
  
   

  
  

  
  

بررسی گفتمان عدالتِ حاکم بر مقولۀ تأمین اجتماعی در 

 پس از انقالب اسالمی  هاي دولت

  **فري شالی  رضا ص، *جعفر هزارجریبی
  5/12/93:             تاریخ  پذیرش7/8/93: تاریخ دریافت

  
  چکیده  

 تأمین اجتماعی به معناي اعم خود همواره یکی از آرزوهاي بشر بوده است؛ به

اند که عاري از   زندگی آرام و مطمئنی را داشتهۀها همیشه دغدغ که انسان  طوري 
تر زندگی  هاي متعالی ت یابند به جنبهباشد؛ تا در پرتو آن فرص» رنج و نگرانی«

ها را  اي مبهم آن انداز آینده بپردازند و در هنگام تالش براي کسب معاش، چشم
در دنیاي امروز، این آرمان دیرین در تحقق تأمین . نگران و آشفته نسازد

هاي  هاي اجتماعی و حمایت و مساعدت ویژه در نظام کارآمد بیمه اجتماعی و به
اساسی   قانون 29مقوالتی که موضوع اصل . شود وجو می ستاجتماعی ج

                                                
 yahoo.com Jafar_ hezar@           . استاد دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی *

  reza_safaryshali@yahoo.com     .خوارزمیدانشگاه مدرس دکتري رفاه اجتماعی و  **
 .بخشی از این مقاله برگرفته شده از رساله دکتري رضا صفري شالی به راهنمایی دکتر جعفر هزارجریبی است
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جمهوري اسالمی ایران را به خود اختصاص داده و بر لزوم تحقق آن تأکید شده 
مندي از روش کیفی، و به شیوة تحلیل گفتمان  در پژوهش حاضر، با بهره. است

اجتماعی ، با مبنا قرار دادن عدالت »الکالو و موفه«و » فرکالف نورمن«به روش 
تحت عنوان نشانۀ مرکزي، درصدد » تأمین اجتماعی«به عنوان دال شناور و 

گویی به سؤال اصلی این نوشتاریم که حاکی از آن است که گفتمان عدالت  پاسخ
حاکم بر مقولۀ تأمین اجتماعی در چهار دولت پس از انقالب، دولت دفاع 

ولت اصالحات ، د)دولت هاشمی(، دولت سازندگی )دولت موسوي(مقدس 
، به چه )نژاد دولت احمدي(محور  گراي عدالت و دولت اصول) دولت خاتمی(

گفتمان حاکی از آن است که دال  هاي تحلیل  شکل قابل ترسیم است؟ یافته
  اسالمی، در قالب نشانۀ ، ذیل گفتمان کالن انقالب »عدالت اجتماعی«شناور 

بندي آن در قالب  و مفصلمسدود شده اشت » تأمین اجتماعی«مرکزي 
اي و  هاي بیمه هایی اصلی چون، برخورداري آحاد جامعه از حمایت نشانه

مقدس  البته با رویکرد حداقلی به مقوله تأمین اجتماعی در گفتمان دفاع( امدادي
، )طلبی و در نظر گرفتن ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی در گفتمان اصالح

در قالب تدوین چهارچوب نظام (اي  و بیمههاي اجتماعی  برخورداري از حمایت
و  اي  هاي بیمه در گفتمان سازندگی و برخورداري از حمایت) تأمین اجتماعی

در گفتمان ) در قالب رویکرد چند بعدي به مقوله تأمین اجتماعی(توانبخشی
هاي پس  گراي عدالت محور شکل گرفته که مبین خط سیر متفاوت دولت اصول

ق عدالت اجتماعی برآمده از تأمین اجتماعی در کشور از انقالب در تحق
  .باشد می

  
هاي  گفتمان، عدالت اجتماعی، بیمه اجتماعی، تحلیل   تأمین :مفاهیم کلیدي

  . اجتماعی
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   پژوهشمسئله
مورد شناسایی قـرار  » گفتمان انقالب اسالمی« ایران، که تحت عنوان 1357 سال    انقالب

امی بر پایۀ اصول اسالمی در ایران اسـت، بـا عمـري             گیري نظ   ساز شکل   گرفت و زمینه  
هایی چند را در بطن نظـام و گفتمـان         گفتمان  ها و خرده    بیش از سه دهه، استقرار دولت     

گفتمـان  (غالب خود تجربه کرده است که در عین مبنا قرار دادن اصـول گفتمـان مـادر          
اي تحقق اهـداف  هاي منحصر به فردي بر  ، هریک رویکردها و سیاست    )انقالب اسالمی 

اولیه و عالیۀ نظام جمهوري اسالمی ایران، از جمله تـأمین اجتمـاعی و تحقـق عـدالت          
هـاي غالـب در     ها و گفتمـان      که تمامی دولت    اند؛ به طوري    اجتماعی، از خود ارائه داده    

نظام جمهوري اسالمی، با اهتمام و اقتباس از گفتمان انقالب اسالمی، به تأمین اجتماعی 
ن مؤثرترین ابزار در اختیار جوامع به منظور تحقق توسعۀ اجتماعی و ابزاري در              به عنوا 

اجتماعی و  کارهاي تحقق عدالت  ترین راه اند که یکی از مناسب      خدمت عدالت نگریسته  
شـود، زیـرا اصـول و مبـانی آن ریـشه در          ها محسوب می    حفظ حرمت و کرامت انسان    

  .تعالیم اصیل اسالمی دارد
تأمین اجتماعی به هاي پس از انقالب،  ها و گفتمان    در تمامی دولت  بر این اساس    

ه  مردم پذیرفته شدۀ تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیة فرابخشی در زمراي هعنوان مقول
نیـز  ) 29اصل  ( اساسی جمهوري اسالمی ایران       در قانون ). 1382ماهر و کریمی،    (است  

انـد آن را از طریـق         هـا مکلـف     لـت تأمین اجتماعی یک حق همگانی عنوان شده که دو        
کارگیري درآمدهاي عمومی و با استفاده از منـابع حاصـل از مـشارکت مـردم، بـراي              به

  . یک افراد جامعه تأمین کنند یک
بر این مبنا، در طول حیات نظـام جمهـوي اسـالمی، بـرخالف روي کـار آمـدن              

ازي کردنـد، عـدالت     سـ   دیگـر غیریـت     هایی در ایران، که با یک       گفتمان  ها و خرده    دولت
اجتماعی در حوزة تأمین اجتماعی و نیز تحقق آن به عنوان یکی از اصول بنیادین نظـام        

 اسـالمی   از انقالب    پس هاي  دولت هاي  دغدغه از اسالمی برجسته شده است و همواره     
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فراوانـی   عملـی  و نظري هاي چالش با گذشته دهۀ طی سه در مسئله این بوده است؛ اما 
که هر دولت بر حسب شرایط روز یا برداشت خاص خود  طوري  است؛ به  شده رو روبه

رو،  ایـن  از. از عدالت اجتماعی حاکم بر این مقوله، آن را تعریف و اجرایی کرده است            
هـا،   هاي پس از انقالب و گفتمان سیاسی و اجتماعی مربـوط بـه آن   در هریک از دولت   

ایـم کـه حـاکی از رویکردهـاي          اهد بوده تعریف نوینی از مقولۀ تأمین اجتماعی را ش         باز
  . هاي پس از انقالب، به این قبیل موضوعات است متفاوت دولت

 در جامعـه بـه    و عـدم امنیـت   که گسترش فقر    است دریافته در طول تاریخ، بشر   
انجامد و آسـیب     گري می  هاي اجتماعی مانند جرم و جنایت یا تکدي        افزایش ناهنجاري 

با توجه به تغییر سریع جوامع  در دو قرن اخیر   ،بنابراین. رسد  افراد جامعه می   ۀآن به هم  
درآمـد   ها براي رفع نیـاز طبقـات کـم    انسانپس از انقالب صنعتی،  و مسائل متعاقب آن   

 بـشر و    ۀبـا تکامـل تـدریجی اندیـش       . کاهش مشکالت اجتماعی افتادنـد    جامعه به فکر    
ت تا حداقل سطح زنـدگی      آگاهی او به حقوق خود، تأمین اجتماعی عمومی شکل گرف         

تـأمین اجتمـاعی یکـی از دسـتاوردهاي     ؛ بنابراین،  افراد جامعه فراهم آورد ۀرا براي هم  
قبـل از اسـالم و بعـد از اسـالم در     (و جامعۀ ما نیز در طـول تـاریخ       تجربی بشر است    

از سیـستم تـأمین اجتمـاعی غیررسـمی     ...) هاي مختلف خمس، زکات، فطریـه و       قالب
هدف از نگارش نوشـتار حاضـر توجـه بـه تـأمین اجتمـاعی در                .  است برخوردار بوده 

بـه  » عـدالت «با مبنـا قـرار دادن    بنابراین،  . هاي بعد از انقالب اسالمی ایران است        دولت
گویی بـه   تحت عنوان نشانۀ مرکزي، درصدد پاسخ» تأمین اجتماعی«عنوان دال شناور و    

 بـر مقولـۀ تـأمین اجتمـاعی در     گفتمان عدالت حـاکم «: سؤال اصلی پژوهش هستیم که  
  .»هاي پس از انقالب به چه شکل قابل ترسیم است؟ دولت
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  بررسی مفهومی و نظري موضوع
است که در ادامه » عدالت اجتماعی« و 1»تأمین اجتماعی«دو مفهوم اصلی این نوشتار 

ها با رویکرد عدالت اجتماعی در حوزة تأمین  به تعریف مفهومی و استنتاج نظري آن
  .شود رداخته میپ

  
  

  تأمین اجتماعی
هاي اجتماعی،   رفاه اجتماعی، بیمهمانند اهیمیتر با مف  بیش»تأمین اجتماعی«مفهوم 

معناست و در برخی موارد نیز  خدمات اجتماعی، تعاون اجتماعی و تعادل اجتماعی هم
ت  فعالیۀحیط. سوست  کمک اجتماعی و معاونت متقابل هممانندهایی  به معناي واژه

 نیروي کار فعال و موجود جامعه است و از نظر مفهومی ة محدودتأمین اجتماعی اساساً
هاي مختلف با توجه به خطرپذیري توزیع  نیز بر نوعی توزیع مناسب درآمد بین گروه

 »اجتماع« و »تأمین« ۀاین اصطالح در لغت از دو کلم. داللت داردآن در طی زمان 
هاي   خطرها و ریسکبرابرمین ایجاد امنیت خاطر در تشکیل شده است که منظور از تأ

برخی از . کند  این خطرها را با جامعه بیان میۀ اجتماعی رابطۀ کلماما ،نظر است مورد
ومیر  این خطرها مانند بیماري، حوادث، بیوگی، معلولیت، ازکارافتادگی، کهولت و مرگ

  وت، حوادث طبیعیسالی، آفات محصوال  نیز مانند خشکها برخی خطر.شخصی است
ي تأمین اجتماعی آثار ناشی از خطرها، این تعریفتوجه به  با .اغتشاشات فراگیر است

 بارزتر و ة به نحو ودهد  را براي افراد جامعه در حد قابل تحملی کاهش میموجود
دارد و رسالت بنیادین آن صیانت از عدالت تري با تحوالت اقتصادي ارتباط  ملموس

 .اجتماعی است

                                                
1. Social Security  
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اجتماعی چنین آمـده       فرانسه دربارة تأمین     1946 اکتبر   27در مقدمۀ قانون اساسی     
هر موجود بشري که به علت «چنین  هم. »هر کس حق دارد کاري به دست آورد      «: است

پیري، وضع بدنی یا روانی خود توانایی کار کردن نداشته باشد حق دارد وسایل معـاش      
» شـود  اجتمـاعی گفتـه مـی    کند که به آن تـأمین      اي از جامعه دریافت       مناسب و شایسته  

  ). 98: 1347پاکباز، (
 از طرف مجمع عمـومی ملـل   1948 دسامبر 10اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، که در  

تـأمین اجتمـاعی    «: کنـد    اجتماعی را با این ویژگی تعریف می        متحد تصویب شد، تأمین   
طح زندگی کافی از نظـر      عبارت است از حق داشتن کار و حمایت در برابر بیکاري، س           

چنین برخورداري از سطح زندگی کـافی در       هم. هاي پزشکی   خوراك، مسکن و مراقبت   
زمان بیماري، ازکارافتادگی، پیـري یـا مـواردي کـه وسـیلۀ گـذران و معیـشت بـر اثـر             

  ).101: 1347پاکباز، (» رود پیشامدهایی که بیرون از اراده است، از دست می
هـاي   هاي مختلف با تعبیرها و تعریف ر کشورها و نظام اصطالح تأمین اجتماعی د   

ها اغلـب بـه سـطح توسـعۀ اقتـصادي،             این تفاوت . شود  نسبتاً متفاوت به کار گرفته می     
نیازهـا و انتظـارات شـهروندان و درجـۀ     . شـود  اجتماعی و سیاسی کشورها مربوط مـی  

 کشور به موضوع یافتگی کشورها نیز به میزان زیادي در نگرش دولت و مردم هر    توسعه
هرچند در اغلب تعاریف، تأمین اقتصادي افراد جامعـه         . تأمین اجتماعی تأثیرگذار است   

ها نیز تأمین اجتماعی  هدف خاص تأمین اجتماعی تلقی شده است، اما در برخی دیدگاه  
تري مورد توجه قرار گرفته است و فراهم آوردن همۀ تمهیـدات و لـوازم                 به مفهوم عام  
طوري  ها هدف اجتماعی ذکر شده است؛ به  ي مادي و معنوي زندگی انسانتأمین نیازها

 در اجتماعی   تأمین:است آمده اجتماعی    تأمین تعریف در امریکانا المعارف  دایرة که، در   
 گـروه  یـک  بـراي  احتمـالی  خطرهـاي  از مراقبـت  و ایمنـی  معنـاي  به کلی مفهوم یک

  ).94: 1391ري شالی، هزارجریبی و صف(است  وابسته هم به اجتماعی

                                                
1. Encyclopedia Americana 
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اصطالح تأمین اجتماعی در   «:  این نکته را متذکر شده است      المعارف بریتانیکا   دایرة
کارهاي جمعی است که به موجب قانون براي ابقـاي            المللی به معنی راه     کاربردهاي بین 

درآمد فرد یا خانواده یا به منظور جبران درآمد وقتی که قسمتی یا همۀ منابع درآمدي از      
رونـد؛    ین بروند یا به پایین برسند یا در مواقع تحمیل مخارج سنگین بر فرد به کار می                ب

درآمـد  » جبـران «و  » ابقاء«سطح درآمد و معیشت با تأکید بر        » امتداد«این تعریف نیز بر     
  ).46: 1383یزدانی، (اشاره دارد 

مللـی  ال نامۀ اتحادیـۀ بـین   چنین، اصطالح تأمین اجتماعی در چهارچوب اساس        هم
اي است که به دست قوة مقننه، یـا    به معناي هر طرح و برنامه      ISSA(1(تأمین اجتماعی   

هر ترتیب اجباري دیگر، اعضاي جامعـه را در مقابـل بـروز حـوادث ناشـی از شـغل،                    
بیکاري، حاملگی، بیماري، نقص عضو، پیري، بازنشستگی، بازماندگی و مرگ از طریـق      

  ).47: همان(ایت کند هاي نقدي یا غیرنقدي حم پرداخت
اند که  اندیشمندان تأمین اجتماعی را تأمین کامل وسایل زندگی عموم افراد دانسته          

اصل کفالت همگانی و اصل سـهیم بـودن جامعـه در درآمـدهاي     : دو اصل اساسی دارد  
یاد شـده اسـت و   » تأمین اجتماعی«بیر  رفاه اجتماعی با تع   از  در تعالیم اسالم     و   عمومی

  .هاي مهم حکومت به شمار آمده است هیکی از مقول
در نظـران حـوزة تـأمین،     ، اقتصاددان انگلیسی و از صاحب     )) 2000ویلیام بوریج 
اصـطالح تـأمین    : نویـسد  مـی   3اجتمـاعی و خـدمات آن      هـاي  بیمـه کتابی تحت عنوان    

اجتماعی بیانگر تأمین درآمد است که به هنگام قطع درآمد بـه عللـی از قبیـل بیکـاري،       
چنین درآمد براي کسانی که به علت پیـري         شود و هم    ي یا حادثه جایگزین آن می     بیمار

هایی که به سبب مرگ شـخص دیگـري از حمایـت محـروم      اند و نیز آن    بازنشسته شده 

                                                
1. International Social Security Association 
2. William Beveridg 
3. Social insurance and allied services 
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هایی که به مناسبت تولد، ازدواج یا مرگ  اند و تأمین مخارج استثنایی از قبیل هزینه مانده
  .)1379 ،زاده   فیض(عی یعنی تأمین حداقل درآمد اصوالً تأمین اجتما. آید پیش می
چنین، او بر این باور است که تأمین اجتماعی در زمان ایجاد گسست در منبـع          هم

» هـاي اجتمـاعی   بیمـه «و » تعـاون ملـی  «کند و از راه برقـراري         درآمدي حضور پیدا می   
  ).14 و 13: 1374زاهدي اصل، (کند  عدالت اجتماعی را محقق می

یس صندوق ملی تأمین اجتماعی فرانسه، تأمین اجتماعی را مرکب         ئ ر 1وك،الر پیر
مشی اقتصادي براي تأمین اشـتغال      سیاست و خط  . 1: داند از سه رویه و روش مجزا می      

سیاست درمانی به منظور تدارك و تجهیز و سازمان دادن وسـایل و امکانـات             . 2،  کامل
 یات مربوط به پیشگیري و اقدامات درمانیدرمانی براي مبارزه علیه بیماري، اعم از عمل       

ـ      . 3و    ۀسیاست توزیع درآمد به منظور تعدیل و تخفیف نتایج فعل و انفعاالت کورکوران
نیروهاي اقتصادي و نیز وفـق دادن درآمـد هـر فـرد خـانواده بـا احتیاجـات فـردي و                      

چنـین   ممکـن اسـت در   آینـده احتمـاالً    عواملی که در ۀخانوادگی با در نظر گرفتن کلی     
 .داشته باشدثیر أدرآمدي ت

حـاکی از آن  » اجتمـاعی «و » تـأمین «در مجموع، در کنار هم قرار گرفتن کلمـات       
فراهم کردن زمینۀ آرامـش و آسـایش        «توان در اصطالح      است که تأمین اجتماعی را می     

 يهـا  دیـدگاه اسـاس     بـر  این مفهـوم  توان به    اما می  معنا کرد؛ » خاطر براي اقشار جامعه   
  . کردتوجه » خاص«و  »عام«مفهوم   کلیمنظر از دو مختلف

معنـوي   تـأمین نیازهـاي مـادي و   «:  عبارت است ازمفهوم عامتأمین اجتماعی در    
 شـود  میبه مسائل پیشگیري توجه ی از تأمین اجتماعی   مفهومچنین   در   .»اعضاي جامعه 

. شـود  مـی اخذ   اشتغال و استخدام کامل و سالمت و بهداشت          دربارةهایی را    و سیاست 
 و رد به قشر خاصـی اختـصاص نـدا   فقط گفتنی است که تأمین اجتماعی در مفهوم عام    

 .دهد هاي مختلف اجتماعی را مورد حمایت قرار می گروه

                                                
1. Pierre Laroque 
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سـهیم بـودن همگـان در       « عبـارت اسـت از       مفهوم خاص تأمین اجتماعی در    
ي، خطرهـاي پیـر   بـه     فقـط  تأمین اجتماعی این مفهوم از    . »مزایاي اقتصادي جامعه  

 تـا پیامـدهاي   کند می تالش  وکند میازکارافتادگی و مرگ سرپرست خانواده توجه   
 خطرهاي اجتماعی ۀ همبه تعبیري دیگر، این مفهوم. رفع کندها را  منفی ناشی از آن

  ).3: 1385 خو، آراسته( گیرد برنمی  را در
ا و ه اجتماعی، با توجه به دیدگاه توان گفت که واژة تأمین  در مجموع، می

برخی آن را . هاي مختلف، معانی و تعاریف متفاوتی پیدا کرده است ایدئولوژي
گروهی نیز آن را چیزي . دانند می» اي براي حل مسئلۀ عدم امنیت اقتصادي چاره«

دانند و برخی هم آن را یک سلسله اقدامات  نمی» تأمین و تضمین درآمد افراد«جز 
با گسترش معنایی و حوزة . اند کرده ا ذکره براي ایجاد امنیت فکر و خیال انسان

هاي  بیمه( اجتماعی  عملکرد تأمین اجتماعی مفاهیمی مثل ریسک در تأمین
 ریسک 1970از اواخر دهۀ. به صورت علمی مورد توجه قرار گرفت) اجتماعی

گیري سیاست اجتماعی و ارائۀ  جایگزین نیاز به عنوان اصل محوري شکل) مخاطره(
جا ارتباط بین مخاطره و مسئولیت فردي مورد  در این. ه استخدمات رفاهی شد

اي از رویدادها و رفتارهاي آینده  کلمۀ مخاطره طیف گسترده. تأکید قرار گرفته است
گیرد مانند مخاطرات مربوط به بیکاري، سالمت، جرم و جرایم و حتی  را در برمی

وم عمدتاً معطوف هاي رفاهی پس از جنگ جهانی د سیاست. محیطی آلودگی زیست
که در دنیاي معاصر با  حال آن. هاي جمعی در مقابل مخاطرات خارجی بود به بیمه

این مخاطرات به صورت . شوند رو هستیم که از درون ساخته می مخاطراتی روبه
هاي علم و فنّاوري  پیشرفت. شوند محصوالت خود علم و فنّاوري ارزیابی می

گیدنز، (کنند که قرار است حل کنند  تولید میقدر نااطمینانی و مخاطرات  همان
  ).1386، به نقل از موسوي و ذاکرحمیدي، 28: 1998
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 3 و خطرهایی2)ها عدم قطعیت(اي است با ناپایداري   جامعه1آمیز جامعۀ مخاطره
این . وجود آمده است منظور تسلط بر محیط به   که از طریق توانایی محدود بشر به

شان بر اثر  هایی که افراد در زندگی شخصی صیف ناپایداريچنین براي تو مفهوم هم
مفهوم ریسک، به این معنا، . رود شوند، به کار می رو می ها روبه اضمحالل سنت با آن

بنا به استدالل بک جامعۀ صنعتی بیم . شناس آلمانی است ، جامعه»اولریش بک«متعلق به 
. نبودند شده  رهاي پیشین شناخته است که در روزگا و خطرهاي تازة بسیاري خلق کرده

از ). 1387گیدنز، (اي از این خطرهاست  هاي مربوط به گرم شدن زمین نمونه مخاطره
باید بین دو نوع . کند نظر گیدنز مفهوم ریسک مواردي را دربارة آیندة مدرن مطرح می

شده یا عدم قطعیت  ریسک خارجی یا عدم قطعیت خارجی از یک سو و ریسک تولید
بهترین راه براي تمایز بین ریسک خارجی و . شده، از سوي دیگر، تمایز قائل شد یدتول

توان  می. تولیدشده نگریستن به رویدادهاي جهان فیزیکی در نتیجۀ تأثیر فنّاوري است
پارچگی جهانی بود،  گفت تا سه یا چهار دهۀ پیش که آغاز دورة شدت گرفتن یک

 بودند مانند بازدة ناچیز زراعت و برداشت هایی که مردم نگران آن تر ریسک بیش
. محصول، تغییرات آب و هوایی، زلزله، طوفان و بالیاي طبیعی ناشی از طبیعت بود

توان دخالت بشر در تاریخ و طبیعت از طریق دانش و فنّاوري  شده را می ریسک تولید
 ریخته هاي رشد در دانش بشري بر سر ما فرو ریسک تولیدشده را حوزه. تعریف کرد

  ).43: 1388الدین،  سعیدي و تاج(است 
راه منابع تولید  در عصر حاضر، با انتقال مدرنیته به پسامدرنیته، مخاطرات به هم

امنیت سنتی با .  است4شوند و عامل ایجاد آن فرایند صنعتی شدن و نوگرایی می
 است نه نکتۀ مهم در جامعه توزیع مخاطرات. شود جا می به نااطمینانی مخاطرات جا

تري مخاطرات  هاي محروم جامعه با احتمال بیش به نظر الریش بک گروه. توزیع ثروت

                                                
1. Risk Society 
2. Uncertainties 
3. Hazards 
4. Modernisation 
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ترین منابع الزم را براي مدیریت و کنترل مخاطرات  در حالی که کم. کنند را تجربه می
بنابراین، مدیریت . اند البته همۀ مردم به درجات مختلفی در معرض مخاطرات. دارند

هاي رفاهی متناسب و متفاوت از  اي مستلزم سیاست معهمخاطرات در چنین جا
از این رو تأمین ). 1386موسوي و ذاکرحمیدي، (هاي عصر مدرنیته است  سیاست

  .کارهاي منطبق با مقتضیات روز است اجتماعی نیز با توجه به شرایط حاضر نیازمند راه 
بیمۀ «و » يامنیت اقتصاد«اي از  بدین ترتیب، اصطالح تأمین اجتماعی آمیزه

ها براي  که جامعه از اعضاي خانوادههایی است   حمایتاست و مبین» اجتماعی
آورد و امنیت درآمد را  بهداشتی به عمل می  وحهاي صحی دسترسی مطمئن به مراقبت

از دست   در موارد پیري، بیکاري، بیماري، ازکارافتادگی، معلولیت کاري ومخصوصاً
  ). 6 و 5: 1382سازمان تأمین اجتماعی، ( دکن آور تضمین می دادن نان
  

  عدالت اجتماعی
این واژه معـادل  . رود  کار می  براي نشان دادن مفهوم عدالت بهواژة یونانی دیکایوسونه 

است » justice«دقیقی در زبان انگلیسی ندارد، اما بهترین ترجمۀ انگلیسی براي این واژه 
)Warburton, 1998: 6( در عـدالت . ه عدالت ترجمه شـده اسـت  که در زبان فارسی ب 

 بـراي . به کار رفته است  ...و   توازن، انصاف  روي،  میانه برابري، مساوات، معناي به لغت
هـا   تـرین آن  کـه مهـم   نی متعددي ذکـر شـده اسـت       اهاي لغت مع    عدالت در کتاب   ةواژ

 عـدل را بـه   ،العـرب  لسانابن منظور نیز در  .تساوي، مساوات، درستی و حقانیت است   
صـفري شـالی،    (دهد درستی و حقانیت معنا کرده و آن را در برابر جور و ظلم قرار می         

1392 :76.( 

وجـود دارد؛  » نیـاز «و » شایستگی«در ارتباط با عدالت اجتماعی دو اصل محوري      
نقطۀ عزیمت کسانی است کـه عـدالت را در          ) قاعدة انصاف  (2بنابراین، اصل شایستگی  

                                                
1. Dikaiosune 
2. Equity principle 
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دانند و بر این اساس، توانایی و نتیجۀ کـار افـراد را     ها می   معناي تصدیق وجود نابرابري   
زیرا در واقعیت، توانایی افراد متفاوت است، برایند دسـتاوردي آن           . دهند  مالك قرار می  

شود؛ پس پیامد پذیرش شایستگی آن است که عدالت از طریق     هم به نابرابري منجر می    
طلبانـه و      محور نگـاه مـساوات     1) برابري قاعدة(اما اصل نیاز    . شود  ها محقق می    نابرابري

جـا   بر این اساس، همانندي کم و بیش نیازها در افراد در این. برابرانگار به عدالت است  
اي مانند توانایی و خروجی کار افراد  کننده هاي متمایز مبناي توزیع قرار دارد و به ویژگی

نیازها دارند، پس مدار عدالت   جا که افراد سطح نسبتاً برابري از          از آن . شود  توجهی نمی 
بنابراین، اصل ترکیبی بـر خـالف پـذیرش سـطوحی از            . چرخد  بر پایۀ اصل برابري می    

انگـارد و   توجهی محض به نیازهاي انسانی را ناعادالنه می     نابرابري به عنوان عدالت، بی    
یابی بـه ترکیبـی از هـر دو اصـل پیـشین       بر این باور است که عدالت در صورت دست    

کـدام از دو اصـل مـذکور قربـانی دیگـري       شود؛ یعنی در اصل ترکیبی، هـیچ   می حاصل
به این ترتیب، در این رویکرد، یکی از دو اصل شایستگی یا نیـاز در انتخـابی       . شود  نمی

زمان به هر دو و تأکید بر منابع اقتصادي جامعه  شود، بلکه توجه هم دوگانه برگزیده نمی
عالوه بر آن، به اجـزاي مفهـوم عـدالت در       . توزیع شود بایستی بر اساس این دو قاعده       

. 3»عـدالت جزایـی   « و   2»عـدالت تـوزیعی   «: توان اشـاره کـرد      هاي مختلف هم می     حوزه
کنند که عدالت جزایی قانون   ترین تفکیک را در مفهوم عدالت از این حیث بیان می            مهم

ر صـورتی کـه   دهـد؛ د    جزا و نحوة برخورد با مجرمان را محور کار خـویش قـرار مـی              
هاي اجتماعی و بـه      یاب به افراد و گروه      عدالت توزیعی بر چگونگی واگذاري منابع کم      

  ).7: 1390میرسندسی، ( تمرکز دارد 5»بار مسئولیت« و 4»منافع«عبارتی بر توزیع 

                                                
1. Equality principle 
2. Distributive justice 
3. Retributive justice 
4. Benefits 
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عـدالتی   اي وجـود دارد کـه در آن بـی       باید گفت که عدالت اجتمـاعی در جامعـه        
هـاي اجتمـاعی     اي کـه در آن بـا قـوانین و فعالیـت             معهاجتماعی وجود ندارد؛ یعنی جا    

عـدالتی رفتـار شـود، امـا اصـطالح عـدالت        کس با بی   شوند با هیچ    عمومی موجب نمی  
هـایی اطـالق    رود، بلکـه بـه فعالیـت    اجتماعی در زبان محاوره با این مفهوم به کار نمی   

 عـدالت اجتمـاعی   هـا  اند و براي برطرف کـردن آن     عدالتی اجتماعی   شود که علیه بی     می
 ). Wolterstorff, 2013: 385(شود  انجام می

هاي مربوط به عـدالت    با وجود تنوع، تکثر و تفاوت در تعاریف و نظریه     بنابراین،
هـاي   چنین استخراج سه نوع هنجار بنیادي از تئوري   گیري از فلسفۀ اخالق و هم       با بهره 

تنـوع و تعـدد ایـن نظریـات را      توان    ، می )با مضامین اهداف، حقوق و وظایف     (عدالت  
. هـا دسـت یافـت    بندي مختصر و در عین حـال جـامع از آن            تقلیل داد و به یک تقسیم     

هـاي   تئـوري . 1: توان به دو بخش ذیـل تقـسیم کـرد          هاي عدالت را می      تئوري بنابراین،
.شناسانه هاي هستی تئوري. 2 و گرا غایت

/  یـک عمـل زمـانی درسـت    انـد،  گرا، که معطوف بـه هـدف      هاي غایت   در تئوري 
، »گرا وظیفه«هاي  نتواند ما را به اهدافمان برساند، اما در تئوري/ نادرست است که بتواند  

نفسه درسـت یـا نادرسـت اسـت و            که معطوف به جریان و فرایند است، یک عمل فی         
  بهمحور هاي وظیفه   و تئوري  محور  هاي حقوق   تئوري. کاري به نتیجه و پیامد آن ندارد      

نظر از  سري اعمال ویژه، صرف یک» محور حقوق«هاي  طبق تئوري.  دسته تعلق دارنداین
شخـصی اسـت و کوتـاهی در تـأمین آن     » حق«که در خدمت اهداف باشند یا خیر،       این

آوري  محور، عمل به شیوة ویژه و الزام       هاي وظیفه   ي  بر اساس تئور  . ناعادالنه خواهد بود  
عمل به این وظیفه، حتی اگـر راه را     . شخص است » وظیفۀ«که قبالً مشخص شده است      

                                                
1. Teleological theories 
2. Ontological theories 
3. Right-based 
4. Duty-based 
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در نظریـۀ    ).، 1990 :46کمپـل (براي رسیدن به هدف مسدود کند، عادالنه خواهد بود          
بنـدي، از دو نـوع عـدالت یعنـی            تـرین تقـسیم     پردازان در ساده    دیگري، برخی از نظریه   

الت قـضایی و  از دید اول، عـد  . اند  ـ حقوقی و عدالت اجتماعی یاد کرده       عدالت جزایی 
حقوقی متمرکز به توزیع جـزا و مجـازات مجـرمین اسـت، امـا عـدالت اجتمـاعی بـر                  

در ادبیـات  . یـاب در بـین جمعیـت متمرکـز شـده اسـت       تخصیص منابع و کاالهاي کم    
 برخی. بود ترین تمایز در این زمینه بین عدالت اجتماعی و عدالت کیفري            گذشته، مهم 
 تقـسیم   »تکوینی، تشریعی، اجتمـاعی و اخالقـی      «ش   را به چهار بخ    تلا عد اندیشمندان

هـا   قوانین حاکم بر جهان هستی و موجودات و نیز روابط بین آن      و بر این مبنا،      اند دهکر
 در نظام شرع و قوانین اسالمی و تـشریح  جا که از آناز عدالت تکوینی حکایت دارد و       

نظـام  . ده اسـت  شـ ، از آن به عدل تـشریعی تعبیـر           است احکام اصل عدل رعایت شده    
د و سامان دهد و عمالً براي رسیدن کنها را اصالح   اي که روابط اجتماعی انسان     عادالنه

اقشار جامعه به حقوق معنوي و مادي خود تالش کند عـدالت اجتمـاعی نامیـده شـده               
توانـد مـصداق    انسانی که از نظر تربیتی، روحی و رفتاري قابل اعتماد باشـد مـی            . است

 .ر گیردعدل اخالقی قرا

هاي مختلف، که از مقولۀ عدالت صورت گرفته  بندي ها و دسته اما بر خالف نظریه
تـر اندیـشمندان و      اند کـه توجـه بـیش        است، برخی از مفاهیم پیرامون عدالت اجتماعی      

پردازان را به خود مشغول کرده است و تا حدودي اتفاق نظـر اندیـشمندان را بـه           نظریه
پردازان آن مفاهیم را مبنایی بـراي پـژوهش پیرامـون            ظریهتر ن   دست آورده است و بیش    

اند از عدالت در دسترسـی   از جملۀ این مفاهیم عبارت    .کنند  عدالت اجتماعی قلمداد می   
چنـین در نظـر گـرفتن     هـا و هـم     برابر به منابع و عدالت در دسترسی برابر بـه فرصـت           

نظـران رفـاهی، جـان        صـاحب  در بین . ها  ها در توزیع منابع، امکانات و پاداش        استحقاق
که  او بدون آن. نظرانی است که نظریاتش حائز اهمیت فراوان است راولز یکی از صاحب

                                                
1. Campbell 
2. Retributive  
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راولـز  . کنـد  ـ پارتویی کاهش دهد، آن را تعریف مـی        رفاه اجتماعی را به مفهوم کارآیی     
هـاي عـدالت و اخـالق بـاز گردانـد،       به حوزه مقولۀ رفاه را از معیار کارآیی دور کرد و  

بـراي راولـز،   . شمارد مندانه از عدالت و اخالق را مردود می         هرچند او نیز توصیف بهره    
اي دارد که  اي که توزیع منابع در آن عادالنه باشد وضعیت رفاهی بهتري از جامعه جامعه

شود، و توزیع عادالنه بـه ایـن معناسـت کـه بـراي       منابع آن به شکل عادالنه توزیع نمی 
هـاي    بنابراین، رفاه اجتماعی مـستلزم حـذف نـابرابري        . لوب باشد ترین افراد مط    محروم

هـاي اجتمـاعی    اسـتدالل راولـز از نظـر سیاسـت    .  نه حذف نـابرابري     غیرعادالنه است، 
هـاي    دهد که در بـین نظریـه        نمودار ذیل نشان می   . هایی بااهمیت دارد    بازتوزیعی داللت 

دار رفاه اجتمـاعی را در قالـب      یک محورِ نمو  : رفاه اجتماعی عدالت چه جایگاهی دارد     
دهـد کـه      کند و محور دیگر نشان می       جویی تعریف می    صرفه/ عدالت یا کارآیی  / اخالق

  .)1381فیتزپتریک، (آیا مقایسۀ بین افراد از نظر سطح بهزیستی و رفاه امکان دارد یا نه؟ 
  

 ها مقایسه

 جویی صرفه/ کارآیی بنتام پیگو

 راولز پارتو

 عدالت/ اخالق

  ها غیرمقایسه 

  نظران رفاهی جایگاه عدالت در بین صاحب: 1شکل 
  

همۀ افراد حقـوق مـساوي و       . 1: اند از   از نظر راولز، اصول دوگانۀ عدالت عبارت      
از ایـن رو    . دیگر تفـاوت دارنـد      افراد از نظر اقتصادي و اجتماعی با یک       . 2برابر دارند؛   

  :باید
انـدازهاي مـالی، در سـطح اجتمـاعی،         از طریق محدود کردن عادالنـۀ پـس       ) الف

  درآمدترین افراد گذاشت؛ ترین یاري را در اختیار کم بیش
  .تمام افراد جامعه از شانس و امکانات برابري برخوردار باشند) ب
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اي کـه توزیـع منـابع در آن عادالنـه باشـد               جامعـه گرا،    لیبرال جامعه براي راولز،   «
شـود و   ه منابع آن به شکل عادالنه توزیع نمیاي دارد ک وضعیت رفاهی بهتري از جامعه    

فیتزپتریـک،  (» ترین افراد مطلـوب باشـد       توزیع عادالنه به این معناست که براي محروم       
عدالت توزیعی مورد نظر از طریق وضع مالیات و بازتوزیع درآمدها، حفظ            ). 34: 1381

به نظـر   . شود  ن می ها تأمی   رقابت در بازار، تأمین حداقل معیشت و ایجاد برابري فرصت         
کنندة مصلحت  راولز عدالت پایۀ آفرینش ساختار جامعۀ مطلوب با نظمی بادوام و تأمین    

اوالً اجتماع داراي هـویتی     : گویند  می) مانند نوزیک (در مقابل، مخالفان او     . جامعه است 
جدا از هویت افراد نیست تا مصالح و منافعی داشته باشد و حمایـت از ایـن منـافع در             

چه به عنوان عدالت اجتماعی و توزیع عادالنۀ          چوب عدالت معنا پیدا کند؛ ثانیاً آن      چهار
هاي افراد ثروتمند و تقسیم آن بین         شود درواقع گرفتن بخشی از دارایی       ثروت انجام می  

کـاري   ها معتقدند که عدالت چیزي جز فریـب   بر این اساس، آن   . افراد فقیر جامعه است   
هاي تند با عدالت، کسانی هستند که عدالت را به شرطی که  ردالبته در کنار برخو. نیست

: اما باید پرسید. دانند حق مالکیت خصوصی و آزادي فردي محترم شمرده شود مفید می     
اگر همین مالکیت خصوصی و آزادي فردي با دایرة وسیعی کـه دارد منـشأ ظلـم بـود،             

ی و آزادي فـردي حقـوق   توان اجازه داد به نام مالکیت خصوص    تکلیف چیست؟ آیا می   
هاي ضعیف سلب شود؟ اتفاقـاً مـشکل مـا بـا راولـز همـین اسـت کـه او                     مسلم انسان 

خواهد عدالت را در محیط لیبرالیسم معنا کند؛ در حالی که به اعتقـاد مـا ایـن یـک                      می
عدالتی که امروز در غرب مطرح است یک فضیلت اخالقی به           . پارادوکس آشکار است  

گرایـی و از   ید توجه داشت، اخالقی که اساس آن از یک سو نـسبی         اما با . رود  شمار می 
کننـدة حقـوق    تواند تضمین انگاري باشد از نظر اسالم ارزشی ندارد و نمی         دیگر سو نفع  
موضوع دیگر این است که براي اجرایی شدن دیدگاه جان راولـز            . ها باشد   واقعی انسان 

وع به کار کند و ما عدالت را از صـفر     اي داشته باشیم که از همین امروز شر         باید جامعه 
  .پذیر نیست در آن جامعه پیاده کنیم و این موضوع نیز در واقعیت عملی و امکان
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سازي آحاد مـردم   اما در چهارچوب رویکرد آمارتیاسن، بر نقش دولت در توانمند   
آورد کـه بـر اثـر آن     هاي خود شرایطی را به وجود مـی     دولت با سیاست  . شود  تأکید می 

بنابراین، در چنین شرایطی تفاوت درآمـدي قابـل         . هاي افراد افزایش پیدا کند      انمنديتو
  .توجیه خواهد بود

رسـد    اما به نظر می   . هاي متعددي براي اجراي عدالت مطرح است        بنابراین، روش 
هاي معدود دیگر، با مالحظۀ وسعت دایـرة عـدالت، نیازهـاي     ها و روش    اوالً این روش  

دهد؛ ثانیاً اگر تنیدگی ابعاد و زوایاي عدالت   ۀ اجرایی را پاسخ نمی    گوناگون ما در عرص   
هاي ترکیبی براي تبیین و تحقق عدالت اجتمـاعی           باید از روش  را در نظر داشته باشیم،      

» نیاز، برابري و انـصاف «هایی مانند     و به شاخص   در حوزة تأمین اجتماعی استفاده کنیم     
هـا، عناصـر دخیـل در      جز مبحـث مهـم روش  ضمناً به . به صورت توأمان توجه داشت    

مثالً در  . نظامات اجتماعی در تحقق عدالت به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند           
عدالت اقتصادي، عناصر نظام اقتـصادي اسـالم یعنـی انفـال، زکـات، خمـس، تعـاون،               

الحسنه، کسب و کار پاکیزه و حالل، جنگ بـا ربـاخواران و پرهیـز از اسـراف و                    قرض
ذیر در منابع، خصوصاً در منابع عمومی، در تحقق تـأمین اجتمـاعی عادالنـه سـهم و                 تب

هـاي   توان از درون نظام اقتـصادي اسـالم بـه روش           اي که حتی می     به گونه . نقش دارند 
بـه بیـان دیگـر، اجـراي تـأمین اجتمـاعی          . کارآمد براي اجراي عدالت هم دست یافت      
یاسی، اقتـصادي و فرهنگـی اسـالم اسـت؛          عادالنه مستلزم طراحی و اجراي نظامات س      

گیري حداکثري از علم و فنّاوري روز، به تولیـد و   تواند، با بهره    یعنی جامعۀ اسالمی می   
کارگیري ابزارهاي قوي براي تحقق عدالت در ابعاد گوناگون مبادرت کنـد؛ البتـه در                 به

دارد؛ از جملـه  کارگیري از ابزارهاي موجود چند شرط اساسـی وجـود           ابزارسازي یا به  
به بیان دیگر، محتـوا نبایـد       . که ابزارها در محتواي عدالت اسالمی تغییر ایجاد نکنند          این

کـه اجـراي عـدالت گرچـه کـار سـختی اسـت و                 نکتۀ مهم دیگر آن   . قربانی ابزار شود  
هاي فراوانی هم، عمدتاً از جانب صاحبان ثـروت و زور، در برابـر اجـراي آن                   مقاومت
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 البالغـه  نهج و قرآناي نیست؛ زیرا ما مصادیق آن را در         اما کار پیچیده  گیرد،    صورت می 
  .توانیم استخراج کنیم می... و

در تعریف تأمین اجتماعی عادالنه حداقل به سه نکتۀ اساسـی           : توان گفت   پس می 
همۀ شهروندان باید از حقوق و خدمات یکسان برخوردار باشند و . 1: باید توجه داشت

در دادن مزایا و پاداش . 2ها داشته باشند،      اي دسترسی به منابع و فرصت     شرایط برابر بر  
جامعه باید بعـد از  . 3در نظر گرفته شود و ) قاعدة انصاف(به افراد باید اصل شایستگی   

فراهم آوردن دو شرط مذکور به اصل حمایتی و امدادي نیز براي حمایت از مددجویان         
از این رو جایگاه تأمین اجتماعی در هریـک از  . دبپرداز... اجتماعی، روانی و جسمی و      

چنـین برخـورداري از       اي و هـم     بندهاي مذکور با توجه به برخورداري از خدمات بیمه        
حقـوق و مزایـاي متناسـب و در نهایـت برخـورداري از خـدمات حمـایتی و امـدادي         

  .شود مشخص می
  

  روش پژوهش
 اسـالمی    هـاي بعـد از انقـالب        ولت را متون مربوط به د      این تحقیق  مورد مطالعۀ  ۀجامع

دهد که به دو دسته تقـسیم   دربارة عدالت اجتماعی در حوزة تأمین اجتماعی تشکیل می       
  : شوند می

صورت هدفمند از هریـک از رؤسـاي           که به    :هاي رؤساي دولت    سخنرانی) الف
حـداقل سـه سـخنرانی    ) نـژاد  موسوي، هاشمی رفـسنجانی، خـاتمی و احمـدي       (دولت  

شـده در ایـن پـژوهش     چنین تالش شد متون سخنان انتخـاب     تحلیل شد؛ هم  انتخاب و   
گیري اساسی دولـت او را   هاي رئیس دولت را بیان کند، جهت      سخنانی باشد که دیدگاه   

  .کند و معرف گفتمان حاکم بر آن دوره باشد تبیین 
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هاي توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی           لوایح برنامه ) ب
  : که شامل پنج برنامۀ بعد از انقالب است، بدین شرح است:1ایران

 1373 تـا   1368هـاي     الیحۀ برنامۀ اول توسعه، که قانون برنامۀ آن در بین سال          . 1
تـا  1374هـاي   الیحۀ برنامۀ دوم توسعه، که قانون برنامۀ آن در بین سـال . 2اجرایی شد؛   

 1379هاي  برنامۀ آن در بین سالالیحۀ برنامۀ سوم توسعه، که قانون    . 3 اجرا شد؛    1378
هـاي   الیحۀ برنامۀ چهارم توسعه که قانون برنامۀ آن در بـین سـال  . 4 اجرا شد؛  1383تا  

الیحۀ برنامۀ پنجم توسعه، کـه قـانون برنامـۀ آن در بـین     . 5 اجرا شد و 13882 تا   1384
  .شود  اجرا می1394 تا 1390هاي  سال

آنجا که در این پژوهش، هدف بررسی اما در خصوص روش شایان ذکر است، از   
هاي عدالت اجتماعی در چهار دولت پس از انقـالب اسـت، بـه نظـر          و مقایسه گفتمان  

 مناسب باشد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر از نوع کیفی و بـه              3رسد تحلیل گفتمان    می
ارنستو الکـالو  « و 4»نورمن فرکالف «شیوه تحلیل گفتمان؛ آن هم بر مبناي نظر و روش           

باشد؛ البته مراد، تلفیق کامل آراي این سـه اندیـشمند نیـست؛ زیـرا،         می 5» شنتال موفه  و
شیوه تحلیل گفتمان الکالو و موفه هر چند که نظریه نسبتاً جامع، پرکاربرد و منـسجمی        

ها و است و از کارآیی بسیار باالیی براي تبیین چگونگی ظهور، استمرار و افول گفتمان             
کنندگی زیادي بـراي تحـوالت        نها برخوردار است و قابلیت توجیه     بررسی تعامل میان آ   

و لیکن، از لحاظ مبانی و مبادي متفاوت از شیوه    ،)100: 1383سلطانی،  (اجتماعی دارد   

                                                
 .وقت دولتساله و از سوي  شود که به صورت پنج  یمدتی گفته م هاي میان برنامه به مجموعه هاي توسعه  برنامه 

  .رسد  میمجلس شوراي اسالمیشود و به تصویب  تنظیم می
 .البته این برنامه به شکلی که از سوي دولت خاتمی تدوین شد و مصوب مجلس نیز شده بود، از سوي دولت 

  .نژاد اجرا نشد احمدي
3. Discourse analyses 
4. Norman Fairclough 
5. Ernesto LacLau & Chantal mouffe 
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باشد؛ به عبارت دیگر هر یک ویژگـی خـاص خـود را دارنـد، لـذا          می 1تحلیل فرکالف 
تـر صـورت گرفتـه      امعتلفیق برخی از عناصر، برحسب ضرورت و به جهت تحلیل جـ           

است؛ چرا که از سویی با توجه بـه موضـوع پـژوهش کـه موضـوعی کـالن در حـوزه            
-اقتصادي، سیاسی و اجتماعی است، از آنجا که هر دو شیوه مذکور براي تحلیل پدیـده    

باشند؛ و نیز از سویی دیگر با توجه به مبانی و  هاي کالن سیاسی و اجتماعی مناسب می
 برگزیده شـده، پژوهـشگر نـاگزیر بـه انتخـاب دو شـیوه تحلیـل               مبادي گوناگون متون  

  . متفاوت بوده است
را در سه سـطح متفـاوت بیـان         براي تحلیل انتقادي گفتمان     خود  الگوي  فرکالف  

تر از اولی است، گفتمان به  سطح اول، گفتمان به مثابه متن، سطح دوم که وسیع      : کند  می
متن و سطح سوم که سطح کالن است، گفتمان به مثابه تعامل بین فرآیند تولید و تفسیر        

در روش تحلیل گفتمان، متون با توجه به اهداف تحقیق از سـه جنبـه   . مثابه زمینه است  
دال بر » مضامین«. »فاعالن اجتماعی«و » روابط«، »مضامین«از حیث : قابل بررسی هستند

 متن از جهان طبیعـی  هایی از متن است که نشان دهنده نمایی تجربه تولید کننده         ویژگی
بنابراین ارزش . نامد  می» ارزش تجربی «یا اجتماعی است؛ که فرکالف ویژگی مذکور را         
هایی است    معطوف به ویژگی  » روابط«. تجربی با محتوا، دانش و اعتقادات سروکار دارد       

و بازتـاب الگـویی از روابـط        ) اي  ارزش رابطـه  (که در متن، دال بـر روابـط اجتمـاعی           
هایی از متن است کـه دال بـر هویـت فـاعالن         ناظر به ویژگی  » فاعالن«. تاجتماعی اس 

  ).172: 1379فرکالف، (است ) ارزش بیانی(اجتماعی 
لذا اگر بخواهیم یک متن را با توجه به بستر خود مورد توصیف، تفـسیر و تبیـین         

روش فـرکالف مناسـب   ) هاي یک فرد   مثل تحلیل گفتمان مجموع سخنرانی    (قرار دهیم   

                                                
-   را در سه سطح متفاوت، گفتمان به مثابه متن، گفتمـان بـه       براي تحلیل انتقادي گفتمان     خود  الگوي   فرکالف

  )172: 1379فرکالف، ( مثابه تعامل بین فرآیند تولید و تفسیر متن و گفتمان به مثابه زمینه، بیان می کند
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هـا انجـام دهـیم، روش     ها و نـشانه     ها و دال     ولی اگر بخواهیم مقایسه بین گفتمان      است
ترین  الکالو و موفه مناسب تر است، زیرا برداشت الکالو و موفه از گفتمان یکی از ناب  

ي فراساختارگرایی است؛ زیرا هیچ ساختار فراگیر، جهـان شـمول و              هاي نظریه   صورت
هـا معنـاي جهـان        ي گفتمان الکالو و موفه، گفتمان       ظریهبراساس ن . ثابتی را قبول ندارد   

بـودن تمـام موضـوعات و       ) استداللی( سازند؛ این دو معتقد به گفتمانی       اجتماعی را می  
  ). 139: 1379هوارت، (رفتارها هستند 

طور دائم در برخورد با  ها به البته گفتمان یک هستی تغییرناپذیر نیست و گفتمان
نبرد «همین علت اصطالح کلیدي این رویکرد  به. شوند یکدیگر دچار تغییر می

ي درك  هاي مختلفی را براي صحبت درباره هاي متفاوت روش گفتمان.  است1»گفتمانی
باشد که هر گفتمان  ها به این دلیل می بنابراین نبرد آن. برند کار می جهان اجتماعی به

خاص خود را بر جهان خواهد صاحب هژمونی شود تا بدین وسیله معانی زبانی  می
بنابراین منظور از هژمونی، حاکم شدن و برتري رویکردي خاص . اجتماعی تحمیل کند

عنوان تثبیت نسبی رابطه بین  عبارت دیگر هژمونی، به  به).Phillips, 2002: 56(است 
گیري اتخاذ  اي غیرقابل تصمیم اي در باب تصمیماتی که در عرصه دال و مدلول و نظریه

الکالو و موفه از طریق بسط این ). 25: 1383 تاجیک،(شود  د، تعریف میگردن می
اند  هاي هژمونیک موقتی بندي رسند که فرآیند هژمونی و صورت مفهوم به این نتیجه می

  ).109: 1387 منوچهري،(و هیچ ثبات و عینیتی ندارند 
ـ    البته با توجه به این که گفتمان منظومـه   هـاي زبـان    شانهاي معنـادار از عالیـم و ن

است، بر این اساس همـه چیـز از         ) فراتر از گفتار و نوشتار    (شناختی و فرازبان شناختی   
هاي عمومی مرتبط با تامین اجتماعی نیز ماهیتی گفتمانی دارد، و نـوعی      مشی جمله خط 

ها،  در واقع همه کنش   . کند ها معنا پیدا می    سازه گفتمانی است که دررابطه با دیگر نشانه       
ایـن   .باشـند  ها تنها به منزله جزئی از یک نظام معنایی گـسترده قابـل درك مـی           هو سوژ 

                                                
1. discursive struggle 
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یعنی هیچ جزیی بیـرون از      . هاي تامین اجتماعی نیز حاکم است      مشی قاعده کلی بر خط   
در اینجا به رابطه بـین گفتمـان و خـط    . چهارچوب و خارج از کلیت قابل درك نیست       

  . شود مشی تامین اجتماعی اشاره می
هاي تامین اجتماعی رابطه عموم و خصوص مطلق      بین گفتمان و خط مشی     -الف

هـاي عمـومی از جملـه        مـشی  هاي سیاسی و اجتمـاعی خـط       یعنی گفتمان . برقرار است 
را در دل  خود در بر گرفته، و بـه آنهـا             ) مثل بازنشستگی (هاي تامین اجتماعی     سیاست

  . شود اجزاء جاري میدر واقع روح گفتمان کالن در . بخشند هویت و جهت می
اي، معنایی بر مفـاهیمی مثـل عـدالت اجتمـاعی          این که اگر در گفتمان زمینه      -ب

تثبیت پیدا کند، تا وقتی که آن گفتمان هژمونیـک دارد، معنـا از دال مرکـزي بـر سـایر                     
هـا، مـصوبات و غیـره سـرریز          هـا، برنامـه    مـشی  هاي فرعی از قبیل خط     مفاهیم و نشانه  

. کنـد  بندي معناي متفاوتی از دیگري پیدا مـی        ن یک نشانه در یک مفصل     بنابرای. شود می
 مـثالً یـک فـرد در    .توان با تغییر چیدمان، تغییـر داد    مثالً هویت بازیکنان یک تیم را می      

هـاي او در خـدمت دفـاع         کند و همه فعالیـت     داخل تیم تدافعی هویت تدافعی پیدا می      
کند و فعالیـت    می هویت تهاجمی پیدا می    بندي تهاج  است، اما همان فرد در یک مفصل      

او در خدمت تهاجم است، و به عبارت دیگر نشانه برتر تـیم یعنـی تهـاجمی بـودن در      
کننـد، یعنـی هویـت     شود و هرکدام از افراد این معنا را بازنمایی می          افراد تیم جاري می   
بط بـا  هـاي مـرت   مشی در بحث خط.بندي تیم و شبکه ارتباطات است    بازیکن تابع مفصل  

در اینجا براي توضیح بیـشتر بیمـه کـردن        . تأمین اجتماعی نیز همین قاعده برقرار است      
سیاست بیمه کردن محرومان . گیرد هاي متفاوت مورد بررسی قرار می محرومان در شبکه

در چهارچوب گفتمان مساوات طلبی، به معناي کـاهش فاصـله طبقـاتی و حمایـت از                 
ي غیر طبیعی و تصنعی است و باید  فتمان نابرابري امردر این گ. شود فقراء محسوب می  

از طریق عمل دولت نابرابري کاهش یابد وجامعـه بـدون طبقـه وبـدون فقیـر و بـدون        
بنابراین در تحت تاثیر این گفتمان همه اقدمات با توجه به این نشانه برتر . ثروتمند شود 

  . کاهش فاصله طبقاتی استبر این اساس معناي بیمه کردن محرومان، . گیرد انجام می
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بنـدي گفتمـان رشـد و توسـعه       در حالی سیاست بیمه کردن محرومان در مفـصل        
در . در گفتمان بازارآزاد نشانه برتر، رشد و توسعه اقتـصادي اسـت    . معناي دیگري دارد  

شـود چـرا کـه      هاي حمایتی اجتماعی نمی    این گفتمان دولت بطور طبیعی وارد سیاست      
در این گفتمان باور اصلی  . شود تا رشد و توسعه کاهش یابد       یسیاست حمایت باعث م   

این است، که اول باید تولید و رشد صورت گیرد، وقتی تولید و درآمد کل بـاال رفـت،             
هـاي جامعـه از    به سـایر بخـش  ... گذاري و در مراحل بعدي این درآمد از طریق سرمایه  

مان در ایـن گفتمـان بـا دال         اما سیاست بیمه کردن محرو    . کند جمله محرومان نشت می   
مرکزي آن یعنی افزایش درآمد کل و تئوري نشت در تناقض است، در دوره تسلط این                

که ورود دولت بـه   شود، چرا هاي حمایتی نمی گفتمان بطور طبیعی دولت وارد سیاست     
گـذار تحـت     هـاي سیاسـت    گردد،سوژه ها موجب کاهش رشد اقتصادي می      این سیاست 

هـاي حمـایتی و اجتمـاعی      اقتـصادي، معمـوالً وقتـی وارد سیاسـت     انقیاد گفتمان رشد  
شوند که بر اثر رشد اقتصاد و توسعه، فشارهایی بر اجتمـاع وارد شـده اسـت، مـثالً          می

شـود تـا اقـشار اجتمـاعی تحـت تـاثیر        فشار تورمی ناشی از تعدیل اقتصادي باعث می   
هاي گفتمـان   ن شرایط سوژهدر ای. هاي رقیب، دست به اعتراضات گسترده بزنند     گفتمان

اندیشی و براي تلطیف فضاي سیاسی و کاهش بار انتقادات اجتماعی،        رشد، با مصلحت  
دهـد،   هاي حمایتی از قبیل بیمه کردن محرومان را در دستور کار خود قرار مـی          سیاست

سازي فضاي جامعه است، در حالی که در گفتمان برابري  که البته قصد اصلی دولت آرام
در ) بیمـه کـردن محرومـان   (بنابراین یک نـشانه  . ها بوده است ناي کاهش نابرابري به مع 

گفتمان به معناي کاهش فاصله طبقاتی و در گفتمان رشد اقتصادي، به معناي جلوگیري     
  . سازي مسیر رشد باشد از اعتراضات محرومان و همواره

ـ              د، فقـط یـک     اینکه بیمه کردن محرومان در دو گفتمـان، معناهـاي متفـاوتی دارن
هر کدام از معناهـاي متفـاوت از   . عبارت خبري و خنثی و ارایه اطالعات صرف نیست     

بیمه کردن محرومان منجر به ساخت متفاوت اجتماعی واقعیت آینـده در حـوزه تـأمین        
  . شود اجتماعی می
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نقش دومعناي متفاوت براي بیمه کردن محرومان در ساخت اجتماعی ) 1(شکل 

  اجتماعیمربوط به تأمین 
  

اگر چه ممکن است یک گفتمان بتواند براي مدتی مدلول و معناي مورد نظر خود 
که در انتخابات به حالت شناور در آمده .. را بر دال برتر از قبیل عدالت، توسعه، مردم و  

تواند براي همیشه ثابت بمانـد،     بود، تثبیت کند، اما در عرصه اجتماعی هیچ معنایی نمی         
هاي دیگـر   انی یک پدیده بسته نیست، بلکه به واسطه تماس با گفتمان         چراکه هیچ گفتم  

هـا امـري طبیعـی بـشمار      بنابراین تغییـر و تحـول در گفتمـان   . شود دستخوش تغییر می  
  .رود می

توان گفت که آنها در حالـت تزلـزل        گذاران می  اما در مورد نقش عاملیت سیاست     
کنند، و البته این تزلزل  املیت پیدا میاي نقش وع  هاي سیاستی براي لحظه    گفتمان، سوژه 
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ها است و مجدداً با تسلط گفتمـان جدیـد،        حاصل تماس گفتمان مسلط با سایر گفتمان      
یعنـی معنابخـشی بـه      . شوند گذار توسط گفتمان غالب فراخوانده می      هاي سیاست  سوژه

ـ        مفهوم بازنشستگی یا بیمه کردن محرومان، نظام       ایی ها و غیـره تحـت تـاثیر کلیـت معن
بزرگتري تحت عنوان تامین اجتماعی، و معنابخشی به تامین اجتماعی تحت تاثیر تثبیت   

در حقیقت معناي مفاهیمی از قبیل تامین اجتمـاعی بایـد     . معناي عدالت اجتماعی است   
هـا   اي کـه خـط مـشی    در بستر و زمینه گفتمان حاکم و در ارتباط با بستر و بافت کلـی        

هاي هـر   از این رو، تمام مصوبات و قوانین، و برنامه  . ودش بخشی از آن هستند درك می     
دوره را باید به مثابه بخشی از چهارچوب گفتمانی در نظر گرفت که دال مرکزي وروح     

  .شود ها بازنمایی می آن گفتمان در برنامه
  

  ي پژوهشها یافته
هادت و ش) به عنوان دولت اول بعد از انقالب(صدر  پس از سقوط دولت ابوالحسن بنی  

، که هـر دو دولـت عمـر چنـدانی           )به عنوان دولت دوم بعد از انقالب      (رجایی و باهنر    
 درصد آرا را بـه خـود اختـصاص       95 میلیون رأي که     16نداشتند، دولت سوم با کسب      
وزیري مهندس میرحسین موسـوي       اي و نخست    اهللا خامنه   داد، با ریاست جمهوري آیت    

ردان نیز عمالً از دولت سوم به بعد قابـل مطالعـه            م  بنابراین، اقدامات دولت  . تشکیل شد 
وزیـري   بـه نخـست  (دولـت دفـاع مقـدس     . 1است و منظور از چهار دولت، به ترتیب         

دولـت  (دولت اصـالحات   .3، )دولت هاشمی رفسنجانی (دولت سازندگی   . 2،  )موسوي
بـه منظـور    . اسـت ) نـژاد   دولت احمـدي  (محور    گراي عدالت   دولت اصول . 4و  ) خاتمی

هاي پس از انقالب در  هی از گفتمان عدالت حاکم بر مقولۀ تأمین اجتماعی در دولتآگا
هایشان،  گفتمان غالب و دولت     جمهوري اسالمی ایران، واکاوي رویکردهاي چهار خرده      

در برهۀ زمانی بیش از سه دهه پس از پیروزي انقالب، پیرامون موضوع تأمین اجتماعی     
  .یابد ضرورت می
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میرحسین دولت (تأمین اجتماعی در گفتمان دفاع مقدس عدالت حاکم بر 
  ) موسوي

هاي دولت در برهۀ زمانی استقرار گفتمان دفاع       تحلیل گفتمان متون موجود از سخنرانی     
کنـد دولـت و مـردم را خیلـی            مقدس در کشور حاکی از آن است که دولت سعی مـی           

ـ    نزدیک به هم نشان دهد و تمامی فعالیت  و  ع مـشکالت مـردم  هاي دولـت را بـراي رف
  .داند کند و البته این را از وظایف اصلی دولت نیز می تأمین نیازهاي آنان قلمداد 

گفتنی است که هرچند در راستاي حمایت از محرومان و مستضعفان و 
بخشی به فقرا پیام مشخص  نشینان تأکید بر امر تأمین اجتماعی با تکیه بر اولویت کوخ

توان از آن به عنوان ایجاد یک رویکرد جدید گفتمانی نام برد،  این گفتمان است، اما نمی
از سوي دیگر، دولت بر این نکته .  اسالمی قرار دارد زیرا در ذیل گفتمان اصلی انقالب

حل را براي رفاه و تأمین اجتماعی  اصرار دارد که اقتصاد و حکومت اسالمی بهترین راه
  .در جامعه دارد

کار رفته در متون مورد بررسی نیز مشاهده  به) یمنف(در خصوص واژگان سلبی 
شود که بخشی از این واژگان مربوط به مسائل کاهش فاصلۀ فقیر و غنی و رفع  می

بر توجه به فقرا و ) میرحسین موسوي(محرومیت در کشور است که رئیس دولت 
 در امر هاي دولتی تالش براي رفاه و تأمین نیازهاي آنان تأکید دارد و به لزوم حمایت

کار رفته در این متون یعنی   مفاهیم عدالت اجتماعی به. کند تأمین اجتماعی اشاره می
بخشی در زمرة عناصر  حذف محرومیت، عدالت اسالمی، توسعۀ اقتصادي و تعادل

گفتمان این متن از یک سو در ایجاد تقدس . هاي انقالب قرار دارند اصلی رویکرد
هوري اسالمی و از سوي دیگر در پی تبیین مفاهیم براي نظام جم) تعابیر ایجابی(

  . ، است)تعابیر سلبی(عدالتی  کلیدي مدنظر خود، نظیر حذف محرومیت و مبارزه با بی
مثابۀ  چنین رویکرد دولت و گفتمان دفاع مقدس به مقولۀ تأمین اجتماعی به 

، متأثر از مؤثرترین ابزار به منظور تحقق توسعۀ اجتماعی و ابزاري در خدمت عدالت
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طلبانه، مبتنی بر قائل شدن نقشی پررنگ براي دولت و  گرایانه و مساوات رویکرد عدالت
البته مبناي عملکردهاي این دولت . هاي آن از آحاد جامعه در این باره بود حمایت

  .گویی به نیازهاي جامعه و با توجه به شرایط جنگ بود اساس برنامۀ پاسخ بر
 فرابخشی در ۀبه عنوان یک مقولبه معناي عام آن، تماعی تأمین اجبر این اساس، 

 29، به طوري که در اصل  مردم پذیرفته شدۀ تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیةزمر
 اساسی جمهوري اسالمی ایران، تأمین اجتماعی یک حق همگانی دانسته شده و  قانون

 و هم با استفاده از کارگیري درآمدهاي عمومی دولت مکلف شده آن را، هم از طریق به
  . یک افراد جامعه تأمین کند آمده از مشارکت مردم، براي یک دست منابع به

بدین ترتیب، در دولت دفاع مقدس، اهتمام ویژه به مقولۀ تأمین اجتماعی در 
هاي این دولت  که در سیاست  طوري  شود؛ به توسعۀ اجتماعی کشور مشاهده می

هاي برابر و توزیع  ماعی براي آحاد جامعه، فرصترویکرد برخورداري از تأمین اجت
  . مناسب درآمد به دور از فقر و فساد لحاظ شده است

  
  عدالت حاکم بر تأمین اجتماعی در گفتمان سازندگی

، از جمله عوامل طرح گفتمـان سـازندگی و آغـاز            )دولت هاشمی (در دولت سازندگی    
بـر ایـن اسـاس، گفتمـان     . ولت بـود اساس اقتصاد آزاد از د تر توسعۀ اقتصادي بر  سریع

جدیدي مبنی بر سازندگی، که رفاه و توسعۀ اقتصادي را هدف اصلی اقتصاد دانـسته و               
شرط سـایر امـور    ویژه توسعۀ اقتصادي طرفداري کرد و آن را پیش  شدت از توسعه به     به

و که در سایۀ توسـعۀ اقتـصادي امکـان اسـتقالل            کرد، با باور به این      نوسازي قلمداد می  
  ). 1378مرتجی، ( رقم خورد 1368 تا 1376هاي  عدالت وجود دارد در سال

رویکرد دولت سازندگی در آن برهۀ زمـانی در تـالش بـود کـه از مقولـۀ تـأمین                
.  اساسی بیان کرده را فـراهم کنـد   هایی را که قانون اجتماعی غافل نشود و بتواند حداقل 

 سـال اول، برخـورداري از تـأمین    خصوص در چهار بدین سبب در دولت سازندگی، به 
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چنـین  . تعریف شده بود» اي هاي بیمه حمایت«اجتماعی در قالب برخورداري همگان از  
هاي دولت    که منتقدان سیاست    طوري  رویکردي انتقادات بسیاري را به دنبال داشت؛ به         

عدم . سازندگی بر این باور بودند که دولت در تأمین عدالت اجتماعی ناموفق بوده است
 دولت دوران سازندگی به تأمین آزادي و حقوق اجتماعی مردم از مواردي              توجه رئیس 

بر این اساس، دولت سـازندگی بـا       . شد  بود که در آن زمان در انتقاد به هاشمی بیان می          
هاي اجتماعی را نیـز در   اي، حمایت  هاي بیمه   آغاز به کار دولت ششم عالوه بر حمایت       

  . یف کردحوزة تأمین اجتماعی تعر
تحلیل گفتمان متون سخنرانی دورة هاشمی بر مبناي شیوة تحلیل گفتمان فرکالف     

مانـدگی    ترین مسئلۀ اجتماعی دولت هاشمی فقر و عقـب          نیز حاکی از آن است که مهم      
است و هدف دولت رسیدن به وضعیت مطلوب رفاه، آبادانی و تأمین اجتماعی از طریق 

سـازي   هاي تعـدیل و خـصوصی   تولید، عمران، سیاست  هاي افزایش     ها و سیاست    برنامه
در این متون مفاهیمی مانند توزیع منابع و نیاز مردم وجود دارد که بـا توجـه بـه              . است

هـاي اصـلی      ها را نـشانه     توان آن   ها، می   رویکرد عدالت اجتماعی حاکم بر این سخنرانی      
ـ      نامید؛ زیرا    ه توسـعۀ اقتـصادي   روح حاکم بر متون دوران سازندگی عمـدتاً معطـوف ب

بنابراین، گفتمان عدالت دورة سازندگی، تحقق بعد اقتصادي عدالت         . محور است     دولت
سازي  ؛ یعنی هرچند سعی در خصوصیگیرد می مدار پی  را از دل توسعۀ اقتصادي دولت   

  .گرفت بود، اما توسعۀ اقتصادي از سوي دولت صورت می
متون بیانگر آن است که دولت ضمن     بررسی واژگان مرتبط با گفتمان عدالت این        

تأکید بر ابعاد اقتصادي به بیمه توجه جدي دارد و تأکید او بر مفهوم عدالت نیز متبلـور       
  . در حذف سوبسیدهاي نادرست و ایجاد کار و تولید است

که ممکن است در قالب عدالت، عملی ضدعدالت       دولت سازندگی با تذکر به این     
کنـد و متـذکر     سوبسیدها را مصداق این موضوع عنوان مـی انجام دهیم، تلویحاً موضوع 

شود، ماهیت پرداخت سوبسیدها غیرعادالنه است و این امر تأمین اجتماعی، عدالت              می
بنـدي    چنـین، بـا قطـب       رئیس دولت هم  . کند  و به تبع آن اعتالي کشور را مخدوش می        
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ـ                 سیدهاي پرداخت سوبسید نادرست در مقابـل عـدالت و اعـتالي کـشور، حـذف سوب
ها را مـصداق اجـراي عـدالت و تـأمین اعـتالي کـشور              نادرست و واقعی کردن قیمت    

  .کند گیري اساسی دولت آینده را نیز عنوان می کند و بدین شکل جهت ارزیابی می
هاي مورد بررسی، تأکید و تالش بـر امـر تـأمین اجتمـاعی، در                در کنار سخنرانی  

بناي عملکردهاي دولت هاشمی بود، نیز مبـین   هاي اول و دوم توسعه، که م        قالب برنامه 
گفتمان عدالت حاکم بر مقولۀ تأمین اجتماعی در گفتمان سازندگی است؛ زیرا رویکـرد    

اي بود که آن را به عنوان یکی  برنامۀ اول توسعۀ کشور، به مقولۀ تأمین اجتماعی به گونه
اهـداف و  (ن عنـاوین  هاي خود لحاظ کرده و در ذیل ای      مشی  ترین اهداف و خط     از مهم 

اي از این قانون بـه موضـوع    بر این اساس، هیچ تبصره. بدان پرداخته است) ها  مشی  خط
مقابل، در اولین برنامۀ توسعۀ کشور، تهیه        تأمین اجتماعی اختصاص نیافته است؛ اما در      

اساسـی و ایجـاد        قـانون    29و تدوین چهارچوب نظام تأمین اجتماعی بر اساس اصـل           
تـرین   بـه عنـوان یکـی از اساسـی    ) 4، ردیـف    5بند  (مناسب براي اجراي آن     هاي    زمینه
اي و تـأمین اجتمـاعی بـراي تـأمین      هاي بیمه هاي این برنامه در حوزة حمایت مشی  خط

تـوان از آن   که می  طوري    سازي شده است؛ به     قسط اسالمی و عدالت اجتماعی برجسته     
سعه پیرامون موضوع تأمین اجتمـاعی یـاد   ترین نشانه در برنامۀ اول تو       به عنوان برجسته  

  .کرد
هاي اجتماعی را با اولویت روسـتاییان، عـشایر و    بر این اساس، دولت تعمیم بیمه  

و درصـدد برآمـد سـهم       ) 6، ردیف   5بند  (پذیر در دستور کار قرار داد         هاي آسیب   گروه
ـ . هاي دولت را افزایش دهد     هاي اجتماعی در کل هزینه      هاي بخش   هزینه ن راسـتا،  در ای

هـاي   هاي مربـوط بـه بیمـه       هایی اتخاذ شد مشتمل بر بررسی و تدوین سیاست          سیاست
هاي دولتی در صندوق      ها و شرکت    هاي دستگاه   اجتماعی روستاییان، ادغام کلی صندوق    

ها متناسب با تغییـرات حـداقل دسـتمزد و افـزایش هزینـۀ             بازنشستگی، ترمیم مستمري  
  .دولت سازندگی بودها مختص  زندگی، که این سیاست
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هاي پنجمین دولت پس از انقالب بـر مبنـاي برنامـۀ اول توسـعه           بررسی سیاست 
حاکی از آن است که دولت هاشمی در خصوص تأمین اجتماعی، تأکیدش بر روي یک      

اي دولـت از آحـاد جامعـه،     هـاي بیمـه    تـر بـر روي حمایـت        بعد این مقوله، یعنی بیش    
نیافتۀ کشور، در قالب گسترش تأمین اجتماعی  سعهخصوص اقشار محروم و مناطق تو     به

هـاي   اي از آحاد جامعه، از جمله نشانه  هاي بیمه   در کشور بود؛ به عبارت دیگر، حمایت      
هـاي   تعمـیم بیمـه  «اصلی گفتمان سازندگی است، که با نشانۀ فرعی ذیـل خـود، یعنـی       

یر در اسـتفاده از     پـذ   هـاي آسـیب     اولویت یافتن روستاییان، عشایر و گروه     «و  » اجتماعی
گـواه ایـن مـدعا      . دهـد   بندي این گفتمان را سامان مـی        مفصل» خدمات تأمین اجتماعی  

بررسی عملکردهاي دولت در این خصوص اسـت کـه حـاکی از آن اسـت کـه برنامـۀ         
 طوري  به. شده در برنامه تحقق یافته است هاي اجتماعی فراتر از دیگر اهداف تعیین بیمه

هـاي   هـاي درمـان و برنامـه    هاي برنامۀ اول توسعه در حوزة بیمه    که، میزان تحقق هدف     
  .آمیز بود هاي اجتماعی درخور توجه و موفقیت بیمه

کننـدة موضـوع تـأمین      تبـصره بـازگو  4اما در دومین برنامۀ توسعۀ کشور، در کل        
  : اجتماعی است که به شرح ذیل است

  
  برنامۀ دوم توسعههاي تأمین اجتماعی در  برخورداري از حمایت: 1جدول 
 موضوعات مورد توجه تبصره ردیف

 هزینۀ معاش ماهانه کمک 12 1

 هاي ایثارگران پرداخت مستمري به خانواده 13 2

 درمانی جانبازان بیمۀ خدمات )بند د (13 3

 گان شد هاي درمانی بیمه هزینه 18 4

  
کـالو و موفـه     تحلیل گفتمان برنامۀ دوم توسعه بر مبناي شیوة تحلیـل گفتمـان ال            

گویاي آن است که دال خالی یا به عبارتی، شرایط کشور در دولت دفاع مقـدس نـشانۀ     
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کمبودها و نقصان برنامـۀ تعـدیل سـاختاري و برنامـۀ اول توسـعه در عـدم توجـه بـه                  
 اجتماعی است که در قالب مطالبۀ        هاي اجتماعی دولت از مردم در حوزة تأمین         حمایت

  .ن سازندگی را حول خود ساماندهی کردبرنامۀ دوم توسعه، گفتما
هـاي برنامـۀ اول    در راستاي این برنامه، دولت هاشمی عالوه بـر تـداوم سیاسـت         

توسعه در حوزة تأمین اجتماعی، درصدد برآمد نقایص و کمبودهاي برنامۀ توسعۀ قبلی             
بر این اسـاس، در برنامـۀ دوم توسـعه، بـرخالف برنامـۀ اول، توجـه       . را نیز جبران کند   

هاي اجتماعی دولت در قالب تأمین اجتماعی صورت پـذیرفت؛            اي به بعد حمایت     ویژه
درآمد و   به اقشار نیازمند، کم   ) مستمري(هزینۀ ماهانه     که دولت پرداخت کمک     طوري   به
سرپرست را به منظور گسترش تأمین اجتماعی در کشور، در دستور کار خـود قـرار                  بی

 دولت در قالب برنامۀ اول و دوم توسعه در راستاي          هاي  داد و سعی کرد در کنار تالش      
ترین هدف خود در حوزة تأمین اجتماعی         بردي  هاي درمانی، راه    هاي بیمه   تعمیم حمایت 

هاي اجتماعی دولـت دیگـر    حمایت. را محقق کند) تهیه و تدوین نظام تأمین اجتماعی   (
فرعی ذیـل  هاي   نشانه نشانۀ اصلی گفتمان سازندگی در حوزة تأمین اجتماعی بود که با          

پرداخــت مــستمري بــه افــراد «، »پرداخــت مــستمري بــه اقــشار نیازمنــد«خــود یعنــی 
بندي این گفتمان را سامان       مفصل» درآمد  پرداخت مستمري به افراد کم    «و  » سرپرست  بی
  .داد می

تحلیل گفتمان عدالت حاکم بر تأمین اجتمـاعی در         : توان نتیجه گرفت    در آخر می  
عدالت «ل و دوم توسعه حاکی از آن است که در دولت هاشمی دال شناور هاي او برنامه

مسدود شـد  » تأمین اجتماعی«، ذیل گفتمان سازندگی، در قالب نشانۀ مرکزي       »اجتماعی
اي متـشکل از   بندي این گفتمان، حول نشانۀ مرکزي مـذکور، نظـام معنـایی           و در مفصل  

اي  هـاي بیمـه   حمایت«، »ن اجتماعیتهیه و تدوین چهارچوب نظام تأمی    «هاي اصلی     دال
هاي اجتماعی در قالب پرداخت مستمري  حمایت«و » هاي اجتماعی در قالب تعمیم بیمه
  .، شکل گرفت»درآمد سرپرست و کم به اقشار نیازمند، بی
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  عدالت حاکم بر تأمین اجتماعی در گفتمان اصالحات
یعنـی  (اي دولت هفتم    هطلب، رویکرد اصالحی و توسع      با روي کار آمدن دولت اصالح     

هـاي عملکـردي، از جملـه         ، در تمامی حـوزه    )توسعۀ سیاسی مالزم با توسعۀ اقتصادي     
که، بررسی و سپس تحلیل گفتمان متون مرتبط با           طوري    تأمین اجتماعی نمایان شد؛ به      

در گـرو بـه وقـوع    ) هـا   در تمامی حـوزه   (کند که دال شناور عدالت        دولت مشخص می  
بنابراین، در ایـن راسـتا   . بود» توسعۀ سیاسی« دولت اصالحات یعنی     پیوستن دال اصلی  

دولت مشارکت شهروندان و دفاع از حقوق شهروندان را در قالب جامعۀ مدنی، مبنایی              
جانبـه در قالـب    براي پیشرفت کـشور و شـرط الزم بـراي محقـق شـدن توسـعۀ همـه           

کـه توسـعۀ اقتـصادي بـدون      کند    داند و صراحتاً عنوان می      هاي سوم و چهارم می     برنامه
چنین، محقق شدن برنامۀ سوم و توسعۀ         دولت هم . توسعۀ مالزم سیاسی مطلوب نیست    

برد این برنامه را فقط  کند، بلکه پیش متوازن را از درون یک دولت اقتدارگرا ارزیابی نمی
محصول حضور مؤثر جامعۀ مدنی و مـشارکت شـهروندان در فـضاي آزاد و قانونمنـد              

  .داند می
هـا، بـه تـشریح       جانبه در اجراي برنامه     دولت، پس از تأکید بر اهمیت توسعۀ همه       

هـاي توسـعۀ    پـردازد و در بیـان شـاخص      جانبـه و متـوازن مـی        هاي توسعۀ همه    ویژگی
هاي قـانونی و   جانبه به ابعاد معنوي، به حرمت انسان و حقوق شهروندان، به آزادي     همه

هـاي    بـه حـداکثر رسـانیدن ظرفیـت       حفظ وحدت اسالمی و به گـسترش مـشارکت و         
کند تربیت سیاسی و مـشارکت شـهروندان از لـوازم             کند و تأکید می     اقتصادي اشاره می  

چنـین بـا تأکیـد بـر لـزوم       دولت هم). 1388کردونی و فاضلی،    (توسعۀ اقتصادي است    
ارتقاي زندگی مادي و معنوي ایرانیان، مسئولیت دولت و قوة اجرایی را براي پاسخ بـه          

. کنـد  تظارات مردم در راستاي تأمین اجتماعی و به دنبال آن عدالت اجتماعی بیان مـی     ان
هاي مشروع و قانونی همۀ شهروندان و ایجـاد و تقویـت فـضاي            تأمین حقوق و آزادي   

هاي اقتصادي، اجتماعی، علمی و فرهنگی جزو         مطمئن، قانونمند و باثبات براي فعالیت     
  .مردان است مضمون اصلی متون دولت
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گفتنی است، در خصوص مقولۀ عدالت اجتماعی توجه بـه حقـوق شـهروندي و             
زایی و استقرار قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  هاي مدنی، اشتغال  آزادي

در قالب برنامۀ سوم و چهارم توسعه مورد توجه دولت بود و ایـن تأکیـد را بـه دنبـال                
هـاي مهـم کـشور        ارد مذکور، یکی از کاسـتی     داشت که عدم توجه و نبود هریک از مو        

  .شد ارزیابی می
هاي سوم و  بررسی رویکرد دولت خاتمی به مقولۀ تأمین اجتماعی با مطالعۀ برنامه

چهارم توسعه و توجه ویژه به موادي از این قوانین، که در خـصوص تـأمین اجتمـاعی             
ین پیرامون موضوع تأمین زیرا موادي از این قوان. پذیر است تدوین شده است، نیز امکان    

  : ریزي شده است که به شرح ذیل است اجتماعی طرح
  

  توسعهو چهارم  سوم ۀبرنامالیحۀ جتماعی در هاي تأمین ا برخورداري از حمایت. 2جدول 

 موضوعات مورد توجه ماده  توسعهۀبرنام ردیف

  حق بیمه  28   سومۀبرنام 1

   اجتماعیتأمیننظام   37   سومۀبرنام 2

   همگانی و مکملۀبیم  38   سومۀامبرن 3

4 
   سومۀبرنام

39  
بخـشی و   شامل پیـشگیري، تـوان  ( اي  بیمه هاي بخش غیر   حمایت

  )حمایتی

  شدگان افزایش خدمات قابل ارائه به بیمه  40   سومۀبرنام 5

  طرح جامع خدمات به ایثارگران  44   سومۀبرنام 6

  ح اجتماعی نیروهاي مسلتأمیننظام   172   سومۀبرنام 7

  پذیر  اجتماعی به اقشار آسیبتأمینکمک مستقیم و جبرانی نظام   )بند الف (4  چهارمۀ برنام 8

   اجتماعیتأمینایجاد و استقرار نظام و ساز و کار   9   چهارمۀبرنام 9

  حق بیمه  28   چهارمۀبرنام 10

   اجتماعی ملیتأمیناستقرار نظام   138   چهارمۀبرنام 11
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   جامع توانمندسازيۀوین و اجراي برنامتد  147   چهارمۀبرنام 12
   اجتماعیتأمینمد و هدفمند منابع آتخصیص کار  152   چهارمۀبرنام 13

14 
   چهارمۀبرنام

153  
هـاي نظـام جـامع       پوشش جمعیتی، خدماتی و حمایـت       افزایش
   اجتماعیتأمین

  شهري فاقد بیمهن یان و شاغالیهاي اجتماعی روستا پوشش بیمه  )بند الف( 153   چهارمۀبرنام 15
   خدمات درمانیۀ همگانی پایۀصد بیم پوشش صد در  )بند ب( 153   چهارمۀبرنام 16
  سرپرست هاي خاص زنان سرپرست خانوار و افراد بی ایجاد بیمه  )بند ج( 153   چهارمۀبرنام 17
  سسات و نهادهاي حمایتیؤتوانمندسازي افراد تحت پوشش م  )بند د( 153   چهارمۀبرنام 18

19 
   چهارمۀبرنام

  )بند هـ( 153
هـاي    بازپرداخت بدهی دولت بـه سـازمان       براياتخاذ تمهیدات   

  اي بیمه
  هاي اجتماعی اقدام به منظور پیشگیري و کاهش آسیب  154   چهارمۀبرنام 20
  پذیر هاي آسیب  توانمندسازي افرد و گروهبراياتخاذ تدابیري   )بند الف( 154   چهارمۀبرنام 21

22 
  هارم چۀبرنام

  )بند ب( 154
ــق ارزش  بهینــه ــضاي اجتمــاعی و تعمی ــی و  ســازي ف هــاي دین

  هنجارهاي اجتماعی 

23 
   چهارمۀبرنام

  )بند ج( 154
هـاي   زا و مـدیریت آسـیب   خیـز و بحـران      شناسایی نقاط آسـیب   

  اجتماعی 

  )بند د( 154   چهارمۀبرنام 24
اي هـ   پیـشگیري و کـاهش آسـیب   بـراي هاي آموزشی کار راهاستفاده از  
  اجتماعی 

25 
   چهارمۀبرنام

  )بند هـ( 154
هـاي غیردولتـی بـه منظــور     هـاي سـازمان   اسـتفاده از توانمنـدي  

  هاي اجتماعی دهی بهتر به افراد در معرض آسیب خدمات
  دیدگان اجتماعی بازتوانی آسیب  )بند و( 154   چهارمۀبرنام 26
  رسانی به ایثارگران  ي خدماتبرد راهتدوین و اجراي سند   156   چهارمۀبرنام 27
  تنظیم و تصویب منشور حقوق شهروندي  157   چهارمۀبرنام 28
  هاي اجتماعی از جوانان گسترش حمایت  181   چهارمۀبرنام 30
  هاي حمایتی از پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنري ایجاد پوشش  187   چهارمۀبرنام 31
   براي اصحاب فرهنگ و هنرهاي بیکاري تخصیص بیمه  )بند ج(187   چهارمۀبرنام 32
  هاي بازنشستگی تقویت صندوق  232   چهارمۀبرنام 33
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 ۀبرنامـ هاي حاصل از تحلیل گفتمان به شیوة الکالو و موفه حاکی از آن است که      یافته
تـر و   تـر، موشـکافانه    توسعه، در مقایسه بـا دو برنامـۀ توسـعۀ قبلـی، بـا اهتمـام بـیش                 سوم

 که تهیه و تدوین طـرح      طوري  ۀ تأمین اجتماعی نگریسته است؛ به     تر به مقول    شده  ریزي  برنامه
سازي  هاي اساسی در این برنامه برجسته مشی منزلۀ یکی از خط نظام جامع تأمین اجتماعی به   

  .ترین نشانه در برنامۀ سوم توسعه یاد کرد توان از آن به عنوان برجسته شده است و می
ها   به نظام تأمین اجتماعی و یارانه)فصل پنجم (اي سرفصل جداگانهدر این برنامه، 

در اساسـی و   با توجه بـه تأکیـد قـانون    : در آن مقرر شده است  و  است   یافتهاختصاص  
 عدالت اجتماعی، نظام تـأمین      ۀتوسع به منظور    اساسی و   قانون 29اجراي اصل   راستاي  

تـصادي،  اجتماعی با هدف حمایت از اقـشار مختلـف جامعـه در برابـر رویـدادهاي اق                
افتـادگی،   کـار  اجتماعی و طبیعی و پیامدهاي آن از نظر بازنشستگی، بیکاري، پیـري، از            

هاي جسمی، ذهنی روانی و نیاز  ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانی سرپرستی، در راه بی
اي و غیر آن حقی      هاي پزشکی به صورت بیمه      به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت      

مکلـف اسـت طبـق قـوانین، از محـل درآمـدهاي عمـومی و         دولـت    و اسـت  همگانی
هاي مالی یادشده را بـراي   حمایت  از مشارکت مردم، خدمات و     آمده  دست  بهدرآمدهاي  

بر این اسـاس، در قالـب برنامـۀ سـوم، دولـت خـاتمی               . یکایک افراد کشور تأمین کند    
نظـام جـامع   درصدد برآمد سامانی اساسی به نظام جاري تأمین اجتماعی کـشور داده و       

هاي دولت خـاتمی،   ها و تالش    در نتیجۀ پیگیري  .  را تهیه و تدوین کند     تأمین اجتماعی 
 رسید مجلس ششمنظام جامع تأمین اجتماعی، به تصویب     ساختار  قانون   1383در بهار   
 این الیحه بود کـه سـاختار        به موجب . ه شد  برداشت  در این خصوص    گام مهمی  و عمالً 

اي در دو  هـاي بیمـه    اي کشور دگرگـون شـد؛ فعالیـت         ی و بیمه  نهادهاي حمایتی، درمان  
ـ   بخش همگانی و مکمل گسترش پیدا کرد       بخـشی و    خـدمات حمـایتی و تـوان     ۀ و ارائ

                                                
 .   در 1331هاي اجتماعی کـارگران در دوم بهمـن     یحۀ بیمه بار با ال   هاي این طرح نخستین     از منظر تاریخی، پایه 

نخستین سازمان » المللی کار دفتر بین«یاد محمد مصدق تصویب شد و در پی آن با کمک  دورة حکومت ملی زنده
  .در ایران شکل گرفت» هاي اجتماعی کارگران سازمان بیمه«مستقل 
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 حمـایتی و  ةهـاي نیازمنـد در حـوز    هاي مالی به افـراد و خـانواده   اعطاي یارانه و کمک 
  . بخشی گنجانده شد توان

هـاي اصـلی در     به عنوان یکی از نشانهبخشی  حمایتی و توان ةحوزبر این اساس،    
سـازماندهی و هدفمنـد     «هاي فرعی ذیل خـود از جملـه،           طلبی، با نشانه    گفتمان اصالح 

هـاي مختلـف دولـت در        همـاهنگی بخـش   «،  »اشتغال«،  »ها و منابع حمایتی    کردن یارانه 
مطلـق و  ( مـشارکت در تعیـین خـط فقـر      «،  »هاي اجتماعی  گیري از آسیب   راستاي پیش 

حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهاي اقتصادي، اجتمـاعی و پیامـدهاي             «،  »)ینسب
تـأمین  «، »يمانـدگی و پیـر    سرپرسـتی، در راه     بیکاري، بـی   ۀ در زمین  ها خصوصاً   سوء آن 

هایی که درآمد کافی ندارند با اولویت افـرادي         افراد و خانواده   ۀحداقل زندگی براي هم   
پرداخت مقرري به افراد جویاي کار به «، »ددر به کار نیستنکه به دالیل جسمی و روانی قا
سرپرسـت و   هاي بـی  دادن خانواده تحت پوشش قرار«، »دشکل وام و براي مدت محدو 

هاي شغلی  آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت سازي امکانات فراهم«و » تزنان خودسرپرس
  . دهد سوم توسعه سامان میبندي این گفتمان را در برنامۀ  ، مفصل»دخانوارهاي نیازمن

و ) 2( بندهاي نیز و 29اجراي اصل گونه خدمات و      در راستاي ارائۀ این    چنین  هم
هاي رفاهی نظـام تـأمین         ایجاد انسجام کالن سیاست    برايو   اساسی   قانون 21اصل  ) 4(

اي در این خصوص صورت داد و بر     خانه   اقداماتی نهادي و وزارت    دولت بود   اجتماعی
 وزارت رفاه و تـأمین  که، اي  گونه هاي جدیدي تأسیس شد؛ به      نهادها و ارگان   مبناي آن 

 ، سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح کـشور از ادغـام سـازمان       اجتماعی تشکیل شد  
 سـپاه  و بازنشـستگی   بیمـه  ایـران، سـازمان    اسالمی جمهوري ارتش بازنشستگی و بیمه

و  اسـالمی  جمهـوري  انتظـامی  نیـروي  گیبازنشـست  بیمـه و   اسالمی،  انقالب   پاسداران
  .مسلح، تشکیل شد درمانی نیروهاي سازمان خدمات

هـاي   ، که در واقع در راستاي برنامۀ سوم توسعه و تداوم سیاست    چهارم ۀدر برنام 
هاي دولـت هـشتم       چنان شاهد تالش    دولت خاتمی در حوزة تأمین اجتماعی است، هم       

کـه بـا    در ایـن برنامـه،      . ماعی در کشور هـستیم    به منظور استقرار نظام جامع تأمین اجت      
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 تحوالت و مسائل از ابتداي انقالب تـا  ۀجانب گیري از تجارب گذشته و بررسی همه      بهره
 تدوین شد و در جاي خود دستاورد کارشناسی ارزشـمند بـه حـساب    1380اوایل دهۀ   

تر با عنـوان   ردههاي گست هاي مرتبط با تأمین اجتماعی، در حوزه      فعالیت  ، مجموعه آمد  می
 بهبود کیفیت زندگی و  منظور شد و  » توسعۀ سالمت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی      «

فرعی ذیل هاي  را مدنظر قرار داد، که با نشانه  در راستاي عدالت اجتماعی  امنیت انسانی 
توسعۀ نظام بیمۀ «و » افزایش اثربخشی نظام ارائۀ خدمات سالمت در کشور       «خود یعنی   

امکـان تـأمین   «، »فقرزدایی«، »هاي بازنشستگی و ازکارافتادگی   حمایت«،  »مانیدر  خدمات
هـاي حقـوقی    فراهم کـردن حمایـت  «، »قیمت تأمین مسکن ارزان  «،  »غذاي سالم و کافی   

هاي الزم بـراي      طراحی روش «،  »براي دفاع از حقوق فردي، خانوادگی و اجتماعی فقرا        
هاي اشتغال با رویکرد مشارکت روستاییان،   وري روستاییان و ایجاد فرصت      افزایش بهره 

اي  ارائـۀ خـدمات بیمـه    «،  »الحسنۀ توسعۀ اشتغال روسـتایی      با حمایت از صندوق قرض    
» سرپرست براي زنان سرپرست خانوار و افراد بی) هاي حمایتی در قالب فعالیت(خاص 
  .بندي شده است مفصل

ف اسـت بـراي اسـتقرار     دولت مکلـ ه چهارم توسعۀ برنام الیحۀدر  عالوه بر این،    
 ۀهـاي اجتمـاعی و اقتـصادي، کـاهش فاصـل           عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابري     

 درآمد در کشور و نیز کـاهش فقـر و محرومیـت و       ۀهاي درآمدي و توزیع عادالن      دهک
توانمندسازي فقـرا، از طریـق تخـصیص کارآمـد و هدفمنـد منـابع تـأمین اجتمـاعی و          

  .هاي جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و اجرا کند اي پرداختی، برنامه یارانه
هـاي سـوم و چهـارم     آمده از تحلیل گفتمان برنامه دست هاي به بندي یافته   در جمع 

تـري   که از منظر کمـی، مـواد بـیش    در این دو برنامۀ توسعه عالوه بر این  : توان گفت   می
 ریـزي   کیفی و محتوایی نیز برنامـه  توان یافت، از منظر     پیرامون مقولۀ تأمین اجتماعی می    

بـر ایـن   . توان از دولـت خـاتمی مـشاهده کـرد     ها و عملکردها را می     ترین سیاست   شده
هـاي    تـرین برنامـه     برنامۀ سوم و چهـارم توسـعه یکـی از جـامع           : توان گفت   اساس، می 

   طوري بردي در حوزة تأمین اجتماعی و در راستاي تحقق عدالت اجتماعی است؛ به        راه
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طلـب، در قالـب نـشانۀ مرکـزي      ، ذیل گفتمان اصـالح   »عدالت اجتماعی « دال شناور    که
بنـدي ایـن گفتمـان، حـول نـشانۀ مرکـزي              مسدود است و در مفصل    » تأمین اجتماعی «

تهیه و تدوین طرح نظام جامع تـأمین  «هاي اصلی  اي متشکل از دال     مذکور، نظام معنایی  
برخـورداري از تـأمین   «، »اي ر حـوزة بیمـه  برخورداري از تأمین اجتماعی د  «،  »اجتماعی

 ة حـوز برخورداري از تأمین اجتمـاعی در   «و  » بخشی  حمایتی و توان   ةحوزاجتماعی در   
ها، با توجـه بـه سـاختار      که هریک از این نشانه    طوري  شکل گرفته است؛ به     » اجتماعی

بقیه را طرد معنایی حاکم بر گفتمان، مدلول سازگار و معناي مناسب با آن را انتخاب و               
  .کرده است تا هرچند به صورت نسبی تثبیت یابد

  
 محور  عدالت حاکم بر تأمین اجتماعی در گفتمان عدالت

عدالت، حقوق برابر، توزیع صـحیح منـابع، تـساوي       «در متون این دولت مقوالتی مانند       
خـورد، دولـت حـق همگـان را در      زیـاد بـه چـشم مـی     » ...آحاد بشر در برابر قانون و       

ورداري از عــدالت، داشــتن آرامــش، صــلح و زنــدگی شــرافتمندانه بــه رســمیت برخــ
تـرین دغدغـۀ او در    بر این اساس، رئیس دولت تالش دارد بیان کند که مهم        . شناسد  می

سـتقرار عـدالت و برپـایی    شود کـه ا  دولتش، عدالت است و البته این نکته را متذکر می        
 و در این راه مردم بایـد دولـت را    تعدالت نیازمند حضور عمومی و همگانی مردم اس       

  .راهی کنند حمایت و هم
هاي موجـود در متـون مـورد          بندي  در مجموع، از واژگان ایجابی و سلبی و قطب        

شود که دولت سعی دارد خود را خدمتگزار مردم جلوه دهد و بیان              بررسی برداشت می  
جا باعث مفیـد جلـوه    هبرخی از بدخواهان در داخل سعی دارند با انتقادهاي ناب      : کند  می

هـا   ها هم در بعضی زمینه هاي دولت شوند و البته دشمنی دشمنان و تحریم          ندادن برنامه 
هـا و     بـدین ترتیـب، دولـت برنامـه       . گـذار اسـت     هاي پیـشرفت دولـت تـأثیر        در برنامه 
را در راستاي تحقق    ) ها و توزیع سهام عدالت      طرح هدفمندي یارانه  (هاي خود     سیاست

نـژاد در     سخنرانی احمدي ( عی و برقراري تأمین و رفاه اجتماعی اجرا کرد        عدالت اجتما 
  ). در مجلس شوراي اسالمی1391 دي 27
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اما تحلیل گفتمان برنامۀ پنجم توسعه در حوزة تأمین اجتمـاعی گویـاي آن اسـت کـه       
کمبودها و در برخی موارد عدم پرداختن طیف وسیعی از امور و خدمات اجتماعی به عنوان      

طلبی، در قالب مطالبات برنامۀ پنجم توسـعه، گفتمـان جدیـدي را               خالی گفتمان اصالح  دال  
حول خود ساماندهی کرد که تأمین اجتماعی را به تمامی خـدمات و امـور اجتمـاعی قابـل                  

هـاي    کاهش بـدهی اتیو در موضوع. تعمیم دانسته و حوزة وسیعی براي آن قائل شده است   
شکیل شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی، توزیع امکانـات   ت ،اي  هاي بیمه   دولت به سازمان  

قیـد و   ها، درمان بـی   بندي خدمات آن    دولتی در واحدهاي بهداشتی و درمانی مطابق با سطح        
 ه همگانی سالمت، مـشاب ۀشرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی و گسترش پوشش بیم      

هـاي   الح سـاختار صـندوق  اصـ   از جملـه برنامـه  مـواد ایـن      ، امـا سـایر     چهارم است  ۀبرنام
هاي دانش و  ها، حمایت دولت از ایجاد شهرك      هاي دولتی به آن     بازنشستگی و کاهش کمک   

 الکترونیکی سالمت ایرانیـان و برقـراري       ة پروند ۀسالمت در بخش غیردولتی، استقرار سامان     
رسـان،   ارتباط آن با پایگاه مرکز آمار ایران، تهیه و ابالغ فهرست کاالهـاي مبـاح امـا آسـیب               

هـاي بازنشـستگی خـصوصی، طراحـی          هاي اجتماعی و صندوق     اعطاي مجوز تأسیس بیمه   
اي و    خدمات حمایتی و توانمندسازي متناسـب بـا شـرایط بـومی، منطقـه             «بندي    نظام سطح 

 درصـد  دههـاي توانمندسـازي بـا هـدف خـروج حـداقل               ، اجراي برنامـه   »هاي هدف   گروه
 افـراد داراي    ۀی، پرداخت بخـشی از حـق بیمـ        هاي حمایت   خانوارهاي تحت پوشش دستگاه   

 سالمت افـراد تحـت پوشـش نهادهـاي     ۀ پایۀ دولت، پرداخت حق بیماز سويمشاغل آزاد   
 اجتماعی زنـان سرپرسـت      ۀ دولت، پرداخت حق بیم    از سوي هاي خیریه     حمایتی و مؤسسه  

 ایثـارگران در   اولویتۀسرپرست و معلوالن نیازمند، گسترش دامن خانوار نیازمند، افراد بدون    
و بـه عنـوان     که در برنامۀ پنجم توسـعه لحـاظ شـده    بوديجدیدموارد استفاده از امکانات،  

محور را در حوزة برخورداري از        بندي گفتمان عدالت    هاي فرعی از نشانۀ اصلی مفصل       نشانه
  . دهد تأمین اجتماعی سامان می

است که مواد ذیـل بـا       مطالعه و بررسی متن الیحۀ برنامۀ پنجم توسعه گویاي آن           
  : موضوع تأمین اجتماعی در این برنامه تدوین شده است
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  مقولۀ تأمین اجتماعی در الیحۀ برنامۀ پنجم توسعه: 3جدول 
 موضوعات مورد توجه برنامه ماده ردیف

 آموزان و دانشجویان افزایش سالمت روحی و جسمی دانش  23 3

 ریزي بخش سالمت مهگذاري و برنا پارچگی در سیاست حفظ یک  36 4

 اجراي سامانۀ خدمات جامع و همگانی سالمت  )بند ب( 36 5

پارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادالنۀ منابع          ایجاد و حفظ یک     38 6
 سالمت

هـاي دانـش و      حمایت مالی از بخش غیردولتـی بـراي ایجـاد شـهرك             )بند الف( 38 7
 سالمت

هاي غذایی سالم و ایمن و سـبد غـذایی     ردهاعالم فهرست مواد و فراو      )بند ب( 38 8
  مطلوب 

 سالمت  دانش و اطالعات حوزة  پارچگی در مدیریت حفظ یک  39 9

 استقرار سامانۀ پروندة الکترونیکی سالمت ایرانیان  )بند الف( 39 10

پارچـه و مبتنـی بـر     صـورت یـک   ساماندهی خدمات بیمۀ سـالمت بـه      )بند ب( 39 12
 عامل با سامانۀ پروندة الکترونیک سالمت ایرانیانفنّاوري اطالعات و ت

 یافته ترتوسعه العادة خاص به پزشکان فعال در مناطق کم پرداخت فوق  40 13

 ها و عوامل خطرساز سالمتی مقابله با بیماري  41 14

  )بند الف( 41 15
رسان به سالمت و داروهـاي   ارائۀ فهرستی از کاالهاي مباح ولی آسیب     

مصرف از سـوي وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش             وءبا احتمال س  
 پزشکی

 درمان فوري و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی  )بند ب( 41 15

 کنندة سالمت ممنوعیت تبلیغ خدمات و کاالهاي تهدید  )بند ج( 41 16

 پوشش فراگیر و عادالنۀ خدمات سالمت  42 17

 مندي از خدمات بهداشتی و درمانی بهرهتعمیم عدالت در   )بند ب( 42 18
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آمده از تحلیل گفتمان در حوزة تأمین اجتماعی به عنوان یکی از      دست  هاي به   یافته
شده در برنامۀ پنجم توسعه حاکی از آن است که در دولت            بندي  هاي اصلی مفصل    نشانه

لـب نـشانۀ    محـور، در قا     ، ذیل گفتمان عدالت   »عدالت اجتماعی «نژاد دال شناور      احمدي
بندي این گفتمان، حـول نـشانۀ    مسدود شده است و در مفصل» تأمین اجتماعی«مرکزي  

برخـورداري  «، »امور اجتماعی«هاي اصلی  اي متشکل از دال  مرکزي مذکور، نظام معنایی   
 حمـایتی  ةحوزبرخورداري از تأمین اجتماعی در «، »اي  از تأمین اجتماعی در حوزة بیمه     

   .شکل گرفته است»  امدادية حوزورداري از تأمین اجتماعی دربرخ«و » بخشی و توان
  
  گیري نتیجه

در حوزة تـأمین اجتمـاعی   بررسی جایگاه عدالت   دهد که     نتایج تحلیل گفتمان نشان می    
 بـه لحـاظ تحلیـل    جمهـوري اسـالمی  مـردان     دولت اجتماعی    و هاي سیاسی  در گفتمان 
ان نبوده اسـت و در ترسـیم فـضاي     یکس) مضامین، روابط و فاعالن اجتماعی    (گفتمانی  

گفتمانی هر دولت، با توجه به دال مرکزي آن، راه رسیدن به تـأمین اجتمـاعی عادالنـه                  
بندي گفتمان حاکم بر عدالت اجتماعی نیز تا حـدودي            متفاوت بوده و در ضمن مفصل     

که کدام نگاه جامعی از عدالت را در حوزة تأمین اجتماعی    البته هیچ . متفاوت بوده است  
و ) اسـتحقاق (اصل برابـري، اصـل نـابرابري       (در بخش مبانی نظري به آن پرداخته شد         

 .اند صورت توامان نداشته به ) اصل بازتوزیعی
تأمین اجتماعی صرف نظر از نظام اقتصادي حاکم بر جامعه، همـواره       در مجموع،   

 کارگران به یابی اقدامات متعدد براي دست.  بوده استمردمها و    دولت ةمورد توجه ویژ  
تـوان   پـذیر را مـی   سرپرستان، ناتوانان و اقشار آسیب حقوق خویش، انواع حمایت از بی    

  . تأمین اجتماعی دانستۀمصداق روشنی از زمین
 اجتمـاعی در چهـار دولـت مطـرح پـس از       گفتمان عدالت حاکم بر تأمین تحلیل  

اسـالمی، در    انقـالب   هایشان، در بطن گفتمان جـامع         اسالمی و گفتمان    پیروزي انقالب   
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اهتمام ویژه به مقولۀ ، مقدس دفاع گفتماننهایت، ما را بدین سو رهنمون کرد که در    
کــه در  طــوري  بــه . آن، مــشاهده شــده اســت» معنــاي حــداقلی« تــأمین اجتمــاعی، در

) اي هـاي بیمـه   حمایـت (هاي این دولت رویکرد برخورداري از تأمین اجتماعی    سیاست
 کـه در قالـب آن  سـازندگی،   گفتمـان دولت و در  . اظ شده است  براي آحاد جامعه لح   

هاي تأمین اجتماعی از مصادیق عدالت اجتماعی اسـت، تـالش             برخورداري از حمایت  
 اساسـی    قانون29شده با تهیه و تدوین چهارچوب نظام تأمین اجتماعی بر اساس اصل      

این خـصوص بـراي    هاي موجود در      هاي مناسب براي اجراي آن، حداقل       و ایجاد زمینه  
بـر ایـن اســاس، دولـت سـازندگی درصـدد بررسـی و تــدوین       . همگـان فـراهم شـود   

هـا   هاي دستگاه هاي اجتماعی روستاییان، ادغام کلی صندوق     هاي مربوط به بیمه     سیاست
هـا متناسـب بـا تغییـرات          هاي دولتی در صندوق بازنشستگی، ترمیم مستمري        و شرکت 

البته بررسی عملکردهاي دولـت در ایـن   . گی برآمدحداقل دستمزد و افزایش هزینۀ زند   
 حـوزة پوشـش    شـده در  ریزي خصوص حاکی از آن است که میزان تحقق اهداف برنامه 

. آمیز بوده است هاي اجتماعی درخور توجه و موفقیت      هاي بیمه   هاي درمان و برنامه     بیمه
اسـتقرار  مـصادف بـا     (در دومین تجربۀ تاریخی حاکمیت گفتمان سازندگی بـر کـشور            

هاي حمایتی اجتماعی نیـز مـورد        اي دیگر جنبه    هاي بیمه   ، در کنار حمایت   )دولت ششم 
  . لحاظ قرار گرفت

اساسی به مقولۀ  با نگاهی متناسب با نگاه قانون ،  طلبی  گفتمان اصالح  دولت و در  
بـا   دانسته که حقی همگانی، تأمین اجتماعی را    ) قانون اساسی  29اصل  (تأمین اجتماعی   

حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهاي اقتصادي، اجتماعی و طبیعی  هدف  
سرپرســتی،  و پیامــدهاي آن از نظــر بازنشــستگی، بیکــاري، پیــري، ازکارافتــادگی، بــی 

هاي جسمی، ذهنی روانی و نیاز بـه خـدمات    ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانی     راه در
شود و     اعمال می  اي و غیر آن    ه صورت بیمه  هاي پزشکی ب   بهداشتی و درمانی و مراقبت    

 عـدالت  ۀتوسـع هـاي تحقـق آن،       دولت موظف است با فراهم کردن شرایط و ظرفیـت         
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تـر و نگرشـی       چنین با اهتمـام بـیش       این گفتمان هم  .  در کشور را پیگیري کند     اجتماعی
 بـه مقولـۀ تـأمین   ) هـاي پیـشین   نـسبت بـه گفتمـان   (تـر   شده ریزي تر و برنامه  موشکافانه

اجتماعی، انجام برخی اصالحات در این حوزه را ضروري قلمداد کرده و بر مبنـاي آن،   
هـاي   مـشی  را به عنـوان یکـی از خـط      » نظام جامع تأمین اجتماعی   «تهیه و تدوین طرح     

هـا و   در نتیجـۀ پیگیـري  . اساسی خود در حوزة تأمین اجتماعی، در دستور کار قرار داد         
نظام جـامع تـأمین اجتمـاعی، بـه تـصویب        ساختار  هاي دولت اصالحات، قانون       تالش

سـامان دادن بـه وضـعیت      و  سـر   در خـصوص  گام مهمـی    رسید و عمالً   مجلس ششم 
 ایـن قـانون، سـاختار     بـه موجـب  .ه شـد برداشـت هاي تأمین اجتماعی در کشور    حمایت

هــایی نهــادي و  اي کــشور دگرگــون شــد؛ ادغــام نهادهــاي حمــایتی، درمــانی و بیمــه
 صـورت  اي، حمـایتی و امـدادي    هاي بیمـه   ساماندهی به بخشاي به منظور     خانه  وزارت
  .گرفت

کارهـاي   و گیري از سـاز   ، با بهره  محور  گفتمان عدالت نژاد بر مبناي     دولت احمدي 
. اي در راستاي تأمین اجتماعی برآمد هاي وسیع و گسترده اي درصدد اعمال حمایت بیمه

، که اصول بنیادین سازمان تأمین »هاي اجتماعی مهبی«هاي  این رویکرد با توجه به ویژگی
دهنـدة مزایـاي    ، کـه نـشان  »هاي اجتمـاعی درمـان   بیمه«اجتماعی بر آن استوار است، و      

مدت و اساسی سازمان در تأمین سالمت نیروي کار است، اهمیت سازمان تـأمین                کوتاه
کنندة منـابع قـشر    أمیناي فراتر برد و آن را در جایگاه ت          اجتماعی را از یک سازمان بیمه     

. اند، قرار داد هاي میانی جمعیت عظیمی از جمعیت تولیدکنندة کشور، که عمدتاً از دهک
هـاي    هاي موجود در دولـت      دیگر، این گفتمان مطالبۀ خود یا خألها و فقدان          به عبارت 

هاي مـذکور و      قالب نشانۀ خالی گفتمان دولت     قبلی در خصوص تأمین اجتماعی را در        
خدمات «هاي اصلی  راه نشانه رار دادن آن در جایگاه نشانۀ ممتاز گفتمان خود، به هم   با ق 

، »هـاي هـدف   اي و گـروه  حمایتی و توانمندسـازي متناسـب بـا شـرایط بـومی، منطقـه       
پرداخـت حـق   «، » دولتاز سوي  افراد داراي مشاغل آزاد      ۀپرداخت بخشی از حق بیم    «

 از سـوي هـاي خیریـه     ي حمایتی و مؤسسه    سالمت افراد تحت پوشش نهادها     ۀ پای ۀبیم
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 اجتمـاعی زنـان سرپرسـت خـانوار نیازمنـد، افـراد بـدون               ۀپرداخت حق بیم  «،  »دولت
به ساختارشکنی از دال »  اولویت ایثارگرانۀگسترش دامن«، »سرپرست و معلوالن نیازمند 

یافتۀ  یتطلب پرداخته و با ایجاد تزلزل در نظام معنایی تثب          مرکزي گفتمان توسعۀ اصالح   
  .است بندي کرده آن، گفتمان خود را در حوزة تأمین اجتماعی مفصل

موسـوي، هاشـمی،   (تحلیـل گفتمـان چهـار دولـت     : توان گفت بر این اساس، می   
عـدالت  «دهد کـه دال شـناور     در حوزة تأمین اجتماعی نشان می     ) نژاد  خاتمی و احمدي  

» تأمین اجتمـاعی  « مرکزي      نشانۀ  اسالمی، در قالب    ، ذیل گفتمان کالن انقالب    »اجتماعی
برخورداري آحاد «هایی اصلی چون،  بندي آن در قالب نشانه   و مفصل مسدود شده است    
برخـورداري از  «، »اي و امـدادي در گفتمـان دفـاع مقـدس           هاي بیمـه    جامعه از حمایت  

اي  برخورداري از خدمات بیمـه «، »اي در گفتمان سازندگی هاي اجتماعی و بیمه  حمایت
هاي  برخورداري از حمایت«و » مدادي و تا حدودي حمایتی در گفتمان اصالح طلبیو ا

  .شکل گرفته است» اي در قالب گفتمان اصول گراي عدالت محور توانبخشی و بیمه
هـا مـورد توجـه بـود،      در ذیل به هریک از سه الیۀ عدالت اجتماعی که در دولت       

  .شود پرداخته می
  

  تأمین اجتماعیمردان از عدالت در حوزة   تعریف هریک از دولت.4جدول 
    تأمین اجتماعیابعاد 

  
حمایت 

  اي بیمه
حمایت 
  اجتماعی

حمایت 
  امدادي

  بخشی توان
وجه غالب 

اقتصاد با توجه 
قانون   44اصل به
  اساسی کشور 

  دولتی    √    √  )دفاع مقدس(دولت موسوي 
  خصوصی      √  √  )سازندگی(دولت هاشمی 
  دولتی    √  √  √  )اصالحات(دولت خاتمی 

اصولگراي (نژاد  دولت احمدي
      √  )محور عدالت

√  
  خصوصی
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ها و رویکردهاي متفاوتی را براي چهار دولـت   گیري  بنابراین، این خط سیر جهت    
اسالمی از  کشد که بر خالف تأسی از گفتمان جامع انقالب  پس از انقالب به تصویر می  

ی به اهداف اصولی نظام بهره جسته و هر یاب کارهاي متفاوت براي دست و ابزارها و ساز
 طـوري   کاري برایند خاص خود در این حوزه را به دنبال داشته است، بـه     و ابزار و ساز  

که ابزار اقتصادي برایندهاي اقتصادي، ابزار سیاسی برایندهاي سیاسی، ابـزار اجتمـاعی              
 در جـاي خـود      هرچند هریک از این دستاوردها    . برایندهاي اجتماعی را رقم زده است     

به صورت (دیگر  بخش و مکمل یک کدام تداوم شایان اهمیت و اثرگذاري است، اما هیچ     
یابی به دستاوردي کـالن بـه منظـور تحقـق             در مسیر دست  ) یک فرایند در حال تکوین    

بر این اساس در طول بیش از سه . هاي مختلف آن نبود عدالت اجتماعی آن هم از جنبه     
مردان در تحقق عدالت اجتماعی با توجه به  گذرد دولت نقالب میاي که از پیروزي ا دهه

چنـان بـه یـک نگـرش سیـستمی و جـامع        اسالمی هـم  هاي انقالب  ایدئولوژي و آرمان 
گرفـت و تـداوم گفتمـانی در        بنابراین، اگر مطالعات نظري دقیق صورت می      . اند  نرسیده

هـاي   ریـزي  هـا و برنامـه   گـذاري  داد، سیاسـت   ها رخ می    حوزة عدالت در طول این سال     
یـابی بـه عـدالت اجتمـاعی در پهنـاي       شد و مطمئناً تاکنون دست      منسجمی را سبب می   

ها در تعاقـب   کلیۀ این گفتمان تر را براي کشور و نظام به دنبال داشت و تر و جامع    بیش
  . رسیدند دیگر و جبران نقایص هم مطرح و به تثبیت می و تکامل یک
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