعــی و بهزیســتی؛ پایهریــزی تشــکیالتی اجــرای طــرح
جامــع؛ بررســی و بازبینــی و انجــام تغییــرات الزم در نظــام بیمــۀ درمانــی ،البتــه بخشــی از
تصمیمــات فــوق ازجملــه تهیــۀ طــرح جامــع تأمیــن اجتماعــی و بهزیســتی تــا ســال  1383برروی
کاغــذ باقیمانــد و جنبــۀ عملــی پیــدا نکــرد .دومیــن قانــون برنامــۀ توســعه در بیــن ســالهای
 1374تــا  1378اجــرا شــد؛ امــا دولــت در ایــن برنامــه در قالــب چهــار تبصــره موضــوع رفــاه و
تأمیــن اجتماعــی را موردتوجــه قــرار داده اســت :پرداخــت کمــک هزینــۀ معــاش ماهانــه بــه
اقشــار کمدرآمــد (تبصــرۀ  ،)12پرداخــت مســتمری بــه خانوادههــای ایثارگــران (تبصــرۀ ،)13
ً
تأمیــن صددرصــدی نیازهــای درمانــی جانبــازان (تبصــرۀ  13بنــد د) و نهایتــا پرداخــت ســرانۀ
هزینههــای درمــان بیمهشــدگان بــه صندوقهــای تأمیــن اجتماعــی (تبصــرۀ .)18
در مســتندات برنامــۀ دوم توســعه در حــوزۀ رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،نقدهــای زیــر بــه
عملکــرد دولــت صــورت پذیرفــت :فقــدان مرجعیــت واحــد در امــر تأمیــن اجتماعــی بهعنــوان
سیاســتگذار و هماهنگکننــده؛ نامشــخص بــودن سیاســت و نحــوۀ پوشــش روســتاییان؛
عــدم کارایــی نظــام بیمــۀ درمانــی کشــور؛ عــدم برنامهریــزی و هماهنگــی درون ســازمانی و بیــن
بخشــی .دولــت بــرای رفــع ضعفهــای فــوق و اهــداف برنامــۀ دوم توســعه کشــور کــه محــور
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اصلــی آن ،تعمیــم «گســترش و بهبــود نظــام تأمیــن اجتماعــی» بــود ،سیاس ـتهایی همچــون
تأمیــن منابــع مالــی بهمنظــور ارائــه خدمــات حمایتــی ،توســعه بیمههــای اجتماعــی بــه گروههــا
و اقشــار مختلــف مــردم و توســعۀ بیمــه خدمــات درمانــی اتخــاذ و پیگیری نمــود .در برنامۀ دوم
توســعه بهدالیلــی همچــون :شــکاف فزاینــدۀ طبقاتــی و اعتراضهــای مــردم در چنــد شــهر بــه
وضــع بــد معیشــتی ،توجــه بیشــتری بــه راهبــرد حمایتهــای اجتماعــی (همزمــان بــا توجــه بــه
راهبــرد بیمههــای اجتماعــی) صورتگرفــت و پرداخــت مســتمری بــه اقشــار نیازمنــد و محــروم
مدنظــر قــرار گرفــت .در ایــن دوره ،نهادهــای مختلفــی در حــوزۀ حمایتــی نیــز تأســیس شــدند؛
ازجملــه میتــوان بــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (در ســال  1368و در اجــرای اصــل  49قانــون
اساســی تأســیس شــد) و ســتاد رســیدگی بــه امــور آزادگان (در ســال  68تأســیس و در ســال
 1383بــا بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران ادغــام شــد) جهــت حمایــت از اقشــار آســیبپذیر جامعــه
بهخصــوص آســیبدیدگان ناشــی از جنــگ تحمیلــی اشــاره کــرد؛ هرچنــد دولــت ســازندگی
بهدلیــل شــرایط و تقاضاهــای اجتماعــی مجبــور بــه فراهــم کــردن امــور رفاهــی و تأمیــن
اجتماعــی بــود؛ امــا ازســوی دیگــر ،برنامــۀ اصلــی دولــت ســازندگی ،وداع تدریجــی بــا اقتصــاد
دوران جنــگ و آغــاز ســریعتر توســعۀ اقتصــادی براســاس اقتصــاد آزاد و اجــرای سیاس ـتهای
تعدیــل ســاختاری بــود .بــه اعتقــاد خیلــی از کارشناســان ،دولــت ســازندگی ،تأمیــن اجتماعــی
و عدالــت اجتماعــی را در حاشــیۀ برنامــۀ تعدیــل ســاختاری قــرارداد؛ و بــه اقداماتــی چــون:
کاهــش تدریجــی یارانههــا ،کاهــش کســری بودجــۀ دولــت ازطریــق کاهــش هزینههــای دولــت،
افزایــش مالیاتهــا ،خصوصیســازی و رهاســازی کنتــرل قیمتهــا دسـتزد؛ بنابرایــن ،تدویــن
ً
و اجــرای برنامــۀ اول و دوم توســعه کــه عمدتــا معطــوف بــه توســعۀ اقتصــادی دولتمحــور
و مبیــن برجستهســازی جبــران کاســتیهای ناشــی از توســعۀ اقتصــادی بــرای آحــاد جامعــه
بــود ،امــا متأســفانه بهدلیــل اجــرای ناقــص سیاســت تعدیــل ســاختاری ،منتــج بــه بهبــود
ُ
شــرایط زندگــی مــردم نشــدند و حاصــل آنهــا افــت چش ـمگیر رفــاه اکثریــت مــردم و گســترش
فقــر (بهخصــوص درمیــان طبقــات پایینتــر) و نابرابــری و نارضایتــی گردیــد .در جــدول ،3
بهشــرایط داخلــی و خارجــی مؤثــر بــر اقدامــات و برنامههــای رفاهــی دولــت ســازندگی اشــاره
شــده اســت.
بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت ،در تحلیــل گفتمــان رفاهــی دولــت ســازندگی میتــوان چنیــن
گفــت کــه :گفتمــان رفــاه دولــت ســازندگی بــه ســاختار شــکنی از دال مرکــزی گفتمــان رفــاه دورۀ
جنــگ کــه «مســتضعف محــوری» بــود ،پرداخــت و بــا ایجــاد تزلــزل در معنــای تثبیــت شــدۀ آن،
شــروع بــه مفصلبنــدی گفتمــان خــود بــا نشــانۀ مرکــزی «جبــران کاســتیهای ناشــی از توســعۀ
اقتصــادی بــرای آحــاد جامعــه» کــرد .در نتیجــه «حمایــت بیمـهای و درمانــی از قشــر کارگــران،
کارمنــدان و بیــکاران»« ،پرداخــت مســتمری بــه اقشــار نیازمنــد ،بیسرپرســت و کمدرآمــد»،
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اسدی و همکاران
تحلیل گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی در دولتهای...

جدول  .3شرایط داخلی و خارجی مؤثر بر اقدامات و برنامههای رفاهی دولت سازندگی.
شرایط داخلی
پایان جنگ تحمیلی
بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ
اصالح ساختار اقتصادی به توصیۀ
بانک جهانی
بازنگری قانون اساسی

شرایط خارجی
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تفکر
سوسیالیستی
تداوم نسبی تحریمهای آمریکا علیه ایران

اقدامات و برنامههای رفاهی و تأمین اجتماعی
اولین برنامۀ توسعه و توجه به عدالت اجتماعی خصوصاً در بند 5
دومین برنامۀ توسعه و توجه به رفاه و تأمین اجتماعی در  4تبصره
تداوم پرداخت یارانه به کاالهای اساسی
تأکید بر حمایتهای بیمهای دولت از آحاد جامعه
بیمههای اجتماعی روستاییان ،ادغام کلی صندوقهای دستگاهها و
شرکتهای دولتی در صندوق بازنشستگی ،ترمیم مستمریها
متناسب با تغییرات حداقل دستمزد و افزایش هزینۀ زندگی
تأسیس ستاد اجرایی فرمان امام و ستاد رسیدگی به امور آزادگان

«تعمیــم بیمههــای اجتماعــی و درمانــی بــه قشــرهای بیشــتری از مــردم» و همچنیــن «حمایــت
همهجانبــه از خانوادههــای آســیبدیده در دوران انقــاب و جنــگ» بــه دالهــای شــناور ایــن
گفتمــان تبدیــل شــدند.
چنانکــه مالحظــه میشــود ،دال «حمایتهــای بیمــهای از آحــاد مــردم» ،دال خالــی
گفتمــان رفاهــی دولــت جنــگ بــود کــه بــه حــوزۀ گفتمانگونگــی آن ســرریز شــده بــود؛
لــذا گفتمــان رفاهــی ســازندگی ،آن را در قالــب مطالبــۀ برنامههــای اول و دوم توســعه در
درون گفتمــان خــود ،ســازماندهی کــرد .امــا گفتمــان رفاهــی ســازندگی نیــز بــا پرداختــن بــه
حمایتهــای بیم ـهای از تحقــق «حمایتهــای اجتماعــی» غافــل شــد و بــه اینترتیــب آنرا
بــه دال خالــی گفتمــان رفاهــی خــود مبــدل ســاخت.
جدول  .4نظام معنایی گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی در دولت سازندگی.
دالمحور (دال مرکزی)
رفاه و تأمین اجتماعی
جبران محور

نشانگان معنایی (مدلولها)

حمایت از خانوادههای آسیبدیده در دوران انقالب و جنگ در
قالب نهادهای رفاهی تازه تأسیس ،پرداخت مستمری به اقشار
نیازمند ،بیسرپرست و کمدرآمد ،تعمیم بیمههای اجتماعی و
درمانی به قشرهای بیشتری از مردم ،حمایت بیمهای و درمانی از
کارمندان ،کارگران و بیکاران در قالب نهادهای بیمهای و مستقر

دال(های) خالی
حمایتهای
اجتماعی

گفتمـان رفـاه دولـت اصالحـات (« :)1376-84دولـت خاتمـی» از سـال  1376شـروع
و تـا سـال  1384ادامـه داشـت .در ایـن دوره ،گفتمـان کالن سیاسـی بـا دال محـوری «توسـعۀ
سیاسـی» بـا داللتهـای «جامعـۀ مدنـی»« ،مشـارکت و حـق رأی»« ،اصالحـات»« ،آزادی»،
«قانونگرایـی» و«مردمسـاالری» شـکلگرفت .مدلهـای ایـن دولـت ،پـروژۀ توسـعه را برخلاف
دولـت هاشـمی در سـایۀ یـک دولـت اقتدارگـرا دنبـال نمیکـرد؛ بلکـه ایـن هـدف را محصـول
13
شـهروندان در فضـای آزاد و قانونمنـد میدانسـت.
حضـور مؤثـر جامعـۀ مدنـی و مشـارکت
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گفتمــان اصالحــات ازطریــق دال جامعــۀ مدنــی و شــهروندی بــر گفتمــان رفــاه و تأمیــن
اجتماعــی تأثیــر گذاشــت .در گفتمــان اصالحــات ،تضمیــن حــق برخــورداری از تأمیــن اجتماعی
و اجــرای اصــل  29قانــون اساســی ،مرحلــۀ ضــروری و اجتنابناپذیــر بــرای رســیدن بــه جامعــۀ
مدنــی و حقــوق شــهروندی محســوب میشــد .ایــن گفتمــان ،نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی
را فراتــر از رفــع نیازهــای مــادی افــراد جامعــه قلمــداد میکنــد و بــاور دارد کــه مــردم فقــط نــان
نمــی خواهنــد ،مــردم بهدنبــال کرامتهــای دیگــری هســتند کــه بایــد در نظــام جامــع تأمیــن
اجتماعــی تعریــف شــود و هیچوقــت تصــور نمیکننــد کــه بــا پرداخــت یارانــه و کمکهــای
معیشــتی میتــوان کاســتیها را رفــع یــا حتــی کاهــش داد .ازنظــر خاتمــی ،شــرط از بیــن بــردن
فقــر و برقــراری رفــاه ازطریــق رشــد اقتصــادی امکانپذیــر اســت و باالرفتــن ســطح رفــاه همــۀ
مــردم شــرط الزم بــرای فقرزدایــی در جامعــه اســت ،ولــی شــرط کافــی نیســت و بایــد ایــن توســعه
همــراه بــا عدالــت باشــد و ایــن عدالــت ،جــز ازطریــق نظــام تأمیــن اجتماعــی فراگیــر و کارآمــد
امکانپذیــر نیســت و بدینترتیــب تفســیری کــه از عدالــت ارائــه میدهــد مبتنیبــر ایجــاد
فرصتهــای مســاوی و تضمیــن دسترســی برابــر بــه امکانهاســت.
در دورۀ اصالحــات ،الیحــۀ برنامههــای ســوم و چهــارم توســعۀ کشــور بــه تصویــب مجلــس
شــورای اســامی رســید .قانــون برنامــۀ ســوم توســعه در بیــن ســالهای  1379تــا  1383اجــرا
شــد و تــا ســال  1384ادامــه یافــت .ایــن برنامــه در راســتای گفتمــان جامعــۀ مدنــی و حقــوق
شــهروندی دولــت اصالحــات بــود و در آن رهنمودهایــی همچــون «ارتقــاء فرهنــگ مشــارکت
عمومــی بــا تأ کیــد بــر اصــل حقــوق شــهروندی و مســئولیت اجتماعــی ،نهادینــه کــردن آزادیهــا
و حقــوق مصــرح در قانــون اساســی ،گســترش مشــارکت مــردم و اعمــال نظــارت عمومــی بــر امــور
مختلــف کشــور ازطریــق گســترش نهادهــای مدنــی در قالــب احــزاب ،گروههــا ،تشــکلهای
صنفــی و تخصصــی و ...بــه ادبیــات برنامهریــزی وارد شــد» (غفــاری و امیــدی.)183 :1388 ،
فصــل پنجــم برنامــۀ ســوم توســعه بــه «نظــام تأمیــن اجتماعــی و یارانههــا» اختصــاص دارد.
براســاس مــادۀ  37ایــن برنامــه ،نظــام تأمیــن اجتماعــی بــا هــدف حمایــت از اقشــار مختلــف در
برابــر رویدادهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و طبیعــی و پیامدهــای آن ازنظــر بازنشســتگی ،پیــری،
بیــکاری ،از کارافتادگــی ،بیسرپرســتی ،در راهماندگــی ،حــوادث و ســوانح و ناتوانیهــای
جســمی ،ذهنــی ،روانــی و نیــاز بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی و مراقبتهــای پزشــکی
ّ
بهصــورت بیمــهای و غیــر آن ،حقــی اســت همگانــی و دولــت مکلــف اســت ایــن خدمــات و
حمایتهــا را بــرای تمــام افــراد جامعــه فراهــم نمایــد .ایــن مــاده در راســتای اصــل  29قانــون
اساســی میباشــد کــه جهــت تحقــق آن در مــادۀ چهلــم ازهمیــن فصــل تصریــح شــده اســت کــه
ســازمانی مناســب ،طراحــی و بــرای تصویــب بــه مجلــس شــورای اســامی تقدیــم گــردد.
بــا تصویــب برنامــۀ ســوم توســعه در فروردینمــاه  ،1379دولــت موظــف شــد طــی
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ش ـشماه ســاختار ســازمانی مناســب نظــام تأمیــن اجتماعــی را بهمنظــور رفــع تداخــل وظایــف
دســتگاههای موجــود ،تحــت پوشــش قــراردادن کل جمعیــت ،افزایــش کارآمــدی و جلــب
مشــارکت دســتگاههای خیریــه و امکانــات مردمــی تهیــه کنــد .نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن
اجتماعــی پــس از کشوقوسهــای فــراوان و پیگیریهــا و تالشهــای «محمــد ســتاریفر» در
بهــار  1383تحــت عنــوان «قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی» بــه تصویــب
مجلــس ششــم رســید .ایــن قانــون بــا هــدف جامعیتنگــری ،انتظامبخشــی و یکپارچگــی در
برنامههــا و فعالیتهــای حــوزۀ تأمیــن اجتماعــی کشــور در  19مــاده طراحــی شــده اســت و
براســاس مــادۀ  11ایــن قانــون وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی تشــکیل شــد.
همچنیــن بنــد (ز) مــادۀ  6ایــن قانــون ،بیــان مــیدارد کــه «دخالــت دولــت در ســطح
فعالیتهــای اجرایــی و کارگــزاری تأمیــن اجتماعــی در مــواردی صــورت میگیــرد کــه میــزان
فعالیــت مؤسســات غیردولتــی کفایــت الزم بــرای ارائــه خدمــات را ننمایــد و یــا بــرای تنظیــم بــازار
خدمــات تأمیــن اجتماعــی و جبــران نقــص بــازار دخالــت دولــت الزم باشــد»؛ عالوهبــر ایــن ،در
بنــد (ی) مــادۀ  6اعــام مــیدارد کــه «بهرهمنــدی صندوقهــای فعــال در ســطح همگانــی
بیمههــای اجتماعــی و درمانــی بابــت هــر عضــو از محــل منابــع عمومــی بهصــورت ســرانه برابــر
خواهــد بــود ،اینامــر مانــع حمایــت دولــت از اقشــار ضعیــف جامعــه نمیباشــد» .بدینترتیــب
و براســاس قانــون فــوق ،شــاهد حرکــت دولــت بهســمت مشــارکت بیشــتر مــردم و ســازمانهای
غیردولتــی و نیــز نهادســازی بــه شــیوهای کارآمــد و پاس ـخگو در حــوزۀ رفــاه و تأمیــن اجتماعــی
هســتیم (عزیزیمهــر.)107 :1389 ،
ازجملــه مــواد دیگــر مرتبــط بــا مقولــۀ رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در برنامــۀ ســوم میتــوان
بــه مــادۀ ( 28ادامــۀ بیمهپــردازی شــرکتهای واگــذار شــده بــه بخــش خصوصــی و تعاونــی)،
مــادۀ ( 38حمایتهــای بیم ـهای همگانــی و مکمــل) ،مــادۀ ( 39حمایتهــای غیربیم ـهای
شــامل پیشــگیری ،توانبخشــی و حمایتــی بــرای نیازمنــدان) ،مــادۀ ( 40پرداخــت تعهــدات
دولــت بــه ســازمانهای بیمــهای و عــدم ایجــاد بدهــی جدیــد) ،مــادۀ ( 44طــرح جامــع
خدمــات بــه ایثارگــران) و مــادۀ ( 172ادغــام صندوقهــای مختلــف نیروهــای مســلح و ایجــاد
ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح) اشــاره نمــود.
قانــون برنامــۀ چهــارم توســعه در زمــان دولــت اصالحــات بــه تصویــب مجلــس شــورای
اســامی رســید و قــرار بــود بیــن ســالهای ( 1388-1384دورۀ دولــت عدالتمحــور) اجــرا
شــود ،امــا ایــن برنامــه ازســوی «دولــت احمدینــژاد» اجــرا نشــد .شــکل و محتــوای ایــن برنامــه
در مقایســه بــا برنامههــای عمرانــی و برنامههــای توســعۀ قبلــی و حتــی بعــد از آن ،حاکــی از
هوشــمندی طراحــان آن و شــناخت شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی آن دوره داشــت .بخــش
ســوم ایــن برنامــه بــا عنــوان «توســعۀ ســامت ،امنیــت انســانی و عدالــت» شــامل دو فصــل
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دوفصلنامۀ پژوهشهای جامعهشناسی معاصر
سـ ــال  ،10شـ ـ ــمارۀ  ،19پاییـ ــز و زمسـ ـ ــتان 1400

تحــت عناویــن «ارتقــای ســامت و بهبــود کیفیــت زندگــی» و «ارتقــای امنیــت انســانی و عدالــت
اجتماعــی» میباشــد کــه مطالــب و موضوعــات رفــاه و تأمیــن اجتماعــی را در  20مــاده کــه  7مادۀ
آن تنفیــذی از برنامــۀ ســوم توســعه اســت ،مطــرح میکنــد .در ایــن برنامــه بهعنــوان مثــال،
کمــک مســتقیم و جبرانــی بــه اقشــار آســیبپذیر از محــل منابــع حاصــل از قیمتگــذاری انــرژی
(بنــد الــف مــادۀ  ،)4ایجــاد و اســتقرار نظــام و ســاز و کار تأمیــن اجتماعی(مــادۀ  ،)9حــق بیمــه
(مــادۀ  ،)28بازنگــری قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه نیــروی کار بــا ســازوکار ســه جانبهگرایــی
دولــت ،کارگــر و کارفرمــا (بنــد د مــادۀ  ،)41تشــکیل شــورای عالــی ســامت و امنیــت غذایــی
(مــادۀ  ،)84انجــام اقدامــات الزم بــرای کاهــش خطــرات و زیانهــای فــردی و اجتماعــی اعتیاد،
پیشــگیری و درمــان ایــدز و نیــز کاهــش بــار بیماریهــای روانــی (مــادۀ  ،)86ارتقــای عدالــت
توزیعــی در دسترســی عادالنــۀ مــردم بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی (مــادۀ  ،)90اســتقرار بیمــۀ
ســامت بــا محوریــت پزشــک خانــواده و نظــام ارجــاع (مــادۀ  ،)91درمــان فــوری و بــدون قیــد و
شــرط مصدومیــن حــوادث و ســوانح رانندگــی در مراکــز خدمــات بهداشــتی و درمانــی (مــادۀ ،)92
تدویــن برنامــۀ جامــع فقرزدایــی و عدالــت اجتماعــی (مــادۀ  ،)95پوشــش جمعیتــی خدمــات
و حمایتهــای مالــی موردنظــر اصــل  29قانــون اساســی (مــادۀ  ،)96تدویــن و اجــرای ســند
راهبــردی خدماترســانی بــه ایثارگــران بــا رویکــرد توانمندســازی و بهبــود وضعیــت اشــتغال،
مســکن ارزان قیمــت ،ارتقــای ســطح اجتماعــی ،درمانــی -معیشــتی و غیــره (مــادۀ  )99و الــزام
تدویــن «منشــور حقــوق شــهروندی»(مادۀ  ،)100گســترش حمایتهــای اجتماعــی چــون تأمیــن
اجتماعــی ،بیمــۀ بیــکاری ،حمایتهــای اجتماعــی از شــاغالن بــازار کار غیررســمی ،توانبخشــی
معلولیــن و برابــری فرصتهــا بــرای زنــان و مــردان و توانمندســازی زنــان ازطریــق دســتیابی بــه
فرصتهــای شــغلی مناســب (بنــد ج مــادۀ  )101مدنظــر قرارگرفتــه اســت.
در برنامــۀ چهــارم توســعه هــم شــاهد تــاش دولــت بهمنظــور اســتقرار نظــام جامــع رفــاه
و تأمیــن اجتماعــی هســتیم .ایــن برنامــه ،مجموعــه فعالیتهــای گســتردهای در راســتای
توســعۀ ســامت ،امنیــت انســانی و عدالــت اجتماعــی را تــدارک دیــده اســت کــه بــرای نمونــه
میتــوان بــه موضوعاتــی همچــون :اســتقرار نظــام تأمیــن اجتماعــی ملــی (مــادۀ  ،)138تدویــن
و اجــرای برنامــۀ جامــع توانمندســازی (مــادۀ  ،)147تخصیــص کارآمــد و هدفمنــد منابــع تأمیــن
اجتماعــی (مــادۀ  ،)152افزایــش پوشــش جمعیتــی ،خدماتــی و حمایتهــای نظــام جامــع
تأمیــن اجتماعــی (مــادۀ  ،)153پوشــش بیم ـهای روســتاییان و شــاغالن شــهری فاقــد بیمــه
(بنــد الــف مــادۀ  ،)153پوشــش  %100بیمــۀ همگانــی پایــۀ خدمــات درمانی (بند ب مــادۀ ،)153
ایجــاد بیمههــای خــاص زنــان سرپرســت خانــوار و افــراد بیسرپرســت (بنــد ج مــادۀ ،)153
توانمندســازی افــراد تحــت پوشــش مؤسســات و نهادهــای حمایتــی (بنــد د مــادۀ  ،)153اتخــاذ
تمهیــدات بــرای بازپرداخــت بدهــی دولــت بــه ســازمانهای بیم ـهای (بنــد هـــ مــادۀ ،)153
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اقــدام بهمنظــور پیشــگیری و کاهــش آســیبهای اجتماعــی (مــادۀ  ،)154اتخــاذ تدابیــری
بــرای توانمندســازی افــرد و گروههــای آســیبپذیر (بنــد الــف مــادۀ  ،)154بهینهســازی فضــای
اجتماعــی و تعمیــق ارزشهــای دینــی و هنجارهــای اجتماعــی (بنــد ب مــادۀ  ،)154شناســایی
نقــاط آســیبخیز و بحــرانزا و مدیریــت آســیبهای اجتماعــی (بنــد ج مــادۀ  ،)154اســتفاده
از راهکارهــای آموزشــی بــرای پیشــگیری و کاهــش آســیبهای اجتماعــی (بنــد د مــادۀ ،)154
اســتفاده از توانمندیهــای ســازمانهای غیردولتــی بهمنظــور خدماتدهــی بهتــر بــه افــراد
در معــرض آســیبهای اجتماعــی (بنــد هـــ مــادۀ  ،)154بازتوانــی آســیبدیدگان اجتماعــی
(بنــد و مــادۀ  ،)154تدویــن و اجــرای ســند راهبــردی خدماترســانی بــه ایثارگــران (مــادۀ ،)156
تنظیــم و تصویــب منشــور حقــوق شــهروندی (مــادۀ  ،)157گســترش حمایتهــای اجتماعــی
از جوانــان (مــادۀ  ،)181ایجــاد پوشـشهای حمایتــی از پدیدآورنــدگان آثــار فرهنگــی و هنــری
(مــادۀ  ،)187تخصیــص بیمههــای بیــکاری بــرای اصحــاب فرهنــگ و هنــر (بنــد ج مــادۀ
 )187و تقویــت صندوقهــای بازنشســتگی (مــادۀ  )232اشــاره نمــود.
در جــدول  ،5بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت ،در تحلیــل گفتمــان رفاهــی دولــت اصالحــات
میتــوان چنیــن گفــت کــه :گفتمــان رفــاه دولــت اصالحــات بــا توســل بــه اصــل  29قانــون
اساســی و جامعیتبخشــیدن بــه نظــام تأمیــن اجتماعــی بــه ساختارشــکنی از دال مرکــزی
گفتمــان رفــاه دورۀ ســازندگی ،یعنــی جبــران کاســتیهای ناشــی از توســعۀ اقتصــادی ،پرداختــه
و بــه مفصلبنــدی گفتمــان خــود بــا نشــانۀ مرکــزی «نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی» و
دالهــای شــناور «برخــورداری از تأمیــن اجتماعــی در حــوزۀ بیمـهای و درمانــی»« ،برخــورداری
از تأمیــن اجتماعــی در حــوزۀ حمایتــی ،امــدادی و توانبخشــی»« ،یکپارچهســازی صندوقهــا
و نهادهــای بیمــهای و حمایتــی»« ،توانمندســازی افــراد و گروههــای آســیبپذیر» و «حــق
برخــورداری از تأمیــن اجتماعــی در امــور اجتماعــی» مبــادرت نمــود.
جدول  .5شرایط داخلی و خارجی مؤثر بر اقدامات و برنامههای رفاهی دولت اصالحات.
اقدامات و برنامههای رفاهی و تأمین اجتماعی
شرایط خارجی
شرایط داخلی
تقاضاا اجتماای اراج اتوساه اساساسا ا جرتباطارااتهاناخارجاواجیماادساای اراج ا ارانامۀاسوماتوسه اواجخمصاصافصلاپنجماآنار ا«نظاما
رجرط ارااغاباواطاحاگفمگو اتادنهاا ا تأمسناجتماای اوایارجن ها»ا
تامهۀامدن اواحقوقاشهاوند
رانامۀاچهارماتوسااه اواجخمصاااصار اسااوماآنار ا
رشداجرتباطاتاجینمانم اوامطبویات
«توسااه اس ا مم اجمنسماجن ااان اوایدج م»ا ار د سلا
ا
وجقعشدنادرادو ماجحاد نژجداجتاجی انشد.
رهبودا سف اواجفزجی ا ا اموضاااویااتارفاا اواتاأمسنا
جتماای ادرارانام ها اسااوماواچهارماتوسااه ا 33امادۀا
درامقارلا10اماد )ا
تصویباقانوناساخمارانظاماتامعارفا اواتأمسناجتماای
تشکسلاویجرتارفا اواتأمسناجتماای ادراسالا 1383ا
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چنانکــه مالحظــه میشــود ،دال «حمایتهــای اجتماعــی» ،دال خالــی گفتمــان رفاهــی
دولــت ســازندگی بــود کــه بــه حــوزۀ گفتمانگونگــی آن ســرریز شــده بــود؛ لــذا گفتمــان رفاهــی
اصالحــات ،آنرا در قالــب مطالبــۀ برنامههــای ســوم و چهــارم توســعه در درون گفتمــان خــود،
ســازماندهی کــرد .امــا گفتمــان رفاهــی اصالحــات نیــز بــا پرداختــن بــه حمایتهــای اجتماعــی
از تحقــق حمایتهــای اقتصــادی چــون« :فقرزدایــی ،رفــع بیــکاری ،عمــران مناطــق کمتــر
توســعهیافته» غافــل شــد و بــه اینترتیــب آنهــا را بــه دالهــای خالــی گفتمــان رفاهــی خــود
مبــدل ســاخت.
در پایــان میتــوان گفــت در گفتمــان رفاهــی دوران اصالحــات ،نظــام جامــع تأمیــن
اجتماعــی مبنــای محقــق ســاختن عدالــت اجتماعــی اســت و از ایــنرو میتــوان ادعــا کــرد
کــه گفتمــان رفاهــی دورۀ اصالحــات ،بــا گفتمــان توســعه بــه مثابــه آزادی مدنظــر آمارتیاســن
نزدیکــی و قرابــت داشــته و بــر مقوالتــی نظیــر :آزادی سیاســی ،حقــوق مدنــی و اجتماعــی متکــی
اســت.
جدول  .6نظام معنایی گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی در دولت اصالحات.

دالمحور (دال مرکزی)
نظام جامع رفاه و تأمین
اجتماعی

نشانگان معنایی (مدلولها)

برخورداری از تأمین اجتماعی در حوزۀ حمایتی
و امدادی ،یکپارچهسازی صندوق ها و نهادهای
بیمهای و حمایتی ،توانمند سازی افراد و
گروههای آسیبپذیر ،برخورداری از تأمین
اجتماعی در حوزۀ اجتماعی ،برخورداری از
تأمین اجتماعی در حوزۀ بیمهای و درمان

دال(های) خالی

فقرزدایی ،رفع بیکاری،
عمران مناطق کمتر
توسعهیافته

گفتمــان رفــاه دولــت عدالتمحــور ( :)1384-92دورۀ دولــت عدالمحــور از ســال
 1384بــا ریاســت جمهــوری احمدینــژاد ،شــروع و تــا ســال  1392ادامــه داشــت .گفتمــان
اصالحــات بــا تمرکــز بــر توســعۀ سیاســی و جامعــۀ مدنــی موجــب پدیــدار شــدن دالهــای خالــی از
نــوع اقتصــادی همچــون :فقرزدایــی ،رفــع بیــکاری ،دسترســی یکســان مــردم بــه ثــروت و منابع،
عمــران و آبادانــی مناطــق کمتــر توســعهیافته شــد کــه زمینــه را بــرای ظهــور و تکویــن گفتمــان
کالن جدیــدی موســوم بــه «اصولگرایــی عدالتخــواه» مهیــا کــرد .بنــا بــه اعتقــاد رئیــس ایــن
گفتمــان (احمدینــژاد) «کلیــد حــل مشــکالت امــروز کشــور ،نــگاه عدالتمــدار ،عدالتگســتر
و عدالتپیشــه اســت .آن چیــزی کــه تاکنــون در همــۀ برنامهریزیهــای مــا و اجرائیــات مــا
غایــب بــوده اســت .بــا همیــن نــگاه عدالتمحــور کارهــای خوبــی ازجملــه واگــذاری ســهام

اسدی و همکاران
تحلیل گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی در دولتهای...

عدالــت ،محــدود کــردن مؤسســات دولتــی از توســعۀ ســرمایهگذاری جدیــد ،توزیــع مناســب
منابــع بانکهــا و صرفهجویــی در هزینههــای مصرفــی و جــاری و مشــخص شــدن تکلیــف
بیمــۀ نیروهــای شــاغل در قراردادهــای پیمانــکاری ،ازجملــۀ ایــن تصمیمــات اســت .عدالــت،
گفتمــان و آرمــان مشــترک مجلــس هفتــم و دولــت نهــم اســت و اجــرای عدالت ،دســت بســیاری
را از بیــت المــال ،کوتــاه خواهــد کــرد» (هفتهنامــۀ آتیــه.)15 :1384 ،
کارگــزار برنامــۀ پنجــم توســعه ،ایــن گفتمــان اســت .فصــل ســوم ایــن برنامــه بــا عنــوان
«اجتماعــی» طــی مــواد  24تــا  45بــه موضــوع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی پرداختــه کــه شــامل
ایــن موضوعــات میشــود :بیمههــای اجتماعــی ،ســامت و درمــان ،مســائل حمایتــی و
توانمندســازی ،ســرمایۀ اجتماعــی ،خانــواده و ایثارگــران میپــردازد .اســتقرار نظــام جامــع
تأمیــن اجتماعــی ،کاهــش بدهیهــای دولــت بــه ســازمانها و صندوقهــای تأمیــن اجتماعــی،
درمــان بیقیــد و شــرط مصدومــان حــوادث و ســوانح رانندگی ،گســترش پوشــش بیمــۀ همگانی
ســامت ،اصــاح صندوقهــای بازنشســتگی و کاهــش کمکهــای دولتــی بــه آنهــا (مــادۀ
)26؛ اعطــای مجــوز تأســیس بیمههــای اجتماعــی و صندوقهــای بازنشســتگی خصوصــی
(مــادۀ )28؛ طراحــی نظــام ســطحبندی خدمــات حمایتــی و توانمندســازی متناســب بــا شــرایط
بومــی ،منطق ـهای و گروههــای هــدف ،پرداخــت حــق بیمــۀ زنــان سرپرســت خانــوار نیازمنــد
(مــادۀ )39؛ گســترش دامنــۀ اولویــت ایثارگــران در اســتفاده از امکانــات؛ اجــرای برنامههــای
توانمندســازی بــا هــدف خــروج حداقــل  %10خانوارهــای تحــت پوشــش دســتگاههای حمایتــی،
پرداخــت بخشــی از حــق بیمــۀ افــراد دارای مشــاغل آزاد ازســوی دولــت (مــواد  44 ،42و .)45
بــا ایناوصــاف میتــوان گفــت کــه معنــای حمایتــی ،بیمـهای و بیمـهای و حمایتــی از تأمیــن و
رفــاه اجتماعــی در ایــن برنامــه مســتور اســت.
یکــی از اقدمــات ایــن دوره ،بازنگــری در اساســنامۀ ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــود کــه در
آن رئیسجمهــور بهجــای وزیــر رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،رئیــس شــورای عالــی ســازمان تأمیــن
اجتماعــی شــد و در نتیجــه ترکیــب شــورا دگرگــون شــد .ریاســت رئیسجمهــور بــر ایــن شــورا بــا
قانــون تأمیــن اجتماعــی و نظــام ســه جانبهگرایــی مغایــرت جــدی داشــت .اینامــر موجــب
دولتیتــر شــدن بیشــتر نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی شــد.
اقــدام دیگــر در ایــن دوره ،ایــن بــود کــه راهبــرد حمایتــی نظــام تأمیــن اجتماعــی ،راهبــرد
بیمــهای را تحــت ســیطره و نفــوذ خــود قــرارداد و ســهم قوانیــن و مقــررات حمایتــی در
صندوقهــای تأمیــن اجتماعــی بهشــدت افزایشیافــت .همچنیــن دولــت عدالتمحــور
بهمنظــور چارهاندیشــی درخصــوص بــرون رفــت از مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی کشــور
برنامــهای موســوم بــه «طــرح تحــول اقتصــادی» در قالــب «هدفمنــدی یارانههــا در دســتور
کار قــرارداد و آنرا موجــب توزیــع عادالنــۀ ثــروت ،خنثیســازی تحریمهــا و ســرانجام ریشـهکنی
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فقــر معرفــی کــرد .طــرح دیگــر ،طــرح ســهام عدالــت بــود .اهــداف موردنظــر ایــن طــرح ،توزیــع
متعادلتــر درآمــد و ثــروت؛ افزایــش ثــروت و ایجــاد درآمــد دائمــی بــرای خانوادههــای نیازمنــد؛
ً
افزایــش قــدرت ســرمایهگذاری خانوادههــای کمدرآمــد؛ و نهایتــا کاهــش انــدازۀ بخــش دولتــی
و انتقــال تصدیهــا بــه عمــوم مــردم بــود؛ و درنهایــت طــرح مســکن ِمهــر ،یکــی دیگــر از
برنامههــای رفاهــی ایــن گفتمــان بــود.
جدول  .7شرایط داخلی و خارجی مؤثر بر اقدامات و برنامههای رفاهی دولت عدالتمحور.
شرایط داخلی
طرح عدالت و توسعه اقتصادی
بهجای توسعۀ سیاسی
افزایش درآمدهای نفتی

شرایط خارجی
تشدید تحریمهای آمریکا به جهت
سیاستهای تقابلی دولت
همکاری بینالمللی با روسیه و چین

اقدامات و برنامههای رفاهی و تأمین اجتماعی
برنامۀ پنجم توسععه و اتتصعاف فصعو سعوج ماجتماعی با مواد 24
تا  45به موضوع رفاه و تأمین اجتماعی
تأکید بر راهبرد حمایتی نظاج تأمین اجتماعی بهجای راهبرد بیمهای
هدفمندی یارانهها
طرح سهاج عدالت
طرح مسکن مهر

بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت در تحلیــل گفتمــان رفاهــی دولــت عدالتمحــور میتــوان
گفــت کــه در گفتمــان عدالتمحــور ،ایدئولــوژی عدالتخواهــی (بهمعنــای برابــری در توزیــع)
و توجــه بــه طبقــات محــروم جامعــه ،تعیینکننــدۀ سیاس ـتها بــود .بــه اینترتیــب گفتمــان
رفاهــی دولــت عدالتمحــور نوعــی بازگشــت بــه گفتمــان رفاهــی اوایــل انقــاب اســت؛ البتــه
بــا اینتفــاوت کــه اغلــب ایــن سیاســتها (ســهام عدالــت و هدفمنــدی یارانههــا) جنبــۀ
اقتصــادی داشــته اســت .ایــن دولــت بــا بهرهگیــری از ســاز و کارهــای بیم ـهای و حمایتــی در
صــدد حمایتهــای گســترده از همــۀ قشــرهای جامعــه بــا توجــه بــه نهادهــای موجــود تأمیــن
اجتماعــی برآمــد و نقــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی را از یــک ســازمان بیمــۀ اجتماعــی بــه
ً
جایــگاه تأمیــن اجتماعــی پایــه بــرای بخــش زیــادی از جمعیت کشــور کــه عمدتــا در دهکهای
پاییــن و میانــی جمعیــت بودنــد ،گســترش داد و خــأ عــدم دسترســی همــۀ آحــاد جامعــه بــه
منابــع کشــور بهطــور عــام و تأمیــن اجتماعــی بهطــور خــاص را پــر کــرد .بــرای نمونــه تعــداد
جمعیــت تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی از  27میلیــون در ســال  1384بــه حــدود
 37میلیــون نفــر در ســال  1392بهواســطۀ ایــن گفتمــان و بــا نیــت خدمترســانی و مهــرورزی،
گســترش پیــدا کــرد؛ از ای ـنرو گفتمــان رفاهــی دولــت عدالتمحــور« ،دسترســی یکســان آحــاد
و اقشــار مــردم بــه حمایتهــای تأمیــن اجتماعــی» بهعنــوان نشــانۀ مرکــزی قــرارداد و در
مفصلبنــدی گفتمــان رفاهــی ،دالهــای شــناور «برخــورداری آحــاد مــردم از تأمیــن اجتماعــی
در حوزههــای مختلــف»« ،حمایــت گســتردهتر از خانوادههــای آســیبدیده در دوران انقــاب
و جنــگ»« ،تعمیــم بیمههــای اجتماعــی و درمانــی بــه گروههــای بیشــتری از مــردم و پرداخــت
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بخشــی از حــق بیمــۀ آنــان» و«پرداخــت مســتمری بــه اقشــار محــروم در قالــب نهادهــای کمیتــۀ
امــداد و بهزیســتی بــه همــۀ مــردم در قالــب طــرح هدفمنــدی یارانههــا» را حــول نشــانۀ مرکــزی
تشــکیل شــدهاند .چنانکــه مالحظــه میشــود «فقرزدایــی ،رفــع بیــکاری ،عمــران مناطــق
کمتــر توســعهیافته» ،دالهــای خالــی گفتمــان رفاهــی دولــت اصالحــات بودنــد کــه بــه حــوزۀ
گفتمــان گونگــی آن ســرریز شــده بودنــد؛ لــذا گفتمــان رفاهــی عدالتمحــور آنهــا را در قالــب
مطالبــۀ برنامــۀ پنجــم توســعه در درون گفتمــان خــود ،ســازماندهی کــرد .امــا گفتمــان رفاهــی
عدالتمحــور بــا پرداختــن بــه حمایتهــای اقتصــادی چــون :فقرزدایــی ،رفــع بیــکاری،
عمــران مناطــق کمتــر توســعهیافته از «عدالــت بیــن نســلی» ،یعنــی توجــه بــه نسـلهای آینــده
غافــل شــد و بــه اینترتیــب آنرا بــه دالهــای خالــی گفتمــان رفاهــی خــود مبــدل ســاخت.
جدول  .8نظام معنایی گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی در دولت عدالتمحور.

دال محور (دال مرکزی)
دسترسی یکسانمحور

نشانگان معنایی (مدلولها)

پرداخت مستمری به اقشار محروم در قالب نهادهای کمیته
امداد و بهزیستی و به همۀ مردم در قالب طرح هدفمندی
یارانهها ،حمایت گستردهتر از خانوادههای آسیبدیده در دوران
انقالب و جنگ ،تعمیم بیمههای اجتماعی و درمانی به اقشار
بیشتری از مردم و پرداخت بخشی از حق بیمۀ آنان ،برخورداری
آحاد مردم از تأمین اجتماعی در حوزههای مختلف

دال(های) خالی
عدالت بین نسلی

بحث و نتیجهگیری
تأمیــن اجتماعــی بهمعنــای عــام در امنیــت زیســتن ،صرفنظــر از نظــام سیاســی یــا اقتصــادی
حاکمبــر جامعــه ،خواســت هــر انســان و حکومتــی بــوده اســت .رژیــم رفاهــی صنفمحــور
حکومــت پهلــوی بهدالیلــی بیشــتر بــر طبقــات حرفــهای و کارگــران بخــش رســمی تمرکــز
داشــت .رژیــم رفاهــی محــدود و تکبخشــی حکومــت پهلــوی بعــد از انقــاب اســامی بــه یــک
نظــام رفاهــی فراگیــر و چندبخشــی تبدیــل شــد و اقدامــات متعــددی بــرای دســتیابی آحــاد
مــردم بــه خدمــات بیم ـهای و درمانــی صــورت گرفــت .در تمامــی گفتمانهــای رفاهــی پــس
از انقــاب اســامی ،رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بهعنــوان مقول ـهای فرابخشــی در زمــرۀ وظیفــه
اصلــی دولــت و حقــوق اولیــۀ مــردم پذیرفتــه شــده اســت؛ امــا رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بســته
بــه اینکــه در کــدام گفتمــان و بــا چــه نشــانهها و دالهایــی مفصلبنــدی شــده باشــد ،معانــی
متفاوتــی بــه خــود گرفتــه اســت.
گفتمــان رفاهــی دولــت جنــگ ( )1360-68بــا ساختارشــکنی از دال مرکــزی گفتمــان رفــاه
قبــل از انقــاب ،یعنــی صنفمحــوری و بــا ایجــاد تزلــزل در معنــای تثبیــت شــدۀ آنکــه محــدود
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و محصــور بــه کارگــران و کارمنــدان شــاغل رســمی بــود ،بــه مفصلبنــدی گفتمــان خــود بــا
نشــانۀ مرکــزی «مســتضعفمحوری» اقــدام کــرد .در ایــن دوره ،جنــگ ،پیشــرفت زیــادی را در
امــر تأمیــن اجتماعــی بهوجــود آورد و ایــن موضــوع باعــث شــد افزایــش هزینههــای عمومــی
کــه بیشــتر ناشــی از جنــگ بــود ،اهمیــت چندانــی نداشــته باشــد .دولــت رفــاه در ایــن دوره،
اهتمــام ویــژهای بــه مقولــۀ تأمیــن اجتماعــی ایثارگــران در معنــای حداقلــی (یعنــی حداقــل
اســتانداردهای تأمیــن اجتماعــی) یــا تعریــف خاص آن داشــت و در سیاسـتهای خــود ،رویکرد
برخــورداری از بیمــه را بــرای آحــاد جامعــه و رویکــرد حمایتــی را بــرای قشــرهای مســتضعف
و آســیبدیده از جنــگ و انقــاب لحــاظ نمــوده بــود .در ایــن دوره ،سیاســتهای رفاهــی،
وجهــی انقالبــی داشــتند کــه بــا اصــول لیبرالیســم اقتصــادی مخالــف و گرایــش بــه رویکردهــای
سوســیال دموکراســی داشــتند و دولــت عالوهبــر حفــظ امنیــت ملــی ،مســئول توســعۀ اجتماعــی
شــناخته میشــد.
گفتمــان رفاهــی دولــت ســازندگی ( )1368-76بــرای بازســازی ویرانیهــای ناشــی از
جنــگ ،وضعیــت نامناســب اقتصــادی و بینظمیهــای ناشــی از عــدم برنامهریــزی اقتصــادی
و توســعهای ،سیاســت تعدیــل ســاختاری اتخــاذ گردیــد؛ بــه اینترتیــب ،دال مرکــزی گفتمــان
رفــاه دوران جنــگ ،یعنــی «مســتضعفمحوری» ساختارشــکنی شــد .امــا سیاســت تعدیــل
ســاختاری بــا خــود ،فقــر و پیامدهــای منفــی بهبــار آورد؛ لــذا «جبــران کاســتیهای ناشــی از
توســعۀ اقتصــادی بــرای آحــاد جامعــه» دال مرکــزی گفتمــان رفــاه دورۀ ســازندگی گردیــد.
دولــت رفــاه جبرانمحــور در ایــن دوره بــا تثبیــت دیوانســاالری کارآمــد خــود ،نظــام خدمــات
درمانــی روســتایی را بــه تمــام کشــور گســترش داد و بــا ایــن گســترش هــم از شــکاف شــهر و
روســتا و هــم از شــکاف مرکــز و پیرامــون کاســت؛ امــا ایــن توســعه و جبــران کاســتیهای آن ،بــار
ســنگینی بــردوش صندوقهــا ،ســازمانهای بیم ـهای و حمایتــی تحمیــل کــرد کــه باعــث شــد
دولتهــای بعــدی نیــز ایــن رونــد را ادامــه داده و مصــداق بــارز جامعــه مخاطرهآمیــز «اولریــک
ِبــک» در حــوزۀ رفــاه و تأمیــن اجتماعــی گردنــد.
گفتمــان رفاهــی دولــت اصالحــات ( )1376-84میخواســت بــا اســتفاده از مشــارکت
مغفــول قانــون اساســی را در بخشهــای مختلــف فعــال کنــد؛
مردمــی ،ظرفیتهــای
ِ
ً
برهمینمبنــا ،اصــل  29قانــون اساســی ،یکــی از ظرفیتهــای نســبتا مغفــول قانــون اساســی
بــود کــه در آن ،تأمیــن اجتماعــی را حقــی همگانــی دانســته و دولــت را موظــف کــرده اســت کــه
از محــل درآمدهــای عمومــی و درآمدهــای حاصــل از مشــارکت مــردم ،حمایتهــای تأمیــن
اجتماعــی را بــرای آحــاد مــردم کشــور تأمیــن کنــد .در ایــن دوره ،قانــون ســاختار نظــام جامــع
رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،تصویــب و بــه تشــکیل وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی منجــر شــد؛
بــه اینترتیــب ،گفتمــان رفاهــی دولــت اصالحــات بــا جامعیــت بخشــیدن بــه نظــام تأمیــن
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اجتماعــی بــه ساختارشــکنی از دال مرکــزی گفتمــان رفــاه دورۀ ســازندگی ،یعنــی جبــران
کاســتیهای ناشــی از توســعۀ اقتصــادی پرداختــه و بــه مفصلبنــدی گفتمــان خــود بــا
نشــانه مرکــزی «نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی» مبــادرت نمــود .در ایــن دوره مفاهیــم
رفاهــی در گفتمانهــای رســمی و دولتمــردان وارد شــدند و امــور بیمــهای از امــور حمایتــی
تفکیــک شــدند .در کل بایــد گفــت دولــت رفــاه اصالحــات ،رویکــردی چندجانبهنگــر ،مــدرن و
انســانمدارانه بــه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی داشــت.
گفتمــان رفاهــی دولــت عدالتمحــور ( )1384-92بــا تأ کیــد بــر عدالــت توزیعــی ،مهــرورزی
بــه فقــرا ،خدمترســانی بــه قشــرهای فقیــر و آبــاد کــردن مناطــق کمتــر توســعهیافته ،شــرط حــل
همــۀ مشــکالت کشــور را گســترش عدالــت و دسترســی یکســان آحــاد مــردم بــه منابــع و ثــروت
جامعــه تلقــی میکــرد .درهمیــن راســتا ،گفتمــان رفاهــی خــود را بــا نشــانۀ مرکــزی «دسترســی
یکســان آحــاد و اقشــار مــردم بــه حمایتهــای تأمیــن اجتماعــی» مفصلبنــدی کــرد .در ایــن
گفتمــان ،عدالــت توزیعــی و نــه عدالــت اســتحقاقی و همچنیــن فقــر مطلــق و نــه فقــر نســبی
موردنظــر بــود.
بنابرایــن تحلیــل گفتمــان چهــار دولــت مذکــور در حــوزۀ تأمیــن اجتماعــی نشــان میدهــد
کــه مفصلبنــدی آن در قالــب نشــانههایی اصلــی ،چــون :برخــورداری آحــاد جامعــه از
حمایتهــای بیمــهای و امــدادی در گفتمــان جنــگ یــا دفــاع مقــدس؛ برخــورداری از
حمایتهــای بیم ـهای و اجتماعــی در گفتمــان ســازندگی؛ برخــورداری از خدمــات بیم ـهای،
امــدادی و تاحــدودی حمایتــی در گفتمــان اصالحــات و برخــورداری از حمایتهــای بیمـهای و
توانبخشــی در قالــب گفتمــان اصولگــرای عدالتمحــور شــکل گرفتــه اســت؛ لــذا برخــورداری
از خدمــات بیمــهای ،وجهمشــترک هــر چهــار گفتمــان رفاهــی بــوده اســت .همچنیــن وجــه
غالــب اقتصــادی نیــز بــا توجــه بــه اصــل  44قانــون اساســی کشــور در گفتمــان جنــگ ،بهشــکل
دولتــی؛ در گفتمــان ســازندگی ،بهشــکل خصوصــی؛ در گفتمــان اصالحــات ،بهشــکل دولتــی؛
ً
و نهایتــا در گفتمــان اصولگــرای عدالتمحــور ،بهشــکل خصوصــی بــوده اســت(هزارجریبی و
صفریشــالی.)44 :1394 ،
بررســی ســیر تحــول بیشــتر اقدامــات رفاهــی در طــی دولتهــای مذکــور نشــان میدهــد
کــه از ابتــدای انقــاب تاکنــون از ســهم موضوعــات بیم ـهای کاســته شــده (هــر چنــد در همــۀ
گفتمانهــا موردتوجــه بــوده) و بــر ســهم موضوعــات بیمهای-حمایتــی افــزوده شــده اســت و
ً
در همــۀ ایــن ادوار ســهم موضوعــات حمایتــی تقریبــا ثابــت بــوده اســت .البتــه در اینمیــان،
حمایــت از قشــرها و گروههــای آســیبپذیر و خانوادههــای شــهدا ،جانبــازان و آزادگان از
امــوری اســت کــه در گفتمــان رفاهــی همــۀ دولتهــا موردتوجــه خــاص بــوده اســت؛ همچنیــن
توجــه بــه امــور رفاهــی ضــروری و فــوری نســبت بــه امــور رفاهــی غیرفــوری و پیشــگیرانه ،بیشــتر
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بــوده اســت؛ بــرای مثــال ،در همــۀ گفتمانهــای رفاهــی دولتهــای مذکــور در حــوزۀ «درمــان
و ســامت» ،تمرکــز اصلــی بــر مقولــۀ درمــان بــوده اســت .علــل توجــه بــه امــور حمایتــی و امــور
رفاهــی ضــروی و فــوری را میتــوان در مســائل داخلــی و خارجــی یافــت؛ بــه ایــن معنیکــه در
ُبعــد داخلــی ،مســائلی چــون :جنــگ هشتســاله ،گســترش جمعیــت کشــور ،رشــد شهرنشــینی،
جمعیــت زیــاد زیرخــط فقــر ،رکــود تولیــد و بهتبــع آن ،بیــکاری و تــورم و...؛ و در ُبعــد خارجــی،
فشــارهای بینالمللــی ،شــرایط جهانــی و تحریمهــای اقتصــادی موجبشــده بســیاری از
اقشــار جامعــه ،آســیبپذیر باشــند؛ بههمیــن جهــت ،دولتهــا بــه ناچــار ،خطمشــیهای
حمایتــی را در اولویــت قــرار داده و از دس ـتیابی بــه رفــاه همگانــی ناتــوان شــدهاند.
تحلیــل گفتمــان رفاهــی چهــار دولــت پــس از انقــاب اســامی مطابــق بــا پژوهــش
«هزارجریبــی» و «صفریشــالی» ( 1394و  )1395نشــان میدهــد کــه هرکــدام از ایــن دولتهــا،
ً
رفــاه و تأمیــن اجتماعــی را ذیــل یــک دال مرکــزی متفــاوت ولــی بــا دالهــای شــناور ،بعضــا
مشــترک مفصلبنــدی کردهانــد؛ بنابرایــن اقدامــات ،تصمیمــات و قوانیــن اتخــاذ شــده در
حــوزۀ رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بیشــتر از اینکــه بهصــورت پروس ـهای و مبتنیبــر برنامهریــزی
جامــع ،مســتمر ،هدفمنــد و سیســتماتیک باشــد ،حالــت پــروژهای ،منقطــع و قائــم بــه فــرد پیــدا
کــرده اســت؛ یعنــی هــر دولتــی برحســب شــرایط روز و یــا برداشــت خــاص خــود از رفــاه و تأمیــن
اجتماعــی ،آنرا تعریــف و اجرایــی کــرده اســت .از ای ـنرو ،در هــر یــک از دولتهــای مذکــور و
گفتمــان سیاســی و اجتماعــی مربــوط بــه آنهــا ،بازتعریــف نوینــی از مقــوالت مرتبــط بــا حــوزۀ
رفــاه و تأمیــن اجتماعــی را شــاهد بودهایــم کــه حاکــی از رویکردهــای متفــاوت و گاه متضــاد
آنهــا بــوده اســت؛ بنابرایــن ،بیــن دال مرکــزی گفتمــان رفاهــی دولتهــا ،گسســت رخ داده و در
نتیجــه گفتمانهــای پیشــین ،تداومنیافتــه و مکمــل یکدیگــر نشــدهاند؛ لــذا اینامــر موجــب
کوتاهمــدت شــدن گفتمانهــای رفاهــی دولتهــای پــس از انقــاب اســامی شــده اســت.
تحــوالت گفتمــان رفاهــی دولتهــای جمهــوری اســامی ازمنظــر دیگــر نشــان میدهــد
کــه آنهــا بیــش از آنکــه بــه رفــاه بهصــورت بســتۀ کلــی تأمیــن امنیــت اقتصــادی و اجتماعــی
مــردم نــگاه کننــد ،بهصــورت رویکــردی بــرای اقــدام خیریــۀ تأمیــن نیازهــای فقــرا نگریســته و
نگاهــی حمایتــی و پیشــامدرن بــه رفــاه اجتماعــی دارنــد .تمــام انــرژی حوزههــای رفاهــی بــرای
توجــه بــه نیازهــای عاجــل و ضــروری اولیــه صــرف میشــود و قــدرت برســاخت گفتمــان رفاهــی
منســجم براســاس اصــول همبســتگی و مســئولیت وجــود نــدارد.
هرچنــد دولتهــای پــس از انقــاب اســامی ،گفتمانهــای رفاهــی مختلفــی را بهوجــود
آوردهانــد ،امــا بــا همــۀ اینهــا مطابــق بــا نظــر «ســاالرزاده» و «هاشــمینجفآبادی» ()1393
بایــد گفــت کــه جنبههــای گوناگــون رفــاه اجتماعــی در هــر دولــت نســبت بــه دولــت پیشــین
بهبــود یافتــه اســت؛ بــرای مثــال ،در برنامــۀ اول توســعه بایــد تبصرههــا و خطمشــیها

اسدی و همکاران
تحلیل گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی در دولتهای...

زیــرورو میشــد تــا یــک موضــوع رفاهــی یافــت؛ درحالیکــه در جایجــای برنامــۀ ســوم توســعه
بهنوعــی بــه موضــوع بســیار مهــم رفــاه اجتماعــی پرداختــه شــده اســت .در تحلیــل ایــن
موضــوع میتــوان گفــت کــه آن متأثــر از تحــوالت داخلــی چــون :جنــگ ،تغییــرات جمعیتــی،
رشــد شهرنشــینی ،اولویــت زنــان بــرای ورود بــه بــازار کار و...؛ همچنیــن نشــأت گرفتــه از
تحــوالت جهانــی چــون :فروپاشــی الگــوی سوسیالیســتی ،جهانیشــدن اقتصــاد ،ظهــور اقتصــاد
فراصنعتــی و ...اســت .امــا بــا وجــود بهبــود مباحــث رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در طــول زمــان،
نظــام هماهنــگ و منســجمی در طــرح مباحــث رفاهــی بهوجــود نیامــده اســت؛ بهعبــارت
دیگــر ،هیچکــدام از گفتمانهــای رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،هرچنــد بهصــورت نســبی تــداوم
بخــش و مکمــل یکدیگــر در مســیر دســتیابی بــه دســتاوردی کالن بهمنظــور تحقــق عدالــت
اجتماعــی نبودهانــد.
پینوشت
 .1تحلیل گفتمان ال کلو و موفه ،یک بستۀ نظری و روشی است (یورگنسن و فیلیپس.)1394 ،
 .2برنامههــای توســعه بــه مجموعــه برنامههــای میــان مدتــی گفتــه میشــود کــه بهصــورت پنجســاله و ازســوی دولــت تنظیــم شــده
و بــه تصویــب مجلــس میرســد.
 .3البتــه ایــن برنامــه ب هشــکلی کــه ازســوی دولــت خاتمــی تدویــن شــد و مصــوب مجلــس نیــز شــده بــود ،ازســوی دولــت احمدینــژاد
اجرا نشــد.
 .4اقدامــات عملــی چهــار دولــت پــس از انقــاب اســامی در زمینــۀ رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،هرچنــد جــزو متــون زبانشــناختی
نمیباشــند؛ امــا طبــق تعریــف گفتمــان جــزو نشــانههای فرازبانشــناختی هســتند.
 .5تأمیــن اجتماعــی یــک حــق همگانــی عنــوان شــده کــه دولتهــا مکلــف هســتند آنرا ازطریــق بهکارگیــری درآمدهــای عمومــی و بــا
اســتفاده از منابــع حاصــل از مشــارکت مــردم بــرای یــک یــک افــراد جامعــه تأمیــن کننــد.

کتابنامه
 احمــدی ،حبیــب؛ و دهقانــی ،رودابــه« .)1394( ،آرا و اندیشــههای اولریــش ِبــک(نظریهپــرداز جامعــۀ مخاطرهآمیــز)» .فصلنامــۀ توســعۀ اجتماعــی ،دورۀ  ،10شــمارۀ  ،2صــص:
.126-102
 اورشــات ،ویــم فــون؛ اپلیــکا ،مایــکل؛ و فوافینگــر ،بریگیــت .)1396( ،فرهنــگ و دولــترفــاه .مترجــم :ابــوذر قاســمینژاد بــا همــکاری :محمدعلــی ایرانمنــش ،تهــران :مؤسســه عالــی
پژوهــش تأمیــن اجتماعــی.
 بادینــی ،حســن؛ و عصمتــی ،زینــب« .)1391( ،زمینههــای تحقــق اصــول حاکمبــرحقــوق تأمیــن اجتماعــی جمهــوری ایــران» .رفــاه اجتماعــی ،شــمارۀ  ،44صــص.230 - 199 :
 پناهی ،بهرام .)1385( ،کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران :ضرورت برپایی نظام جامعرفاه و تأمین اجتماعی .چاپ اول ،تهران :انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
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سـ ــال  ،10شـ ـ ــمارۀ  ،19پاییـ ــز و زمسـ ـ ــتان 1400

 زایرکعبــه ،رحیــم؛ و همــکاران« .)1399( ،تحلیــل زمینههــای جامعهشــناختی تحــولگفتمانهــای عدالــت در دولتهــای خاتمــی ،احمدینــژاد و روحانــی» .جامعهشناســی
اقتصــادی و توســعه ،ســال  ،9شــمارۀ  ،2صــص.۱۴۹-۱۲۷ :
 ســاالرزاده ،نــادر؛ و هاشــمینجفآبادی ،ســیدعادل« .)1393( ،بررســی تطبیقــیبرنامههــای رفــاه اجتماعــی در برنامههــای توســعه ( )1383-1368بــا اصــول مرتبــط بــا قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران» .فصلنامــۀ علــوم اجتماعــی .شــمارۀ  ،65صــص.79-49 :
 سلطانی ،سید علیاصغر .)1394( ،قدرت ،گفتمان و زبان .تهران :نشر نی. ســلطانی ،ســید علیاصغــر« .)1383( ،تحلیــل گفتمــان بــه مثابــۀ نظریــه و روش».فصلنامــۀ علــوم سیاســی ،ســال  ،7شــمارۀ  ،28صــص.153 :
 صفریشــالی ،رضــا« .)1392( ،بررســی گفتمــان عدالــت اجتماعــی در دولتهــای پــس ازانقــاب اســامی ایــران» .رســالۀ دکتــری رفــاه اجتماعــی .دانشــگاه عالمــه طباطبایــی.
 صفریشــالی ،رضــا؛ و هزارجریبــی ،جعفــر« .)1392( ،گفتمــان عدالــت در لوایــحبرنامههــای توســعه پــس از انقــاب اســامی» .فصلنامــۀ علــوم اجتماعــی ،شــمارۀ  ،6صــص:
.1-44
 صفریشــالی ،رضــا« .)1395( ،گفتمــان عدالــت دولتهــای پــس از انقــاب در حــوزۀســامت» .فصلنامــۀ مطالعــات راهبردی،شــمارۀ  ،74صــص.89-114 :
 عزیزیمهــر ،خیــام« .)1389( ،دولــت و سیاســتهای رفاهــی در ایــران معاصــر».پایاننامــۀ کارشناسیارشــد رشــتۀ برنامهریــزی رفــاه اجتماعــی ،دانشــگاه تهــران.
 غفــاری ،غالمرضــا؛ و امیــدی ،رضــا .)1388( ،کیفیــت زندگــی شــاخص توســعۀ اجتماعــی.تهران :نشــر شــیرازه.
 فیتزپتریــک ،تونــی .)1381( ،نظریــه رفــاه :سیاســت اجتماعــی چیســت .ترجمــۀ هرمــزهمایونپــور ،تهــران ،مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی.
 قانــون برنامــۀ اول توســعۀ اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران( .)1368چــاپ اول .تهــران .ســازمان برنامــه و بودجــه.
 قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ،مصوب .1383 ال کالو ،ارنســتو؛ و موفه ،شــانتال .)1393( ،هژمونی و اســتراتژی سوسیالیســتی :ب هســویسیاســت دموکراتیــک رادیــکال .ترجمــۀ محمــد رضایــی ،تهــران :نشــر ثالث.
 موســوی ،مرضیــه؛ و ذاکرحمیــدی ،معصومــه« .)1386( ،مفاهیــم نظــری سیاســتاجتماعــی و تکویــن دولتهــای رفاهــی» .ویژهنامــۀ سیاســت اجتماعــی .دورۀ اول .دفتــر امــور
اجتماعــی وزارت کشــور.
 -مومنی ،فرشاد .)1396( ،اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز .تهران :نقش و نگار.

اسدی و همکاران
تحلیل گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی در دولتهای...

 هزارجریبــی ،جعفــر؛ و صفریشــالی ،رضــا« .)1394( ،بررســی گفتمــان عدالـ ِـت حاکمبــرمقولــۀ تأمیــن اجتماعــی در دولتهــای پــس از انقــاب اســامی» .فصلنامــۀ برنامهریــزی رفــاه
و توســعۀ اجتماعــی .شــمارۀ  ،23صــص.1-49 :
 یزدانــی ،فرشــید« .)1383( ،مفاهیــم بنیــادی در مباحــث رفــاه اجتماعــی (سیاســتاجتماعــی ،حمایــت اجتماعــی ،رفــاه و تأمیــن اجتماعــی)» .فصلنامــۀ رفــاه و تأمیــن اجتماعــی،
شــمارۀ  ،10صــص.54-31 :
 یورگنســن ،ماریــان؛ و لوئیــز ،فلیپــس .)1389( ،نظریــه و روش در تحلیــل گفتمــان.ترجمــۀ هــادی جلیلــی ،تهــران :نشــر نــی.
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