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نگاهی به تحوالت رفاه، سیاستگذاری و تأمین اجتمـاعی در 
ماه های اکتبر و نوامبر 2018

گـزارش جدیـد ایسـا: 10 چالـش اصلـی تأمیـن اجتماعی در 
حـوزه آسـیا و اقیانـوس آرام

مهمتریـن اتفـاق حـوزه رفـاه و تأمیـن اجتماعـی در مـاه اکتــبر، 
تأمیـن  بین المللـی  اتحــادیه  سـوی  از  جدیـدی  انتشـارگزارش 
اجتماعـی)ISSA( دربـاره وضعیـت تأمیـن اجتماعـی در حوزه آسـیا و 
اقیانـوس آرام بـود که چالش های اصلی تأمین اجتماعـی در این حوزه 
را بررسـی کنـد. مسـائل اصلی مـورد اشـاره در این گـزارش، کاهش 
خا پوشـش تأمیـن اجتماعی، نیاز به سـامت و احتیاجـات مراقبتی 
بلندمـدت و تغییر و تحوالت تکنولوژیکی اسـت. گزارش جدید ایسـا 
تصریـح می کند کـه چالش هـای این چنینـی در تأمیـن اجتماعی این 
منطقـه، نیـاز به پاسـخ های اسـتراتژیک و نوآورانه توسـط مدیـران و 
سیاسـتگذاران تأمیـن اجتماعـی دارد. ایـن گـزارش 10 چالش عمده 
را بـرای تأمیـن اجتماعـی در کشـورهای حوزه آسـیا و اقیانـوس آرام 
برمی شـمارد. نتایج این گـزارش حاصل پژوهش، تحلیل و مشـاوره با 
بیش از 30 دپارتمان دولتی و نهاد تأمین اجتماعی در کشـورهای این 

حـوزه به عنـوان جامعـه نمونه گیری اسـت.

ایـن گـزارش بـه فشـارهای فزاینـده بـر دولت ها در جهـت کاهش 
خدمـات تأمین اجتماعی برای کارگران در کشـورهای مختلف و در 
فضای خاص هرکشـور اشـاره می کنـد و می افزایـد تأمین اجتماعی 
با شـمار زیـادی از چالشـهای جهانی تحت فشـار قرار گرفته اسـت. 
تحلیل هـای ایـن گزارش مسـتند اسـت به شـواهدی از کشـورهای 

مقدمــــه

4



حـوزه آسـیا، اقیانـوس آرام و نهادهـای ملـی تأمیـن اجتماعـی این 
کشـورها و در نهایـت راه حل هایـی را برای حفاظـت و تقویت تأمین 
اجتماعـی در ایـن کشـورها برای کاهـش مخاطـرات و فراهم کردن 
آینـده ای بهتر بـرای صندوق های تأمین اجتماعی پیشـنهاد می کند.

امـا مطابق  ایـن گزارش10 چالـش عمده تأمین اجتماعـی در حوزه 
آسـیا و اقیانوس آرام مشـتمل بر مـوارد ذیل اند:

از بین بردن خا پوشش تأمین اجتماعی

مراقبت سامت بلند مدت

تغییر و تحوالت تکنولوژیکی

انتظارات عمومی باالتر

سالمندی جمعیت

بازارهای کار و اقتصاد دیجیتال

استخدام کارگران جوان

نابرابری های طول زندگی

شوک ها، مخاطرات جدید و وقایع حاد

حمایت از کارگران مهاجر

هانس هورسـت کانکولوفسـکی1، دبیرکل اتحادیـه بین المللی تأمین 
اجتماعـی)ASSI( در هنـگام ارائـه نتایـج این گـزارش در گردهمایی 
تأمیـن اجتماعی حـوزه آسـیا و اقیانـوس آرام گفت:»همگرایی تعهد 
سیاسـی بـه تأمیـن اجتماعـی، توسـعه اقتصـادی و اداره هرچه بهتر 
و حمایـت از نهادهای تأمین اجتماعی در سـطح کشـورهای آسـیا و 
اقیانـوس آرام، فعا در سـطح باالیی اسـت. این بسـتر دریچـه ای از 
فرصت هـا را بـرای پیش بینـی چالش هـای تأمیـن اجتماعـی در این 
منطقـه فراهـم می کند امـا الزم اسـت کـه دولت ها و سـازمان های 

1. Hans Horst Konkolewsky 

ـه
ـــ

دم
مق
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تأمیـن اجتماعی پوشـش های جامع و اسـتراتژیک خود را در این بخش گسـترش 
دهنـد تـا بتوان از رشـد مداوم و توسـعه تأمین اجتماعی در کشـورهای این منطقه 
اطمینـان یافـت«. گزارش ایسـا در پایـان می افزاید که پاسـخ های موثـر نهادهای 
تأمیـن اجتماعـی در کشـورهای حـوزه آسـیا و اقیانـوس آرام بـرای پیـش بینی و 
سـازگاری بـا ایـن بسـتر رو بـه تغییـر، مهـم اسـت. ایـن گـزارش نمونه هایـی از 
بهتریـن پاسـخ ها بـه ایـن چالش هـا را مطـرح می کنـد و می افزایـد کـه نـوآوری 
هرچـه بیشـتری  برای اطمینـان از طرح های پایدارتر تأمیـن اجتماعی درخصوص 
نسـل های آینـده الزم اسـت. بـه عنـوان یک طـرح خاص بـرای نهادهـای تأمین 
اجتماعی، ایسـا برنامه هایی را برای تسـهیل مبادله نوآوری ها و ارتقای آن پیشـنهاد 

می کنـد.1

ایـن گـزارش با گردهمایـی تأمین اجتماعی حوزه آسـیا و اقیانوس آرام همراه شـد 
کـه از سـوی سـازمان تأمین اجتماعـی مالـزی در روزهای دوم تا چهـارم اکتبر در 
کواالالمپـور برگـزار شـد. در این گردهمایی 400 شـرکت کننده و دسـت کم 35 

کشـور و 75 نهـاد تأمیـن اجتماعی از حوزه آسـیا و اقیانوس آرام حضور داشـتند.

آسیب پذیری مستمری ها از تغییرات اقلیمی

در 23 اکتبر نتایج تحقیقی منتشـر شـد که نشـان می دهد تغییرات اقلیمی و روند 
رو بـه گسـترش آن، تاثیر منفـی ای روی هزینه های تأمین مالی انواع مسـتمری ها، 
چـه در بخـش بیمه ای و چه در بخش درمانی در کشـورهای مختلـف دارد.  طبق 
ایـن تحقیـق 87درصـد از دارایی های صندوق هـای تأمین مسـتمری ها در خطر و 
ریسـک آسـیب ناشـی از تغییر و تحوالت اقلیمی هسـتند و تنها در بهترین حالت 
حـدود 15 درصـد کشـورهای دارای ایـن صندوق ها، سیاسـت های محدودسـازی 

تولید سـوخت های زغـال سـنگی را پذیرفته اند.2 

طبق نتایج این تحقیق جالب که توسـط موسسـه" پروژه افشـای مالکیت دارایی ها 

1. وبگاه: www.issa.int، 5 اکترب، با عنوان
 »10global challenges for social security-Asian-Pacific«

2.  وبگاه : www.euractiv.com، 23 اکترب 2018 با عنوان: 
 » World’s pension funds vulnerable to climate risks, study reveals «
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")AODP(، متشـکل از گروهی از پژوهشـگران مرتبط با تغییرات اقلیمی و خطرات 
آن انجـام شده اسـت، در حالیکـه حـدود 200 کشـور جهـان توافقنامـه تغییـرات 
اقلیمـی پاریـس را امضـا کرده انـد اما تنهـا 10 درصـد از بزرگتریـن صندوق های 
مسـتمری در سرتاسـر جهـان برنامه هـای مسـتمری خـود را بـر مبنـای افزایش 
گرمـای کـره زمین تا 2 درجه سـانتیگراد طراحی و تنظیـم کرده اند. همچنین طبق 
نتایـج ایـن تحقیق فقـط 13 درصد از صندوق های مسـتمری که به شـکل جمعی 
اداره می شـوند، تحلیـل رسـمی از افشـای مخاطـرات مربـوط به تغییـرات اقلیمی 
از قبیـل طوفان هـا، سـیل ها ، امـواج گرمایـی و گردبادهـا بـر زندگـی افـراد تحت 
پوشـش ارائـه داده انـد. همچنیـن 65 درصـد از ایـن صندوق های مسـتمری هیچ 
سیاسـتگذاری مسـئوالنه ای را در قبال تغییـرات اقلیمی و تاثیـرات آن بر نیازهای 
افـراد نیازمنـد بـه حمایـت انجـام نداده اند. این نهـاد تحقیقاتـی در ادامه هشـدار 
داده اسـت کـه نزدیـک بـه 10 تریلیـون دالر از دارایی هـای ایـن صندوق هـا که 
در واقع سـرمایه مسـتمری بگیران اسـت، در مقابل شـوک های اقتصادی ناشـی از 
گرمایـش زمیـن مـورد حمایت واقـع نشـده اند و  در نتیجه پایداری مالـی آنها در 
معـرض خطر اسـت. افشـای نتایج منفی فجایـع اقلیمی از قبیل سـیل ها، طوفان ها 
و باالآمـدن آب سـطح دریاهـا، تاثیر گسـترده و عظیمـی را بر زیرسـاخت ها دارد، 
ذخایـر بیمه هـای اجتماعی را نابود خواهد کـرد و در نهایت نرخ های بیمه اجتماعی 
را افزایـش خواهـد داد. موسسـه AODP در نهایت صندوق های مسـتمری جهانی 
را براسـاس درنظرگرفتـن تغییرات اقلیمی رتبه بندی کرده و به این نتیجه رسـیده 
اسـت که صندوق های کشـورهای اروپایی وضعیت بهتری نسـبت به کشـورهای 
دیگـر در جهـان دارنـد. در این میان صندوق های مسـتمری کشـورهای سـوئد و 
فنانـد بیشـترین تمهیدات را بـرای مواجهه با این تغییرات اقلیمـی و اثرات آن بر 
صندوق های مسـتمری درنظر گرفته اند. در مجموع نیز کشـورهای اسـکاندیناوی 
در خـط مقـدم مواجهه با تغییرات اقلیمـی در بخش بیمه های اجتماعـی و درمانی 
قـرار دارنـد. همچنیـن طبق ایـن گزارش نیمی از صندق های مسـتمری در سـطح 
جهـان در نظـر دارنـد کـه با مخاطـرات و اثرات تغییـرات اقلیمی بر مسـتمری ها 
مواجـه شـوند. بـا این حال گسـترش توجه به ایـن موضوع، نیازمند آگاهی بخشـی 
بیشـتر اسـت. عـاوه بـر این فقـط 18 درصـد صندوق های مسـتمری در سـطح 
جهـان تمهیـدات در دسـت اجرا برای درگیرشـدن با این مشـکل نوظهـور دارند.
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صندوق های مستمری بنا به تعریف باید اقدام های بلندمدتی را مدنظر خود قرار 
دهد تا بتوانند منافع جمعی ذی نفعان خود یعنی كارگران و نیروهای كار را حفظ 
كنند. در این خصوص و پس از انتشار نتایج این گزارش، پل سیمپسون مدیرعامل 
سازمان »پروژه افشای اثرات كربن« )CDP(  كه یک سازمان تحقیقاتی دیگر در 
خصوص تغییرات اقلیمی در بریتانیا است می     گوید: »زمانی كه ما سی یا چهل سال 
بعد بازنشسته می شویم،  هزینه های پولی زندگی در كره زمینی كه 4 درجه دمای 
آن افزایش یافته است، به میزان بسیار زیادی افزایش خواهد یافت چون همه ما 

می خواهیم در جهانی سالم و پایدار زندگی كنیم.«

ایـن تحقیـق مـی افزاید کسـانی کـه هزینه هـای ایـن صندوق هـای مسـتمری را 
می پردازنـد یعنـی کارگـران، مالکان حقیقی اقتصاد جهانی هسـتند و در نتیجه باید 
از طریـق ایـن صندوق هـا در مقابـل مخاطرات ناشـی از تغییرات اقلیمـی و اثرات 
آن بـر طـول عمـر و سـامت خویش، بیمه و حمایت شـوند. به همیـن خاطر باید 
سیاسـت های تولید سـوخت فسـیلی در خصوص اثـرات آن بر زندگی نسـل های 
آینـده و نیـز در حـوزه مسـتمری ها مـورد توجـه قـرار گیرنـد. دانـش جدیـد در 
خصـوص اثـرات تغییر اقلیمی باید به سـرعت تبدیل به سیاسـتگذاری های عملی 
شـود و روش هایـی در نظـر گرفتـه شـود کـه ذی نفعـان ایـن صندوق هـا در قبال 

اثـرات ایـن تغییرات اقلیمـی مورد حفاظـت و حمایت قـرار گیرند.

آینده کار در آمریکای التین: احقاق حقوق نیروی کار و محیط زیست

در اواسط اکتبر 2018 نوزدهمین گزارش کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد 
درباره وضعیت اشتغال در آمریکای التین و کشورهای حوزه دریای کارائیب منتشر 
تنظیم شده است،   )ILO(کار بین المللی  سازمان  همکاری  با  که  گزارش  این  شد.1 
تصویری را از آینده اشتغال و فرصت های آن در این منطقه ارائه می دهد که بر 
اساس آن، آینده بخش انرژی های پایدار در ایجاد شغل بهتر از قسمت های دیگر 
است. مطابق این گزارش کشورهای این منطقه تا سال 2030 میادی، حدود یک 

1. وبگاه: www.cepal.org ، 23 اکترب؛ با عنوان:

ECLAC and ILO Stress Importance of Moving Toward a More Sustainable Develop- 
 ment Model to Create New Job Opportunities
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میلیون شغل در بخش انرژی های پایدار می توانند ایجاد کنند. الزم است بدانیم که 
کشورهای آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب، بیشترین تنوع زیست محیطی را در 
کل جهان دارد اما این منطقه، بیشترین آسیب زیست محیطی را نیز از سیاست های 
توسعه صنعتی به دلیل الگوی توسعه نئولیبرالی خود در این سال ها متحمل شده است. 
به همین دلیل و بر اساس این گزارش راه نجات این منطقه از تخریب محیط زیست 
و نیز ایجاد توسعه، خروج از الگوی نئولیبرالی و گذار به الگوی توسعه پایدار، هم از نظر 
زیست محیطی و هم از منظر شرایط نیروهای کار توصیف شده است. طبق این گزارش 
کنارگذاشتن الگوی توسعه نولیبرالی و حرکت به سمت الگوی توسعه مبتنی بر دو اصل 
حقوق اجتماعی نیروهای کار و نیز حفظ حقوق زیست محیطی، نه تنها اقلیم این منطقه 
را حفظ می کند بلکه میزان اشتغال را در این منطقه افزایش خواهد داد. این گزارش 
ادامه می دهد که توجه به وضعیت زیست محیطی این منطقه برای جهان اهمیت 
فوری و اضطراری دارد و راه حل اصلی آن حرکت به سمت انرژی های غیرکربنی 
یا کربن زدایی و نیز حرکت به سمت اقتصاد چرخه ای یا بازیافتی است. این شکل از 
اقتصاد می تواند جهان مشاغل را متحول کند و راه خروجی باشد از وضعیت فعلی و 
چالش های آن. به طور مثال و طبق برآوردهای بین المللی در صورت برداشتن این گام، 
عاوه بر خلق یک میلیون شغل توسط انرژی های پایدار، به کارگیری الگوی اقتصاد 
چرخه ای می تواند کارآیی و طول عمر مواد را از لحاظ دوام ، ترمیم پذیری، بازگشت 
به چرخه تولید، استفاده دوباره و بازگرداندن به چرخه استفاده را ارتقا دهد و تا سال 
2030 نزدیک به 5 میلیون شغل جدید ایجاد کند. بیشتر این مشاغل در بخش هایی 
از قبیل بازپردازش چوب جنگل ها، فوالد، آلومینیوم و دیگر فلزات خواهد بود که به 
راحتی می تواند جایگزین بهره برداری ها از معادن و دیگر مواد شود. با این حال طبق 
این گزارش، ایجاد این شکل از اشتغال نیازمند افزایش مهارت مناسب در نیروهای 
کار است. به عبارت دیگر برای انجام دادن این گذار، الزم است سیاستگذاری هایی 
تکمیلی صورت پذیرد تا پایداری زیست محیطی را با چهارچوب های قانونی برای 
حمایت اجتماعی، ارتقای مهارت ها و برابری جنسیتی همراه کند. سرجمع این گزارش 
بر لزوم شکل گیری گفتگوی اجتماعی برای بازنگری سیاست های اقتصادی نولیبرالی 
تاکید می کند. به این منظور باید این گفتگوها در دو سطح ملی و بین المللی اتفاق بیفتد 
تا بتوان زمینه یک گذار زیست محیطی را فراهم کرد، گذاری که وضعیت ایجاد 

اشتغال و بهره مندی افراد از کار شایسته را بهبود می بخشد.
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 ایـن گـزارش تاکیـد می کنـد که بـرای مثـال در سـطح بین المللی بایـد توافقات 
چندجانبه زیسـت محیطی درخصوص قوانین کار و تنظیمات شـغلی در کشورهای 
مختلـف صـورت گیـرد که مبتنی باشـد بـر کنوانسـیون حقـوق دریاهـا)1982(، 
توافقنامـه مناطـق گرمسـیری)2006( و  کنوانسـیون بین المللـی بازیافـت سـالم 
زیسـت محیطی و ایمنـی کشـتی هـا)2009(. همچنیـن ایـن گـزارش بر پیوسـتن 
کشـورها بـه توافقنامه تغییـرات اقلیمـی پاریـس)2015( به عنوان یـک ضرورت 

مکمـل برای کشـورهای منطقـه آمریـکای التین اشـاره دارد.

در سـطح ملـی نیز براسـاس یـک نمونه از هفت کشـور مورد مطالعـه این منطقه، 
ایـن گـزارش توصیـه می کنـد کـه در شـش کشـور از ایـن جامعـه نمونـه، بایـد 
چهارچوب  هـای قانونـی برای بخش انرژی به شـکل صریحی تغییر کنـد و در این 
تغییـرات، بـر ضرورت ارتقـای مهارت ها و نیـز تحقیق و توسـعه در این خصوص 
تاکید کند. همچنین در این مجموعه هفت کشـوری، دسـت کم پنج کشـور، صرفا 
روی اشـتغال جهانی تکیه می کنند و چهار کشـور به دنبال ایجاد اشـتغال هسـتند. 
بـا ایـن حـال هیچ کـدام از ایـن هفت کشـور، هنوز هیچ گفتگـوی اجتماعـی را در 
خصـوص بازنگری سیاسـت های اقتصـادی و برقراری مکانیسـمی جدید در جهت 

یـک گـذار عادالنه ایجـاد نکرده   اند.

بـا توجـه بـه این شـرایط، مسـتندات این گـزارش نشـان می دهد که پس از سـه 
سـال و نیـم، نرخ اشـتغال بـاز و آزاد شـهری در حـوزه آمریکای التیـن و در نیمه 
اول سـال 2018، بـرای نخسـتین بار کاهش یافته اسـت، هرچند بـا رقم ناچیز یک 
دهم درصد. دلیل این افت اشـتغال، آن اسـت که در سـه ماهه سـوم سـال 2017 
نرخ اشـتغال شـهری کـه افزایش سـاالنه دو دهم درصد را نشـان مـی داد، اگرچه 
در سـال 2018 نـرخ بیـکاری را تحت تاثیر قرار داد اما به دلیل کاهش رشـد نرخ 

مشـارکت نیروهای کار تعدیل شد.

ایـن گـزارش در نهایـت نتیجه گیـری می کنـد کـه نرخ هـای بیـکاری در منطقـه 
امریـکای التیـن فراتـر از پیش بینی هـا و تخمین هـا در سـال 2017 اسـت چرا که 
رشـد اقتصـادی این منطقه کمتـر از حد مورد انتظار داوم داشـته اسـت. به همین 
دلیـل نـه تنها ضـرورت زیسـت محیطی بلکه ضـرورت اقتصادی ایجاد اشـتغال و 
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رشـد اقتصـادی نیز ایجـاب می کند که کشـورهای این منطقه به سـمت اشـتغال 
پایـدار حرکت کنند.

توافق برای گسترش تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی به چهارمیلیارد 
محروم از تأمین اجتماعی

در اواخـر مـاه اکتبـر گـوی ریـدر1 ، دبیـرکل سـازمان بین المللـی کار و  میشـل 
باچلت2 کمیسـیونر حقوق بشـر سـازمان ملل متحد توافق نامـه ای را امضا کردند 
کـه براسـاس آن از رهبـران کشـورهای جهان درخواسـت شده اسـت تـا از تأمین 
اجتماعـی و برنامه هـای حمایـت اجتماعی در سـطح جهانـی و در داخل کشـورها 
حمایـت کاملـی را به عمل آورنـد. آنها این توافقنامه را برای اجـرای اهداف برنامه 
توسـعه جهانـی سـازمان ملل متحـد، مهم ارزیابـی کردنـد. مطابق ایـن توافقنامه، 
برنامه هـای حمایـت اجتماعـی بـرای چهـار میلیـارد نفـر کـه از خدمـات تأمین 
اجتماعی و حمایت اجتماعی در سـطح جهان محرومند، باید تا سـال 2030 فراهم 
شـوند. سـال 2030 به عنوان سـال هدف در برنامه توسـعه سـازمان ملل متحد و 
اهـداف هفده گانـه آن، مدنظـر قرار گرفته اسـت. گـوی ریدر، در سـومین اجاس 
»شـرکای چندگانـه توسـعه پایـدار درخصـوص حمایـت اجتماعـی« و در گفتگـو 
بـا بیـش از 100 نماینـده رسـمی دولت هـای مختلـف، نماینـدگان تجـاری و نیز 
نماینـدگان اتحادیه هـای کارگری ودیگـران، افزود که سـطوح حمایت اجتماعی و 
تاش هـای بیشـتر در این جهت بایـد در کشـورهای مختلف افزایش یابـد. ریدر 

در ایـن خصـوص گفت: 

»از بیـن بردن خال پوشـش حمایت اجتماعـی، همان قلب و كانون تعهد سـازمان 
بین المللی كار در راسـتای تحقق عدالت اجتماعی اسـت.« 

در ادامـه میشـل باچلت نیز اضافه کـرد که برنامه های تأمیـن اجتماعی و حمایت 
اجتماعی هردو جز الینفک حقوق بشـر هسـتند و هردو، دوام و پایداری اشـتغال را 

1. Guy Ryder 
2. Michelle Bachelet 
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تضمیـن می کنند. باچلت در ایـن خصوص گفت:

»همـه مـا بایـد بپذیریـم كـه تنهـا راه توسـعه درسـت و دسـتیابی بـه رفـاه، 
سـرمایه گذاری بـرای ایجـاد حمایت اجتماعی هرچه بیشـتر از مـردم و نیروهای 
كار اسـت و هیـچ اسـتثنایی در ایـن خصـوص نبایـد وجـود داشـته باشـد. ایـن 
حمایت هـای اجتماعـی نـه فقـط حقی اسـت كـه بایـد اعاده شـود بلکـه عاقالنه 

تریـن كار ممکـن اسـت«. 

طبق توافق دوجانبه فوق، این دو سازمان بین المللی از کشورها می خواهند تا منابع 
عمومی را به شکل مسئوالنه و ایمن در جهت حمایت اجتماعی، و ارتقای گفتگو 
در جهت افزایش پوشش مستمری های عمومی، مراقبت سامت، کمک  هزینه های 
خانوارها، رفع بیکاری، افزایش مزایای زایمان برای زنان و دیگر برنامه های تأمین 
اجتماعی هزینه کنند. طبق آمار سازمان بین المللی کار، در بهترین حالت فقط 45 
درصد مردم جهان از حمایت اجتماعی برخوردارند.1  با این حال میزان این سطوح 
نیز نابرابر است. اما بیش از 55 درصد مردم جهان فاقد هر نوع حمایت اجتماعی 
اعم از تأمین اجتماعی، مستمری های بازنشستگی و انواع دیگر آن هستند. سازمان 
بین المللی کار، کنوانسیون هایی دارد که حداقل استانداردها و دیگر خطوط راهنما برای 
پوشش گسترده تر حمایت اجتماعی را مدنظر قرار داده است. این تاش ها در جهت 
افزایش هرچه بیشتر مزایای اجتماعی با »برنامه جهانی ایجاد حداقل حمایت اجتماعی 
برای همه« در سال2016 آغاز شد. این برنامه، بر دو جنبه از حمایت اجتماعی برای 
همگان تاکید می کند: نخست برقراری بیمه اجتماعی برای کارگران و نیروهای کار 
از طریق دریافت هزینه آن از کارفرمایان؛ و دوم برقراری مساعدت اجتماعی که از 
طریق بودجه های دولتی، حمایت و تأمین مالی می شود. اجرای این برنامه توانسته 
است مزایای حمایتی را برای 12 میلیون نفر در کشورهای مختلف از قبیل کامبوج، 
کامرون، اندونزی، موزامبیک و زامبیا ایجاد کند. این برنامه مورد حمایت اتحادیه های 
کارگری و نهادهای تأمین اجتماعی کشورهای مختلف قرار گرفته است. هدف سازمان 
بین المللی کار از این برنامه، ارتقای حمایت اجتماعی و تأمین اجتماعی در کشورهای 

1. وبگاه: www.ilo.org، 25 اکترب؛ با عنوان: 
 Expand social protection to the 4 billion excluded
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مختلف و اجرای هرچه بیشتر این سیاست های تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی 
توسط دولت های این کشورها است.

گزارش ویژه

برزیل: ظهور بولسونارو1 : پوپولیسم راست علیه رفاه 

مقدمه
انتخابـات ریاسـت جمهوری برزیـل در ماه اکتبر سـال 2018 برگزار شـد. رقابت 
اصلـی پیشـاپیش بیـن ژایـر بولسـونارو، نماینـده راسـت افراطـی و یـک نظامـی 
بازنشسـته و فرنانـدو حـداد2  نماینـده چپگـرا از حـزب کارگـران بود امـا در دور 
نخسـت انتخابات که در روز هفت اکتبر برگزار شـد، هیچ کدام از کاندیداها بیش 
از 50 درصـد آرا را بـه دسـت نیاوردنـد. در نتیجـه انتخابات به دور دوم کشـید. 
بـا ایـن حـال، ژایر بولسـونارو نماینده الیگارشـی نظامی و راسـت افراطـی برزیل با 
آرایـی کـم و بیش نزدیک به 50 درصد نزدیک بود در همـان دور اول کار را تمام 
کند.  پس از کشـیدن انتخابات به دور دوم، در نهایت در روز 28 اکتبر کاندیدای 
جنجالـی این انتخابـات یعنی ژایر بولسـونارو در دور دوم نیز با پیـروزی در فضای 
دوقطبـی ایجـاد شـده بر فرنانـدو حـداد از جناح چپ ، رسـما رئیس جمهـور این 
کشـور شـد. بولسـونارو ملقب به »ترامپ برزیل« اسـت. او همچون ترامپ شدیدا 
بیگانه هـراس، مدافع قانون شـکنجه، نژادپرسـتی، شـلیک به مجرمیـن و مظنونین، 
پاییـن آوردن سـن مجـوز شـلیک از مجرمین 18 سـاله بـه مجرمین 16 سـاله  و 
مدافع سرسـخت آزادی حمل و خرید و فروش اسـلحه اسـت. او بارها به صراحت 
کشـتار دگراندیشـان و کارگـران معتـرض را سـتوده اسـت. همچنیـن او مخالف 
توافقنامه اقلیمی پاریس، مخالف تشـکیل کشـور فلسـطین، مدافع استقرار سفارت 
برزیـل در بیت المقـدس و بـه رسـمیت شـناختن آن بـه عنوان پایتخت اسـرائیل 
اسـت. امـا این عقاید ترامپی بولسـونارو، موجب شـده بود که ایـن انتخابات به طور 
متقابـل برای ترامپ و ایاالت متحده نیز اهمیتی بی سـابقه داشـته باشـد. بی جهت 
نبود که اسـتیو بنن مشـاور ارشـد سـابق ترامپ پیش از انتخابات به برزیل سـفر 
1. Jair Messias Bolsonaro 
2. Fernando Haddad 
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کـرد و نقـش مهمـی در تأمیـن مالی، بـه راه انداختـن کمپین انتخاباتـی و  طراحی 
تاکتیک هـای سیاسـی بولسـونارو ایفـا کـرد و در نهایت ایـن تاش هـای او، منجر 
بـه پیـروزی بولسـونارو در مهمتریـن کشـور آمریـکای جنوبی شـد. بـه همه این 
دالیـل،  انتخابـات برزیـل در میان روشـنفکران و تحلیلگران نیـز از مدت ها پیش 
و از منظرهـای مختلف، حسـاس و سرنوشت سـاز ارزیابی شـده بود. بـه طوری که 
بـرای مثال نوام چامسـکی آن را مهمترین انتخابات چندسـال اخیر جهـان ارزیابی 
کـرد و به همراه بسـیاری از روشـنفکران و شـخصیت های سیاسـی بیانیـه ای را در 
اعـام خطـر و بـرای مقابلـه با بولسـونارو صـادر کرد. بـه نظر بیشـتر تحلیلگران، 
پیـروزی بولسـونارو در حکـم برقـراری یـک رژیـم طبقاتـی نظامی و اقتصـادی از 
ثروتمندان و سـرمایه داران بزرگ خصوصی الیگارشـی نظامی بر برزیل  و از دست 
دادن بسـیاری از حقـوق اجتماعـی و اقتصـادی مـردم و به خصوص کارگـران در 
این کشـور اسـت. چامسـکی در صحبتهای خود اعام کرد که پیروزی بولسـونارو 
صرفـا پیروزی راسـت افراطی نیسـت بلکه چیـزی فراتـر از آن و در واقع برآمدن 

شـکلی از فاشیسـم در برزیل است.1

بنابرایـن انتخابـات برزیـل را می تـوان مهمترین واقعه سیاسـی و اقتصـادی در ماه 
اکتبر 2018 ارزیابی کرد. اگرچه از یکسـو انتخاب بولسـونارو را به دلیل خصایص 
ویژه شـخص او و سیاسـت های افراطی اش که پیش تر گفته شـد، می توان گسستی 
در وضعیـت سیاسـی و اقتصـادی برزیـل تلقـی کرد اما از سـوی دیگر ظهـور این 
شـکل از سیاسـت راسـت افراطی یا نوفاشیسـتی را به خصوص در وجه اقتصادی 
آن، می تـوان نتیجـه تداوم شـکل خاصی از سیاسـت های اقتصـادی و رفاهی حاکم 
بـر برزیـل در سـه دهـه اخیـر و به خصـوص از اواخر دهـه 80 میادی دانسـت. 
مـا در ایـن قسـمت ابتدا سـعی خواهیم کرد تحلیلـی از چند و چون سیاسـت های 
کلـی اقتصـادی دولـت بولسـونارو ارائه دهیم. سـپس به طـور خـاص روی فعل و 
انفعـاالت اقتصـاد سیاسـی برزیـل با تکیه بر بخـش رفاه و تأمیـن اجتماعی تمرکز 
خواهیـم کـرد. در نهایـت نیـز مقالـه »جابه جایی تأمیـن اجتماعی با عـدم حمایت 
اجتماعی در برزیل« نوشـته آلدیزا اسـپوزتی، استاد رفاه اجتماعی دانشگاه کاتولیک 

1. https://www.telesurenglish.net/news/Chomsky-Other-Intellectuals-Is-
sue-Manifesto-Warning-Against-Brazils-Fascist-Candidate-20181003-0005.
html
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سـائوپائولو در خصـوص تحلیل سـاختاری نظام رفـاه و تأمین اجتماعـی برزیل در 
سـه دهـه اخیـر و رونـد ساختارسـازی نئولیبرالـی بـرای این نهـاد در این کشـور 
ترجمـه و ضمیمـه شده اسـت. اسـپوزتی در این مقالـه نگاهی سـاختاری و تاریخی 
بـه حـوزه تأمین اجتماعـی در برزیـل دارد و سـعی می کند وضعیت امـروز تأمین 
اجتماعـی ایـن کشـور را در پرتو سیاسـت های اقتصادی بـازار آزاد 30 سـال اخیر 

ایـن کشـور مورد تحلیل و بررسـی قـرار دهد.

تنگنای برزیلی

اقتصـاد برزیـل به لحاظ شـاخص های پایه در زمـره 20 کشـور اول اقتصاد جهانی 
اسـت. از این جهت پیروزی بولسـونارو به معنای به کرسـی نشسـتن یک راسـت 
افراطـی بـر سـکان رهبـری یکـی از 20 کشـور بـزرگ اقتصـاد جهان اسـت. این 
موضـوع تبعـات سیاسـی و اقتصـادی مهمـی در داخـل و خـارج از برزیـل دارد. 
بولسـونارو وعـده داده اسـت کـه چپ هـا و کارگران را سـرکوب می کنـد و به تبع 
آن »قانـون و نظـم« را بـه برزیل بـر می گردانـد. راه حل او برای برقـراری قانون و 
نظـم در برزیـل از طریق سـلطه ارتـش و نیروهای نظامی بر خیابان هـا، کارخانه ها 
و کل اقتصاد این کشـور اسـت. همچنین او گفته اسـت که دادگاه عالی برزیل باید 
توسـط قضـات منصـوب او اداره شـود. این موضوع اسـتقال دسـتگاه قضایی این 
کشـور را نیـز در معـرض خطر قـرار داده اسـت. او همچنیـن اقلیت های مختلف 
جامعـه برزیـل را »عناصـر مجرم« می داند. همچنین او زن سـتیز اسـت و شـدیدا 
عاشـق دونالـد ترامـپ. بـا این همـه، او وعده داده اسـت کـه اقتصاد این کشـور را 
بـاز  و بـازار آزادی خواهـد کرد و در این راه  به بیان خودش حتی مدافع »اسـتثمار 

مناسـب« است. 

حامـی اصلـی بولسـونارو در انتخابـات برزیـل عاوه بـر ارتش و نیروهـای نظامی 
که پایگاه سـتنی سیاسـی او است، کلیسـای قدرتمند اوانجلیکای برزیل و همینطور 
بخش هـای تجـاری اقتصـاد این کشـور بودنـد. این بخش هـای تجـاری و مالی در 
طـول نزدیـک به`پانزده سـال اخیر و در پی تسـلط حزب کارگـران برزیل )PT( بر 
سیاسـت های اقتصادی این کشـور، همـواره در جبهه مخالف حـزب کارگران قرار 
داشـتند. حـزب کارگـران برزیل از سـال 2002 با انتخاب لوییز ایناسـیو داسـیلوا 
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ملقـب بـه لـوال 1 در مقام رئیس جمهور و پس از او با ریاسـت جمهوری خانم دیلما 
روسـف2 ، بر عرصه سیاسـت این کشـور مسـتولی بود. سیاسـت های رفاهی اصلی 
لوال و روسـف در برزیل شـامل مالیات ستانی از ثروتمندان برای تأمین مالی بخش 
رفاهـی و نیـز ضـرورت نظارت و تنظیم بخش تجاری اقتصاد این کشـور در جهت 
بهبـود درآمـد خانواده هـای فقیر و کم درآمد این کشـور بود. در ایـن راه مهمترین 
برنامـه رفاهـی لـوال داسـیلوا کـه از آن به عنـوان یکـی از موفق تریـن برنامه های 
رفاهـی پـس از جنـگ جهانـی دوم بـرای کاهش فقـر و نابرابری در سـطح جهان 
یاد می شـود، برنامه موسـوم به کمـک هزینـه خانـواده )Bolsa Familia(  بود که 
توانسـت ظـرف مدت 10 سـال میلیون ها برزیلـی را از فقر و فاکـت نجات دهد 
و توانمند سـازد. اما نیروهای دسـت راسـتی و نیز کلیسـای اوانجلیکا در این مدت 
بیکار ننشسـتند. مخالفت های آنان آمیزه ای مواضع ارتجاعی و کلیشـه های اقتصاد 
جریان اصلی بود. برای مثال این مجموعه از نیروهای سـرمایه داری برزیلی، معتقد 
بودند، سیاسـت های لوال و به طور مشـخص حزب کارگران با توانمندسـازی زنان 
زمینه اسـتقال آنهـا از مردان و در نتیجه تضعیف ارزش هـای خانوادگی و مذهبی 
را در برزیـل فراهـم می کنـد. آنهـا همیـن موضـوع را دربـاره نسـبت توانمنـدی 
کارگـران در مقابـل کارفرمایـان و تضعیف ارزش میزان سـود کارفرمایـان و لزوم 
رونـق کسـب و کار می گفتنـد. امـا همـه می داننـد که ایـن مخالفت هـا صرفا یک 
بهانـه بود چراکه در پشـت پـرده این قبیل بهانه ها، همان مخالفت ریشـه ای جناح 
راسـت برزیلی بـا سیاسـت های مالیات سـتانی از ثروتمندان و تضعیف الیگارشـی 
مالـی اقتصـاد برزیـل در دوران لوال نهفته بود؛ سیاسـت هایی که در زمان ریاسـت 
جمهـوری ناتمـام دیلمـا روسـف، دیگـر عضو حـزب کارگـران نیز با افـت و خیز 
نسـبی همـواره ادامـه داشـت. ماجرای مخالفـت غول هـای اقتصاد برزیل بـا لوال و 
حـزب کارگـران  امـا پایـان خوبی برای لـوال و روسـف در مقام خلف او نداشـت. 
نیروهـای الیگارشـی نظامی ارتش برزیل در هماهنگی با صاحبـان منافع تجاری دو 
سـال پیش یعنی در سـال 2016 طی یک کودتای نرم و گروتسـک، دیلما روسف، 
رئیس جمهور قانونی این کشـور را به اسـتیضاح کشـاندند و در نهایت از این مقام 
برکنـار کردنـد. در ایـن میان لوال نیـز با اتهام واهی فسـاد که هیچ گاه ثابت نشـد، 

1. Luiz Inácio Lula da Silva 
2.Dilma Roussefff 
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بازداشـت و روانـه زنـدان شـد. الزم بـه ذکـر اسـت که لـوال طبق نظرسـنجی ها، 
هـم اکنـون محبوب ترین سیاسـتمدار برزیلـی در بین مردم این کشـور اسـت، به 
طـوری کـه به دلیـل ممانعت از حضـور او در انتخابات امسـال، بسـیاری از مردم 
سـرخورده شـدند و انتخابات این کشـور را تحریـم کردند. عاوه بر ایـن، از حدود 
147 میلیون نفر شـرکت کننده در انتخابات اخیر، بیش از 30 درصد  آرای سـفید 
یـا باطلـه بـه صندوق هـای رای انداختنـد. این عامل سیاسـی نیز در ایجـاد زمینه 
الزم سیاسـی بـرای پیـروزی بولسـونارو دخیل و تاثیرگـذار بود. مضاف بـر اینها و 
در چشـم اندازی مرتجعانه، اوضاع اقتصادی و نیز سیاسـت های دیلما روسـف نیز 
در دوران ریاسـت جمهـوری اش، یعنـی افزایش شـدید قیمت هـا، تضعیف بخش 
کشـاورزی و منابـع اولیـه و بـه خصوص مخـارج هنگفت جـام جهانی فوتبـال در 
سـال 2014 در این کشـور، سـرخوردگی مردم را بیش از پیش تقویت کرده بود. 
به هرحال باید در نظر داشـت که در چنین بسـتری از خشـم، سـرخوردگی  و امید 

ضعیـف بـود که انتخابـات اخیر برزیل برگزار شـد.

اما طی بیش از یکسـال گذشـته، بولسـونارو با رتوریکی عوام فریبانه خود را فردی 
ضدفسـاد معرفـی می کـرد، هرچند کـه پایگاه اقتصـادی حامی او و بیشـتر از همه 
خـودش، مدافـع فاسـدترین، ثروتمندتریـن و نظامی گراتریـن نیروهـای اقتصادی 
جامعـه برزیـل در چهـار دهه اخیر این کشـور بود. او مرتب طبقه متوسـط برزیل 
را علیـه طبقـه کارگـر می شـوراند و  مـدام از نارضایـی طبقه متوسـط این کشـور 
علیـه کارگـران و مـردم عـادی و فقیـر بهره بـرداری می کـرد. او خطـاب به طبقه 
متوسـط می گفـت که حقوق آنها را کارگـران و دولت های کارگری چندسـال اخیر 
»دزدیـده انـد«. در سـیمای یک پوپولیسـت قهـار راسـت گرا، او مـردم را نه علیه 
حاکمیـت بلکـه علیـه بخش دیگـری از خـود مردم و بـه خصوص بخـش فقیر و 

کارگر این کشـور بسـیج کرد.

اما در پشـت صحنه این تحوالت سیاسـی، روندهای سیاسـت اقتصادی این کشـور 
را نیـز بایـد مدنظـر قـرار داد تا ظهـور بولسـونارو را بهتر بتـوان فهمیـد. بیش از 
هرچیـز بایـد بـه خاطـر داشـت کـه اقتصـاد برزیـل در سـالیان اخیر بـه بحرانی 
تدریجـی و مـداوم دچـار شـده بود. نرخ بیـکاری در این کشـور در سـال های پس 
از بحـران اقتصـاد جهانی به باالترین میزان خود در سـال 2017 رسـید.  از سـوی 
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دیگـر بـه دلیل اینکـه ثروتمندان مالیـات خـود را نمی پرداختند، نابرابـری درآمد 
و ثـروت نیـز در ایـن کشـور به یکـی از باالترین نرخ هـای جهانی خود رسـید، در 
همیـن زمـان دولت برزیل هم نمی توانسـت کسـری بودجـه خود را جبـران کند، 
بـه طـوری که بودجه این کشـور نیز در سـالیان اخیر به بیشـترین میزان کسـری 

خود رسـیده بود)نمـودار یک(.

نمودار یک: روند بودجه دولتی برزیل از سال 2001 تا کنون

در نتیجـه ایـن روند ممتد کسـری بودجه همراه با افزایـش بیکاری، بخش عمومی 
برزیـل نیز دچار بیشـترین بدهی نسـبت به تولید ناخالص داخلـی در میان اقتصاد 
کشـورهای نوظهـور شـده بود. در متـن چنیـن بحرانی راه حـل بولسـونارو و طبقه 
ثروتمنـد برزیـل تنها یک نـام داشـت: »ریاضت هرچه بیشـتر«. ریاضـت در این 
معنـای نئولیبرالی یعنـی کاهش و انقباض هرچه بیشـتر بودجه بخش های عمومی 
و رفاهـی. از جملـه نقاطـی کـه ایـن ریاضت خـود را بیـش از هرجای دیگـر باید 
نشـان مـی داد، فشـار هرچـه بیشـتر بـه صندوق هـای رفاهـی، تأمیـن اجتماعی و 
مسـتمری های کارگـران و بازنشسـتگان اسـت. بـه همیـن جهـت و در هماهنگی 
بـرای اجـرای ایـن برنامـه ریاضتـی، بولسـونارو تنهـا چندروز پـس از بـه قدرت 
رسـیدن در روز 6 نوامبـر اعـام کـرد کـه باید هزینـه  صندوق های مسـتمری با 
هـدف رفـع و کنترل کسـری بودجه برزیل به شـدت کاهـش یابد.1 اما ایـن باور، 
1. https://www.telesurenglish.net/news/Bolsonaro-To-Cut-Costly-Pen-
sion-to-Control-Budget-Deficit-20181106-0008.html?fbclid=IwAR3rFIMmBW_
VJiOPHPI7Z17dV5t9rKeCHIEgi2JuIFIhtP3Q7a3V5AzqVRQ 
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صرفـا نظـر بولسـونارو نبـود. بـرای فهم نظـرات اقتصادی بولسـونارو بهتر اسـت 
بـه سـراغ اقتصاددانـان حامـی او که بیشـتر در پـس پرده انـد، برویم. ایـده اصلی 
تیـم اقتصـادی حامی بولسـونارو به لحاظ تاریخـی برای مردمان منطقـه آمریکای 
التیـن بسـیار آشناسـت. بـه نظر تیـم اقتصاددانـان ارتودکـس و نئولیبـرال حامی 
بولسـونارو، بـرای افزایـش رشـد اقتصـادی و ایجـاد اشـتغال چـاره ای نیسـت جز 
کاهـش هزینه هـای رفاهی مـردم عادی و مهمترین شـاهراه برای دسـتیابی به این 
هـدف، تهاجـم گسـترده به حقوق کارگـران در زمینـه خدمات تأمیـن اجتماعی و 
مسـتمری ها اسـت. الزم اسـت بدانیـم که پائولو گـودس1 ، یک اقتصـاددان ظاهرا 
کم حاشـیه مغز متفکر و وزیر اقتصاد مدنظر بولسـونارو اسـت. او  از تربیت یافتگان 
مکتب شـیکاگو موسـوم به بچه های شـیکاگو )Chicago Boys( در برزیل اسـت. 
اقتصاددانـان موسـوم بـه بچه هـای شـیکاگو طـراح اصلـی نسـخه های اقتصـاد 
نئولیبرالـی در کشـورهای دیگر این منطقه همچون شـیلی و آرژانتیـن در دهه ها و 
سـالیان قبـل تـا امروز بوده انـد. جالب آنکه لقب مشـهور پائولو گـودس هم اکنون 
در برزیـل یـک چیز اسـت: »بچـه شـیکاگویی«. همانطور کـه گفتیم ایـن لقب به 
طـور مشـخص بـه خاطر تعلق خاطـر فکری و عملی شـدید گودس بـه گروهی از 
اقتصاددانانی اسـت که اصاحات نئولیبرالی را در شـیلی دوران دیکتاتوری آگوستو 

پینوشـه در همـه حوزه هـای اقتصادی به کار بسـتند.

 به نظر پائولو گودس )که بولسـونارو خود را در اقتصاد شـاگرد کوچک او می داند(، 
اولیـن ومهمتریـن برنامه اصاحی بـرای اقتصاد برزیل اصاح نظام مسـتمری های 
ایـن کشـور اسـت. گـودس معتقد اسـت طرح اصـاح فـوری نظام مسـتمری ها 
حتـی قبـل از آنکـه مراسـم تنفیـذ قدرت بـه بولسـونارو انجام شـود، باید توسـط 
کنگـره برزیـل تصویب شـود تا هیچ زمانی بـرای این جراحی اقتصـادی هدر نرود. 

پائولـو گودس دربـاره اصـاح نئولیبرالی نظام مسـتمری ها می گوید:

» اگر ما نتوانیم همین امسـال این طرح را به تصویب برسـانیم، مطمئن باشـید در 
سـال آینده حتما ایـن كار را انجام خواهیم داد«. 

اما در کنار طرح کاهش مستمری ها، بولسونارو و اقتصاددانان نئولیبرال حامی او، 
1. Paulo Guedes 
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به دنبال تصویب و اجرای طرح کاهش مالیات های ثروتمندان نیز هستند. همچنین 
در ادامه تاش برای رفع کسری بودجه، بولسونارو شدیدا مدافع خصوصی سازی و 
مقررات زدایی از صنایع و بانک ها است تا با واگذار کردن آن ها به بخش خصوصی 
از فشار بودجه ای آن ها به دولت بکاهد. به رغم برنامه های ریاضتی متعدد بولسونارو، 
مهمتر و فراتر از همه اینها طرح بولسونارو برای کاهش میزان مستمری های نظام 
تأمین اجتماعی برزیل است که بسیاری از اقتصاددانان از آن به عنوان نابودی نظام 
مستمری های این کشور یاد می کنند. اما  به محض اعام این سیاست ها از سوی 
بولسونارو بازار سهام و اوراق قرضه در برزیل به امید اجرای این سیاست ها سیر 
این  پائولو گودس، طراح  افزایش یافت. الزم است بدانیم که  صعودی گرفت و 
سیاست ها خودش از بنیانگذاران بانک BTG Pactual است که بزرگترین بانک 
سرمایه گذاری بخش خصوصی برزیل و بزرگترین کمین گاه سرمایه داران مافیایی این 
کشور است. این بانک و گروه های طرفدار بازار آزاد در طول زمان تقریبا دوساله 
دولت انتقالی یعنی دولت کودتایی میشل تمر1 نیز پیوسته بر کاهش مخارج دولتی 
یعنی افزایش فشار هرچه بیشتر بر مردم و کارگران تاکید می کرد. هم اکنون این 
مجموعه از نیروهای بازار آزادی که در دولت جدید برزیل گردهم آمده اند، امید 
زیادی به بولسونارو بسته اند. آنها از واژگان بازگرداندن استقال بانک مرکزی استفاده 
می کنند اما در واقع هدف اصلی خود را این گذاشته اندکه بولسونارو اجازه دهد شرکت 
نفتی پتروبراس)Petrobras( قیمت سوخت ها از جمله بنزین را به سطوح بازاری 
مدنظر آنها و به خصوص به قیمت بازار جهانی افزایش دهد. با این حال پائولو 
گودس تاکید کرده است که برنامه اصلی و اولویت نخست دولت بولسونارو در بخش 
اقتصادی با وجود برنامه دیگر فوق الذکر، همچنان طرح اصاح نظام مستمری ها است 
که به قول او »امتیازات دولتی  زیادی برای کارگران و هدررفت منابع« بسیاری را 

برای سرمایه داران به بار آورده است.

 دوسال پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و برآمدن دونالد ترامپ، هم اکنون 
در برزیل دومین پوپولیست دست راستی افراطی نیز در قاره آمریکا بر سریر قدرت 
نشسته است. این به معنای یک زنگ خطر تمام عیار برای حقوق کارگران، به خصوص 
در بخش خدمات رفاه و تأمین اجتماعی این طبقه است. در یک کام، جان مایه 
سیاست های اصاحی نئولیبرال بولسونارو،  حمایت از شرکت های بزرگ و کاهش  
1. Michel Temer 
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سهم درآمدی نیروهای کار در اقتصاد این کشور است.

در این میان نباید از نیروها و عوامل بین المللی حامی سیاست های ریاضتی بولسونارو 
در سالیان اخیر غافل شد. سرمایه گذاران بزرگ خارجی در هماهنگی با سرمایه گذاران 
بزرگ داخلی سالهاست مدافع روی کار آمدن نیرویی سیاسی همچون بولسونارو بودند 
تا بتواند سیاست های ریاضتی نئولیبرالی را بر مردم و کارگران این کشور تحمیل کند. 
آنها در این راه مرتب از لزوم انعطاف پذیری بیشتر نیروهای کار برزیلی و نیز افزایش 
خصوصی سازی ها دفاع می کردند. این در حالی است که درآمد سرانه دست کم 
نیمی از مردم برزیل کمتر از 560 رئال برزیل است. مطابق برآوردها، برای کاهش 
این سطح از فقر به زیر 25 درصد، الزم است سطح تولید و بهره وری به چهار برابر 
میزان فعلی افزایش یابد و این چشم انداز به هیچ وجه در این نوع سرمایه داری که بر 
برزیل حاکم است، دیده نمی شود. این موضوع بدان دلیل است که سطح سودآوری 
سرمایه نیز در برزیل بسیار پایین است و تا سالهای آتی نیز همچنان پایین خواهد 

ماند.1 )نمودار دو(

نمودار2: نرخ سود در برزیل

1. https://thenextrecession.wordpress.com/2018/10/29/brazils-tropical-trump/
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نتیجه گیری: تداوم فلج اقتصادی

بـا توجـه به سیاسـت های اعام شـده از سـوی بولسـونارو در جهت 
کاهـش مخارج عمومی و بـه خصوص اعمال سیاسـت های ریاضتی 
در حـوزه رفـاه و تأمیـن اجتماعـی عمومـی، می توان تصـور کرد که 
نخبـگان حاکـم و طبقـات ثروتمنـد بعـد از حـدود 15 سـال دوباره 
تسـلط خـود را بـر سیاسـت های اقتصـادی و رفاهـی این کشـور به 
دسـت آورنـد. ایـن سیاسـت ها در پـی آن اسـت که کنتـرل هرچه 
بیشـتری را بـر طبقـه کارگـر  و مـردم عـادی ایـن کشـور اعمـال 
کنـد، مخـارج و هزینه هـای عمومـی را بـه شـدت کاهش دهـد، از 
دسـتمزدهای کارگـران بکاهد و در نتیجه کل ایـن فرآیند، به جذب 
هرچـه ببشـتر سـرمایه گذاری خارجی دل ببنـدد.  امـا در این میان، 
نظـام تأمیـن اجتماعی این کشـور نیـز از دو سـو مورد تهاجـم قرار 
خواهـد گرفت. از یکسـو با کاهش دسـتمزد کارگـران، میزان تأمین 
مالـی بیمه هـای اجتماعی ایـن کشـور در معرض خطر قـرار خواهد 
گرفـت. از سـوی دیگـر نیـز حجـم ورودی هـای نظام هـای تأمیـن 
اجتماعـی و انـواع مسـتمری ها بـه دلیـل ضـرورت مقررات زدایـی 
نئولیبرالـی از نظام هـا و مزایـای شـغلی، کاهـش خواهـد یافـت. این 
در حالـی اسـت که همزمان، در آینـده سـرمایه داری برزیلی نیز در 
سـطوح بسـیار پایین رشـد و سـودآوری نزولی باقی خواهـد ماند. با 
توجـه بـه برآینـد کل این تصویـر از اقتصاد برزیل، به نظر می رسـد 
نوعـی از فلج سیاسـی و اقتصادی در این کشـور ادامـه خواهد یافت. 
عـاوه بـر ایـن، همه اینهـا بـدون در نظر گرفتـن ظهور یـک رکود 
فراگیـر جهانی اسـت که به گفته تحلیلگران، امکان وقـوع آن در افق 

پیـش روی ما وجـود دارد. 
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جابه جایـی تأمیـن اجتماعـی بـا عدم حمایـت اجتماعی در ضمی
1 برزیل

نویسـنده: آلدیـزا اسـپوزتی2 ، اسـتاد رفـاه اجتماعی دانشـگاه 
سـائوپائولو كاتولیک 

ترجمه و تنظیم: سینا چگینی
توضیـح: بـا گذشـت 30 سـال از تصویـب قانـون اساسـی جدیـد 
برزیـل)CF-88(، ایـن قانـون باید بـه یـاد آورده و نجات داده شـود 
امـا همچنیـن بایـد ایـن قانـون در پیونـد بـا ایـن ارزیابی شـود که 
چـه میزانـی از مقاومـت اجتماعـی و سیاسـی بـرای تعین یافتن این 
قانـون ضـرورت دارد. این تعین یابی نـه تنها در تضاد اسـت با دوره 
دیکتاتـوری قبلـی بلکـه همچنیـن نشـانگر ایـن اسـت که چـرا این 
قانـون برای نیروهای نئولیبـرال برزیل در اواخر دهـه 1980 و اوایل 
دهـه 1990 و نیروهـای محافظه کار کنونی کمتر جـذاب بود. یکی از 
مهمتریـن اصـول قانون اساسـی  برزیل که موضوع این مقاله اسـت، 
اصـل حمایـت اجتماعـی دولتـی و عمومـی فراگیر اسـت که مبتنی 
اسـت بـر تأمین یـا همـان تأمین اجتماعـی و  همـراه بـا آن بودجه 
تأمیـن اجتماعـی. طـی 30 سـال گذشـته این ایـده تأمیـن اجتماعی 
از خاسـتگاه خـود بـه دلیل وجـود نیروهـای نئولیبـرال، فردگرایی و 
خصوصی سـازی منحـرف شده اسـت. این موضـوع، نقـش و وظیفه 
دولـت را بـه عنوان فراهم کننـده و تأمین کننده شـرایط بهره مندی و 
دسترسـی بـه قابلیت های مصرفـی کاالهای حمایـت اجتماعی برای 

همـگان ، محدود کرده اسـت.

 Displacement of « جـوالی 2018، بـا عنـوان ، www.scielo.br :1.  منبـع: وبـگاه
 »social security and social disprotection in Brazil

2. Aldaiza Sposati 
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مقدمه

تحلیل اولیه اسـپینگ اندرسـون1  در دهـه 1990 درباره رژیم هـای رفاهی، مفهوم 
کاالزدایـی را در ایجـاد بخشـی از  ماهیت سیاسـتگذاری اجتماعـی عمومی دولتی 
مدنظـر قـرار می دهـد. از ایـن طریـق ضـرورت اجتماعـی دارد که رفـاه اجتماعی 
بیـرون از روابـط خریـد و فـروش در بـازار باشـد یعنی بـه حوزه همبسـتگی یک 
جامعـه وارد شـود کـه در آن بودجه عمومی بین اعضای جامعه تقسـیم می شـود. 
این واقعیت که بیشـتر مربوط به کشـورهای اسـکاندیناوی اسـت، به نظر می رسد 
به راحتـی دربـاره کشـورهای آمریـکای التیـن و به خصـوص نمونه برزیـل  قابل 
اثبـات نیسـت. در برزیـل، پویایی سیاسـت های اجتماعی چنین شـباهتی را با اصل 
کاالزدایـی حفـظ نمی کنـد، بـه طـوری که اقدامـات تجـاری این سیاسـت ها را به 
معنایـی خـوب یـا بـد و بـه صـور مختلـف دربرگرفته اسـت. می دانیم کـه تأمین 
اجتماعـی در برزیـل توسـط قانون اساسـی فـدرال سـال CF-88( 1988( بنا نهاده 
شـد و ایـن قانون شـیوه های کاالیی شـدن را از طریق سـه سیاسـت بیـان می کند: 

سـامت، مسـاعدت  اجتماعی و رفـاه اجتماعی.

برپایـه این فهم از قانون اساسـی، ماحظه می شـود که حمایـت اجتماعی از  جانب 
دولت و سـپهرهای غیرکاالیی عمومی جا به جا شـده و به شـیوه متناقضی کارکرد 
خـودش را بـه عنوان یک کاال نشـان داده اسـت. در این مقاله ما بیان انگلیسـی از 
کاال را می پذیریـم تـا وضـوح ببخشـیم به اینکـه اگرچه این بیان به شـکل طبیعی 
در زمـره کاالهایـی بـا ارزش اضافـی پاییـن و ارزش تجـاری و اسـتراتژیک باال به 
کار مـی رود امـا به طور مشـابه و به شـکل نمادین در حوزه حمایـت اجتماعی نیز 
کاربـرد دارد. حمایـت اجتماعـی ای کـه طبیعی انگاشـته و از ارزش حق انسـانی و 
عنصـر تمدنـی خویش تهی گـردد، به کاالیی تبدیل می شـود که متعلـق  به حوزه 
انباشـت اسـت و ارزش اسـتراتژیک آن به سـوی حوزه منافع جهت داده می شـود 
تـا بـا هـدف حمایتـی آن، مصالحـه ایجاد کنـد و در نتیجـه نابرابـری اجتماعی را 
گسـترش دهـد. از طریـق ایـن اضمحال، حمایـت اجتماعـی از پیوند بـا اعامیه 
بین المللـی حقـوق بشـر سـال 1948 دور می شـود و بـه سـوی کاالیی بـا مصرف 
فـردی نیـل می کنـد. در شـکل ارائه دولتـی، حمایـت اجتماعی به شـکل درجاتی 

1. Esping-Andersen 
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ارائـه می شـود کـه ایـن درجات بـر اسـاس کیفیت حمایـت اجتماعـی رتبه بندی 
می شـود و مبتنـی بر جایگاه و دسترسـی بیـن متقاضیان توزیع می شـود. این پیوند 

مذاکراتـی، جایگاه عادالنه شـهروندی را نادیـده می گیرد.

در ایـن مقالـه تغییـر و تحول نظام تأمین اجتماعی برزیل پـس از دهه 1990 مورد 
بحـث قرار گرفته اسـت. این تغییر، چهـره واقعی تأمین اجتماعی در قانون اساسـی 
بـه عنـوان قلمرویی دموکراتیـک و متمدنانه را عوض کرده اسـت. ایـن فرآیند از 
اقدامات مسـتقیم یا غیرمسـتقیم قدرت محافظـه کار جامعه سـرمایه داری برزیل 
نشـات می گیـرد که تحـت هدایتـی نئولیبرال، بـا مفهوم تضمین پوشـش حمایت 
اجتماعـی بـرای همـه مردم برزیـل در قانون اساسـی مخالف اسـت. ایـن هدایت 
و جهت دهـی جدیـد بـه دنبال تغییـر و چرخش حمایـت اجتماعی به سـوی بازار 
و همزمـان کاهـش تعهـدات دولـت اسـت و در عیـن حـال، بـه دنبال گسـترش 
ایجـاد پیونـد مسـئولیت بین یک فـرد به منزلـه کارگر و بـازار اسـت. در رویکرد 
مقابـل، بر فهم پیوند بیـن عدم-حمایت اجتماعی و تأمین اجتماعی بـرای برقراری 
اطمینـان اجتماعـی بر بنیانی انسـانگرا با هـدف تضمین حقوق اجتماعی و انسـانی 
تصریـح شده اسـت. معضـل مدیریـت چندپـاره سیاسـت های اجتماعی سـه گانه 
)تحـت عنـوان تثلیث تأمیـن اجتماعی برزیـل( به فقـدان طراحی واحد بـرای این 
بخـش سـه گانه در جهـت ایجـاد اتصـال بیـن آنهـا اضافـه شده اسـت و حمایت 
اجتماعـی را از معنـا و سرنوشـت عـام آن دور کـرده و  مفصل بنـدی زبانـی واحد 

بـرای بیـان عـدم حمایت اجتماعـی و غلبه بر آن، شکسـت خورده اسـت.

طی 30 سـال گذشـته، به پشـتیبانی نیروهای اقتصادی محافظه کار برزیل، حمایت 
اجتماعـی در این کشـور از مسـیر فراگیـر و متمدنانه خود جدا شـده و تحت انقیاد 
دسـتورالعمل اخاقی سـرمایه داری قرار گرفته اسـت. بنابراین دسترسی به حمایت 
اجتماعـی وابسـته شده اسـت بـه اعمـال فـردی و فعاالنـه افـراد در جهـت نجات 
از اسـتضعاف. ایـن خصیصـه تقلیل گـرا یـادآور قصـه مورچه و جیرجیرک اسـت 
]مورچـه انباشـت می کنـد امـا جیرجیـرک چیـزی جمـع نمی کنـد و راحت طلب 
اسـت[ کـه مطابق آن حمایـت اجتماعی نتیجـه کار فردی اسـت و فرآیند جمعِی 
حفـظ منزلت انسـانی همـه شـهروندان یک جامعـه را نادیـده می گیـرد. حمایت 
اجتماعـی بـا توسـل بـه اصل مسـیحی »از عـرق جبین خـود امرار معـاش کنید« 
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بـه پس انـداز و ذخیـره فـردی تقلیل می یابـد. مطابق ایـن اصل، تضمیـن حمایت 
اجتماعـی بـا بودجـه عمومـی، موجب کسـری بودجـه می شـود و الگویـی رفاهی، 

قیم مآبانـه و پوپولیسـتی را  ایجـاد می کند. 

در دهـه 1990 بـه جـای خطوط راهنمـای توزیعـی و بازتوزیعی قانون اساسـی، از 
طریـق تصمیمـات و اقدامـات دولـت برزیـل انتخـاب به سـمت و سـوی هدایت 
نئولیبرالـی صـورت گرفـت. تحلیـل نئولیبـرال از واقعیـت اجتماعی همچـون آواز 
سـاحران ها  افـراد را در اتخـاذ این رویکرد، افسـون و جادو می کـرد و همزمان این 
واقعیـت را  نیـز مخفـی می کرد که اسـاس و مبنای چنیـن رویکـرد نئولیبرالی، بر 

"کاالیی سـازی" حمایـت اجتماعی اسـت.

طبـق قرائت های ازهم گسـیخته و جزئی، مظاهر عدم حمایت اجتماعـی از نابرابری 
اجتماعـی و اقتصـادی جـدا می شـود، نابرابری هایـی کـه حاصـل تقابـل طبقـات 
اجتماعـی بـود، بیـن شـهرها و روسـتاها، بیـن گروه های قومـی و بین جنسـیت ها. 
بـه طـور متناقضـی، مراقبت عمومی فراهم شـده توسـط خدمـات یا مزایا، توسـط 
نیروهـای محافظـه کار بـه عنـوان هبه هایـی بـا ماهیتـی همچـون صدقـه و اعانـه 
نگریسـته می شـد. ارزش پولـی ناچیـزی از این مراقبتها به سـوی افـراد کم درآمد 
جهـت داده می شـود. امـا بـرای آنهـا کـه پردرآمد هسـتند یعنی هویـت طبقاتی 
قریـب به قدرت دارند، حمایت ها متنوع اسـت. بـرای پردرآمدهـا، مزایای پایه ای 
در قالـب معافیـت پولـی از مالیات بر درآمـد، بدون قیدو شـرط و محدودیت، بین 
قضـات، قانونگذاران، نظامیان و کارکنان دولت توزیع می شـود. غیرمعمول نیسـت 
کـه ایـن مزایا برای فرزندان این گروه ها نیز گسـترش یابد که سـن وابستگی شـان 
24 سـال اسـت، در تقابل با فرزندان فقیرترین اقشـار که سـن وابستگی شـان 14 

سـال است.

ایـن مدیریـت ازهم گسـیخته حمایـت اجتماعـی برزیـل، مسـئولیت آن را بـرای 
اطمینان بخشـی در جهـت  تأمیـن پایه ای منزلت نوع بشـر و شـهروندی به خطر 
انداختـه اسـت. خصلـت اخاقی انسـان بـه مزایای ثـروت خصوصی تقلیـل یافته 
اسـت. کاهش شـدید ارزش حداقل دسـتمزد یعنی معیار پایه ای منزلت شـهروند 
برزیلـی، تهدیـدی اسـت برای مجموعـه اخاقیات انسـانی؛ چه بـرای یک برزیلی 
کارگـر یـا بازنشسـته یا معلول یا سـالمند کـه نیازمند مرخصی پزشـکی اسـت و 
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چه برای مسـتمری بگیری که نگران مسـتمری اش اسـت. تضمین کـردن حمایت 
اجتماعـی در برزیل برای سـالمندان و شـهروندانی کـه دارای نقایص مـادرزادی و 
غیرمادرزادی هسـتند و نمی توانند مسـتقانه حداقل دسـتمرد ماهانه را به دسـت 
بیاورنـد، انعکاسـی از مدیریت متمدنانه اسـت. خصلت برابرانه حمایـت فراگیر از 
کـودکان و نوجوانـان برزیلی باید بدون توجه به جایگاه شـغلی والدین آنها تضمین 

شـود، چه والدین شـان قاضی باشـند و چـه کارگر.

در 30 سال گذشته، حمایت اجتماعی در برزیل از یک چشم انداز متمدنانه در مقام 
مکانیزمی که روی برابری حدود غایی چرخه حیات تاکید می کرد، تغییر جهت 
یافته است. فاگنانی1 در این خصوص می گوید: »امروز، واضح است که این چشم-

انداز متمدنانه، نامحتمل و تقریبا یک رویاپردازی روزانه است؛ به این دلیل که این 
چشم انداز  توسط سلطه گران برزیل در جهت مخالف آن هدایت می شود یعنی به 
سوی رقابت سرمایه دارانه تحت سلطه مالیه، کم اهمیت شمردن موانع گذشته و تحقیر 

مبارزه برای ترک انداختن در وضع موجود دنیوی«.

پذیـرش ایـن اقدامـات دولـت برزیـل از طریـق تعصبات مذهبـی انجام شـد، به 
خصـوص در حـوزه تأمیـن اجتماعی گـذاری صورت گرفت از انسـان گرایی دولتی، 
عمومی و دنیوی به »اخاقیات« و مناسـک مذاهب مختلف. طبق این فهم، دغدغه 
بـرای زندگـی خوب دیگران با اَعمال مذهبی تسـکین می یافت، نه بـا اقدام دنیوی 
بـرای ایجـاد زندگـی خوب برای دیگـران. این تاقی منجر به ایجـاد توافقی ضمنی 
شـد، بـه طـوری که دولـت این اعمـال مذهبی را تأمیـن مالی می کـرد و به همین 
دلیـل مبلغان اسـتعماری  بـا اقدامات مذهبی، این پاسـخ های مذهبـی را به منزله 

توصیه هایی اجتماعی می آراسـتند.

حـق حمایت اجتماعی به سـوی صنـدوق صدقات تغییر ماهیـت داد، صندوقی که 
بـا پـول مردم تأمیـن مالی می شـد و از طریق فرآینـد اداره اش، اصـول دمکراتیک 
شـفافیت، برنامه ریـزی، ارزیابـی و نظـارت اجتماعـی را نقـض می کـرد. تأمیـن 
اجتماعـی بـه چیـزی آبکـی تبدیل شـد و به سـوی حـوزه بشردوسـتی خصوصی 
حرکـت کـرد و اجـزای دمکراتیک و مردمـی آن در این خصلت آبکی، غرق شـد.

ایـن خصایـص کلی به مـا اجازه می دهد که سـه فرضیـه اصلی تحلیلـی را مطرح 
1. E. Fagnani 
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کنیـم کـه راهنمـای این مقاله اسـت. اولی مربوط اسـت به این واقعیـت که تأمین 
اجتماعـی در برزیـل از درون تقاضـای جامعـه پدید نیامد که ایـن موضوع، تأمین 
اجتماعـی را بـه لحـاظ اجتماعـی عـاری از ارزش آن در مقـام یـک حق انسـانی و 
متمدنانـه کرد و در نتیجه نیروهای محافظه کار، تأمین اجتماعـی را به کاالیی برای 
مصـرف فـردی که شـاخصه آن بازتولید نابرابری های اجتماعی و اقتصادی اسـت، 
تبدیـل کردنـد. تأمیـن اجتماعی بـه منزله کاالیی بـرای مصرف، یـک کاالی قابل 

چانه زنـی اسـت و نـه یک حق.

دومیـن فرضیـه بـه منافع سـرمایه مالـی اشـاره دارد کـه از حمایـت اجتماعی به 
عنوان شـکلی غیرمستقیم برای تأمین مالی خصوصی اسـتفاده کردند. صندوق های 
تأمین اجتماعی همچون سـرمایه ی قابل سـرمایه گذاری معرفی شـدند و به سـوی 
منافـع اقتصـادی خصوصی)بـرای مثال سـرمایه گذاری در صندوق های مسـتمری 
بـرای خصوصی سـازی( سـوق داده شـدند. معافیـت از مالیـات کارفرمایی، تمهید 
بـرای چشم پوشـی مالیاتـی و معافیت هـای مالیاتی دیگـر و اقدام مکرر بـه برنامه 
احیای مالی)Refis(، اسـتراتژی هایی هسـتند به نفع سـرمایه خصوصی که کسـری 
بودجـه تأمین اجتماعـی را ایجاد می کنند. مکانیزم های ارزیابـی این مزایا، کاالهایی 
هسـتند که اغلب از طریق مبادالت و الطاف سیاسـی، قابل داد و سـتد می باشـند.

نیروهای  را طرح می کند که سرسختی  این موضوع  فرضیه  نهایت، سومین  در 
محافظه کار روی اصل فردگرایی )در شکل حداقلی(، از حمایت اجتماعی به منزله 
یک حق همگانی سلب صاحیت کرده است. در معیارهای پوشش بیمه ای و در 
عدم حمایت که مسلط است، بین کسانی که درآمد اندکی دارند و محکوم به انتخاب 
محیطشان هستند و توجه شان را به معیارهای اورژانسی کاهش داده اند و کسانی که 
جایگاه های عمومی مسلط را در قوه مقننه و قضاییه و نیروهای نظامی اشغال کرده اند، 
تفاوتی چشمگیر وجود دارد. هدف ما در سراسر این نوشته تشریح استدالل هایی است 

که مباحثاتی را پیرامون این فرضیه ها برانگیزد.

تأمین اجتماعی غارت شده

اشـارات قانون اساسی برزیل به تأمین اجتماعی نشـانگر نوآوری بزرگی است و آن 
را بـه منزلـه وعـده ای دنیوی معرفی می کند کـه از وعده الهی در غلبه مسـئولیت 
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فـردی بـرای حمایـت اجتماعی متمایز اسـت. به عنـوان یک اصل سـه گانه، قانون 
اساسـی پوشـش تأمیـن اجتماعی را از طریق سـه سیاسـت برعهده می گیـرد. این 
سـه گانه تنهـا از طریـق یک محـور تعادل برپـا می ماند که به منزلـه مغز متفکر و 
راهنمای آن سـه گانه اسـت. بـدون یک محور که مفصل بنـدی و کارکردپذیری را 
فراهـم کنـد، اتکا به این سـه پا، هیچ فایـده ای ندارد. نکته مرکـزی و اصلی تحلیل 

مـا در اینجـا آن اسـت که این سـه گانه بدون سـر و پابرهنه طراحی شده اسـت.

نخسـتین موج عقب نشـینی از طرح تأمین اجتماعی بناشـده توسـط قانون اساسی، 
ریشـه در این اصل داشـت: »سـر جوجـه را بکن و رهایش کن تا بـاال و پایین بپرد 
تـا بمیـرد«. بـه نوبـه خود  این سـر جدا شـد یعنـی شـورای ملی تأمیـن اجتماعی 
)CNSS(1 منحـل شـد. هیـچ چیـز دیگـری جایگزیـن آن نشـد. بـا وجود پاهـا اما 
بـدون سـر و بـا بودجـه ای آب رفته، تأمیـن اجتماعی پس از 30 سـال خـودش را 
همچـون فـردی سـرگردان با سـه پای خسـته حمل می کند. چشـم انداز دسـتگاه 
تأمیـن اجتماعی بـدون فعالیت یک مکانیزم پیونددهنده یعنی  شـورای ملی تأمین 
اجتماعـی، بـا خدعه و فریب آمیخته شـد. مـاده  8.212 سـال1991 قانون تأمین 
اجتماعـی بـه تفصیـل سـاختار کاری شـورای ملـی تأمین اجتماعـی را بیـان کرده 
اسـت؛ بـا این حـال این قانونگـذاری پیـش از آن که بختی بـرای اجرا بیابـد، ُمرد: 
شـورای ملـی تأمیـن اجتماعـی پـس از از 10 سـال منحل شـد و  مـواد دیگر این 

قانـون نیـز بی آنکـه به طـور موثری بـه کار بیایند، لغو شـدند.

سـه پـای ایـن قانـون کـه در سـه سیاسـت قـرار داشـت، نطفـه مراقبت بـود اما 
آنهـا بـا هـم دلیل اعمال منطـق خاص خودشـان، جـدا و فاقد پیونـد بودند و یک 
مفصل بنـدی واحـد یـا طـرح تأمیـن اجتماعـی منسـجم را شـکل نمی دادنـد. این 
عـدم پیونـد منجـر بـه معیارهـای مراقبـت ازهم گسـیخته در تأمیـن ضروریات 
اجتماعـی  شـد و در نهایـت، تشـویق کننده خصلت فـردی مطالبات بـود. هیچ راه 
مفری برای دسترسـی دوجانبه از طریق اجرای این سـه سیاسـت ایجاد نشـد، ولو 
بـرای سـاده ترین امـور کـه عملیات یکپارچـه را در زمـان به کارگیـری حوزه های 

مشـترک مراقبـت، مجاز می شـمرد.

حتـی پـس از 30 سـال، گفتگـوی بین نهـادی ای تسـهیل نشده اسـت کـه بتوانـد 

1. Conselho Nacional de Seguridade Social 
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توصیـف یکپارچـه ای  از  عدم حمایـت اجتماعـی از مـردم برزیل را بـه منزله یک 
دسـتورالعمل مشـترک از طریـق مراقبت تکمیلی و هدفمند ارائـه کند. صرف نظر 
از تجربیـات محلـی و خـاص، همگرایـی تاش ها نیز رخ نداده اسـت. بـا بیان های 
منفردی که مشـخصه  آنها ُخردکردن منابع بودجه ای اسـت، مناقشـات بودجه ای 
بـه اولویت بنـدی مخـارج اجبـاری و بـه تازگی، بیشـتر بـه کاهش سـقف بودجه 

منتهی می شـود.

در برزیـل، مفهـوم تأمیـن اجتماعـی با بلـوغ ایدئولوژیک و سیاسـی محـدودی از 
سـوی جامعه و عامـان عمومی خدمـات و مراقبت درگیر در سیاسـت اجتماعی، 
عامـان سیاسـت های اقتصـادی و جنبش های اجتماعـی، پذیرفته شـد. تجربه ای 
از جنبـش مردمـی معطـوف به تأمیـن اجتماعی وجود نداشـت. چشـم انداز تأمین 
اجتماعـی بـه منزله چیزی مطلوب درک نشـد.  به همین انـدازه، موجودیت آن به 

درون جامعـه نفـوذ نکـرد تا بتواند معنـای آن را کشـف رمز کند.

شـکل  این سـه سیاسـت کـه تشـکیل دهنده تأمین اجتماعی اسـت، از هـم متمایز 
بـود: رفـاه اجتماعـی توسـط اداره ملـی تمرکزگـرای ناحیـه فـدرال)DF( اعمـال 
می شـود؛ خدمـت سـامت، تحـت تعهـد آن ناحیـه فدرال بـود که ایـن تعهد در 
قانـون اساسـی بـه خاطر الگوی مسـاعدتی اش تغییر کـرد و از سـال 1988 به این 
سـو، مدیریـت  آن، غیرمتمرکز و با مشـارکت زیاد شـهرداری ها )یـک نهاد جدید 
فـدرال( اسـت؛ و مسـاعدت اجتماعـی از همـان نقطه صفـر فراهم می شـود )یعنی 
می گویـد کـه نهادسـازی دولت باید آنچـه را در تعهد ناحیه فدرال اسـت، به طور 

فزاینـده، ملـی و تمرکززدایی کند(.

عنوان اصل 194 قانون اساسی به خاطر نیروی ایجاد پیوند بین قدرت عمومی )به 
عنوان شاهدی بر فدرالیسم از طریق ادغام سه نهاد دولتی( و  ابتکارات خصوصی 
مشهور است. این اصل روشن نکرده بود که آیا این دو باید سودآور باشند یا خیر. با 
این حال تأمین هدفمند حقوق با تفسیری غیربازاری مورد اشاره بود. هیچ اشاره ای به 

پیوندهای عملیاتی نظام های مدیریت این سیاست ها وجود نداشت. 

نظـام رفـاه اجتماعی که توسـط جتولیـو وارگاس1 در سـال 1930 پایه گذاری شـد 
)زمانـی کـه او نهادهایـی بـرای بازنشسـتگی و مسـتمری را بـا دسـته بندی های 
1. Getúlio Vargas 
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حرفـه ای ایجـاد کـرد( بـا شـکل های فراگیـر مبتنـی بـر برقـراری تعـادل بیـن 
دسـته بندی های حرفه ای جایگزین شـد و در سـال 1966 و طی دوران دیکتاتوری 
نظامـی از طریق نهادینه شـدن موسسـه ملی رفـاه اجتماعی )INPS(1 بـه نقطه اوج 
خـود رسـید. تجمیع این سـه سیاسـت در یـک حـوزه یکپارچه با تشـکیل وزارت 
رفاه و مسـاعدت اجتماعی طبق قانون 6.036 سـال 1974 و دستور 74.254 همان 
سـال آغـاز شـد. این پدیده نوظهـور، رفاه اجتماعـی را به مجموعـه ای وزارتی و در 
پیونـد بـا مسـاعدت  اجتماعی ارتقـاد داد؛ تـا آن زمان این سیاسـتگذاری اجتماعی 
عمومـی، بـه رسمیت شـناخته نشـده بود. عاوه بـر این، موسسـه تأمیـن اجتماعی 

مسـاعدت پزشـکیInamps( 2( به حوزه سـامت اضافه شـد.

نظام مسـاعدت اجتماعـی و رفاه ملیSINPAS( 3( متشـکل بود از بنیاد مسـاعدت 
گروهـی برزیـلFLBA( 4(  از سـال 1942 تا 1994 و بنیاد رفـاه ملی برای کودکان 
صغیـرFUNABEM( 5(  از سـال 1964 تـا 1994 بـا اقدامات نامتمرکـز در دفاتر 
محلـی، ایالت هـای برزیل و  نواحی شـهری بزرگتـر. این بنیادها  از سـال 1988 تا 
1994 بـدون تغییر باقـی ماندند. در طول نیم قرن محدود مانـدن)1988-1938( 
بانوهـای نخسـت و درون قـوم  ارثـی و حامی پرورانـه  در حصارهـای قـدرت 
و خویش پرسـتی آشـکار، مسـاعدت  اجتماعـی فـدرال بـه شـکل آمیـزه ای از 
فعالیت هـای خانوادگـی و ترویـج انجمن هـا )انجمـن مـادران( عمـل می کرد یعنی 
الگوهایـی از عمـل مراکـز اجتماعـی مراقبـت نـوزادی- مادرانه را بـا مدیریتی که 
از سیاسـتگذاری سـامت حـذف شـده بود، ترکیـب می کـرد. بنیـاد مسـاعدت 
گروهـی برزیـل)FLBA(، اقداماتـش را از طریـق فعالیت قماربازانه، حـراج کاالهای 
وارداتـی توقیف شـده، توازن منابع تأمیـن اجتماعی و وام هـای قانونی مورد حمایت 
قـرار مـی داد. بودجـه دخـل و خـرج آن از طریـق انجـام فعالیت هـای مربـوط به 
شست و شـوی لبـاس بـود که فعالیت هـای نامعمول آنهـا را در حوزه مشـروبات و 

قماربـازی )در راه "خیـر و نیکـی"( پوشـش می داد.
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مسـاعدت اجتماعـی اگرچـه تحت پوشـش وزارت رفـاه اجتماعـیMPAS( 1( بود، 
امـا زیرنظر سیاسـتگذاری عمومی و دولتی شـکل نمی گرفت. مدیریـت آن دور از 
معنـای وظیفـه دولت، سکوالریسـم مردمـی و حوزه حقـوق شـهروندی باقی ماند. 
قدرت دولتی در سـایه باقی ماند در کنار سـازمان های اجتماعی و جماعتی )اغلب 
بـا ماهیتـی مذهبـی( کـه در خـط مقـدم بودنـد و از معافیت هـا و وام هـای دولتی 
بـه نـام حمایـت از بشردوسـتی و خیریـه در خدمت ارگانیسـم جامعـه برخوردار 
بودنـد. در سـال 1994، بنیـاد مسـاعدت گروهی برزیـل)FLBA( بـا برنامه انجمن 
همبسـتگی جایگزین شـد که توسـط روت کاردوسـو، بانوی نخسـت کشـور اداره 
می شـد، بنابراین جایگاه قانونی اش به منزله سیاسـت عمومی مسـاعدت اجتماعی 
تضعیـف شـد و ایـن موضـوع باعـث شـد بـه حـوزه خیریه هـای نـوع بانوی اولی 
ملحـق شـود. بنیـاد رفـاه ملـی برای کـودکان صغیر نیـز در سـال 1994 بـا بنیاد 

کودکـی و نوجوانی برزیـلFCBIA( 2( جایگزین شـد.

حـوزه مسـاعدت اجتماعـی و پتانسـیل  انتقادی تـوده ای آن در سـال 1988، بلوغ 
هدفمنـد پیشـین را در سـطح ملـی و در حوزه های سـامت و تأمیـن اجتماعی که 
وابسـته بـه حمایـت جنبش های اجتماعـی بود، نشـان نمـی داد. تجربیاتی همچون 
دانشـگاه کاتولیـک سـائو پائولـو)PUC_SP( کـه در سـال 1985 مطالعـه ای روی 
 )Abrasco( 3مسـاعدت اجتماعـی انجـام داد و انجمـن سـامت جمعـی برزیـل
کـه توسـط اسـپوزاتی و دیگـران مطالعاتی را شـکل داد، در این راه پیشـگام بودند. 
شـهرداری ها در پی ابراز اسـتقال و دسـتیابی به منابع فدرال، جبهه شـهری برای 
برقـراری مسـاعدت اجتماعـی تحـت لوای قانـون اساسـی را سـازماندهی کردند. 
شـهرداری ها از طریـق قانـون اساسـی موجودیتی فدراتیو داشـتند؛ با ایـن حال در 
حـوزه مسـاعدت اجتماعی هیچ گفتگویی با حـوزه فدرال انجـام نمی دادند. عامان 
جنبش نهادی-سیاسـی بنیاد مسـاعدت گروهی برزیل)FLBA( بـرای عمل وزارت 
امـور اجتماعـی در جهت پذیرش موقعیت آنها  و برای اشـتغال پایدار خود مبارزه 
می کردنـد. این تاش هـای ُخرد هماهنـگ، قدم های اول مطالبه سیاسـتگذاری در 
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  )LOAS( 1حوزه عمومی دولتی را نشـان می داد. قانون مسـاعدت اجتماعی ارگانیک
در سـال 1993 تصویب شـد)پنج سـال پس از تصویب قانون اساسـی( و سـازمانی 
فدراتیـو بـرای مدیریت مسـاعدت اجتماعـی در قلمـرو دولت برزیل ایجـاد کرد. 
ایـن قانـون، شـورای ملـی تأمیـن اجتماعـی)CNSS( را به شـورای ملی مسـاعدت 
اجتماعـی CNAS(2( تغییـر داد امـا هیـچ اشـاره ای به سرنوشـت بنیاد مسـاعدت 
 ،)FUNABEM(و بنیـاد رفـاه ملی بـرای کـودکان صغیـر )FLBA(گروهـی برزیـل
آنگونـه کـه در قانـون اساسـی تاکنـون وجود داشـت، نشـده بـود. هیچ اشـاره ای 
بـه خدمات مسـاعدت اجتماعـی عمومی یا تعهـدات مسـاعدت اجتماعی مربوط 
بـه اجـرای قانـون کودکـی و نوجوانـیECA( 3( سـال 1990 نشـده بود. دیوارهـای 
تک افتادگی، داسـتان های ازهم گسـیختگی، و سـازوبرگ های مرکزگـرا و اقتدارگرا 
حفظ شـد. انباشـت محـدود نیروهای جمعـی در حوزه مسـاعدت اجتماعی به حد 
کافـی قدرتمنـد نبـود تـا ایـن سـنت ها را تغییر دهـد. این پروسـه نجات بخشـی 
ترکیبـی، راهنمـای این بازخوانی مختصر اسـت که بـه چه چیز می تـوان به عنوان 
اجـرای مناقشـه برانگیز تأمیـن اجتماعـی برزیـل با وفاقـی محـدود درون فرهنگ 

نهـادی عوامـل عمومی یـا درون هر سیاسـت اجتماعی، اشـاره کرد.

جنبش هایـی برای سـاختارهای دمکراتیک نو در سـه سیاسـت سـازوبرگ دولتی 
و در فرآیندهـای جنبـی آن رخ داد. هیچ سـرمایه گذاری ای برای نیرومندسـاختن 
دسـتگاه مطلـوب تأمیـن اجتماعی انجـام نشـد. ارجاعات عـام و واحدی بـه لزوم 
حمایت اجتماعی برای شـهروندان برساخته نشـد. در نتیجه، کشف رمز از ماهیت 
تأمیـن اجتماعی واجد معنای یکسـانی در این سـه حوزه نبـود؛ در عوض، آنها فاقد 
تاثیرگـذاری واحـدی بودنـد. اهـداف تأمیـن اجتماعی )جـدول یک( کـه در قانون 
اساسـی در یـک پاراگـراف از اصـل 194 توصیـف شـده بود، مفـاد انضمامـی پیدا 

نکرد.
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- مراقبت و پوشش همگانی
- خدمات و مزایای مشابه و واحد برای جمعیت روستایی و شهری

- ارائه خدمات و مزایا براساس حسن انتخاب و توزیع پذیری
- عدم کاهش میزان مزایا

- برابری در شکل مشارکت و در بهره مندی
- تنوع پایه مالی

- خصیصـه دمکراتیـک و نامتمرکـز مدیریـت اجرایی با مشـارکت انجمن ها؛ عمدتا کارگـران، صاحبان 
کسـب وکار و افراد بازنشسته

جدول یک: اهداف تأمین اجتماعی طبق قانون اساسی  برزیل )تنها بند اصل 194(

طبـق قانون اساسـی، حـوزه سـامت)برخاف دو حوزه دیگر( به منزلـه حقی برای 
همـگان درنظـر گرفته شده اسـت، در حالی که رفاه اجتماعی بـه منزله فراهم کننده 
ابزارهـای مالـی بـرای فـرد بیمه شـده عمـل می کنـد. طبـق متـن قانون اساسـی، 
مسـاعدت اجتماعـی بـه وضوح در پیونـد با حقوق شـهروندی نبود. این شـرط به 
خاطـر آن بـود کـه مسـاعدت اجتماعی بـه تأمین اجتماعی نسـبت داده می شـد. 
بـا وجود شـرایط نامشـخص بـرای اطمینـان از وظیفـه اش، تأمیـن اجتماعی پیوند 
محکمـی بـا فعالیت عملـی و ماهیت اضطراری و خـاص گفته شـده در کردارهای 
آسـایش بخش بـرای سیاسـت های خدماتـی، داشـت. بـا وجـود ایـن شـیوه های 
مدیریتـی، بـه دفعات نهادهای فدرال مرسـوم از انجام مسـئولیت خود در مراقبت 
اجتماعـی بـرای تقاضاهـای موجـود و در جسـتجوی الگوهـای مثمرثمر براسـاس 
شـهروندی و منزلـت انسـانی اخاقـی دور افتادنـد. گزندگـی و تلخی آشـکار این 
تفسـیر، بازشناسـی تاش هـای انجـام شـده بـرای گـذر ازمحدویت هـای موروثی 
حـوزه حقـوق اجتماعـی را بـی اعتبـار و رد نمی کنـد. ابهـام یـا غفلت متـن قانون 
اساسـی بـه سـود مفاهیم حامی اسـتمرار شـکل های محافظـه کار تمام شـد که در 
برابـر به رسمیت شناسـی حمایـت اجتماعی بـه منزله یک حق شـهروندی فراگیر 

بـرای برزیلی هـا مقاومـت می کردند.

تأمین اجتماعی با بودجه ای فاقد ساختار

در قانـون اساسـی بودجه تأمین اجتماعی را ذکر شـده اسـت )اصـل 195( که این 
بودجـه، دارای برنامـه هزینه هایی بود متشـکل از صندوق های بودجـه اتحادیه ای، 
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ایالت ها، ناحیه فدرال و شـهرداری ها همراه با مشـارکت اجتماعی لیسـت پرداختی 
کارفرمایان )به کارگران( منطبق با لیسـت حقوق، عواید و سـود و نیز با مشـارکت 
کارگـران بـرای عوایـد ناشـی از شـرط بندی ها. با این حـال، این پیوند همبسـته و 
فدراتیـو، ثبـات نداشـت. در عـوض، سـه گانه مذکـور عاوه بـر اینکـه پابرهنه و 

فاقدسـر بـود، جیب هایش نیز خالـی بود. 

فقـدان طـرح واحد بین این سـه سیاسـت، فقـدان منابـع را بـرای تضمین ماهیت 
 ،)EPU(1 یکپارچه حمایت اجتماعی و تأمین مالی مسـئولیت های رفاهی اتحادیـه ای
تشـدید کـرد. منابـع مالـی آن به سـوی تقاضاهـای دیگـر هدایت می شـد. عایده 
مالـی باقی مانـده از مسـئولیت های رفاهـی اتحادیه ای بـه خاطر اینکه وجـوه پایدار 
آن بـه جاهـای دیگـر می رفت، خالی می شـد. این نهـاد از واحدی کـه تأمین کننده 
مالـی حمایـت اجتماعی عمومی بود بـه ابزاری برای تنظیم سیاسـت های اقتصادی 

خصوصی در پاسـخ به فشـار منافع سیاسـی طبقاتی تبدیل شـد.

نکتـه ویـژه ایـن اسـت کـه مالیـات کارفرما شـامل معافیت مالـی از نظـام تأمین 
اجتماعـی عمومیRGPS( 2( می شـد که مشـارکت در تأمین اجتماعی پایـدار را به 
اسـتراتژی ای برای تنظیم سیاسـی- اقتصـادی تبدیل کرد، بی آنکه این مشـارکت 
جایگزین مسـئولیت های رفاهی اتحادیه ای شـود. این فرآیند صندوق ها را تضعیف، 
و ایـن ایـده را تقویـت می کرد که حمایـت اجتماعی و مطالبات دمکراتیک سـزاوار 

بودجه عمومی نیسـتند.

همانطـور کـه فاگنانی می گویـد، فرآیند خفقان مالـی هماهنگ شـده بود و اقدامات 
بعـدی، انحـال آن منابع تأمیـن مالی حوزه اجتماعی بود که  قانون اساسـی سـال 
1988 نسـبت بـه آن اطمینان مـی داد. تا سـال 2004، این مجموعه از معافیت ها/

چشم پوشـی های مالـی/ مصونیت هـا بـه عنـوان مخـارج عمومـی تلقـی نمی شـد. 
سـرویس بازدهـی داخلـی ایـن مجموعه را بـه عنـوان مزایای مالیاتـی طبقه بندی 
می کردنـد، نـه مخارج مالیاتـی.  این دگرگونـی از طریق مطالبه شـفافیت صندوق 

بین المللـی پـول)IMF( بود که صـورت گرفت.

پنـج سـال دیگـر طول کشـید تا ایـن تغییـر انجام شـود. به گونـه ای کـه تنها در 
1. Encargos Previdenciários da União 
2. Regime Geral de Previdência Social 
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بودجه پیشـنهادی سـال 2009 بود که گزاره مصارف مالیاتی اجرایی شـد و اجازه 
اظهـار ایـن ادعـا را داد کـه معافیـت مالیاتی بدون هزینـه برای صنـدوق عمومی 
نیسـت ]یعنـی بایـد در زمـره هزینـه عمومـی تلقی شـود[.  زمانـی که ایـن رفتار 
محافظه کارانـه انجـام شـد، تأمیـن مالـی بخش اجتماعی نسـبت به سیاسـت های 
اجتماعـی و جمعـی دولتـی رویگردان شـده بود. این سیاسـت ها به این شـیوه عمل 
می کـرد کـه اقدامـات دولت بـه میانجـی سـازمان های اجتماعی ای انجام می شـد 
کـه ایـن معافیت هـا را دریافـت می کردنـد، در حالی کـه دولـت همچنان بـه این 
سـازمان ها بدهـکار می شـد. اطاعـات ذکرشـده کـه بـه نقـل از گـزارش رفـاه 
اجتماعـی و بولتـن رفـاه اجتماعـی وزارت اقتصاد اسـت و در مقالـه ای در روزنامه 
دولتـی سـائوپائولو )O Estado de S. Paulo( منتشـر شـد، نشـان می دهـد کـه 
در سـال 2017، حـدود 57.61 میلیـارد رئـال برزیـل بـه خاطر چشم پوشـی های 
مالیاتـی دیگـر وارد صندوق رفاه نشـد. از کل این مقـدار، 21 درصد)یا 12 میلیارد 
رئـال( مرتبـط اسـت بـه چشم پوشـی از مالیـات کارفرمایـان از طریق مشـارکت 
آنهـا درسـازمان های اجتماعی)که تحـت عنوان غیرانتفاعی درنظرگرفته می شـود( 
و دارای گواهینامـه نهادهـای مسـاعدت اجتماعـی خیریـه ایCEBAS( 1( در حوزه 

آموزش، سـامت و مسـاعدت اجتماعی.

تقویت پیوند بین مخارج مالیاتی در تأمین اجتماعی، نشـانگر انحراف نیسـت بلکه 
در عوض، نشـانگر تاثیرات اسـتدالل مورد مناقشـه و کمترشناخته شـده ای اسـت 
کـه بـر حمایت مالی از تأمین اجتماعی اثرگذار اسـت. در بند هفت، قانون اساسـی 
مشـخص کرده اسـت کـه »نهادهای مسـاعدت اجتماعـی خیریه ای کـه الزامات 
مشـخص در قانـون را بـرآورده کننـد، از مشـارکت در تأمین اجتماعـی }یا همان 
پرداخـت حق بیمه{ معاف هسـتند«. آنچه اتفاق افتاد این بود کـه این الزامات)که 
قبـل و بعـد از قانـون اساسـی اجرا می شـد( به امـور بوروکراتیکی محدود شـد که 
نتایـج آن شـدیدا متاثـر از منافع سیاسـی بود )برای مثـال گواهینامه هـای دوگانه 
عام المنفعـه، گواهینامه هـای بشردوسـتانه یا خیریه، اسـناد بدهی های دسـتمزدی 
و مالیاتـی و اظهارنامـه خدمـات رایـگان بـرای فقـرا(. ایـن ارزیابی مورد بـه مورد، 
کیفیـت خدمـات ارائـه شـده بـه افـراد و درآمـد کم آنهـا را مـورد بررسـی قرار 
نمـی داد و در راهبـری سیاسـت های عمومـی، ایـن افـراد را درگیـر تصمیم گیری 
1. Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social 
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نمی کـرد. قوانیـن، دسـتورات و هنجارهای برخاسـته از قانون مسـاعدت اجتماعی 
ارگانیـک)LOAS( در سـال 1993و قانون تأمیـن اجتماعی ارگانیـک)1991( برای 
تنظیـم رویه هـای بوروکراتیـک و توجیـه خواسـت سـازمان های اجتماعـی بـرای 
چشم پوشـی ها و معافیت هـای مالیاتـی تصویـب شـده بود. قانـون سـال 2009 
منطق معافیت برای سـازمان های اجتماعی را که توسـط شـورای ملی مسـاعدت 
اجتماعـی)CNAS( اجرا می شـد، اصـاح و آن را به محتوای سیاسـت های دولتی و 

مدیریـت دسـتگاه های وزارتی مرتبـط کرد.

برای دهه ها، سیاسـت معافیت از پرداخت مالیات کارفرمایان هم توسـط شـورای 
 )CNAS(و هم توسـط شـورای ملی مساعدت اجتماعی )CNSS(ملی تأمین اجتماعی
اجرا می شـد و با سیطره غیرمسـتقیم بر مدیریت مساعدت اجتماعی، این سیاست 
بـه گواهینامه هـای نهادهـای بشردوسـتانه کمـک مالـی می کـرد تا سـازمان های 
غیرانتفاعـی خصوصـی آنهـا در حوزه های آموزش، سـامت، مسـاعدت اجتماعی، 

ورزش و شـمار دیگـری از حوزه هـای عمل خصوصی دسـت بـه فعالیت بزنند.

بـه طور متناقضی، قانون اساسـی در حالی کـه تأمین اجتماعی را ارائه کرده اسـت، 
از طریـق دولت و سیاسـت های عمومی مسـاعدت اجتماعی، معنایـی خصوصی از 
نهـاد مسـاعدت اجتماعـی خیریـه ای را مـورد حمایت قـرار می دهد. ایـن دوگانه 
گمراه کننـده، جهـت قوانین اجتماعـی را با خیریه درهم آمیختـه  و آنها را همچون 
خواهـران دوقلـوی بهم چسـبیده، بـا مسـاعدت اجتماعـی یکـی کرده اسـت. غلبه 
تفکـر وابسـتگی به کمک بر مسـئولیت دولت، تناقـض جدیدی را به وجـود آورده 
اسـت زیرا بـه همان میزان کـه تأمین اجتماعی نیرومندسـازی حقوق شـهروندی 
را مطـرح می کنـد، روش مدیریتـی، میـزان پرداخـت مالـی صندوق ها را ناشـی از 

اجتماعـی می داند. تأمین 

اعطای کمک مالی به گواهینامه  خیریه ها )مستندی کلیدی برای معافیت مالیاتی( 
در دوره پس از قانون اساسی سال 1988 به عنوان مساعدت اجتماعی تلقی می شد 
و توسط کمیته شورای ملی تأمین اجتماعی)CNNS( و سپس شورای ملی مساعدت 
اجتماعی )CNAS( پس از سال 1993  اجرا شد و اغلب درباره مسیر هموارش کمتر 
کسی اظهار مخالفت کرده است. مساعدت اجتماعی که در جهان محافظه کار به 
عنوان چهره اخاقی خیریه های جامعه مدنی در خدمت فقرا تلقی می شود، تا سال 
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2009 معیار داوری متقاضیان برای دریافت گواهینامه خیریه بشردوستانه و گذرنامه 
دستیابی به معافیت مالیاتی بود.

قانون سال 2009 و دستور سال 2010 ماموریت فردی خیریه خصوصی را به 
مسئولیت دولت ترجمه کرد. از این پس، دیگر نه شورای ملی مساعدت اجتماعی 
بلکه به جای آن، وزارتخانه ها)مشابه با حوزه فعالیت های  متقاضی خیریه( در خصوص 
وجود پیوند بین اقدامات گسترش یافته و سیاست عمومی، دولتی یا غیردولتی تلقی 
می شدند و آنها در این بین، شروع به انتقال این وظایف به نهادهای دارای گواهینامه 

مساعدت اجتماعی خیریه ای)CEBAS( کردند.

بـرای دسـتیابی بـه گواهینامـه آموزشـی CEBAS، حفـظ پیونـد با طـرح »برنامه 
دانشـگاه بـرای همـگان«Prouni( 1( ضروری اسـت که هزینه بـورس مطالعاتی را 
تأمیـن کنـد. گواهینامه سـامتCEBAS به دو شـیوه ایـن را پیوند ایجـاد می کند: 
از طریـق پروژه هـای مـورد تاییـد برنامه حمایت از توسـعه نهادی نظام سـامت 
منفردProadi-SUS( 2( که توسـط سـازمان های عالی بشردوستانه سامت، هدایت 
و تاییـد می شـود یـا از طریق پیشـنهاد انجـام 60 درصـد خدمات مدنظـر برنامه 
حمایـت از توسـعه نهـادی نظـام سـامت منفـرد)SUS(.  اگرچه ایـن موضوعات 
در چندیـن طرحنامـه پیشـنهاد شـده، پیونـد با نظام مسـاعدت اجتماعـی منفرد3 
)SUAS( هنـوز محقـق نشده اسـت. مدیریت نظام مسـاعدت اجتماعـی منفرد در 
میـان نهادهای فدرال بـه طور کامل خصلت عمومی خدمات مسـاعدت اجتماعی 
را نـدارد. در بیشـتر شـهرداری ها، این  خدمـات تحت توافق اجرایی با سـازمان ها، 
اداره می شـوند. هیـچ وضوحـی در رابطه با مسـئولیت دولت در برقـراری خدمات 
مسـاعدت اجتماعـی وجود نـدارد. این ابهام مـورد حمایت سـازمان های اجتماعی 
اسـت تا با برعهده گرفتن مدیریت خدمات مسـاعدت اجتماعی) از طریق توافق(، 

اصـول خاص ماموریت شـان را انجـام دهند.

قانـون سـال 2014 کـه بـه عنـوان چهارچـوب تنظیمـی سـازمان های جامعـه 

1. Programa Universidade para Todos 
2. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de 
Saúde 
3. Sistema Único de Assistência Social 
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مدنیMROSC(1( مشـهور اسـت، نظـام قانونی جدیدی را بیـن مدیریت عمومی و 
سـازمان های جامعـه مدنـیCSO( 2( برقرار کرد که دو شـکل از رابطـه را از طریق 
مجموعـه عمومـی می توانـد بپذیـرد: همکاری یـا همان اجـرای پیوسـته خدمات 
سیاسـت عمومـی بـا شـراکت دولـت و سـازمان های جامعـه مدنـی؛ و تحریک یا 
همـان تأمین مالی اقدامات توسـط دولت و اجرای آن توسـط سـازمان های جامعه 
مدنـی. این پیوند همیشـه بـا تنش برخورد بیـن خاص بودگی سـازمان های جامعه 
مدنـی و جهت گیری هـای عمومی و جمعی سیاسـتگذاری مواجه اسـت. تجربیات 
این سـازمان ها مسـلم می گیرد که مدیریت خدمات اجتماعـی عمومی باید برپایه 
حقوق شـهروند اسـتفاده کننده باشـد. غیاب چنین چیزی نشـانگر نابودی خصلت 

مردمـی خدمات برای شـهروندان برزیل اسـت. 

جدیـت این بررسـی جامـع دربـاره مخـارج مالیاتی نیازمنـد پیوند پیشـرفته تر  با 
معانـی ایـن بودجـه ی فاقد سـاختار اسـت.  تقریبا تاش بـرای فهم ایـن موضوع 
احمقانـه اسـت کـه منابـع حفـظ رفـاه اجتماعی بـا مدیریت عمومـی خـود آن، از 
بیـن مـی رود؛ مدیریتی که اجـازه معافیت های مالیاتـی برای مشـارکت کارفرما را 
می دهـد و حفاظت از بدهی های مشـارکت کارفرما را تسـهیل می کند، بدهی هایی 
کـه شـرکت های خصوصـی را مرفه نگـه مـی دارد، آنهـا برنامه هـای متوالی خود 
بـرای تأمیـن مالـی مقدار بدهی هـر برنامه جدیـد را ، با بدهی های پرداخت نشـده 

برنامـه قبلی، دوبـاره تأمین مالـی می کنند.

همچنیـن اطاعات مخارج مالیاتی از خدمات بازدهی داخلی سـال 2017)سـندی 
سـاالنه که توسـط مرکز مطالعات مالیاتی و گمرکی منتشـر شـد( نشـان می دهد 
کـه معافیـت آمـوزش برای وابسـتگان در سـال 2017 حـدود 4.2 میلیـارد رئال 
بـرآورد شـده، در حالـی کـه برای بخش سـامت سـه برابر بیشـتر اسـت)12.6 

میلیـارد رئال(.

1. Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 
2. Civil society organizations 
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تأمین اجتماعی مابین مدیریت فراگیر و توزیع نابرابر

منابع تأمین اجتماعی اتاف شده است. مضاف بر این سرنوشت، ناسازگاری معیارهای 
اِعمالی درباره مزایا و معیارهای مختلفی است که تأمین اجتماعی براساس آن عمل 
می کند. ارزش مستمری ها، امتیازات را در میان 57.5 میلیون نفر از افراد شاغل 
متشکل از کارکنان ارتش، کارمندان و کارگران خانگی از بین برده است. گروه دیگری 
از ناسازگاری ها در مزایای مربوط به کودکان و نوجوانان در حوزه های زیر وجود دارد: 
شهریه خانواده، هزینه سفر، معافیت هر وابسته برای بازگشت مالیاتی درآمد شخصی1 

)IRPF( و مزایای مراقبت روزانه برای قضات.

شـهریه خانواده که به کارگر رسـمی و  از طریق لیسـت حقوق شرکت ها پرداخت 
می شـود) ارزش آن، عطـف بـه ماسـبق و  با مشـارکت کارفرما در رفـاه اجتماعی 
کمتر می شـود( اطاعاتی درباره بودجه عمومی ارائه نمی دهد. این شـهریه شـامل 
پرداخـت به شـکل صندوق غرامـت ایام بیکاری بـه کارگـران)FGTS( و اطاعات 
رفـاه اجتماعـیGFIP( 2( اسـت. ایـن اطاعـات به عنـوان اطاعات سـپرده گذاری 
اسـت و نـه براسـاس نمایـه کـودکان دریافت کننـده خدمـات. در سـال 2007، 
مطالعـه ویـژه ای نشـان داد کـه 8.2 میلیون نفر از کودکان تا 14 سـالگی شـهریه 

خانـواده را دریافـت می کنند.)جدول 2(
میزان مخارج/

هرسال
حداقل سهم مزایا)هر کودک(ذینفعان

دستمزد
شهریه خانواده  

در سال 2007

1.89 میلیارد رئال

8.2 میلیون 
کودک)صفر 
تا 14 ساله(

23.08 رئال برای افرادی که 
دستمردی تا 449.93 رئال دارند
16.26 رئال برای دستمزدهای تا 

676.27 رئال

380 رئال

پرداخت شهریه خانواده در هر زمان به معنی افزایش 3.7 درصدی افزایش میانگین درآمد ذینفعان در 
همه مناطق و 4.6 درصدی در برخی ایاالت است.

4.5 میلیارد رئال

45 رئال برای دستمزدهای تا 
887.67 رئال

31.71 رئال برای دستمزدهای تا 
1319 رئال

937 رئال

شهریه خانواده 
در سال  2018

جـدول2: توزیـع شـهریه خانـواده در سـال های 2017 و 2018. تأمیـن اجتماعـی برزیل.2009)توضیـح: 
آمـار پیش بینـی سـال 2018 در ایـن جدول تاثیـرات قوانین جدیـد کاری را روی میزان پوشـش و امکان 

کاهـش آن را بـه دلیل بیـکاری درنظر نگرفته اسـت(
1. Imposto de Renda Pessoa Física 
2. Social Welfare Information 
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کمـک پیش دبسـتانی برای فرزندان قضات به 5 سـال افزایش یافـت) بدون قید و 
شـرط و توجه به درآمد( یعنی 699 رئال)مرتبط با دسـتور شـماره 1 شـورای ملی 
عدالـت در تاریـخ 18 فوریه 2016(  که 22 برابر بیشـتر از ارزش شـهریه خانواده 
)45 یـا 31 رئـال( اسـت و  تـازه ایـن مبلـغ هـم محـدود بـه کارگرانی اسـت که 
1319 رئال دسـتمزد دارند. باید به خاطر  داشـت که به مشـاغل قضایی تخفیف 
بازگشـت مالیاتـی درآمـد شـخصی)IRPF( بـرای همین وابستگان شـان نیـز داده 
می شـود. قضات همچنین خواهان برابرسـازی دستمزد سـاالنه 2017 و  بازگشت 
مالیـات بر درآمد بر این اسـاس در سـال 2018 شـدند که بیـش از 28559 رئال 
می شـود)ماهانه 2196 رئـال(. و ارزش آن 40 درصـد بیـش از باالتریـن دریافتی 
کارگران در میزان شـهریه خانواده اسـت. قضات خواهان کسـر کـردن 189 رئال 
بـرای هـر وابسـته  خود هسـتند  و این همراه اسـت با حمایـت دولـت از فرزندان 

آنهـا تا سـن 24 سـالگی و بـه ازای هر فرزند وابسـته 2275 رئال در هر سـال.

اضافـه بـر معافیت ثابت بـرای وابسـتگان در خصوص بازگشـت مالیاتـی درآمد 
شـخصی)IRPF(، مصارف مربوط به اثبات تحصیل)تا 296 رئال( و سـامت )بدون 
محدودیـت ازپیش تعیین شـده( اسـت. اطاعات پردازش شـده برای حسابرسـی، 
نمایـه ذی نفعان را نشـان نمی دهـد. آیا ثبت و ضبـط اطاعات مربوط بـه دریافت 
مزایـا، فقـط برای کسـانی که هیچ درآمـدی ندارند، درسـت اسـت ؟ توجه کنید 
کـه مزایـای مربـوط به کـودکان متفاوت اسـت بـه لحـاظ ارزش)خانواده هایی که 
درآمد بیشـتری  دارند، مزایای بیشـتری دریافت می کنند(، مشـروط بودن)شرایط 
بیشـتری برای کسـانی که درآمد کمتری دارند، الزم اسـت(، سـن )برای آنها که 
درآمد بیشـتری دارند، قابل توسـعه اسـت و بـرای آنها کـه کم درآمدند، محدود 
اسـت( و قابلیـت تجمیع)برای آنانی که درآمد بیشـتری دارند قابل تجمیع اسـت 
و بـرای کسـانی کـه درآمـد کمتـری دارنـد کنترل می شـود، بـه گونـه ای که به 

کاری نیایند(.

مباحثـه سـال 2017-2018 دربـاره اصـاح رفـاه اجتماعـی به حوزه معـروف به 
امتیـازات وارد شـد کـه از طریق آن پرداختهـای دولتی به عـاوه مزایای مراقبت 
روزانـه بـه اعضای مشـاغل قضایی بـه صورت زیر انجام می شـود: هزینه مسـکن 
بـه ارزش ماهانـه بیـش از 4000 رئـال، هزینه غذا تقریبـا 1.5 رئال در هـر ماه، و 
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هزینـه ایـاب و ذهـاب. ایـن مزایا به شـیوه برابـری همه قضات و مشـاغل قضایی 
بـدون توجـه بـه اندازه خانواده شـان و تعـداد وابسـتگان آنها  را دربـر می گرفت.

از نقطـه مقابـل، مهـم اسـت که براسـاس نمایـه ذی نفعـان برنامه کمـک هزینه 
خانوادهPBF( 1(، حدود 16007792 خانواده در سـال 2017 تحت پوشـش هستند 
و ایـن برنامـه حـدود 592 12547 خانواده را با درآمد سـرانه ماهانه تا 85 رئال  و 
حـدود 3460299 خانـواده  بـا درامد سـرآنه بین 85 تا 170 رئال، تحت پوشـش 
قـرار می دهـد. در سـال 2017 این برنامـه 13828609 خانواده را تحت پوشـش 
داشـت امـا ایـن برنامـه 2179183 خانـواده یا 14 درصـد از تقاضـای تخمینی را 
تحت پوشـش قـرار نمی دهد. برنامه کمـک هزینه خانواده)PBF( توسـط دبیرخانه  
مخصـوص  وزارت توسـعه اجتماعـی اجـرا می شـود و هیـچ پیونـدی بـا نظـام 
مسـاعدت اجتماعـی منفـرد)SUAS( و اقدامات مـوازی دبیرخانه ملی مسـاعدت 
اجتماعـی)SNAS( نـدارد. در برنامه کمک هزینـه خانواده)PBF( هیـچ ارزش ثابتی 
بـرای مزایـا ارائـه نشده اسـت. ایـن برنامـه طبـق اظهـار خانـواده دربـاره درآمد 
سـرانه و در پرتـو مقـدار ورودی هایـش، پرداخت انجـام می دهد)سـرانه 85 رئال 
در هرمـاه(. بـرای خانواده های تحت پوشـش در سـال 2017،  حـدود 29 میلیارد 
رئـال پرداخـت شـد. در سـال 2017 مقدار میانگیـن مزایای برنامـه کمک هزینه 
خانـواده بـرای هـر خانـواده 179 رئال بود که معـادل 18 درصد حداقل دسـتمزد 

است)جدول3(.

جدول 3: توزیع هزینه های برنامه کمک هزینه خانواده )Bolsa Familia( در سال 2017.

1. Programa Bolsa Família 

 نمایه و جایگاهتعداد ذینفعانمیزان کمک هزینه
کودک و نوجوان تا سن 851210497615 رئال

حداکثـر 5 ذینفع در هرخانـواده با کودک 3919087368 رئال
یـا نوجوان تا سـن 15

کمـک هزینه جوانـان بـرای 2 نوجوان در 463106772 رئال
هـر خانـواده تا سـن 16 و 17

6 پرداخت برای پرستاری مادر39399772 رئال

9 پرداخت برای بارداری زنان39445815 رئال
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در سـال 1996 امتیاز برقراری مزایای پیوسـتهBPC( 1( برای سالمندان بیش از 65 
سـال و برای اشـخاص معلول در هر سـنی، درآمد سـرانه خانوادگی ای برابر یا کم 
کمتـر از یـک چهارم حداقل دسـتمزد را ایجاد می کرد یعنی 234 رئال برای سـال 
2018. اجرای برقراری مزایای پیوسـته)BPC( توسـط عوامل موسسـه ملی تأمین 
اجتماعـی)INSS( تحت سـیطره فرهنگ رفاهی دسترسـی انجام شـد که مناسـب 
بـودن الزامـات را ارزیابـی می کرد و نیازهـای اجتماعی یا عدم حمایت هـا را درنظر 
نمی گرفـت. ایـن مزایـا، حداقل دسـتمزد را مبنـا قرار می دهـد اما اصـاح رفاهی 
 )BPC(تهدیـد به کاهش این دسـتمزد می کنـد. مخارج برقـراری مزایای پیوسـته
حـدود 50.2 میلیـارد رئال بـرای 4594478 ذی نفع آن اسـت)2527257 نفر به 
دلیـل معلولیـت یـا ناتوانـی و 2022221 نفر به دلیل کهولت سـن، طبـق گزارش 
خاصه منتشـر شـده توسـط سـازمان اطاعات و فـن آوری رفاه اجتماعـی درباره 

برقراری مزایای پیوسـته در دسامبر سـال2017(. 

کاالی حمایت اجتماعی: یک بحث ضروری 

بحث هایـی کـه در اینجـا بـه شـکل اجمالی مطرح شـد، نشـان می دهـد که هیچ 
خطـوط راهنما یا ایـده ای وجود ندارد که قدرت ایجاد هماهنگی در تأمین اجتماعی 
برزیل به لحاظ کیفیت اثرگذاری  داشـته باشـد. آنچه درحال حاضر مسـلط اسـت 
یک نگاه آکچوئری وار، محاسـبه مالی و حسابرسـی منابع به منزله بیمه اسـت که 
تجربه عدم حمایت اجتماعی از بیمه شـده تأمین اجتماعـی را درک نمی کند. فقدان 
وحـدت در تأمیـن اجتماعی برزیـل در قالب تجربه موازی و نامنسـجم ارگان های 
دولتـی در گسـترش شـکل فـدرال آنهـا بـه ایـاالت و شـهرداری ها ظاهر شـده و 

اغلب توسـط سـازمان های جامعه مدنی از هم  گسـیخته شده اسـت.

سـه گانـه تأمیـن اجتماعـی، رهبـری »سـر« بـه منزلـه پیش بینی کننده را توسـط 
قانون اساسـی از دسـت داده اسـت. این سـه گانه، در بیش از 30 سـال گذشته، نه 
وحـدت جهت منـد در میـان مـردم برزیل ایجـاد کرده اسـت و نه خصلـت برابر 
بـرای حمایـت اجتماعـی. هیـچ برنامـه حمایـت اجتماعی عمومـی بـرای برزیل و 

برزیلی هـا وجود نـدارد.

1. Benefício de Prestação Continuada 
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ایـن غیـاب بـا مجموعـه ای از پیچیدگی های جامعه برزیل تشـدید شده اسـت که 
در آن مخاطـرات جدیـد، آالم و رنج هـا و شـکل های خشـونت و جـرم، مرزهـای 
مفـروض بیـن حوزه هـای سیاسـتگذاری را کـه سـازنده تأمیـن اجتماعـی اسـت، 
مغشـوش می کنـد و مصالحه بر سـر زیسـت آینـده آن را در غیاب اسـتراتژی ها 
و مکانیسـم هایی کـه وجـوه مشـترک و خارجـی این خدمـات و این سیاسـت ها را 
مفصل بنـدی کند، مبهم می سـازد. این سیاسـت ها همـراه با شـرایط زندگی عینی 
شـهروندان در قلمروهایـی اسـت کـه آنهـا در آن زندگـی می کننـد؛ کسـانی که 

هرکـدام براسـاس تنـوع مناطـق این کشـور، وجهی تکینـه دارند.

نجـات ارزشـهای تأمیـن اجتماعی ناگزیز متضمـن ایجاد پیمانی بین سیاسـت های 
اجتماعـی اسـت کـه طبق قانون اساسـی طراحـی و برپا شـوند و حتی بـا پیوند به 
دیگر سیاسـت ها، توسـعه اسـتراتژیک بیابند. برای آن که تأمین اجتماعی روی پای 
خود بایسـتد و حرکت کند، این سـه گانه الزم اسـت وحدت و جهتی اسـتراتژیک 
بیابـد و اجزایـش را مفصل بنـدی کنـد و جهـت آن را بـه سـوی یک شـیوه عمل 

همگرا و مکمـل راهنمایی کند.

 در نهایـت، می تـوان فهمیـد کـه تأمیـن اجتماعـی برزیـل خصایـص خـود را در 
طـول بیش از 30 سـال اجرای آن، از دسـت داده اسـت. این نهـاد، غایت برقراری 
ضروریـات اجتماعـی را رهـا کـرده اسـت تـا بـه طـور انحرافـی، نقـش مشـوق 
نابرابری هـای شـرایط زندگـی بیـن طبقات اجتماعـی و بخش هـای آن را بر عهده 
بگیـرد. تأمیـن اجتماعـی پیوندهای خود را بـا جمهوری خواهـی، دنیاگرایی و حقوق 

اجتماعـی شـهروندی محدود کرده اسـت.

جهـش محافظه کارانـه آن در مواجهه بـا پیدایش آن در سـال 1988، قلمرو و افق 
دیـد آن را بـه تعیین حـدود مظاهر عدم حمایـت اجتماعی در جمعیـت برزیل به 
شـکل ارزش سـرانه دسـتیابی بـه کاالهای حمایـت اجتماعی محدود کرده اسـت. 
از سـطح محلـی تا سـطح ملـی، غیبـت ابزارهای انسـجام بخش به سـه سیاسـت 
اجتماعـی تأمیـن اجتماعی برزیل، مانع بازشناسـی وحدت اجتماعی آن شده اسـت 
تا در راه دسـتیابی به حقوق متمدنانه انسـانی و اجتماعی حسـرت ایجاد کند و به 

مـذاق نئولیبرال ها و محافظـه کاران خوش بیاید.
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حمایت اجتماعی به عنوان  هدف تأمین اجتماعی، زار و پژمرده شده اسـت. 
حمایـت اجتماعـی به صندوقی مالی تبدیل شده اسـت كه به منزلـه ابزاری 
سیاسـی بـرای امتیازگیـری از قـوه مقننه، قضاییـه و نیروهـای نظامی عمل 
می كنـد و بـه دنبـال قطـع ضروریـات زندگـی كارگـران و خانواده هـا و 
كـودكان آنهـا اسـت. از طریق ایـن جهش، حمایـت اجتماعی مرسـوم، به 
یـک كاالی بـاارزش بـاال بدل شـده كـه تجاوزی اسـت به منزلـت اخالق 
انسـانی و نتایج اثرگذار آن روی حمایت نئولیبرال از تجاری سـازی، ریشـه 

در نابرابری هـای اجتماعی و اقتصـادی دارد.
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