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مفصلبنديهاي خاص هر گفتمان و همچنين كنكاش تأثير عوامل غيرگفتماني بر
هر گفتمان ،تمايزات رويكردي ،سياستگذاري و عملكردي در ميان اين گفتمانها
را كشف نمايد.
نتايج حاصل از تحليل گفتمان متون حاكي از آن است كه با هژموني گفتمان
سازندگي بر فضاي سياسي و اجتماعي كشور ،اين گفتمان با نقد مفهوم بازنمايي
شده از عدالت اجتماعي در دهه اول انقالب و اصول و شاخصههاي آن ،بويژه در
بخش پرداخت سوبسيد از سوي دولت به مردم ،اقدام به غيريتسازي از گفتمان
دولت موسوي نمود و مفهومي از عدالت اجتماعي را بازنمايي نمود كه بسيار
متأثر از فضاي سياسي و اجتماعي كشور پس از جنگ و لزوم بازسازي
خرابيهاي ناشي از آن ،ساماندهي اقتصاد كشور و حركت به سمت و سوي رشد
اقتصادي به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي امر سازندگي و بازسازي
مجدد كشور بود .بر اين اساس مفهومياقتصادي با شاخصه اصلي رشد اقتصادي
از سوي اين دولت در بازنمايي از دال شناور عدالت اجتماعي ارائه گرديد .اما،
گفتمان اصالحطلبي با تأكيد بر توسعه سياسي ،همراهي توسعه سياسي با توسعه
اقتصادي را در جهت تحقق دال شناور عدالت اجتماعي با نشانه مركزي كاهش
فقر و محروميت را مطرح نمود و اما ،آخرين گفتمان هژموني يافته در نظام
جمهوري اسالمي ايران ،موسوم به گفتمان اصولگراي عدالت محور ،كه با
غيريتسازي خود با گفتمانهاي پيشين بر مبناي تعريف خاص از دال شناور
عدالت اقدام به اجراي طرح تحول اقتصادي نمود .در اين مرحله ،با توجه به
مفهوم بازنمايي شده از عدالت اجتماعي در اين گفتمان ،به معناي توزيع
فرصتها و امكانات به طور مساوي به همه افراد و همه مناطق كشور به گونهاي
كه همه جاي كشور با هم و هماهنگ پيشرفت كنند؛ دولت احمدي نژاد ،در كنار
هدفمندي يارانهها ،خصوصيسازي به شيوهاي نوين يعني پرداخت سهام عدالت
را در دستور كار خود قرار داد.
واژههاي كليدي :عدالت اجتماعي ،كاهش فقر و محروميت ،هژموني،
تحليل گفتمان ،غيريتسازي ،مفصلبندي ،دال و نشانه
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مقدمه
عدالت به عنوان محور فلسفه سياسي اسالم و ناظر بر تعادل دروني همه اجزا و
ساختارهاي يک جامعه ،ابزاري جهت نيل به هدف غايي انسان و جامعه بوده و همواره
به مثابه مطلوب جوامع بشري در طول تاريخ ،مورد توجه اسالم و ايرانيان بوده و
تالشهاي مردمي در راستاي تحقق آن در برهههاي خاص تاريخي صورت گرفته است
كه نقطه اوج آن پيروزي انقالب عدالت محور اسالمي در ايران بود.
با پيروزي انقالب اسالمي حركتي احياگرانه و تمدنساز در جهت تحقق جامعهاي
مطابق با ارزشهاي اسالمي و در راستاي خواست عدالت خواهي ايرانيان ،نظريههاي
جديد و نيز گفتمان نويني با عنوان گفتمان انقالب اسالمي در عرصههاي سياسي،
اجتماعي و فرهنگي مطرح شد كه بر مبناي آن نگاه به موضوع عدالت به مثابه يكي از
مهمترين دستاوردهاي انقالب اسالمي در رأس برنامههاي نظام اسالمي قرار گرفت .از
آن پس گفتمان عدالت بعنوان جوهر و درونمايه گفتمان انقالب اسالمي و يكي از
مهمترين اهداف جامعة اسالمي قلمداد گرديد كه عالوه بر تجلي در بيانات امام خميني
(ره) ،در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز آشكارا متجلي شده و به يكي از
محورهاي اصلي در تمام مفاد ،مواد و بندهاي آن تبديل شده است.
گفتمان عدالت در مراحل گوناگون رشد و توسعه نظام جمهوري اسالمي ايران
ظهور و بروز ويژه داشته و در طول بيش از سه دهه عمر نظام جمهوري اسالمي تاكنون،
با روي كارآمدن دولتمردان گوناگون و استقرار گفتمانهاي سياسي و اجتماعي متعدد از
جمله ،گفتمان انقالب اسالمي ،سازندگي ،اصالحات و عدالتمحوري ،همواره مورد
اهتمام بوده و تالش شده است عموم انسانها به آستانه تعادل و توازن در بهرهمندي از
فرصتها رسيده و هر يک امكان استفاده از رشد و هدايت الزم در حد ظرفيت و توان
خويش را كسب نمايند .البته با توجه به آنكه هر گفتمان فضا و شرايط گفتماني خاص
خود را دارا ميباشد ،بر اين اساس رويكرد دولتها و گفتمانهاي گوناگون پس از
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انقالب به گفتمان عدالت متفاوت بوده است (هزارجريبي .)1390 ،به منظور درک اين
تفاوتها و دستيابي به تصويري روشن از رويكرد دولتها و گفتمانهاي گوناگون
پيرامون مقوله گفتمان عدالت ،مطالعه و بررسي لوايح برنامههاي توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي كشور كه در دولتهاي گوناگون و بر مبناي فضاي گفتماني موجود
در كشور شكل گرفتهاند ،ضروري ميباشد .بنابراين اين پژوهش به منظور بررسي
گفتمان عدالت در حوزه كاهش فقر در متون لوايح برنامههاي توسعه پس از انقالب
اسالمي ميپردازد.

بيان مسئله
مسئله فقر و رفع آن به معناي اخص و همچنين برقراري عدالت اجتماعي به معناي اعم
آن براي نظام جمهوري اسالمي ايران از چنان اهميتي برخوردار است كه در قوانين
اساسي كشور ،در بسياري از اصول به صورت ضمني و در برخي نيز به صورت صريح
مورد تأكيد قرارگرفته است؛ در همين راستا ،در اصل  29قانون اساسي ،تأمين خدمات و
حمايتهاي مالي براي مردم از طريق درآمدهاي عمومي  ،در اصل  31قانون داشتن
مسكن متناسب با نياز براي تمام افراد با اولويت به روستانشينان و كارگران و در اوج آن
يعني در اصل  ،43ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان مورد
اشاره و تأكيد قرار گرفته است (قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران .)1377 ،بر اساس
چنين اهميتي ،همواره برنامههايي به منظور كاهش فقر در دستور كار دولتها و
گفتمانهاي مطرح در نظام جمهوري اسالمي در طول بيش از سه دهه گذشته بوده است
و بعنوان يكي از اولويتهاي سياستگذاري ،و برنامهريزي دولتمردان بوده است.
اگر از زاويه و ديد جامعه شناسي به موضوع نگاه كنيم ،ميتوانيم براي برقراري
عدالت در ايران پس از انقالب يک وضعيت اجتماعي و سياسي ويژه قائل باشيم كه به
اين وضعيت سياسي  -اجتماعي اجماالً ميگوييم وضعيت گذار گفتماني .يعني ارزش
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عدالت و مسئله عدالت و گفتمان عدالت به يک معنا ،امروز يک گفتمان اصلي با توجه
به جامعه در حال گذار است .مضامين گفتمان عدالت مثل فقر به داليل گوناگون
وضعيت در حال گذار پيدا كرده است .آنچه به لحاظ تاريخي در حوزه گفتمان عدالت
در قالب نشانه مركزي آن به نام كاهش فقر و محروميت رخ داده است تداوم گفتمانهاي
دولتمردان به معناي وحدت رويه نبوده بلكه تغيير رويكرد آنها بوده است .مانند دوران
سازندگي و گفتمان توسعه اقتصادي كه بعد از جنگ گفتمان غالب شد ،بنابراين در
دوران هژموني يا استيالي گفتمان سازندگي ،گفتمان عدالت به شكل دولتي و گفتمان
اوليه انقالب اسالمي متزلزل شد .هرچند رويكردي كه با دولت ميرحسين غيريتسازي
ميكرد ،اما هنوز ميكوشيد دالهاي شناور خود را (مثل عدالت اجتماعي) ذيل گفتمان
انقالب اسالمي مفصلبندي كند .البته توجه زياد به رشد اقتصادي كه مفهومي كمي است
به جاي توسعه اقتصادي (كه داراي وجه كميو كيفي است) باعث شد كه نوعي
بيقراري را در خصوص دال عدالت در دوران سازندگي شاهد باشيم .بنابراين در پايان
دوره دوم رياست جمهوري هاشمي در نتيجه تضعيف گفتمان مسلط ،فضاي حاكم بر
افكار عمومي نسبت به قبل بازتر شد ،كه بيقراري گفتمان سازندگي در اثر عدم توجه به
نيازهاي سياسي و فرهنگي و بروز مشكالت اقتصادي و معيشتي به ويژه تورم باز
ميگشت؛ بيقراريياي كه زمينه هاي آن در آستانة انتخابات مجلس پنجم آغاز شد و در
نهايت به دوم خرداد  76يعني نقطة افول گفتمان سازندگي و هژموني گفتمان اصالحات
منتهي گشت .اما در جدال بين دو گفتمان اصولگر و اصالح طلبان ،آخرين گفتمان
هژموني يافته در نظام جمهوري اسالمي ايران ،موسوم به گفتمان اصولگراي عدالت
محور ،با غيريتسازي خود با گفتمانهاي پيشين به تعريف خاص خود از دال شناور
عدالت (كه فراتر از چارچوب نظريات موجود در جامعه بود) ،پرداخت.
بنابراين با توجه به اين كه عدالت به عنوان يک دال شناور با نشانه مركزي كاهش
فقر و محروميت مورد توجه دولتمردان بوده است؛ سوال اصلي پژوهش اين است كه
اين عدالت اجتماعي با نشانه مركزي كاهش فقر و محروميت در لوايح برنامههاي توسعه
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مصوب دولتهاي پس از انقالب چگونه بازنمايي شده است و مفصلبندي آن در هر
گفتمان چگونه بوده است؟

بررسي نظري و تجربي مفاهيم (فقر ،محروميت و مطروديت)
فقر در فرهنگ لغات به معناي «بيچيزي و نداري» است .در فرهنگ معين فقير به مفهوم
تهيدست ،تنگدست و محتاج است (فرهنگ معين .)2560 :1382 ،در ادبيات فارسي واژه
فقر از واژه عربي فقر از ريشه " ف ق ر " گرفته شده و به معناي نادار شده ،تهيدست
شده و مترادف با اصطالحاتي مانند :نيازمندي ،تنگدستي ،و نداري به كار گرفته ميشود
(موفقيان.)24:1382 ،
سادهترين راه براي تعريف فقر اين است كه آن را به عنوان فقدان معيشت دست
كم توصيف كنيم« .فقدان ضرورياتي چون نيازهاي اساسي غذايي ،آبنوشيدني سالم،
سرپناه و سالمت جسماني» .جان كنت گالبرايت 1با انتشار كتابي با عنوان «طبيعت فقر
تودهاي» 2به بيان ديدگاههاي خود درباره فقر پرداخته است .وي نخستين عواملي چون
فقر منابع طبيعي ،ماهيت دولت و نظام اقتصادي ،عدم وجود سرمايه كافي ،عدم وجود
استعدادهاي كارآزموده و دولت ناسالم و اقتصاد فاسد را به عنوان عوامل و داليل وجود
فقر در جوامع معرفي ميكند و معتقد است با بروز فقر تحت تأثير عوامل ياد شده روحيه
تطبيقپذيري و سازگاري فقرا از يک سو و از سوي ديگر آموزههاي مذهبي و ديني در
بين فقرا باعث تشديد فقر ميشود .هرچند وي فقرا را به دليل داشتن چنين خصلتهايي
سرزنش نميكند ،تطبيقپذيري و پذيرش آموزههاي ديني را در فقرا بهترين راه حل براي
پذيرش شرايط موجود ميداند.

1. John Kenneth Galbraith
2. The Nature of Mass Poverty
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گونار ميردال 1در كتاب «درام آسيايي» 2به بيان نظرات خود درباره فقر پرداخته
است .وي در اين كتاب به تفصيل از ارزشهاي آسيايي سخن ميگويد و به ضرورت
تلفيق آن در هدفهاي توسعه تأكيد ميكند وي عالوه بر ارزشها در اين كتاب به نقش
حكومتها در فقر مردم اشاره ميكند و ناكارآمدي حكومتها و بويژه فساد آنها را از
مهمترين عوامل عدم توسعه و فقر مردم برميشمارد و حتي معتقد است «فساد حتي اگر
در سراسر جامعه نيز رخنه كرده باشد باز هم در راستاي منافع ثروتمندان و قدرتمندان
جامعه گام برميدارد» .وي ناآگاهي توده فقير و كارشكني طبقه مرفه و ممتاز را نيز در
فقر مردم مؤثر مي داند و اصالحات نهادي و ارتقاء برابري از طريق افزايش سطح مصرف
طبقات كم درآمد و به تبع آن ازدياد بهرهوري افراد را موجب توسعه سريعتر و رفع فقر
ميداند (ميردال )1366 ،ولي در آثار ديگرش فقر انبوه در بيشتر نقا جهان را ناشي از
عوامل متعدد و بويژه انفجار جمعيت ميداند .چنانكه ميبينيم وي به لحاظ روش شناسي
به عنوان يک نهادگرا به بررسي اين موضوع پرداخته است .روش نهادگرا روشي
است كه ميبايد تاريخ و سياست نظريهها و ايدئولوژيها ،ساختارها ،سطوح اقتصادي،
اليه هاي اجتماعي ،كشاورزي و صنعت ،رشد جمعيت ،بهداشت و آموزش و همانند
آنها را نه بصورت مجزا ،بلكه در ارتبا

متقابل بين آنها مطالعه كند (رئيسدانا،

 .)164:1379نهايتاً اين كه ميردال با كارهاي خود در زمينه فقرزدايي و توسعه توانست
الهام بخش بسياري از مطالعات باشد كه امروزه با عنوان پارادايم توسعه انساني در
جستجوي راههاي توسعه و كاهش فقر هستند.
آمارتياسن در مطالعات خود اشاره دارد كه تمام تعاريف صورت گرفته درباره فقر
به نوعي به محروميت اشاره دارند .محروميت خود يک مفهوم نسبي است كه ممكن
است در مكانها و زمانهاي گوناگون ،متفاوت باشد (سن)21 :1979 ،؛ يعني ،فقر در
1. Gunnar Myrdal
2. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations and The Challenge of World
Poverty
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يک كشور در حال توسعه ممكن است ،محروميت از امكانات مانند غذا ،مسكن و دارو
تلقي شود كه براي ادامه حيات ضروري است ،در حالي كه ،در يک كشور توسعهيافته
فقر بر محروميت نسبي از شرايط و امكانات يک زندگي متوسط داللت دارد .بنابراين
امرزوه در بيشتر منابع موجود داخلي و خارجي از دو نوع فقر نام برده ميشود كه در
واقع از آن با عنوان دو نوع سنجش فقر نيز ياد ميكنند :نخست ،فقر مطلق (تعريف
معيشتي از فقر) و ديگري فقرنسبي (فقر به مثابه محروميت نسبي).
الف  -فقر مطلق (مفهوم معيشتي فقر)
فقرمطلق ،1در واقع محروميت عميق از مواهب مادي و فرهنگي است كه راه
توسعه متعارف فرد را تا آن درجه سد ميكند كه تعادل شخص و زندگي او به هم مي-
ريزد .فقير بودن به معناي ناتواني در تأمين نيازهاي بيولوژيكي خود و خانواده از طريق
منابع يا فعاليت خويش است .به عبارت ديگر فقير بودن از اين نقطه نظر به معناي عدم
اطمينان حياتي است كه در آن گرسنگي ،عدم برخورداري از آموزش و بهداشت ،زندگي
در شرايط مسكوني نامناسب و كاركردن در شرايط كاري غيرانساني بهوجود ميآيد.
كسي كه از فقر«مطلق» رنج ميبرد قادر به تأمين هزينههاي اساسي وضعيت انساني
زندگي نيست .اين مفهوم براساس تخمين سطح معيني از ميزان درآمد كافي براي خريد
مواد غذاي ي الزم به منظور برآوردن متوسط نيازهاي تغذيهاي هر فرد بزرگسال و
خردسال ،در هر خانواده ،است .هزينه خوراكي به منزله هزينه اساسي براي معيشت و
زيست در نظر گرفته شده است كه هرگاه اين مقدار به هزينههاي مربو

به پوشاک

ضروري و سوخت «براي گرما» اضافه شود رقميميسازد كه خانوارهايي كه زير اين
رقم قرار گيرند فقير محسوب ميشوند (ازكيا و غفاري .)65 :1384 ،در فقر شديد
نداشتن يک وعده غذا ي بعدي ممكن است به معناي زندگي و يا مرگ يک انسان باشد.
1. Absolute poverty
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اثرات عارضي سوء تغذيه ،گرسنگي مزمن ،و تحليل توان انسان (بويژه در نزد كودكان)
با باالترين رقم مرگ همراه است .در چنين شرايطي از ضعف و نوميدي ،كه در وراي آن
جز مرگ چيز ديگر وجود ندارد ،فقر حالت مطلق مييابد (هزارجريبي و صفري شالي،
 )362 :1390بنابراين در اين زمينه به موارد زير ميتوان اشاره كرد:
 -1فقر غذايي :منظور خانوارهايي است كه در آنها هزينههاي غذايي برحسب واحد
مصرف ،كمتر از ارزش سبد غذايي پايه است.
 -2فقر مصرف :منظور خانوارهايي است كه سطح مصرف آنها زير  50درصد
ارزش ميانگين هزينههاي مصرف يک خانوار معمولي است.
 -3شيوه اندگي :منظور از شيوه زندگي در فقر مطلق وضعيت خانوارهايي است كه
هزينه الزم براي بقا ،مانند تغذيه و مسكن ،بيش از  80درصد كل هزينههاي مصرفي آنها
را تشكيل ميدهد.
 -4فقر مسكن :فقر مسكن شامل خانوارهايي ميباشد كه از كمترين مسكن مناسب،
كه داراي سرپناه و ديوار محكم در مقابل باد و باران و سوانح طبيعي كم خطر (مثالً
زلزله  5ريشتر) ،برخوردار نباشد.
بنابراين باتوجه به وجود فقر در حوزههاي گوناگون براي افراد دچار فقر مطلق
ناامنيهاي متفاوتي شكل ميگيرد كه به اهم آنها اشاره ميگردد:
 -1ناامني غذايي :كه با گرسنگي ،سوء تغذيه يا هر گونه مخاطره در الگوي مصرف
غذايي خانوار تعريف ميشود.
 -2ناامني شغلي :كه با بيكاري يا در شرايط ويژه اشتغال موقت و ناپايدار تعريف
ميشود.
 -3ناامني اجتماعي :كه با بيقدرتي و حالت انزواي اجتماعي تعريف ميشود و
خود بازگوكننده فاصله اجتماعي فرد يا گروه با افراد يا گروههاي ديگر است.
 -4ناامني بهداشتي :كه با بيماري ،ضعف جسماني و نيز فقدان و دشواري دسترسي
به امكانات بهداشتي و درماني تعريف ميشود (افروغ.)16-17 :1373 ،
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در مجموع روش معمول در محاسبه خط فقر مطلق ،روش نيازهاي اساسي است.
در اين روش كمترين هزينه الزم براي تأمين نيازهاي اساسي فرد ،خط فقر را تشكيل
ميدهد .طبيعي است كه در تعريف «كمترين هزينه» و «نيازهاي اساسي» دو مفهوم كلي
هستند كه بحثهاي متنوعي را در ادبيات اقتصادي و اجتماعي به همراه دارند .اما در
عمل اطالعات آماري و كيفيت آن است كه روش مورد استفاده در تعيين خط فقر را
تعيين ميكند (طبيبيان.)263 :1379 ،
ب -فقر نسبي (يا فقر به مثابة محروميت نسبي)
فقر نسبي 1يا ثانويه نوعي فقر است كه اگر افراد در آن درصدي از درآمد خود را
صرف مخارج غيرضروري نكنند درآمد حاصله برايشان كافي خواهد بود .اين تعريف
بر يک نوع مقايسه تكيه دارد .در اين صورت خط فقر بيشتر حالت نسبي دارد و جنبه
ذهني آن بر نماد عيني و خارجي آن برتري مييابد.
يكي از نمايندگان عمده اين تفكر «پيتر تاونزند »2است .وي عنوان كرد كه براي
معني كردن محروميت نسبي بايد به درک اجتماعي نيازهاي مهم و مطلوب اجتماعي،
ارزشهاي متداول ،سبکهاي زندگي و اين كه چگونه اين صورتهاي الزمه حيات در
طي زمان دگرگون ميشوند ،نايل آييم (ازكيا و غفاري.)65 :1384 ،
وضعيت فقر را نسبت به شرايط زندگي و كار ساير اعضاي همان جامعه و در
همان زمان ميتوان سنجيد .فقر به اين معنا «نسبي» است و شكل نهايي نابرابري سطوح
زندگي و درجات حمايت در مقابل ناامنيتي است .بنابراين موقعي كه افرادي در مييابند
كه به دليل فقدان درآمد قادر به برخورداري از ارزشهاي مرسوم ،مانند يک وعده غذا
خوردن در رستوران در يكي از روزهاي هفته و رفتن به سينما كه در جامعه مقبوليت عام

1. Relative Poverty
2. Peter townshend
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يافته است نيستند ،ميتوان گفت كه اينان در حال تجربه محروميت نسبي هستند.
اگر محروميت را به معناي برآورده نشدن نيازهاي ضروري و حياتي انسان در نظر
بگيريم ،در اين صورت ،شامل نيازهاي مادي و معنوي انسانها خواهد شد كه به صورت
جرياني مستمر ميبايد همواره مورد توجه قرارگيرد .محروميت ميتواند معناي وسيعي را
در برگيرد كه هر نوع نيازي اعم از ضروري و غير ضروري و واقعي و كاذب را شامل
شود ،اما محروميت بيشتر در معنايي كه گفته شد به كار ميرود؛ به عنوان مثال وقتي از
كشورها يا ملتهاي محروم و ...سخن به ميان ميآيد ،نظر به كشورهايي است كه بيشتر
جمعيت آنها را افرادي تشكيل ميدهند كه در تامين نيازهاي اوليه زندگي مانند غذا با
مشكل روبرو هستند.
محروميت نسبي به عنوان تصور وجود تفاوت ميان انتظارات ارزشي 1انسانها و
تواناييهاي ارزشي 2آنها نيز تعريف ميشود .انتظارات ارزشي كاالها و شرايط زندگياي
هستند كه مردم خود را مستحق آنها ميدانند .تواناييهاي ارزشي ،نيز ،كاالها و شرايطي
هستند كه آنها فكر ميكنند عمالً توانايي كسب و حفظ آنها را دارند .اين موضوع بر
برداشت ذهني از محروميت تأكيد دارد .مردم ممكن است به طور ذهني با توجه به
انتظاراتشان احساس محروميت كنند ،اما يک ناظر عيني آنان را نيازمند قلمداد نكند.
به طور كلي ارزشها ،يا انتظارات ،تجلي هنجارهاي مسلطي هستند كه محيط
بالفصل اجتماعي و فرهنگي آنها را تعيين ميكند .مبناي انتظارات فرد ،صرفنظر از اين
كه بياني اقتصادي يا اجتماعي داشته باشد ،احساس استحقاق است .منبع اين احساس
استحقاق ممكن است چيزهايي باشد كه پيشينيان از آن بهرهمند بودهاند ،يا چيزي باشد
كه خود وي در گذشته داشته و يا چيزي باشد كه سنت است و همچنين موقعيت خود
او در ارتبا با ديگران در جامعه باشد.

1. Value expectations
2. Value capabilities
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ماهيت نسبي محروميت اجتماعي كه حاصل تأثيرپذيري آن از شرايط گوناگون
تاريخي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي است موجب شده تا محروميت اجتماعي از حيث
نظري و تجربي در قالب و مقياسهاي گوناگون مورد بررسي و سنجش قرار گيرد .در
اين راستا راواليون 1از چهار نوع نگاه با عناوين «رويكردهاي مفهوميسنجش رفاه (سطح
زندگي) ،رويكردهاي بررسي الگوي مصرف و تغذيه ،تعيين خط فقر و ارزيابي ميزان
شيوع فقر بدون پيمايش خانوار» نام ميبرد (غفاري و تاج الدين.)33 :1384 ،
در نگاه اول؛ عمده تأكيد بر ابعاد مادي رفاه و سطح زندگي است و بيشتر متأثر از
رهيافت رفاه گرا 2است .آمارتياسن رهيافت رفاهگرا ،را كه بر مطلوبيت تأكيد دارد ،رد
ميكند و آن را هنگاميكه مبناي ارزيابي سطوح زندگي قرار ميگيرد ،ناكافي و بالقوه
گمراه كننده ميداند .او تأكيد ميكند آن نوع زندگياي بايد در كانون توجه ما قرار گيرد
كه مردم قادر به اداره آن هستند و آن را بر ميگزينند .آنگاه او ميان كاركردها 3و
قابليتها 4تمايز قائل ميشود .كاركردها دستاورد است در حالي كه قابليت توانايي به
دست آوردن است .كاركردها به نحو مستقيمتري مربو به شرايط زندگي ميشوند اما
قابليتها ،برخالف كاركردها ،تصورات آزادي به معني مثبت آن؛ يعني فرصتهاي
واقعي يک فرد با توجه به نوع زندگي او ميباشند .در نگاه دوم سنجههاي بررسي
مطلوبيتها برحسب ارزشهاي پولي با داوري درباره موقعيت و پايگاه اجتماعي افراد
است كه استفاده از ضريب انگل يكي از رايجترين شيوههاي تحليل در اين رويكرد است
(زاهدي مازندراني.)252 : 1382 ،
در نگاه سوم محاسبه خط فقر و تعيين جمعيتهاي باال و پايين خط فقر مبناي
داوري قرار ميگيرد .در نگاه چهارم با بهرهگيري از شاخصهاي كالن و فراخانوار
1. Ravallion
2. Welfarist Approach
3. Functioning
4. capabilities
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وضعيت فقر مورد بررسي قرار ميگيرد .به نظر راواليون ارقام كلي اقتصادي و اجتماعي
كه به سادگي در دسترس قرار دارند ،در بهترين حالت ،تصويري تقريبي از شيوع فقر
در كشور به دست مي دهند (راواليون 102 : 1376 ،به نقل از غفاري و تاج الدين،
.)1384
نكته با اهميت ديگر آن است كه در دوره جديد بررسي فضـاي مفهوميمحروميـت
اجتماعي با توجه به مفهوم طرد يا مطروديت اجتماعي 1مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.
ريچارد لنور )1974( 2اولين كسي بود كه اصطالح مطروديت اجتماعي را به كار گرفـت.
«در ديدگاه او مطروديت به عنوان وضعيتي ننگآور مطرح مـيشـود و كسـاني را در بـر
ميگيرد كه به ثمرات رشد اقتصادي دسترسي ندارند مانند افـراد عقـبمانـده جسـمي و
ذهني ،افراد سالمند ،معلـوالن ،معتـادان ،مجرمـان و . ...ايـن افـراد بـه لحـاظ اجتمـاعي
گروههاي آسيبپذير بشمار ميآمدند و از اين رو اصـطالح مطروديـت اجتمـاعي در آن
زمان معناي ضمني و طبعاً موارد استفاده محدودي داشته است .به عبارتي «اين اصـطالح
مربو به پديدهاي حاشيهاي و كماهميت در نظر گرفته ميشده كه تأثيري بر تمام جامعـه
نداشته است» .اين ديدگاه كه مربو به دوره اول تكوين اصـطالح مطروديـت اجتمـاعي
است تا اواخر دهه هشـتاد تـداوم داشـت .در ايـن دوره مطروديـت اجتمـاعي نـاظر بـر
گروههاي منزوي بود كه زير پوشش تور ايمني اجتماعي قرار داشتند (غفـاري و اميـدي،
.)1389
بنابراين از اوايل دهه  1980و در پي گسترش جهانيشدن سرمايه و تحوالت بـازار
كار ،نظام سرمايهداري با انواع جديدي از قوانين اقتصادي ،اجتماعي و سياسـتهـايي بـا
ابعاد فرامليتي همراه شد .افزايش بيكاري و گسترش فقر موجب شد تا مفهوم مطروديـت
به طور گستردهتري براي تحليل فرايندهاي فروپاشي و شرايط نـاامني اجتمـاعي بـه كـار
گرفته شود .به نظر كاستلز «اقتصاد نوين جهاني داراي منطق نابرابر است و بخش بزرگي
1. Social Exclusion
2. Richard Lenoir
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از جمعيت ،در نتيجه وارد شدن در اقتصاد جهاني ،دچار طـرد اجتمـاعي مـيشـوند .بـه
گمان او ظهور اطالعات گرايي با افزايش نابرابري و طرد اجتمـاعي در سراسـر جهـان در
هم تنيده است و بين پويـايي جامعـه شـبكهاي ،نـابرابري و طـرد اجتمـاعي رابطـههـاي
نظاممندي وجود دارد» (كاستلز .)95:1382 ،به عبارت ديگر در اين دوره مسأله فقر صرفاً
معطوف به حاشيهها (افراد ناتوان يا كساني كه از هنجارهاي اجتماعي فاصـله گرفتـهانـد)
نبوده بلكه با مسائلي چند بُعدي چـون مخـاطرات شـغلي ،بيكـاري ،تزلـزل و بيثبـاتي و
فروپاشي شبكههاي خانواده ،از دست دادن موقعيت اجتماعي ،فروپاشي سـاختار اجتمـاعي و
از دست رفتن ارزشهاي جمعي همراه بوده است (غفاري و اميدي.)1389 ،
بدين ترتيب مطروديت اجتماعي نقش مهميرا در اسناد رسميو مباحث سياسي
بدست آورده و توجه قابل مالحظهاي را در ميان علماي اجتماعي و سياستگذاران به
خود معطوف داشته است .اين مفهوم جنبههاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي را پوشش
ميدهد .در نگاه "سن" مطروديت اجتماعي مربو

به شكست در كسب سطوحي از

قابليت در اشكال گوناگون كاركردي ميشود (سن .)1985 ،از اين رو در تعريف
مطروديت اجتماعي شاخصهايي مانند :فقدان مشاركت در نهادهاي اجتماعي و نقض
حقوق انساني و مدني مطرح شده است كه مجموعهاين موارد نشان دهنده بُعد نرمافزاري
فقر و محروميت است و بُعد سخت افزاري آن شامل مباحث اقتصادي يا همان اليه
بيروني در تعريف فقر ميباشد.
لذا منظور از كاهش فقر و محروميت مجموعه اقداماتي است كه به منظور دسترسي
افراد به كمترين امكانات زندگي فردي يا اجتماعي از سوي دولتمردان با هدف كاهش
فقر و محروميت صورت ميگيرد.

چارچوب روشي تحقيق
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پژوهش حاضر از نوع كيفي است و به شيوه تحليل گفتمان به برسي متون ميپردازد .اين
روش غيرمداخلهگر و غيرواكنشي است و از آن جا كـه اسـناد مـورد مطالعـه و تحليـل،
پيشتر ثبت و ضبط ميشوند ،پژوهشگر در جهتدهي و نحوه تدوين آن دخالتي ندارد.
لذا متون مورد بررسي يا جامعه آماري پژوهش شامل لوايح برنامههاي توسعه اقتصـادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 1است كه شامل پنج برنامه پـس از انقـالب
به شرح ذيل ميباشد:
 -1اليحه برنامه اول توسعه (اليحه برنامه اول توسعه در يک ماده واحـده و  52تبصـره)
كه قانون برنامه آن در بين ( 1368تا  )1373اجرا گرديد.
 -2اليحه برنامه دوم توسعه (در يک ماده و  101تبصـره) كـه قـانون برنامـه آن در بـين
(1374تا  )1378اجرا شد.
 -3اليحه برنامه سوم توسعه (در  200مـاده و  57تبصـره) كـه قـانون برنامـه آن در بـين
(1379تا  )1383اجرا شد.
 -4اليحه برنامه چهارم توسعه (در  211ماده و  34تبصره) كـه قـانون برنامـه آن در بـين
( 2)1388 -1384اجرا شد.
 -5اليحه برنامه پنجم توسعه (در  197ماده و  30تبصـره) كـه قـانون برنامـه آن در بـين
( )1394 -1390اجرا ميگردد.

در خصوص حجم نمونه و شيوه نمونهگيري شايان ذكر است

از آنجـا كـه هـدف

تحليل گفتمان تعميم يافتهها نبوده ،بلكه هـدف دسـتيابي بـه داللتهـا اسـت ،در ايـن
پژوهش از روش «نمونه گيري نظري» استفاده خواهـد شـد .در واقـع در «نمونـه گيـري
 -1از ويژگيهاي لوايح برنامههاي توسعه كه به صورت برنامه پنجساله و توسط دولت وقـت تنظـيم ميشـود؛ ايـن
است كه چون هنوز به تصويب مجلس شوراي اسالمي نرسيده است ،از اين رو دخل و تصـرفي در آن بـه غيـر از
گفتمان دولت مصوب در متن آن ديده نمي شود.
 -2البته اين برنامه به شكلي كه توسط دولت خاتمي تدوين شده و مصوب مجلس نيـز شـده بـود ،توسـط دولـت
احمدي نژاد اجرا نگرديد.
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نظري» محقق براي دسـتيابي بـه مقـوالت عينـي كـه مبـين نظريـه باشـند بـه انتخـاب
نمونههايي دست ميزند .مالک پايـان يـافتن نمونـهگيري در ايـن روش «اشـباع نظـري»
مقوالت است.
روش اين پژوهش به شكل كيفي و با استفاده از تكنيک تحليل گفتمان ،آن هم بر
مبناي نظريات الكالو 1و موفه 2انجام گرفته است .تحليل گفتمان يا تحليل كالم كهاز
لحاظ روش در زمره تحليلهاي كيفي قرار ميگيرد؛ بطور كلي به مطالعاتي اطالق
ميشود كه زبان نوشتاري ،گفتاري يا نشانهاي يا هرگونه پديده نشانهشناختي را مورد
تجزيه و تحليل قرار ميدهند (سلطاني.)61 :1383 ،
الكالو و موفه گفتمان را مجموعهاي معنادار از عالئم و نشانههاي زبانشناختي و
فرازبانشناختي كه فراتر از گفتار و نوشتار هستند ،تعريف ميكنند (تاجيک )1377 ،به
نظر اين دو انديشمند ،همه چيز ماهيتي گفتماني دارد و يا نوعي سازة گفتماني است و
در رابطه با ديگر اشيا معنا مييابد .بر اين اساس ،اشيا و كنشها تنها به منزلة جزئي از
يک نظام معنايي گسترده (گفتمان) ،قابل درک و فهم ميباشند .در حقيقت ،معناي
اجتماعي گفتارها ،كنشها و نهادها ،همگي در ارتبا با بستر و بافت كلياي كه بخشي
از آن هستند ،درک ميشوند .از اينرو ،موضوعات و مفاهيم براي معنادار بودن ،بايد
بخشي از يک چارچوب گفتمانيِ گستردهتر باشند .بنابراين با توجه به آن كه كه الكالو
و موفه ،گفتمان را به مثابه يک كليت معنادار قلمداد ميكنند ،پس به واسطه مفصلبندي،
در اين فرايند ،عناصر تشكيل دهنده ،هويت فردي خود را فرو ميگذارند تا به مثابه
كليتي از يک ساختار به حساب آيند.

بررسي چند اصطالح در تحليل گفتمان الكالو و موفه:
1. Ernesto LacLau
2. Chantal mouffe
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دال و مدلول :دو مفهوم دال 1و مدلول 2در نظريه الكالو و موفه نقش كليدي دارند.
دالها ،اشخاص ،مفاهيم ،عبارات و نمادهايي انتزاعي يا حقيقي هستند كه در
چارچوبهاي گفتماني خاص ،بر معاني خاص داللت ميكنند .معنا و مصداقي كه يک
دال بر آن داللت مينمايد ،مدلول ناميده ميشود .مدلول نشانه اي است كه ما با ديدن
آن ،دال مورد نظر برايمان معنا ميشود( .كسرايي و پوزش شيرازي )363 :1388 ،به
عنوان مثال ،وجود فرصتهاي برابر براي دسترسي به اشتغال ،يک عالمت و نشانه و به
اصطالح يک «مدلول» است كه ما را به دال عدالت توزيعي رهنمون ميكند (الكالو و
موفه.)2002 ،
دال مركزي( 3گره گاه) ؛ دال مركزي ،نشانه برجستهاي است كه ديگر نشـانهها در
سايه آن منظم و مفصـل بنـدي شـده و انسـجام معنـايي كـل گفتمـان را حفـظ ميكنـد
(سلطاني.)7 :1391 ،
دال شناور :4در گفتمانهاي گوناگون ،دال شناور نشانهاي است كه بر سـر انتخـاب
معناي آن ،رقابت وجود دارد؛ زيرا ،دال شناور به روي انتخاب معاني گوناگون باز بوده و
هر گفتمان تالش ميكند تا به شيوهاي خاص ،معنايي سازگار با خـود بـراي آن انتخـاب
كند (يورگنسن .)60 :1389 ،دال «شناور» در نزد الكالو و موفه دالي است كه در حقيقت
مدلول آن شناور است و گروههاي گوناگون سياسي براي انتساب مـدلول بـه آن ،بـا هـم
رقابت ميكنند (الكالو و موفه.)1985 ،
دال خالي :5دال خالي نشانه بحرانها ،تقاضاها و بيقراريهـاي موجـود در گفتمـان
مسلط بوده كه پس از ساختارشكني گفتمان مسلط ،معموالً در جاي دال مركزي گفتمـان
1. Signifier
2. Signified
3. Nodal point
4. Floating signifier
5. Empty signifier
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جديد قرار گرفته و مفصل بندي گفتماني جديدي حول آن شـكل ميگيـرد (يورگنسـن،
.)60 :1389
غيريت :1مفهوم غيريت در ذات خود با مفاهيم برجستهسازي و حاشيهراني همراه
است .اين دو مفهوم به اشكال گوناگون در عرصه منازعات گفتماني ظاهر ميشوند.
برجستهسازي دالهاي مورد نظر خود و حاشيه راني ،نظام معاني و دالهاي گفتمان
رقيب است ،و به نوعي برجسته سازي شامل بيان نقا قوت خود و نقا ضعف رقيب
است .در واقع برجسته سازي و حاشيهراني ،شيوهاي براي حفظ و استمرار قدرت و
تداوم هژموني يک گفتمان است.
هژموني2و ساختار شكني :3الكالو و موفه از انعطافپذيري رابطه ميان دال و
مدلول استفاده سياسي ميكنند و آن را با مفهوم هژموني پيوند ميدهند .يعني اگر بر سر
معنايي خاص براي يک دال در جامعه اجماع حاصل شود ،به عبارت ديگر افكار عمومي
معنايي مشخص را براي آن هر چند به طور موقت بپذيرد و تثبيت نمايد ،آن دال
هژمونيک ميشود .اما هدف از ساختار شكني ،از ميان بردن اين ثبات معنا و شكستن
هژموني گفتمان رقيب است؛ چرا كه شكستن ثبات معنايي يک گفتمان ،در نهايت به از
ميان رفتن هژموني آن گفتمان منجر خواهد شد (سلطاني.)1391 ،
بي قراري :4اساسا تثبيت و انسداد در معناي نشانهها دائمينيست .به همين علت
الكالو و موفه براي نشان دادن موقتي بودن معناي دالها ،از واژه وقته 5استفاده ميكنند.
بنابراين ،همواره اين امكان وجود دارد كه معناي تثبيت شده يک وقته متزلزل شود .اين
تزلزل را «بي قراري» مينامند (كسرايي و پوزش شيرازي.)363 :1388 ،
1. otherness
2. Heggemony
3. deconstruction
4. dislocation
5. moment
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مفصلبندي :1كنشي است كه ميان عناصر گوناگون مانند مفاهيم ،نمادها ،رفتارها
و ...چنان رابطه اي ايجاد ميكند كه هويت اوليه آنها دگرگون شده ،هويتي جديد
مييابند .از اين رو هويت يک گفتمان ،در اثر رابطه اي كه از طريق عمل مفصل بندي
ميان عناصر گوناگون به وجود ميآيد ،شكل ميگيرد (تاجيک.)1379 ،
تثبيت معنا :تثبيت معناي هر نشانه در گفتمان ،از طريق طرد 2ديگر معاني احتمالي
براي نشانه صورت ميگيرد .تثبيت معنا ،نوعي تقليل معاني احتمالي نشانهها براي
جلوگيري از لغزش معنايي و ايجاد يكدستي معنايي است (سلطاني.)77 :1387 ،
تثبيت موقت معناي نشانه با مفهوم انسداد و توقف 3كه به معني خارج شدن عنصر
از حالت شناور و تبديل آن به وقته و يافتن معنايي ثابت است ،ارتبا

4

دارد

(كرمي قهي.)1392 ،

تحليل يافتهها
الزم به توضيح ميباشد كه يافتهها در چهار بخش به شرح ذيل بيان ميگردد:
 -1فقر و محروميت ادايي در گفتمان سااندگي (برنامه اول و دوم توسعه)
با پيروزي انقالب اسالمي در سال  ،1357با توجه به مبنا قرار گرفتن ارزشها و
شعارهاي ديني -انقالبي و دگرگوني در اوضاع سياسي و اجتماعي كشور ،شرايطي
فراهم گرديد كه مطالبات خفته و نيازهاي برآورده نشدهاي كه در طول سالهاي
حكومت پهلوي مسكوت مانده بود زمينه طرح در سطوح ملي پيدا نمايد .بر اين اساس،
پس از پيروزي انقالب اسالمي به دليل پشتوانه ايدئولوژيک انقالب در بسط عدالت
اجتماعي ،اشتياق براي برقراري تساوي ،توازن و تعادل بين همه مناطق كشور از يكسو و

1. Articulation
2. Exclusion
3. Closure
4. Element
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تعديل شكاف بين شهر و روستا از سوي ديگر ،ديدگاههاي مردمپسندانه محروميتزدايي
و برخوردار كردن محيط روستايي از امكانات و تسهيالت خدماتي اوليه و اساسي را
رونق بخشيد .بدين سبب ،تالش براي محروميتزدايي و توسعه مناطق محروم و
دورافتاده كشور در دستور كار نظام نوپاي جمهوري اسالمي قرار گرفت؛ اين در حالي
بود كه پس از پيروزي انقالب اسالمي و با شروع و ادامه جنگ تحميلي در سال ،1359
اقتصاد ايران وارد دوران پر فراز و نشيبي شد ،ضرورت تأمين هزينههاي دفاعي كشور با
توجه به تنگناهاي ناشي از كمبود عرضه حاصل از محاصره اقتصادي و نوسانات شديد
قيمت نفت ،ازدياد جمعيت و در پي آن باال رفتن حجم مصرف و از طرفي ديگر محدود
شدن فعاليتهاي توليدي و سرمايهگذاري كه سبب افزايش تورم در اين سالها گرديد،
از جمله مسائلي بودند كه ايران در آن برهه زماني با آن مواجه بود ،اين موارد امكان
اجراي برنامههاي توسعه را ناشدني ميكرد.
بر اين اساس ،در راستاي اجراي سياست فقر و محروميتزدايي ،دولتمردان
درصدد برآمدند دگرگونيهايي در نظام اقتصادي كشور ،روند بازار و قيمتگذاري كاالها
ايجاد نمايند ،بر اين اساس ،دولت براي حمايت از مصرف كنندگان ،اقدام به سهميهبندي
كاالها و توزيع كاالهاي يارانهاي 1نمود و نيز به موجب مصوبات شوراي انقالب در سال
 1358و  1359قيمتگذاري كاالها توسط ستاد بسيج اقتصادي ،دادگاههاي نظام صنعتي
و كميته امور صنفي انجام شد؛ هر چند كه با بروز تحريم اقتصادي و جنگ تحميلي،
كاالهاي توليد داخلي و وارداتي به شدت كاهش پيدا كرد و بازا ر تقاضاي بوجود
آمده ،سطح عمومي قيمت ها را باال برد .اما ،در سال هاي اوليه دهه  1360با طرح
سهميه بندي كاالهاي اساسي و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت كاالها از

« -1يارانه» از ريشه «ياري و ياري نمودن» است و در اصطالح به مبلغي گفته ميشود كه دولت براي كمک و ياري
نمودن ملت ميپردازد .معادل انگليسي آن سوبسيد ميشود.

گفتمان عدالت در لوايح برنامههاي توسعه . . .
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سوي دولت ،تورم مهار شد (نيازي كومله )74 :1390 ،و فقر و محروميت تا حدودي
كنترل گرديد.
با شروع دولت هاشمي رفسنجاني ،مفهوم عدالت به عنوان دال شناور با نشانه
مركزي كاهش فقر به عنوان يكي از مفاهيم كليدي در گفتمان دوران سازندگي مورد
توجه قرار گرفت .در اين گفتمان ،فقر از نتايج توزيع نامناسب ،توليد كم ،كسري بودجه
و عدم سرمايهگذاري به شمار ميرود و شر از بين بردن آن توسعه اقتصادي ميباشد،
يعني توسعه اقتصادي و باال رفتن سطح رفاه در جامعه ،شر فقرزدايي در جامعه است
كه از طريق ايجاد اشتغال ،كار و توليد حاصل ميشود .به اين شكل گفتمان سازندگي به
غيريتسازي خود با گفتمان زمان جنگ (دفاع مقدس) پرداخت.
همانگونه كه ديده ميشود مقابله با فقر عمومي در اين گفتمان با توجه به تكيه بر
ابعاد اقتصادي و افزايش توليد پيگيري شد .اين نگرش به مقوله فقر ،همگرايي بسيار
نزديكي با ديدگاه فقر درآمدي دارد كه طي آن ،پايين بودن درآمد ،معيار استاندارد
مشخص كردن فقر تلقي ميشود .اين رويكرد به مقوله فقر ،همان رويكردي است كه در
انديشه توسعه به مثابه آزادي ،مورد نقد قرار ميگيرد و نگرش فقر توانمندي به جاي آن
مطرح و بيان ميگردد .از سويي ديگر ،گفتمان سازندگي ،بعنوان گفتماني متكي بر
مولفههايي چون اشتغال ،فقرزدايي و افزايش توليد ،با رويكردي اقتصادي و از طريق
حذف سوبسيدهاي نادرست ،سياست محروميتزدايي را دنبال مينمود .بر اين اساس
دولت هاشميبر آن بود تا با اجراي طرح تعديل ساختاري 1و ديگر برنامههاي اقتصادي
مانند لزوم اصالح سوبسيدها و واقعي كردن قيمتها بر ساختهاي اجتماعي و نهادي
 -1سياست تعديل ساختاري از ابداعات بانک جهاني و صندوق بين المللي پول ميباشد كه در اوايل دهه  1980بـا
هدف كمک به كشورهاي دچار مشكالت مالي كه عمدتاً كشورهاي داراي فقر عمومي بودند ،به عنوان بهترين دارو
براي كشورهاي فقير در تسريع كار فقرزدايي و رشد اقتصادي تهيه و تنظيم گرديد .تعديل به تغييرات سياستي مورد
نيازي اطالق ميشود كه اقتصاد را در مسير رشد اقتصادي پايدار نگهدارد .تعديل معموالً طبيعتي بلنـد مـدت دارد و
در برگيرنده جنبههاي ساختاري و متوجه اقتصاد كالن ميباشد (محمدي.)150 :1376 ،
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اثر گذار باشد و از اين طريق فقر و محروميت در كشور را كاهش دهد .بر اين اساس ،در
دولت هاشمي رفسنجاني ،در قالب برنامه اول توسعه كه هدف از اجراي آن ،كاهش سهم
دولت در فعاليتهاي اقتصادي ،از بين بردن كسري تراز پرداختها ،افزايش كارايي در
اقتصاد و ...بود؛ سياست پرداخت يارانه به كاالهاي اساسي اعمال شد بطوري كه در طول
برنامه اول مبلغ  565/1ميليارد ريال كه معادل  11/5درصد از كل بودجه آن برنامه بود به
صورت مستقيم به امر يارانه و حمايتهاي دولتي اختصاص يافت كه بخش عمده آن،
براي واردات كاالهاي اساسي و دارو بود (نيازي كومله.)1390 ،
بر اثر سياستهاي اقتصادي اتخاذ شده در اين دوران ،از سال  1368با اجراي
تدريجي سياستهاي تعديل اقتصادي و خصوصيسازي و سرمايهگذاري نسبتاً حجيم
دولت در بخشهاي زيربنايي و توليدي ،رشد اقتصادي از ابتداي دوره تا سال 1370
افزايش و پس از آن روند نزولي به خود گرفت .در سال  ،1373حدفاصل بين دو برنامه
پنجساله اول و دوم ،توليد ناخالص داخلي در تمام بخشهاي اقتصادي بجز بخش نفت
از رشد مثبت برخوردار بود .در اوايل سال  1374يعني اولين سال برنامه پنجساله دوم،
اقتصاد ايران با فشارهاي شديد تورميمواجه شد و براي مقابله با آن و تثبيت اوضاع
اقتصادي ،مجموعهاي از سياستهاي اقتصادي اتخاذ گرديد كه در مجموع موجب شد
نرخ تورم ساالنه از  49/4درصد در سال  1372به  23/2درصد در سال  1375كاهش
يابد ،ضمن آنكه بر شتاب رشد اقتصادي در اين سال افزوده شد.
در ذيل سياستهاي دولت هاشمي رفسنجاني درباره فقرزدايي ،بر مبناي برنامههاي
اول و دوم توسعه ،مورد كنكاش و بررسي قرار گرفته است .بررسيها حاكي از آن است
كه برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور خط مشيهايي را به منظور
كاهش فقر و محروميت زدايي در نظر گرفته است كه عبارتند از:

گفتمان عدالت در لوايح برنامههاي توسعه . . .
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 -1ايجاد و گسترش صنايع مناسب (مواد ،ماشين آالت و تكنولوژي عمدتاً محلي
يا داخلي) در مناطق روستايي و تقويت و توسعه قابليتهاي توليدي و رقابتي صنايع
كوچک.
 -2تجهيز كانونهاي توسعه از طريق گسترش ظرفيتهاي زيربنايي و توليدي و
افزايش توان جمعيتپذيري به منظور فراهم سازي زمينههاي ايجاد تعادلهاي منطقهاي با
تأكيد بر بخشهاي محروم.
همچنين ،الزم به ذكر است كه چهار تبصره از اين برنامه نيز در راستاي كاهش
فقر و محروميتزدايي تدوين گرديده است كه به شرح ذيل ميباشد:
جدول  -1تبصرههاي مرتبط با كاهش فقر و محروميت در برنامه اول توسعه
رديف

تبصره

1

5

سرمايهگذاري در استانها به منظور محروميت زدايي

2

6

اقدام در جهت توسعه مناطق محروم و ايجاد تعادل منطقهاي

3

7

جلب سرمايهگذاري در بخش كشاورزي

4

10

احداث و توسعه مدارس و مراكز فرهنگي ،آموزشي ،بهداشتي و

موضوعات مورد توجه

خدماتي در تمام شهرهاي كشور

در دومين برنامه توسعه كشور نيز مقوله فقر و محروميت زدايي لحاظ گرديده
است؛ بطوري كه تبصرههايي از اين برنامه را ميتوان در اين باره ذكر كرد؛ جدول ذيل
گوياي اين تبصره ميباشد:
جدول  -2تبصرههاي مرتبط با كاهش فقر و محروميت در برنامه دوم توسعه
رديف

تبصره

موضوعات مورد توجه
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1

11

توسعه روستاهاي محروم و ايجاد تعادلهاي منطقهاي

2

12

پرداخت كمکهاي معاش ماهانه به اقشار كم درآمد

3

14

جبران خسارات وارده به مناطق جنگ زده

4

16

پرداخت سوبسيد به كاالهاي اساسي

5

94

تكميل و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني روستاها

در تبيين موضوع بايد خاطرنشان ساخت كه پس از پايان جنگ و شروع دوره
تثبيت انقالب ،دولت وقت با شعار سازندگي و توسعه سعي نمود با تدوين برنامههاي
توسعه روح برنامهريزي و رويكردهاي علمي را به عنوان دال خالي گفتمان جنگ در
اقدامات نظام ،پيرامون موضوع فقر و محروميت زدايي جاري نمايد ،بر اين اساس برنامه
اول توسعه با خطمشيهايي در اين خصوص تدوين گرديد .تحليل گفتمان برنامههاي
اول و دوم توسعه پيرامون موضوع فقر و محروميت حاكي از آن است كه در برنامه اول،
نشانه اصلي گفتمان سازندگي با عنوان «اجراي طرحهاي عمراني در مناطق محروم و
روستايي» ،با نشانههاي فرعي ذيل خود؛ يعني" ،جلب سرمايه"" ،خصوصي سازي"،
"اقتصاد بازار آزاد"" ،مالياتهاي مستقيم" و "اصالح نظام مالياتي" مفصلبندي اين
گفتمان را سامان ميدهد؛ بدين صورت كه در برنامه اول توسعه ،يكي از اهداف كلي در
خصوص كاهش فقر و محروميت ،اجراي طرحهاي عمراني در مناطق محروم و
روستايي بود كه به عنوان نشانة اصلي گفتمان سازندگي لحاظ ميگردد .با توجه به آنكه
اجراي چنين طرحهايي به منظور احداث و توسعه مدارس ،مراكز فرهنگي ،هنري و
ورزشي و نيز احداث مراكز بهداشتي درماني و خدماتي نيازمند صرف هزينه بود و از
سوي ديگر ،با توجه به آنكه شرايط موجود كشور در آن برهه زماني (پس از جنگ) به
گونهاي بود كه عمالً دولت توان پرداخت چنين هزينههايي را نداشت ،بر اين اساس در
نظر گرفته شد ،كه نخست شرايط الزم جهت جلب سرمايهگذاران به منظور
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سرمايهگذاري در طرحهاي عمراني كشور فراهم گردد كه البته اين امر ،با اعمال سياست
خصوصي سازي و اقتصاد بازار آزاد تا حدود بسيار زيادي تحقق يافت .از سويي ديگر
دولت در نظر داشت بخشي از سرمايههاي مورد نياز خود را از راه درآمدهاي مالياتي
مستقيم تأمين نمايد كه بدين منظور اقدام به اصالح قوانين مالياتي كشور نمود.
از سويي ديگر ،با تأمين سرمايههاي الزم جهت اجراي طرحهاي عمراني در مناطق
محروم و روستايي ،دولت در صدد برآمد با توزيع برابر سرمايه در بين استانهاي محروم
و جنگ زده ،اجراي طرحهاي عمراني را به انجام رساند تا بدين سبب ،براي نخستين بار
محروميتزدايي از پرداختن صرف به سوبسيد فاصله گرفت و واژه تعادلهاي منطقهاي
كه همزمان با تهيه و تدوين اولين برنامه توسعه پس از انقالب اسالمي در اسناد
برنامهريزي كشور پديدار شده بود ،عملي گردد .بر اين اساس ،تعادل منطقهاي بعنوان
برجستهترين نشانه در گفتمان سازندگي پيرامون مسئله فقر و محروميت زدايي ايجاد و
برجستهسازي گرديد و دولت تغيير در سيستم سهميهبندي كاالهاي اساسي ،به منظور
حمايت از اقشار كم درآمد را مدنظر قرار داد؛ به گونهاي كه سوبسيدهاي پرداخت شده
در چارچوب نظام تأمين اجتماعي كشور به تدريج صرفاً متوجه افراد كم درآمد جامعه
شود.
در قالب برنامه دوم توسعه ،مقوله كاهش فقر و محروميت با عنوان عدالت
اجتماعي مطرح گرديد .در اين برنامه نيز ،توسعه مناطق محروم و روستايي به منظور
كاهش فقر و محروميت ،همانند برنامه اول توسعه مورد تأكيد واقع شده است؛ با اين
تفاوت كه برنامه دوم توسعه ،با مستثني قلمداد كردن محروميتزدايي از مناطق خسارت
ديده در جنگ تحميلي ،توسعه و بازسازي مناطق جنگ زده (به عنوان مناطقي محروم)
را به منظور خاتمه بازسازي كشور پس از جنگ ،در اولويت قرار داده و سپس توسعه
ديگر مناطق محروم و روستايي را در دستور قرار داده است .به بياني ديگر ،توسعه و
بازسازي مناطق جنگ زده در برنامه دوم توسعه برجستهسازي شد.
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از سويي ديگر ،در برنامه دوم توسعه به مانند برنامه اول ،برابري در تخصيص
اعتبارات الزم جهت محروميتزدايي ميان مناطق محروم و روستاها (ايجاد تعادل
منطقهاي) مورد تأكيد قرار گرفته است؛ اما بر مبناي برنامه دوم توسعه ،دولت موظف
گرديده درصد محروميت مناطق روستايي و محروم را سنجيده و متناسب با آن براي
مناطق محرومتر ،عالوه بر اعتبارات در نظر گرفته شده براي ساير مناطق ،اعتبارات
بيشتري تخصيص دهد.
در اين برنامه همچنين ،به مانند برنامه اول توسعه ،بر ادامه سياست پرداخت
سوبسيد براي كاالهاي اساسي و دارو و حتي االمكان علني كردن بخشي از سوبسيدهاي
پنهان و هم زمان با آن تقويت نظام تأمين اجتماعي و بيمه و امداد و برقراري و تأمين
كمکهاي مستقيم در موارد الزم ،به عنوان راهكاري جهت رفع محروميت و كاهش فقر
تأكيد شده بود؛ اما با اين تفاوت كه در اين برنامه ،يكي از خط مشيها در راستاي تحقق
عدالت اجتماعي ،جهت دادن كمکهاي انتقالي دولت در بودجه عموميدر قالب
سوبسيدها ،بخشودگيها ،عوارض ،ماليات و ساير تسهيالت و امتيازات در راستاي
حمايت از اقشار آسيب پذير و نيازمند و محروميتزدايي هدفگذاري شده بود و
همچنين دولت مكلف شده بود تا سوبسيدها و كمکهاي دولت و انتقاالت درآمدي
دولت را در قالب طبقه بنديهاي مستقل بودجه مشخص كند .بر اين اساس ميتوان از
«جهت دادن به كمکهاي انتقالي دولت در بودجه عمومي » بعنوان نشانهاي اصلي براي
گفتمان سازندگي در قالب برنامه دوم توسعه ياد كرد.

در جمع بندي مباحث مطرح شده ميتوان گفت ،نتايج حاصل از تحليل گفتمان
برنامه اول و دوم توسعه در راستاي كاهش فقر و محروميت در دولت هاشميگوياي آن
است كه دال شناور "عدالت اجتماعي در دولتهاي پس از انقالب" ،ذيل گفتمان
سازندگي ،در قالب نشانه مركزي "فقر و محروميتزدايي" مسدود و در مفصل بندي
اين گفتمان ،حول نشانه مركزي مذكور ،نظام معنايياي متشكل از دالهاي اصلي "اجراي
طرحهاي عمراني در مناطق محروم و روستايي"" ،اتمام بازسازي مناطق جنگزده"،

گفتمان عدالت در لوايح برنامههاي توسعه . . .
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"خصوصي سازي"" ،اقتصاد آزاد" و "تعادل منطقهاي" شكل گرفته است .اما با وجود
تمام تالشهاي دولت سازندگي ،روند محروميت زدايي در اين دولت به دليل شرايط
بازسازي پس از جنگ و انواع تحريمها كه بر كشور تحميل شده بود ،به كندي صورت
ميگرفت و بيشتر تمركز معطوف به اصالح و كنترل عوامل زمينهساز در اين خصوص
(از قبيل :نظام اقتصادي حاكم بر كشور (اقتصاد مبتني بر سوبسيد) و خسارات و
خرابيهاي باقي مانده از جنگ تحميلي) بوده است.
 -2فقر و محروميت ادايي در گفتمان اصالح طلبي (اجراي برنامه سوم و
تدوين سند برنامه چهارم توسعه)
رويكرد گفتمان اصالحطلب خاتميبه مقوله فقر و محروميت زدايي متأثر از نگرش
توسعهگرايانه اين دولت و اهميت و اولويتي بوده كه دولت خاتميبراي مقوله توسعه و
عدالت قائل بوده است؛ بطوري كه بر مبناي چنين نگرشي ،سياستگذاران و برنامهريزان
در دولت اصالحات ،بر اين باور بودند كه تنها راه كاهش فقر و محروميتزدايي حركت
در جهت توسعه و آن هم بر مبناي عدالت است .هر چه كشور به سوي توسعه گام
بردارد ،همگام با آن گسترش فقر در كشور روندي نزولي و محروميتزدايي روندي
صعودي پيدا خواهد نمود.
به منظور آگاهي بيشتر و شفافتر از رويكرد گفتمان اصالحطلبي به مقوله فقر و
محروميت زدايي ،الزم به بررسي دو اليحه برنامه سوم و چهارم توسعه ميباشد .در اين
راستا ،بررسي به عمل آمده بر روي مواد برنامه سوم گوياي آن است كه در برنامه سوم
توسعه ،مواد ذيل پيرامون موضوع كاهش فقر و محروميت بيان شده است:
جدول  -3مواد و تبصرههاي مرتبط با كاهش فقر و محروميت در برنامه سوم توسعه
موضوع مورد توجه برنامه سوم توسعه

رديف

ماده

1

47

يارانه به خانوارهاي دهک پايين

2

51

ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته
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3

 137بند "و"

4

 137بند "ز"

5

141

تأمين نيروي آموزشي مورد نياز مناطق محروم

6

143

تجهيز بخش آموزش در مناطق محروم

7

153

فراهم كردن امكان استفاده عادالنه اقشار گوناگون جامعه از كاالها و

8

193

سرمايهگذاريهاي اشتغال زا و پرداخت بخشي از سود تسهيالت
اعطايي براي مناطق توسعه نيافته
بند "ز" ساماندهي كوچ و حمايت از اسكان عشاير داوطلب

خدمات فرهنگي ،ورزشي و هنري
توزيع متعادل خدمات درماني در نقا گوناگون كشور

در اليحه برنامه چهارم توسعه نيز ،مواد ذيل پيرامون موضوع كاهش فقر و
محروميت بيان شده است:
جدول  -4مواد و تبصرههاي مرتبط با كاهش فقر و محروميت در اليحه برنامه چهارم
توسعه1

رديف

ماده

1

54

2

136

4

152

5

بند الف ماده 152

موضوعات مورد توجه
ايجاد انگيزه براي سرمايهگذاري و اشتغال در مناطق
كمتر توسعه يافته
اجراي قانون الزام دولت براي جبران عقب ماندگيهاي
استانها و مناطقي كه شاخص توسعه آنها زير ميانگين
كشور است
تهيه و اجراي برنامههاي جامع فقرزدايي در كشور
گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي

 -1الزم به توضيح است كه اليحه برنامه چهارم توسعه در زمان خاتمي تدوين شد از اينرو در اينجا مواد مربـو
به اليحه برنامه آمده است كه نشان دهنده گفتمان دولت اصالحات است.
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6

بند ب ماده 152

اعمال سياستهاي مالياتي با هدف بازتوزيع درآمدها

7

بند ج ماده 152

تعيين خط فقر و جمعيت زير خط فقر به منظور تبيين

8

بند د ماده 152

9

بند هـ ماده 152

10

بند و ماده 152

11

بند ز ماده 152

12

بند ح ماده 152

13

ماده 152

ايجاد فرصتهاي اشتغال براي روستاييان

14

161

پرداخت يارانه به كاالهاي اساسي

15

164

ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته

16

220

برقراري عدالت و تأمين اجتماعي

17

بند ج ماده 242

برنامههاي توانمندسازي
طراحي برنامههاي ويژه اشتغال براي سهدهک پايين
درآمدي
ارتقاي مشاركت نهادهاي غيردولتي ومؤسسات خيريه
در برنامههاي فقرزدايي
تأمين كاالها و خدمات مورد نياز سه دهک پايين
درآمدي در كشور
ايجاد حمايتهاي حقوقي ،مشاورههاي اجتماعي و
مددكاري از فقرا
اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي از طريق
اعمال موارد در سطوح محلي و جلب مشاركتهاي
عمومي
بند

اجراي سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي) با موضوع
فقرزدايي

تحليل گفتمان فقر و محروميت ادايي در گفتمان اصالح طلبي
برنامه سوم توسعه ،از نظر شكل و محتوا ،يک نوآوري در تنظيم برنامههاي توسعه كشور
به شمار ميآيد؛ در اين برنامه ،اصالح ساختار و نهادسازي ،برجستهسازي گشته و بر
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مبناي آن برنامهريزي منطقهاي در راستاي كاهش فقر و محروميت مورد توجه قرار گرفته
است؛ بطوري كه ،در اين برنامه به انحاء گوناگون به مقوله برنامهريزي منطقهاي توجه
شده است؛ به بياني ديگر ،در مفادي از اين اليحه برنامه ،نشانههاي فرعياي از جمله،
تمركززدايي ،توسعه و عمران مناطق محروم و تأمين امكانات آموزشي ،بهداشتي ،درماني،
فرهنگي ،ورزشي و هنري ،براي نشانه اصلي «برنامهريزي منطقهاي» قابل مشاهده است
كه اين نشانههاي فرعي در كنار يكديگر مفصلبندي گفتمان اصالح طلبي پيرامون مقوله
فقر و محروميتزدايي را شكل ميدهند.
تمركززدايي و تالش براي كوچکسازي بدنه دولت و تفويض اختيار به استانها،
يكي از مهمترين سياستهاي اجرا شده در دوره اصالحات ،به منظور رفع فقر و
محروميت زدايي بوده است (صالحي ،اميري.)426 :1388 ،
در برنامه سوم توسعه ،براي نخستين بار ،همگام با نهادهاي دولتي ،از نهادهاي
غيردولتي نيز به منظور كاهش فقر و محروميت استفاده گرديد؛ بطوري كه ،براي اولين
بار ،دولت ،نهادهاي ملي و دولتي ،مردم و بخش خصوصي را در زمينه فقرزدايي كنار هم
ميبينيم .در راستاي برنامه سوم همچنين ،جايگاه نهادهاي معيني براي برنامهريزي استاني
(منطقه) تعريف و حدود اختيارات و وظايف آنها معين گرديد.
از سويي ديگر ،برنامه توسعه سوم ،به مانند دو برنامه توسعه پيشين ،پرداخت يارانه
به كاالهاي اساسي را به عنوان راهكاري جهت كاهش فقر و محروميت مورد تأكيد قرار
داده است ،با اين تفاوت كه برنامه سوم به دنبال هدفمندساختن يارانه به نفع گروههاي
كم درآمد و دريغ داشتن تدريجي آن از خانوادههاي پردرآمد بود .با توجه به جهتگيري
اين برنامه ،روشهاي دستيابي به آن به صورت زير مطرح شده است:
 ابتدا افزايش سطح برخورداري خانوارهاي گروه فقير ،از طريق جبران مابهالتفاوت آثار حذف يارانهها و روشهاي درآمد مستمر مانند :اشتغال ،تقويت برنامههاي
آموزشي و...
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 سپس ،حفظ بهرهمندي خانوارهاي با درآمد متوسط از ميزان يارانه و در نهايتحذف يارانة خانوارهاي پردرآمد
از ديگر راهكارهاي مدنظر دولت خاتميبه منظور كاهش فقر و محروميت ،ايجاد
اشتغال در مناطق محروم بود تا به تبع آن وضعيت معيشت روستاييان و مناطق محروم
بهبود يابد.
تحليل گفتمان مواد برنامه سوم توسعه در مقايسه با دو برنامه پيشين ،حاكي از آن
است كه اين برنامه نه تنها از لحاظ كمي (اختصاص مواد بيشتري از برنامه توسعه به
مقوله كاهش فقر و محروميت) بلكه از منظر كيفي نيز اهتمام بيشتر و اصوليتري به
موضوع فقر و محروميتزدايي داشته است ،سازو كارها و راهكارهاي عملي و اصولياي
كه برنامه سوم در اين خصوص ارائه نموده گوياي اين مدعا ميباشد .بطوري كه ميتوان
گفت ،در مقايسه با دو برنامه پيشين عملكرد موفقيتآميزتري در راستاي كاهش فقر و
رفع محروميت داشته است .اما با اين وجود ،بررسي نتايج اجراي سه برنامه يادشده در
حوزه فقر و محروميتزدايي گوياي آن است كه خط فقر طي سه برنامه توسعه در مناطق
شهري و روستايي روندي افزايشي داشته كه يكي از علل اصلي اين افزايش نرخ باالي
تورم بوده است (ابونوري و مالكي.)215 :1387 ،
از اين جهت ،در تدوين برنامه چهارم توسعه ،سعي شده است كمبودهاي موجود
در برنامههاي پيشين لحاظ گردد و به صورت موشكافانهتر و برنامهريزي شده ،به
موضوع كاهش فقر و محروميت نگريسته شود؛ بر اين اساس در برنامه چهارم توسعه
برخالف برنامههاي پيشين مي توان سازوكاري منطقي براي حل مشكل فقر ،به عنوان دال
خالي يا نشانه كمبودها و نقصانهاي سه برنامه توسعه پيشين (برنامه اول ،دوم و سوم)،
مشاهده كرد؛ زيرا در اين اليحه دستيابي به توسعه پايدار مدنظر قرار گرفته است و از
آنجا كه فقر مانع رشد و توسعه كشور ميباشد ،دولت درصدد اجراي راهكارهايي
اساسي در اين خصوص بوده است.
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در راستاي اين برنامه ،به منظور كاهش فقر و محروميت ،در گام نخست ،قانون
هدفمند كردن يارانهها تنظيم شد .در اين ماده ،به منظور افزايش بهرهوري منابع
تجديدناپذير انرژي ،شكلدهي مازاد اقتصادي ،انجام اصالحات اقتصادي ،بهينه سازي و
ارتقاي فناوري در توليد ،مصرف و نيز تجهيزات و تاسيسات مصرف كننده انرژي و
برقراري عدالت اجتماعي ،دولت مكلف گرديد ضمن فراهم ساختن مقدماتي از جمله
گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني ،نسبت به
قيمت گذاري نفت ،گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس اقدام
نموده و درآمد حاصل از اين كار را صرف اموري از جمله كمک مستقيم و جبراني از
طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيب پذير نمايد .عالوه بر آن ،از آنجا كه در اين
برنامه مواد مربو به فقرزدايي ،گسترش پوششهاي بيمهاي ،كنترل آسيبهاي اجتماعي،
خدماترساني به ايثارگران ،قانونمداري ،گسترش نهادهاي مدني و تشكلهاي اجتماعي
و حتي تهيه برنامه توسعه بخش تعاوني ،همگي با عنوان كلي «ارتقاي امنيت انساني و
عدالت اجتماعي» مطرح شدهاند؛ در اين اليحه برنامه ،اجراي برنامه جامع فقرزدايي و
عدالت اجتماعي به عنوان راهكاري اصولي و كارآمد در اين خصوص مطرح شده است
كه ميتوان از آن به عنوان نشانه اصلي در اليحه برنامه چهارم توسعه بر مبناي گفتمان
اصالحطلبي ياد كرد.
اين برنامه جامع كه كاهش فقر و محروميتزدايي در تمام حوزهها (از جمله
مسكن ارزان قيمت ،اشتغال ،بهداشت و درمان ،آموزش همگاني و فراهم نمودن
فرصتهاي برابر آموزشي و ،)...را به عنوان نشانههاي فرعي خود در بردارد ،كاملترين
و اصوليترين اقدامي است كه تاكنون ،بر مبناي برنامههاي توسعه در كشور اعمال
گرديده است.
از آنجا كه انجام طرحهاي ملي از اين قسم هزينهبر بوده و دولت نيازمند تأمين
هزينههاي الزم به منظور اجرايي نمودن طرح ميباشد ،اليحه برنامه چهارم توسعه ،دولت
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را موظف نموده هزينهها ي الزم را از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين
اجتماعي و يارانههاي پرداختي تأمين نمايد.
بطور كلي ،مطالعات انجام شده نشان ميدهد راهبردهاي اصلي چون ارتقاي امنيت
غذا ،ايجاد امنيت شغلي ،توزيع عادالنه درآمدها ،تأمين نيازهاي اصلي مردم از جمله
آموزش و بهداشت ،قدميبزرگ و عملي در جهت ساماندهي فقر در چند دهه اخير در
ايران بوده است.
در جمعبندي مباحث يادشده الزم به ذكر است كه ،يافتههاي حاصل از تحليل
گفتمان برنامههاي سوم و چهارم توسعه حاكي از آن است كه در دولت خاتميدال شناور
"عدالت اجتماعي " ،ذيل گفتمان اصالح طلبي ،در قالب نشانه مركزي "فقر و
محروميتزدايي" مسدود و در مفصل بندي اين گفتمان ،حول نشانه مركزي يادشده،
نظام معنايياي متشكل از دالهاي اصلي "نهادسازي"" ،برنامهريزي منطقهاي"،
"پرداخت سوبسيد"" ،اشتغال"" ،هدفمندي يارانهها" و "برنامه جامع فقرزدايي و عدالت
اجتماعي" شكل گرفته است.
 -4فقر و محروميت ادايي در گفتمان عدالت محور (برنامه پنجم توسعه)
پس از استقرار دولت احمدي نژاد ،عنوان گفتمان عدالت محور به عنوان گفتمان
مسلط در فضاي سياسي  -اجتماعي با شعارهايي چون توزيع ثروت ،برچيدن فقر،
خدمترساني به مناطق محروم ،مبارزه با رانتخواري خواص و ...همراه بود .بر اين
اساس ،دولت احمدي نژاد به منظور جامه عمل پوشاندن بر وعدهها و شعارهاي دولت
خود ،برنامهريزي هايي در راستاي رفع فقر و محروميت طرحريزي نمود .در واقع دال
مركزي گفتمان حاكم بر عدالت اجتماعي در دولت احمدينژاد ،كاهش فقر و محروميت
(بويژه در مناطق روستايي) بوده است ،چرا كه اعتقاد بر اين بوده كه با باال بردن
معيارهاي زندگي در نواحي روستايي ميتوان زمينههاي اوليه تحقق عدالت اجتماعي را
فراهم ساخت
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مطالعه برنامه پنجم توسعه به منظور آگاهي از رويكرد و عملكردهاي دولت
احمدينژاد در حوزه فقر و محروميتزدايي حاكي از آن است كه مواد ذيل چنين
موضوعاتي را مدنظر قرار دادهاند:
جدول  -5مواد و تبصرههاي مرتبط با كاهش فقر و محروميت در اليحه برنامه پنجم توسعه
رديف

ماده

1

41

2

بند "الف" ماده
41

موضوعات مورد توجه
مقابله با بيماريها و عوامل خطرساز سالمتي
تهيه فهرستي از كاالهاي مباح ولي آسيبرسان به سالمت و
داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي

3

بند "ب" ماده

اقدام به منظور درمان فوري و بدون قيد و شر مصدومينحوادث

41

رانندگي در تمام واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي وغيردولتي

5

43

اصالح ساختاري نهادهاي حمايتي و صندوقهاي بيمهاي

6

44

توانمند سازي افراد و گروههاي نيازمند بويژه زنان سرپرست

7

بند "الف" ماده

خانوار و معلوالن
44
8

طراحي نظام سطحبندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب
با شرايط بومي ،منطقهاي و گروههاي هدف

بند "ب" ماده

اجراي برنامههاي توانمند سازي به منظور خروج ساالنه  10درصد

44

خانوارهاي زير پوشش دستگاههاي حمايتي از پوشش حمايتهاي
مستقيم

9

بند "ج" ماده

تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار ،افراد

44

بيسرپرست و معلولين

10

116

توسعه تعاون

11

بند "الف" ماده

افزايش سهم تعاونيها در بازار پولي كشور
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116
12

بند "ب" ماده

افزايش ساالنه سرمايه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت

116

سرمايهگذاري تعاون

13

162

ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته

14

174

اقدام در جهت ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستاييان و

15

بند الف ماده

كشاورزان و كاهش نابرابريهاي موجود بين جامعه روستايي،
عشايري و جامعه شهري
174
16

بند "ب" ماده
174

17

بند "ج" ماده
174

ايجاد ساختار مناسب فرابخشي براي مديريت هماهنگ توسعه
روستايي و عشايري
ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين با توجه
به شرايط منطقهاي و محلي
حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت
توسعه خوشهها و زنجيرههاي صنعتي -كشاورزي كوچک و
متوسط
بهسازي ،نوسازي ،بازسازي و ايمنسازي ساختار كالبدي محيط و

18

بند ح ماده 174

19

بند د ماده 174

تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسالمي

20

بند ز ماده 174

تدوين سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس (از شهر

21

بند " " ماده

مسكن روستايي مبتني بر الگوي معماري ايراني اسالمي

به روستا) و تثبيت جمعيت روستايي
174
22

بند "ک" ماده
174

23

بند "ل" ماده

آموزش فني و حرفهاي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي
آنان
ساماندهي روستاها در قالب مجموعههاي روستايي به منظور
خدمات رساني بهتر و مؤثرتر
ساماندهي حمل و نقل بار و مسافر در روستاهاي باالي  50خانوار

36

24
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174

و پوشش برنامههاي نگهداري و ايمن سازي شبكهراههايروستايي

بند "هـ" ماده

حمايت از صندوقهاي محلي اعتبارات خرد روستايي و عشايري و

174

صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستايي با هدف تأمين منابع
مالي خرد روستايي

25

بند "و" ماده
174

26

بند "ي" ماده
174

ايجاد بانک تأمين مالي خرد از طريق تغيير و تعيين وظايف يكي از
بانکهاي موجود با ايجاد بانک جديد
ساماندهي و استقرار فعاليتهاي كارآفريني و اشتغالزايي كوچک و
متوسط توليدي و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه
مشوقهاي مالي و اعتباري

تحليل گفتمان فقر و محروميت ادايي در گفتمان عدالت محور
بر مبناي اليحه برنامه پنجم توسعه كشور ،دال شناور عدالت اجتماعي گفتمان اصولگرا،
در شكل نشانه مركزي "فقر و محروميت زدايي" به انجماد رسيده است .به
عبارت ديگر ،اين گفتمان مطالبه خود و فقدانهاي موجود در دو برنامه توسعه سوم و
چهارم در مسائل معطوف به فقرزدايي روستائيان؛ (مثل مسكن ،بهداشت ،بهسازي
راههاي روستاها و)..؛ را در قالب نشانه خالي گفتمان توسعه اصالح طلب ،برجسته كرده
و با قرار دادن آن در جايگاه نشانه ممتاز گفتمان خود ،به همراه نشانههاي اصلي يعني،
"بهبود وضعيت روستاها"" ،كاهش نابرابريهاي موجود ميان جامعه شهري و جامعه
روستايي" و "ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستاييان" به ساختارشكني از دال
مركزي گفتمان توسعه اصالحات پرداخته و با ايجاد تزلزل در نظام معنايي تثبيت يافته
آن ،گفتمان خود را مفصل بندي كرده است.1
 -1در تفسير متن باال از چگونگي تفسير كار محمد تقي كرمي ( )1392در مقاله تحليل گفتمان سه برنامه توسعه
با رويكردي به عدالت جنسيتي استفاده شده است كه رفرنس كامل آن در بخش منابع آمده است .
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آنچه دولت از اجراي چنين سياستهايي در روستاها دنبال مينمود ،كاهش روند
مهاجرت از روستاها به شهرها و معكوس نمودن روند اين مهاجرت بوده است؛ زيرا
مسلماً به تبع بهبود كيفيت زندگي در روستاها ،تمايل جهت مهاجرت از شهر به روستا
افزايش پيدا خواهد كرد.
دولت احمدينژاد در راستاي اعمال سياست توسعه و محروميتزدايي از روستاها،
طرح سهام عدالت 1و هدفمند كردن يارانهها ،2ساخت زيربناها در روستاها و افزايش
بودجه روستاها را به عنوان اصليترين نشانههاي گفتمان عدالت محور خود ،عملي نمود
كه مهمترين اقدامات دولت احمدي نژاد در حوزه فقر و محروميت زدايي قلمداد
ميگردد .در ضمن مهمترين اهداف دولت نهم از اجراي طرح توزيع سهام عدالت چنين
بيان شده است« :توزيع متعادل ثروت ملي و گسترش مالكيت در سطح عموم به منظور
تأمين عدالت اجتماعي ،متكي به خود نمودن خانوادههاي نيازمند و كاهش وابستگي آنان
به كمکهاي دولت از طريق نهادهاي حمايتي ،ايجاد درآمد دراز مدت براي خانوادههاي
كم درآمد ،تشويق به پس انداز و سرمايهگذاري منجر به بهبود درآمد خانوارها» (صفري
شالي.)651 :1392 ،
درباره قانون هدفمندي يارانهها نيز همانطور كه در بخش مربوطه گفته شد؛
هدفمندسازي يارانهها در ايران يكي از مهمترين بخشها و نمايانترين بخش طرح
تحول اقتصادي است كه به تغيير فرآيند دادن يارانهها ميانجامد .تاريخچه اين برنامه در
ايران به برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و سه برنامه توسعه بعدي
 -1طرح سهام عدالت مهمترين و بزرگترين برنامه خصوصي سازي در ايران بوده اسـت .از سـال  1384تـا مـرداد
 1387حدود  367هزار ميليارد ريال سهام شركتهاي دولتي واگذار شده است كه  225هزار ميليارد ريال يعنـي 61
درصد آن در قالب طرح سهام عدالت بوده است.
 -2يارانه را ميتوان ماليات منفي دانست كه با دخالت در سيستمهاي اقتصادي باعـث حمايـت از برخـي مصـرف
كنندگان يا توليد كنندگان كاال و خدمات ميگردد .معموالً سعي ميشود يارانه بـه گونـهاي هدفمنـد شـود كـه از
اقشار و گروههايي كه طبق تعريف نيازمند و يا گروههاي از توليـد كننـدگان حمايـت شـود (طبيبيـان و همكـاران،
.)103 :1379
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برميگردد .عالوه بر اين ،در سند "كاهش فقر و هدفمند كردن يارانهها" و آيين نامه چتر
ايمني رفاه اجتماعي كه توسط هيئت وزيران در نيمه اول سال  1384به تصويب رسيد،
هدفمندي و شناخت اقشار آسيب پذير در دستور كار دولت بوده است ،اما در دولت نهم
بيشتر جنبه اجرايي يافته است .اما اين نكته شايان ذكر است كه ،اهتمام بسيار بر
محروميتزدايي از روستاها در برنامه پنجم توسعه ،سبب ناديده گرفتن روند فقر و
محروميت زدايي از شهرها و بخصوص حومه شهرهاي بزرگ گرديده است كه اين عامل
نقص بزرگي براي سياستها ي اعمال شده از سوي دولت نهم و دهم در قالب برنامه
پنجم توسعه بوده است.
در اين برنامه همچنين تنها چند شاخص اقتصادي براي كاهش فقر و محروميت
زدايي بيان شده است و اهداف كميبراي بهبود شرايط اجتماعي بيان نشده است ،اين در
حالي است كه برنامه چهارم از اين حيث ،تنها برنامهاي بود كه بخشي را با عنوان
"شاخصهاي اجتماعي" داشت كه عدالت و كاهش نابرابريها را هدف قرار داده بود؛
ولي اليحه برنامه پنجم فاقد هر نوع شاخص ارزيابي اجتماعي است .وجود نابرابري در
توزيع درآمدها ،توزيع نابرابر منابع كشور و به تبع آن نابرابري شاخصهاي اجتماعي در
مناطق گوناگون كشور ،فقدان يک برنامه اختصاصي ويژه فقرزدايي ،فقدان نظام جامع
مدون سازي و ارزشيابي اقدامات و برنامههاي فقرزدايي و عدم گسترش قابل قبول
رويكردهاي اجتماع محور ،از جمله عواملي ميباشد كه منجر به باقي ماندن فقر و
محروميت در جامعه در دولت احمدي نژاد شده است .البته نتايج و مستندات پژوهش
نشان ميدهد كه طرح هدفمندي يارانهها (با پرداخت يارانه نقدي) باعث كاهش فقر
مطلق و شديد در جامعه (بويژه در نقا روستايي) شده است ،اما فقر نسبي با توجه به
ميزان تورم و كاهش قدرت خريد مردم در نقا شهري (بويژه كالن شهرها) افزايش
يافته است (صفري شالي.)651 :1392 ،
جمعبندي تحليل گفتمان برنامه پنجم حاكي از آن است كه در دولت احمدي نژاد
دال شناور "عدالت اجتماعي" ،ذيل گفتمان عدالت محور ،در قالب يكي از نشانههاي
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مركزي با عنوان "فقر و محروميتزدايي" مسدود و در مفصل بندي اين گفتمان ،حول
نشانه مركزي يادشده ،نظام معنايياي متشكل از دالهاي اصلي "هدفمندي يارانهها"،
"سهام عدالت" " ،توسعه و محروميتزدايي از روستاها"" ،افزايش بودجه روستاييان" و
"ساخت زيربناها در روستاها" شكل گرفته است.

جمعبندي
فقر و محروميت به عنوان يكي از معضالت اجتماعي با قدرت اثرگذاري و آسيبرساني
در حوزههاي فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي در طول حيات نظام جمهوري
اسالمي ايران مورد توجه بوده و در برنامهريزيها و سياستگذاريهاي كشور در طول
بيش از سه دهه گذشته همواره جايگاهي ويژه داشته است؛ گواه اين مدعا ،متون
برنامههاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور ميباشد كه تبصرهها و موادي
پيرامون اين موضوع را در خود جاي دادهاند.
متون تحليل شده دوران سازندگي نشان ميدهد كه روح حاكم بر متون دوران
سازندگي عمدت ًا معطوف به توسعه اقتصادي دولت -محور بوده است .بنابراين گفتمان
عدالت دوره سازندگي ،تحقق ُبعد اقتصادي عدالت را از دل توسعه اقتصادي دولت مدار
پيميگيرد؛ يعني هر چند سعي در ترويج خصوصيسازي در جامعه بود ولي مديريت
توسعه اقتصادي در دست دولت بود و به عبارتي توسعه اقتصادي بصورت يک فرايند در
جريان نبود ،كه به صورت فرايندي شكل بگيرد ،بلكه به عنوان يک پروژه از سوي دولت
به آن نگاه ميشد .بررسي جايگاه اين تلقي از عدالت نشان ميدهد كه اين گفتمان بر
مواردي مانند خصوصيسازي ،آزاد كردن قيمتها و نقش پررنگ دولت تكيه دارد .اين
گفتمان نزديكيهايي با گفتمان نئوليبرال دارد ،اما نه از موضع رابرت نوزيک كه متكي بر
عدالت استحقاقي و حذف كم و بيش كامل دولت است ،بلكه تا حدودي نزديک
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بهانديشههاي فردريشهايک كه در عين التزام به خصوصيسازي از وجود دولتي نيرومند
كه حاميبازار باشد ،حمايت ميكند.
بدين ترتيب در دوره تسلط گفتمان سازندگي توجه به دال مديريت تكنوكراتها
تثبيت گرديد .در اين دوره باور به عواملي مثل بازارآزاد و نتايج حاصل رشد اقتصادي و
افزايش توليد توسط بخش خصوصي در جامعه كه ميتواند در كاهش فقر موثر باشد،
باعث بيقراري گفتمان پيشين خود (گفتمان دولت دفاع مقدس) گرديد.
رويكرد و گفتمان حاكم بر دولت خاتمي ،توسعة سياسي بود؛ در اين نوع از
ت وسعه راه اوليه براي رسيدن به عدالت ،كاهش فقر و ساير ابعاد توسعه ،در نظر گرفته
شد و مهمترين هدف ايشان رسيدن به جامعه مدني ،از طريق برنامهها و سياستهايي
چون اجرا كردن بعضي از اصول قانون اساسي ،همچنين برگزاري شوراها ،آزادي احزاب
و گروهها ،نهادينه شدن مشاركت مردم در قدرت و ...كه به نام اصالحات معروف است،
ميباشد .بدين ترتيب گفتمان اصالحات مفصلبندي خود را حول دال "مردم" شكل داد
كه دال هاي ديگري مانند آزادي ،جامعه مدني ،قانون گرايي و توسعه سياسي را در يک
نظام معنايي ويژه به هم مرتبط ساخت .لذا گفتمان اصالحات نيز با دالهاي جامعه مدني
و شهروندي ،معاني مرحله گذار به مدنيت را بر عدالت اجتماعي حمل ميكند .در اين
دوره نيز گفتمان اصالحطلبي با غيريتسازي از گفتمانهاي پبشين توقعات شهروندي را
تشديد ميكند .اما در اين جريان بررسي متون لوايح دولت خاتميدر رابطه با دال عدالت
با نشانه مركزي كاهش فقر نشان ميدهد كه در گفتمان اصالحات نسبت به عدالت كه
يک واژه كليدي در حوزة رفاه اجتماعي تلقي ميشود ،با مرزبندي با ساير نظريههاي
عدالت رايج در دنيا مانند عدالت بازتوزيعي جان راولز كه يكي از مباني نظري گفتمان
(فردساالري جامعهگرا) است ،همچنين مرزبندي با نظرية عدالت استحقاقي رابرت
نوزيک كه مبناي گفتمان نئوليبرال و راست نو ميباشد ،تفسيري از عدالت ارائه ميدهد
كه به معناي ايجاد فرصتهاي مساوي ،تضمين دسترسي برابر به امكانها و امتيازها و
برخورداري همة ملت از موهبتهاي جامعه است.
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در دولت احمدي نژاد با حاكميت گفتمان اصولگرايي عدالتخواه و همسو با
دالهاي مركزي و شناور موجود در اين گفتمان مانند عدالتگستري ،مهرورزي ،خدمت
رساني و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كه بر حول دال مركزي واليت مفصلبندي
شدهاند ،عمده سياستهاي اتخاذ شده در مورد عدالت جنبه اقتصادي داشته است .اعطاي
سهام عدالت ،هدفمند كردن يارانهها و اجراي اصل  44قانون اساسي عمده سياستهاي
اتخاذ شده در مورد دال عدالت با نشانه كاهش فقر و محروميت در اين دوره را تشكيل
ميدهند .بدين ترتيب نشانه عدالت اجتماعي ،بعنوان يكي از نشانههاي اصلي گفتمان
اصولگراي عدالت محور است؛ كه با نشانههاي فرعي ذيل خود؛ يعني توسعه مناطق
محروم و تمركززدايي اقتصادي مفصلبندي اين گفتمان را سامان ميدهد .بطوري كه
هريک از اين نشانهها ،با توجه به ساختار معنايي حاكم بر گفتمان ،مدلول سازگار و معناي
مناسب با آن را انتخاب و بقيه را طرد كرده تا هرچند به صورت نسبي تثبيت يابد.
بدينترتيب عدالت اجتماعي در دوره تسلط گفتمان اصولگرايي عدالت خواه هم
معاني جديدي پيدا كرد .عدالت توزيعي ،مهروزي به فقراء ،خدمت رساني به اقشار ضعيف
مثل روستائيان از معاني مورد نظر اين دوره بوده است .تحت تاثير اين گفتمان معاني مانند
كوچکسازي دولت و يا ايجاد اشتغال هم تثبيت شد .لذا در اين دوره افزايش قيمت نفت
سبب غلبه گفتمان عدالت توزيعي گرديد .اما گفتمان عدالت در اين دولت نيز هنوز مانند
دولتهاي پيشين تکسويه است و از منظر پرداختن به آينده و عدالت بين نسلي و از بين
بردن ريشهاي فقر و...كاستيهاي فراواني دارد.
در مجموع مرور لوايح برنامههاي توسعه نشان ميدهد كه عمدتاً نگاه چند بُعدي و
جامع بر گفتمان دولتمردان درباره دال شناور عدالت با نشانه مركزي فقر وجود نداشته
است و فقر در گفتمان دولتمردان عمدتاً از منظر اقتصادي نگريسته و بر مبناي چنين
نگاهي نيز برنامههاي كنترلي و ريشهكن نمودن فقر در كشور در قالب نشانههاي فرعي
طراحي و اعمال گرديده است و نسبت به ابعاد ديگر اين آسيب اجتماعي كم توجهي
صورت گرفته است؛ بطوري كه بررسي گفتمان دولتهاي پس از انقالب در قالب
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برنامههاي توسعه حاكي از آن است كه در طول اجراي برنامههاي اول و دوم ،صرفاً فقر
اقتصادي مدنظر بوده است .با شروع برنامه سوم توسعه ،تا حدودي ابعاد ديگر فقر مورد
توجه قرار گرفت و هر چند اين نگاه در برنامههاي چهارم و پنجم تا حدودي جامعتر
گرديد؛ ولي هنوز به جامعيت مورد نظر صاحبنظران رفاه اجتماعي نرسيده است ،بنابراين
الزم است كه اين نگاه در بدنه كارشناسي دولتها شكلگيرد كه بايد به ابعاد گوناگون
فقر و محروميت در جامعه توجه گردد ،تا در نهايت مسأله مطروديت اجتماعي (با توجه
به توضيحاتي كه در بخش نظري ارائه شد) در جامعه مطرح نگردد.
لذا با توجه به نارساييهاي گفتمانهاي گذشته ،شايان ذكر است كه حوزهي
عدالت اجتماعي عالوه بر مصاديق و مضامين متعدد ،داراي سرشت چندسويه است در
يک سوي اين پديده اجتماعي اقدامات دولتمردان و نهادها (سياست اجتماعي) و در
سوي دوم ،مردم زمان حال حاضر در جامعه و در سوي ديگر افراد نسلهاي آينده قرار
دارد .لذا "گفتمان عدالت اجتماعي پايدار" با توجه به برنامهريزي درازمدت و نگاه
چندبُعدي و جامع كارشناسان حوزههاي مختلف پيشنهاد ميشود كه دال مركزي اين
گفتمان "پايداري عدالت اجتماعي در معناي جامع خود در طول زمان" است.
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