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امـروزه نظــام تأمیـن اجتمــاعي از برجستــه تریــن 
مکانیسـم های تحقق عدالت اجتماعي قلمداد مي شـود. 
امـري کـه تقریباً و تنها بـا اختالف در میـزان اهمیت در 
همـه نظریه هـاي دولـت، از دولت لیبـرال تا دولـت رفاه 
و حتي دولت هاي پسـارفاهي، مشـترك اسـت. در ایران 
نیـز با شـروع مدرنیتـه، دولت ها توجـه ویـژه اي به نظام 
تأمیـن اجتماعي داشـتند. نظـام تأمیـن اجتماعي مطابق 
مقاولـه نامـه 102 سـازمان بین المللـي کار )1952(، به 
منزلـه حمایتي اسـت که جامعـه را در قبال آسـیب هاي 
اجتماعـي و اقتصـادي متعهـد مـي نمایـد تـا به واسـطه 
قطـع یـا کاهـش شـدید درآمد افـراد به علـت بیماري، 
بـارداري، حوادث و بیماري هاي ناشـي از کار، بیکاري، از 
کار افتادگي، سـالمندي، و فوت و نیز افزایش هزینه هاي 

درمـان و نگهـداري؛ به اعضـاي خود ارائـه دهد. 
برخـاف دیـدگاه رایـج، سـاختار حقوقي تأمیـن اجتماعي ایـران به 
لحـاظ اصـول الزم االجـرا براي یـک نظام مطلـوب و اثربخش، فاقد 
کاسـتي اسـت و اصول مربوطه از جملـه فراگیري، برابـري، حمایت 
دولت، حداقل بودن حمایت ها، جامعیت، پیشـگیري، توانمندسـازي، 
در حقـوق موضوعـه ایـران جایـگاه محکمـي دارند. همچنیـن، وضع 

پیشگفتار مؤسسه

نظریة دولت و ساز وکارمطلوب تامین اجتماعی  باتأکید بر
نظام حقوقی ایران
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نظـام موجـود از منظر الگـوي انتخابي نیـز محل تامل اسـت. در این پ
میـان مـي توان به سـیر تحول از الگوهاي سـنتي شـامل پـس انداز و 
الگوهـاي مداخلـه و تضمین شـخص ثالث و سـیر تدریجي به سـوي 
الگوهـاي پیشـرفته تأمیـن اجتماعـي نظیـر الگوهـاي مبتني شـغل و 
نظام هـاي عـام تأمین اجتماعي بـا رویکرد حقوق عمومي، اشـاره کرد. 
بنابرایـن باید گفـت، نظام تأمین اجتماعي ایران دسـت کـم، از منظر 
انتخـاب الگویـي مناسـب و همچنیـن بـه لحاظ سـیر تحـول تاریخي 
الگوها در گذار از سـنتي به مدرن، در وضعیتي نامطلوب نیسـت و با 

نظام هـاي اسـتاندارد فاصلـه اي ندارد.

 نظـام حقوقـي تأمیـن اجتماعي ایران، به عنوان سیسـتمی کـه از یک 
سـو اقتضـا دارد که در راسـتاي عدم وابسـتگي کامل فـرد به حمایت 
دولت قرار داشـته باشـد، و از دیگر سـو مي بایسـت در جهت پوشش 
و تعمیـم حداقلي حقوق شـهروندان در حـوزه تأمین اجتماعي مطلوب 
گام بـردارد؛ بـه دلیـل پذیـرش اصـول جهانـي و انتخـاب الگوهـاي 
و  مقررات گـذاري  سیاسـت گذاري،  حوزه هـاي  در  تنهـا  مناسـب، 
همچنیـن در عرصـه اجـرا بـا چالش های متعـددي مواجه اسـت. این 
پژوهـش سـعی دارد تـا با بررسـی تحـوالت نظریـة دولـت در حوزه 
تأمیـن اجتماعـی، موضوع را مورد تحلیل و کنـکاش قرار دهد و ضمن 
تحلیـل شـاخص های رویکـرد و الگوی مطلوب، پیشـنهادات اصاحی 
الزم را در خصـوص نظـام حقوقی ایـران ارائه نمایـد. دریافت نظرات 
و پیشـنهادات بـرای ارائه پژوهش هـای آتی مزید امتنـان خواهد بود.

شـایان ذکر اسـت کـه دیدگاه هـای ارائه شـده در این گـزارش لزومًا 
بیانگـر نظـرات مؤسسـه عالـی پژوهـش تأمیـن اجتماعی نیسـت و 
مؤسسـه در خصوص آثار ناشـی از کاربسـت پیشـنهادات و مطالب 

درج شـده در آن هیچ گونـه مسـئولیتی ندارد. 

دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه
بهار 97
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 مقدمه

در مقـام بیـان مسـئلة مـورد نظـر در گزارش پژوهشـی 
حاضـر بایـد اشـاره کـرد کـه امـروزه برخالف گذشـته 
و  بدیهـی  امـری  دولت هـا  بـودن  پاسـخگو  و  مسـئول 
علی-االصـول بی نیـاز از دلیـل، دسـت کـم در نظام هـای 
دموکراتیـک، اسـت. از ایـن رو در عرصة عمـل، آموزش، 
بهداشـت و برقراری تأمین اجتماعی برای شهروندان، سه 
حـوزة عمده ای اسـت کـه در زمـرة تکالیـف و تعهدات 

دولـت مسـئول به شـمار مـی رود. 
بـا وجـود ایـن، بایـد افـزود کـه اصـل مسـئولیت دولت هـا در ایـن 
زمینه هـا، محـل بحـث نبـوده بلکـه تنهـا میـزان حمایـت، دخالت و 
نظـارت دولت ها محل اختاف اسـت. اینکه قلمـرو حداقل و حداکثر 
تکفـل عمومـی به چه میزان اسـت و بـرای نمونه دولت هـا در زمینه 
بهداشـت یـا آمـوزش موظف بـه چه میـزان تکفل حداقلی هسـتند، 
امـری که در طول سـالیان متمادی دسـت خوش تغییـر گردیده و از 
دولـت لیبـرال )دولت کوچک( به سـمت دولت رفـاه )دولت بزرگ( 
متحـول شـده اسـت. هـر چنـد کـه با عقـب  نشـینی سیاسـت های 
رفاهـی، اکنـون بـا دورة پسـارفاهی مواجهیـم: دوره ای کـه دولت هـا 
رفـاه پـس از عـدم توانایـی در تأمین مالـی اهداف خود، چتـر رفاهی 
را بسـیار محـدود کـرده و حجـم عمده ای از پوشـش های بیمـه ای و 

نظریة دولت و ساز وکارمطلوب تامین اجتماعی  باتأکید بر
نظام حقوقی ایران
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حمایتـی را قطـع نموده انـد. متأثـر از ایـن شـرایط، این گونـه بـه نظر 
می رسـد که نظریه دولت رفاه شکسـت خورده اسـت. از طرف دیگر 
ایـن پرسـش مطرح می شـود که حال بـا توجه به واقعیـات اقتصادی 
جوامـع چـه الگویی را باید جایگزیـن دولت رفاه نمود یعنـی در زمان 
پسـا رفاهـی الگـوی مطلوب کـدام اسـت؟ از این رو گـزارش حاضر 
می کوشـد از پرتو تحلیـل و تبیین مبانی، اصول و شـاخص های تأمین 
اجتماعـی، تأثیـر آن بـر نظریه دولت را بررسـی نماید. بدیهی اسـت 
تبییـن الگوی مطلـوب دولت در حوزه تأمین اجتماعـی از جمله نتایج 
گـزارش پژوهشـی حاضر بـوده که با نظـام حقوقی ایـران نیز تطبیق 
داده می شـود تـا از رهگـذر آن بتوان میزان مطابقـت الگوی حاکم بر 
نظـام حقوقی تأمین اجتماعـی در ایران با الگوی مطلوب مشـخص، و 
در صـورت نیـاز، رهنمودهایی جهـت اصاح آن ارائـه نماید. به بیان 
دیگـر در ایـن گـزارش از میان الگوی هـای متفاوت تأمیـن اجتماعی 
بـه دنبـال یافتن الگویی مطلوب هسـتیم که از یک طـرف با واقعیات 
اقتصـادی و بودجـه دولت  ها همخوانی داشـته باشـد و از طرف دیگر 
از حداقل هـا پیـش نرود. از ایـن رو گزارش پیـش رو، آنچه به عنوان 
نتیجـه و بـرون داد بـه دسـت می آیـد بـه این مهـم می پـردازد که 
نظـام مطلـوب تأمیـن اجتماعـی با کـدام نظریـه دولـت همخوانی و 

سازگاری بیشـتری دارد.

از جملـه اهـداف گـزارش پژوهشـی حاضـر می تـوان به مـواردی از 
ایـن دسـت اشـاره کـرد: بررسـی تحـوالت نظریـة دولـت در حوزه 
تأمیـن اجتماعـی؛ تحلیل این امر کـه رویکرد و الگوی مطلـوب از چه 
شـاخصه هایی برخوردار اسـت، و همچنین بررسـی اینکه نظام حقوقی 
ایـران بـا کـدام الگو منطبق اسـت و الگـوی فعلی تا چه حـد با الگوی 

مطلوب فاصلـه دارد.

بایـد اذعـان داشـت کـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی، موسسـة عالـی 
پژوهـش تأمیـن اجتماعـی، وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی، کمیته 
امداد امام خمینی)ه(، بنیاد مسـتضعفان، بنیاد شـهید و امور ایثارگران 

7



و سـازمان بهزیسـتی از جمله نهادها و سـازمان هایی هسـتند که از نتایج کاربردی 
گزارش پژوهشـی حاضـر بهره خواهنـد برد.

از این رو، گزارش پژوهشی حاضر در سه بخش کلی و فصــل ها و گفتارهایی چند 
به شـرح زیر تنظیم شـده و در نظر دارد که در بخش نخسـت، به تبیین تعریف و 
مفهوم و ماهیت و بررسـی سـیر تحـوالت و مبانی نظری تأمین اجتماعـی بپردازد؛ 
در بخـش دوم، اصـول و شـاخص های تأمیـن اجتماعی را تبیین نمایـد؛ و در بخش 
سـوم، پـس از مـرور نظریه هـای مرتبط دولت با نظـام تأمین اجتماعـی به معرفی 
نظریـة مطلـوب و سـازگار بـا نظـام تأمین اجتماعـی پرداختـه و در جهـت اثبات 
مدعای گزارش پژوهشـی حاضر پیش رود. همچنیـن روش تحقیق گزارش حاضر، 
نظـر به ماهیـت تئوریـک آن بر مبنای گـردآوری مطالـب بـه روش کتابخانه ای 
بـوده کـه نگارنـده به منظـور روز آمدی هر چه بیشـتر مباحث، کوشـیده از منابع 

فارسـی و التین بـه روش توصیفی- تحلیلـی،  بهره گیرد.

همچنیـن در پایـان، پس از شـکر بـه درگاه خداونـد یکتا و ائمة معصومیـن)ع(، به 
ویـژه حضـرت معصومـه)س(، بجاسـت قـدردان و منت گـزار بـزرگان و عزیزانی 

باشـم کـه از آغـاز تـا انجام ایـن اثـر، نگارنـده را یاری رسـانیده اند: 

از پـدرم و مـادرم و بـرادران ارجمنـد و گرامـی ام کـه همـواره پشـتوانة محکـم 
زندگانـی ام بوده انـد؛ از اسـتادان فرزانـه و فرهیختـه ام جنـاب آقـای دکتـر محمد 
راسـخ و جنـاب آقـای دکتر عمران نعیمی کـه اثر حاضر تحت نظـارت علمی آن 
دو بزرگـوار بـه انجام رسـید؛ همچنین از جناب آقای دکتر احسـان آقامحمدآقایی 
کـه در معرفـی و تهیه منابـع و تدقیق مفاهیم صمیمانـه نگارنده را یاری رسـانیده 
و جنـاب آقـای دکتـر وحیـد آگاه که رهنمودهای وی ره گشـاینده بوده اسـت؛ در 
خاتمـه نیـز، از تمامـی بزرگورانـی که در مؤسسـة عالـی پژوهش تأمیـن اجتماعی 
موجبـات انتشـار ایـن اثـر را فراهـم نمودند، بـه ویژه جنـاب آقای دکتـر غفاری، 
جنـاب آقـای دکتر نیکوپور، جناب آقـای دکتر امامی و جنـاب آقای دکتر چربگو، 

کمال تشـکر و امتنـان را دارم.
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فصل اول
تعریف، مفهوم و اهداف تأمین اجتامعی

بخش نخست
مفهوم و مبانی نظری تأمین اجتماعی

از تأمین اجتماعی بر اسـاس نحوة نگرش و کارکرد مورد 
انتظـار از آن، می توان تعاریف گسـترده ای به دسـت داد. 
در مقـام تعریـف نخسـت الزم اسـت به جایـگاه حقوقی 
ایـن ایـده در اسـناد باالدسـتی موجـود در نظـام حقوقی 
ایـران بپردازیـم. در اصـل 29 قانـون اساسـی جمهـوری 
اسـالمی ایران، تعریف جامعـی از تأمین اجتماعی صورت 
گرفته اسـت. از این رو به طور کلی، برخورداری از تأمین 
اجتماعـی، از نظر بازنشسـتگی، بیـکاری، از کار افتادگی، 
بی سرپرسـتی، حـوادث و سـوانح، نیـاز بـه مراقبت هـای 
بهداشـتی و درمانی به صـورت بیمه ای و غیربیمه ای، حقی 
اسـت همگانی و دولت موظف اسـت طبق قوانین از محل 
درآمدهـای عمومـی و درآمدهـای حاصـل از مشـارکت 
مـردم، خدمـات و حمایت های مالی فـوق را برای یکایک 

افـراد تأمین کند.
بنابراین برای تدقیق در سـوابق و با توجه به مفاهیم کلیدی و اساسـی 
تعریـف تأمیـن اجتماعی و همچنیـن مد نظر قـرار دادن مفـاد دیگر 
اصـول قانون اساسـی، می تـوان گفت توجه بـه ایدة تأمیـن اجتماعی، 
بـه ویـژه در بندهـای 3، 8، 9، 12، و 14 از اصـل سـوم و اصول 21 و 
28، 29 بازتابیـده شـده اسـت. محتـوای ایـن اصول بر سـه امر کلی 
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بدیـن مضامین تأکیـد دارد که:

نخسـت: تأمین اجتماعی، حقی اسـت همگانی و عمومی و تکلیفی اسـت که دولت 
باید انجـام دهد؛ 

دوم: ادای این حق باید از کفایت الزم برخوردار باشد؛ 

سـوم: نظـام اجتماعـی می بایـد دارای جامعیـت، فراگیـر باشـد و خـواه در قالـب 
بیمـه ای و غیربیمـه ای مـورد حمایـت قـرار گیرد.

  بند 1. خدمات اجتماعی

خدمـات اجتماعـی، آن دسـته از خدمـات سـازمان یافته ای اسـت که بـه منظور 
سـازگار کـردن فرد و محیط بـا یکدیگر انجام می گیـرد )مجتبوی نایینـی، 1372، 
18(. تحـوالت اجتماعی و فراز و نشـیب آن هـا ضرورت توجه به خدمات اجتماعی 
را دو چنـدان کـرده اسـت. انقاب صنعتی و ظهور ماشـین و نیز جنگ های جهانی 
اول و دوم را می تـوان در ردیـف مهمتریـن مسـائلی ذکـر کـرد کـه بر اثـر آن ها 
سـازگاری متقابـل فـرد و محیـط اجتماعـی در سـده های اخیـر با چالـش روبه رو 
شـد و ضـرورت توجـه بـه خدمات اجتماعی را بیشـتر حـس کرد. بـرای رفع این 
چالش هـا، خدمـات اجتماعـی تنهـا توانمنـد کـردن فـرد را هـدف قـرار نمی دهد 
و ایجـاد محیـط اجتماعـی مناسـب را هـم مـد نظـر دارد. بنابراین سـعی می کند 
بـا اقدامـات پیشـگیرانه و تنظیم خانـواده، در راسـتای ایجاد یک محیـط اجتماعی 
مناسـب قـدم بـردارد و در کنـار آن، مراقبـت از سـالمندان و معلولیـن و خدمات 
بهداشـتی، توان بخشـی، مشـاوره و روان درمانی را در راسـتای توانمند کردن فرد، 

مـورد توجه قـرار دهد )دفتـر بین المللـی کار، 1373، 9(.

در مقـام تبییـن موضـوع بایـد اشـاره داشـت کـه هر چند ایـن نکته کـه خدمات 
اجتماعـی، در اصـل برای مسـاعدت به افراد یا گروه های آسـیب پذیر، مصیبت زده 
و گرفتـار تـدارک دیـده شـده، دور از واقعیت نیسـت؛ با توجه به گسـتره مفهومی 
خدمـات اجتماعـی، کـه پیشـگیری و کنترل و رفـع حادثه هـای اجتماعـی را خواه 

 گفتار یکم- تعریف تأمین اجتامعی
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جسـمی و خـواه روانـی در بـر می گیـرد، به نظر می رسـد موضـوع آن، تمـام افراد 
جامعه باشـد )موسـوی و محمدی، 1388، 145-144(.

بنابرایـن، در سـازگاری جامعـه بـا فـرد، نمی تـوان فـردی را اسـتثناء کـرد و در 
سـازگاری فرد با جامعه نیز بسـیاری از افراد و گروه های اجتماعی دخیل هسـتند. 
این سـخن کـه فعالیت های خدمات اجتماعی شـامل معلوالن اجتماعی، جسـمی و 
روانـی می گـردد )طالب،1377، 35(. در »سـازگاری فرد با جامعه« به خوبی منظور 
را می رسـاند. از ایـن رو، مـراد از »معلـوالن اجتماعـی« را بایـد معتـادان، زندانیان، 
روسـپیان، افـراد بی سرپرسـت، خانواده های بی سرپرسـت یا دارای سرپرسـت زن، 
سـالمندان، افـراد ولگـرد، متکـدی و... دانسـت. معلوالن جسـمی شـامل نابینایان، 
ناشـنوایان، افـراد دارای نقض عضو، بیماران صعب العـاج و... می گردند و منظور از 
معلـوالن روانـی نیز بیمـاران روانی و عقب مانـدگان ذهنی و... اسـت. برخی دامنه 
خدمـات اجتماعـی را محدودتر می بیننـد و حمایت های پیشـگیری را جزئی از آن 
نمی داننـد. بـه عقیـده ایشـان، خدمات اجتماعـی در واقع یکـی از روش هـای ارائه 
حمایت هـای تأمین اجتماعی اسـت و »از مهمترین حمایت هـای خدمات اجتماعی، 
می تـوان بـه نگهـداری افـراد بی سرپرسـت، کـودکان یتیـم و معلـوالن جسـمی و 
ذهنـی و همچنیـن بازپـروری و ایجـاد زمینه های شـغلی و مهارتی بـرای گروه های 

فوق الذکر اشـاره نمود« )پناهـی 1376، 73(.

ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت که گـروه اخیـر، تأمین اجتماعـی را به معنـای مذکور 
در مـادة 22 اعامیـه جهانـی حقـوق بشـر در نظر دارنـد که مفهومی اسـت بس 
وسـیع و البته مبهم. از این دیدگاه، تأمین اجتماعی گسـتره وسـیعی دارد و اقدامات 
پیشـگیری و نیـز »کنتـرل و رفـع آثـار خطرهـای اجتماعی« را شـامل می شـود و 
خدمـات اجتماعـی، اخـص از آن خواهـد بـود و بخشـی از فعالیت هـای تأمیـن 
اجتماعـی را عهـده دار اسـت. ولـی با توجه به تعریفـی که از خدمـات اجتماعی در 
ابتـدا ارائـه شـد، به نظر می رسـد ایـن رابطه، عکس باشـد؛ یعنی تأمیـن اجتماعی 
بـه معنـای اخـص، بخشـی از فعالیت هـای خدمـات اجتماعی بـه شـمار می آید و 
یـا حداقـل، رابطـة عمـوم و خصوص من وجـه بیـن آن دو برقرار باشـد. البته اگر 
معنـای اعـم تأمیـن اجتماعی را مد نظر داشـته باشـیم، ایـن دو واژه بسـیار به هم 

نزدیک می شـوند.

11



در پـی آنچـه بـه تحلیـل آن پرداختیـم، ایـن پرسـش بـه ذهـن می آیـد کـه آیا 
خدمـات اجتماعـی بـا مـددکاری اجتماعـی یکسـان اسـت یا دسـت کم ایـن دو 
مفهـوم بـا یکدیگـر بسـیار نزدیکنـد؟ در مقـام پاسـخ به ایـن پرسـش، اگر نیک 
بنگریـم در خواهیـم یافـت کـه هدف هـای مـددکاری اجتماعـی، جـدا از اهـداف 
خدمـات اجتماعی نیسـت. مـددکاری اجتماعـی می خواهد تـا حد امکان بـه افراد 
و گروه هـای اجتماعی مسـاعدت کند تا بتوانند اسـتقال شـخصی و اجتماعی خود 
را کسـب کننـد و بـه رضایت خاطر فـردی و اجتماعی مطلوب نائـل آیند )طالب، 

.)35 ،1377

ایـن نکتـه را هـم باید افزود کـه ارائه خدمات اجتماعی در بسـیاری از کشـورهای 
جهان، هم توسـط دولت ها و هم توسـط سـازمان های مردمی صورت می گیرد. در 
ایران، سـازمان بهزیسـتی کشـور و نیز بنیادهای خیریة مسـاعدت به بیماری های 
خـاص )بیمـاران هموفیلـی، کلیـوی و...( در حقیقـت، مثال هایـی از نهادهـای ارائه 

دهنده خدمات اجتماعی محسـوب می شـوند.

  بند 2. حمایت اجتماعی

حمایـت اجتماعی را باید مسـاعدت هایی دانسـت که از طریـق بیمه های اجتماعی 
یـا تأمیـن اجتماعـی نسـبت بـه طبقـه خـاص یـا تمـام طبقـات اجتمـاع صورت 
می گیرنـد و یکـی از راه هـای توزیـع مجـدد درآمدهـا و تأمیـن عدالـت اجتماعی 
هسـتند )مجتبـوی نائینـی، 1372، 18(. در ایـن تعریف، حمایـت اجتماعی، چیزی 
جـز هـدف یـا نتیجه فعالیت هـای تأمیـن اجتماعی یـا بیمه های اجتماعی نیسـت. 
فعالیت هـای تأمیـن اجتماعیـ  هر چه باشـدـ  یـک هدف را دنبال می کنـد و آن، 
حمایـت اجتماعـی اسـت و حمایت اجتماعی نیز به منظور رسـیدن به هدف نهایی 
تأمیـن اجتماعـی، یعنـی عدالـت اجتماعـی صـورت می گیـرد. مطرح بـودن اصل 
تعمیـم در بیمه هـای اجتماعـی، بـه واقع برای این اسـت کـه دایره مشـموالن این 
حمایـت اجتماعـی گسـترش یابـد و در نتیجـه بتوان یک قدم بیشـتر بـه عدالت 

اجتماعـی نزدیک شـد )آراسـته خو، 1374، 9(.

بـه عقیـده برخـی دیگـر، حمایـت اجتماعـی عبـارت اسـت از اقدامـات دولتی با 
هـدف حمایـت درآمـدی از افـراد یک جامعـه در این تعریف که بیشـتر بر جنبه 
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اقتصـادی حمایـت اجتماعـی تأکیـد دارد، نقش اصلی و عمـده را دولـت عهده دار 
اسـت و از طـرف دیگـر، همـه ابزارهـای اقتصـادی برای رسـیدن به ایـن حمایت 
را در بـر می گیـرد، یعنـی از بیمـه از کارافتادگی تـا مداخله در بـازار کار و کاهش 
بیـکاری )همایون پـور، 1386، 33(. در ایـن صورت، هماهنگی این مفهوم از حمایت 
اجتماعـی بـا تأمیـن اجتماعـی مورد تردیـد جدی اسـت؛ چرا کـه اوالً اگـر تأمین 
اجتماعـی بخواهد در سـایه حمایت اجتماعـی به عدالت اجتماعی دسـت یابد، این 
سـرانجام تنهـا بـا اتـکا به امکانـات دولتی میسـر نیسـت. همانگونه کـه اصل 29 
قانـون اساسـی جمهوری اسـام ایران به آن اشـاره کـرده و درآمدهـای حاصل از 
مشـارکت مردمـی را بـرای تحقق اهداف تأمیـن اجتماعی الزم و ضروری دانسـته 
اسـت؛ ثانیـاً همه ابزارها و توسـل به همه آنها برای رسـیدن بـه حمایت اجتماعی، 
در حـوزه تأمیـن اجتماعی بـه مفهوم اخص قرار نمی گیـرد. مداخله در بـازار کار و 
کاهش بیکاری، ابزاری اسـت اقتصادی، مضافاً آنکه ممکن اسـت جنبه پیشـگیرانه 
داشـته باشـد و در حوزه هایـی جدا از تأمیـن اجتماعی قرار می گیـرد؛ زیرا می دانیم 
تأمیـن اجتماعی، بـه مفهوم اخص، اصوالً از ابزارهای پیشـگیرانه اسـتفاده نمی کند.

در هـر حـال، منطـق حمایـت اجتماعـی ایـن اسـت کـه مداخلـه دولت یـا دیگر 
نهادهـا )از جملـه نهادهـای مردمـی( بـا هـدف حمایت از اقشـار آسـیب پذیر، به 
افزایـش همبسـتگی، انسـجام اجتماعی و ثبات سیاسـی منجـر شـود. بنابراین اگر 
سیاسـت های حمایت اجتماعـی به نحو مقتضی طراحی و اجرا شـود، احتمال تحقق 
شـرایط الزم بـرای توسـعة پایـدار و مبتنـی بر مشـارکت و مآالً عدالـت اجتماعی 

بیشـتر خواهد شـد )همایون پور، 1386، 33(.

حمایـت اجتماعـی بـا توجـه به اهمیتـی کـه دارد از نـگاه بانک جهانی نیـز پنهان 
نمانـده اسـت. تعریف بانک مذکـور از حمایت اجتماعی، بدین قرار اسـت: مداخله 

دولـت و حـوزه عمومی بـا هدف:

نخسـت: یـاری به افـراد، خانواده ها و جوامع همبسـته برای مدیریـت هر چه بهتر 
خطرها.

دوم: حمایت مستقیم از کسانی که با فقر شدید دست به گریبانند.
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  بند 3. مساعدت های اجتماعی

یکی از ابزارهای مورد اسـتفاده برای تحقق اهداف و سیاسـت های تأمین اجتماعی، 
مسـاعدت و یـاری اسـت. ایـن سیسـتم قدیمـی، از آنجـا کـه بـا شـأن و منزلت 
انسـان به عنوان یک موجود اجتماعی مناسـبت نداشـته و عاوه بر آن از ضمانت 
اجرایـی الزم برخوردار نبوده اسـت، نمی توانسـته ابزار سـودمندی باشـد )عراقی و 

دیگران، 1386، 18(.

امـا در دوران معاصـر، ایـن ابـزار، البتـه نـه بـه صـورت سـاده و ابتدایـی آن، در 
کنـار نظـام بیمـه ای بـرای تحقق اهـداف تأمیـن اجتماعی مـورد توجه اسـت و با 
نـام »مسـاعدت های اجتماعـی« از آن یـاد می شـود و بـرای افـرادی کـه بـه یک 
یـا چنـد دلیـل از قلمـرو برنامة اصلـی بیرون قـرار می گیرنـد یا برای کسـانی که 
حمایت هـای بیمـه ای بـرای رفـع نیازهایشـان کافی نیسـت، مـورد اسـتفاده واقع 

می شـود )دفتـر بین المللـی کار، 1992، 7(.

تأمیـن مالـی نظـام مسـاعدت ها از راه مالیات هـا اسـت، نـه از طریـق بیمـه و این 
نکتـه، تفـاوت اصلـی مسـاعدت های اجتماعی و بیمه هـای اجتماعـی راـ  به عنوان 
یـک نظـام جهـت تحقـق هدف های تأمیـن اجتماعـیـ  آشـکار می سـازد )پناهی، 

.)44 ،1376

دانمارک را اولین کشـوری دانسـته اند که این روش را به کار برده اسـت )مجتبوی 
نائینـی، 1372، 22(. بـا وجـود ایـن، امـروزه بسـیاری از کشـورها، از جملـه دیگر 
کشـورهای اسـکاندیناوی، اسـترالیا و زالندنو به این راه حل رو آورده انـد. در ایران، 
در کنـار نظـام بیمه ای از این روش نیز اسـتفاده می شـود. هر چنـد نهادهایی خارج 
از سـازمان تأمین اجتماعی، مانند کمیته امداد و بنیاد شـهید و سـازمان بهزیسـتی 
و... عهـده دار خدمـات آن هسـتند کـه البته با تصویـب قانون سـاختار نظام جامع 
رفـاه و تأمیـن اجتماعی در تاریخ 21 اردیبهشـت 1383، همه آنها در زیرمجموعة 
وزارت رفـاه و تأمیـن اجتماعـی قـرار می گیرنـد. بـه طـور کلـی باید دانسـت که 
ارائـه حمایت هـای حداقـل برای همه سـاکنان یک کشـور، می توانـد از طریق این 
روش و بـدون توجـه به میـزان حق بیمه پرداختـی انجام پذیرد و می تواند شـامل 
مسـتمری های مربـوط به سـالمندان، بیوه ها، یتیمان و یـا از کار افتادگان و... باشـد 

)دفتر بین المللـی کار، 1992، 7(.
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  بند 4. مساعدت های متقابل

مسـاعدت های متقابـل را بایـد ابزاری دانسـت که در شـرایط خاصی در گذشـته 
بـرای تحقق هدف های تأمین اجتماعی مورد اسـتفاده قرار می گرفته اسـت. امروزه 
هـر چنـد وجود ایـن روش به تنهایی کفایـت نمی کند، ولی همگان سـودمند بودن 
آن رادر کنـار نظـام بیمـه ای مورد تأکید قـرار داده انـد )عراقی و دیگـران، 1386، 
18(. در دوران معاصـر، در برخـی از کشـورهای در حال توسـعة جهان که قادر به 
طراحـی، اجـرا و تعمیـم نظام بیمه های اجتماعـی به منظور حمایت از افراد شـاغل 
نیسـتند، این مسـاعدت های متقابل به تنهایـی یا در کنار نظـام بیمه های اجتماعی 

مورد اسـتفاده قـرار می گیرد )پناهـی، 1376، 75(.

مسـاعدت های متقابـل در گذشـته، اغلب بـدون مداخله دولت صـورت می گرفته 
و هـر فـرد، داوطلبانـه عضـو آن می شـده و در قبـال پرداخـت مبالغی مشـخص، 
خـود و یـا خانـواده اش را در مقابـل برخـی وقایـع بیمـه می کـرده اسـت. انجمـن 
مسـاعدت های متقابـل در فرانسـه و انجمـن دوسـتانه در انگلسـتان را می توان به 

عنـوان مثال ذکـر کرد )نعیمـی، پرتـو، 1393، 56(.

در توضیـح باید یادآور شـد که مسـاعدت های متقابل همواره خصوصـی نبوده، در 
مـواردی نیـز بـا دخالـت دولـت، این مسـاعدت ها صبغة اجبـاری به خـود  گرفته 

اسـت و وسـیله ای بـرای پس انداز اجباری تلقی می شـده اسـت. 

طرح هـای صنـدوق احتیاط را که از جمله در کشـور ما در سـال 1309 به تصویب 
رسید، باید نوعی مسـاعدت متقابل اجباری دانست.

همچنیـن در حوزة مسـاعدت های متقابـل اجباری، مانند صنـدوق احتیاط مصوب 
1309، نقـش مسـئول توزیـع مسـاعدت ها را دولت عهده دار اسـت و با برداشـت 
اجبارِی مبالغی از دستمزد کارگران، ضمانت اجرای محکمی را برای مساعدت های 
متقابـل فراهـم می سـازد. بنابراین، دو ایـراد بنیادین بر مسـاعدت های متقابل وارد 

اسـت که وجـود آن را بـه تنهایی با تردید مواجه می سـازد:

نخست: ناهماهنگ بودن مبالغ اخذ شده با تحوالت اقتصادی، از جمله تورم؛

دوم: عـدم جامعیـت، بدین معنا که همه حـوادث را در برنمی گیـرد، بلکه حوادثی 
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را شـامل می شـود که می تواننـد موضوع پیش بینی آمـاری قرار گیرنـد، از این رو، 
اجـرای این نظام در مورد بیکاری و... به آسـانی ممکن نیسـت )فیـض زاده و مدنی 

قهفرخی، 1379، 34(.

بـا وجـود ایـن، نکتـه مثبتـی کـه وجـود مسـاعدت های متقابـل را در کنـار دیگر 
نظام هـای تأمیـن اجتماعـی تأیید می کند، این اسـت کـه مبالغ اخذ شـده در عمل 
بـه افـراد محـدودی کـه گرفتـار خطـر می شـوند، اعطـاء می گـردد و در واقع به 
صـورت خطـر احتمالی بـه دیگران انتقال می یابـد. در این نهادهـا دریافتی صندوق 
یـا مؤسسـه، در واقـع، به صـورت خطر احتمالی به دیگـران انتقـال می یابد )عراقی 

و دیگـران، 1386، 21-18(.

از ایـن رو بـا توجـه بـه تعریـف به عمـل آمـده در اصـل 29 قانون، نظـام تأمین 
اجتماعـی را می تـوان بـه صـورت زیـر ترسـیم کرد:)نعیمـی، 1393، همان(.

اصل فراگیری

حقی است عمومی

اصل جامعیت

با رعایت این سه اصل، می توان گفت تأمین اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی را به ارمغان خواهد داشت.

ابعاد نظام جامع تأمین اجتماعی

اصل کفایت

قلمرو امدادیقلمرو نظام های حمایتیقلمرونظام های بیمه ای

تکلیفی است که دولت 
باید انجام دهد

نظام جامع تأمین اجتماعی
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، 
بیکاری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، حوادث و 
سوانح، نیاز به مراقبت های بهداشتی و درمانی 
به صورت بیمه ای و غیربیمه ای، حقی است 
همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از 

محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از 
مشارکت مردم، خدمات حمایت های مالی فوق را 

برای یکایک افراد تأمین کند.
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همچنیـن تعریـف تأمین اجتماعـی مطابق اسـناد بین المللی، از جملـه مقاوله نامه ها 
و توصیه نامه هـای مهـم سـازمان بین المللـی کار1، و مهم تریـن آن هـا مقاوله نامـه 
شـمارة 102، سـازمان بین المللی کار، به منزلة نظامی دانسته شـده که در بردارندة 
حداقل هـای تأمین اجتماعی اسـت و به عنوان پایه و اسـاس هـر تعریف دیگری از 

تأمیـن اجتماعی، تلقـی می گردد. 

افـزون بـر تحلیل هـای یاد شـده، وفق مـادة 2 قانون سـاختار: »نظـام جامع تأمین 
اجتماعی شـامل سـه حـوزة کلی شـامل موارد زیر اسـت:

1. حـوزة بیمه ای: شـامل بخش بیمه های اجتماعی، از جمله بازنشسـتگی، بیکاری، 
حوادث و سـوانح، از کار افتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمانی )بهداشـت 

و درمان( اسـت.

2. حـوزة حمایتـی و تـوان  بخشـی: شـامل ارائه خدمـات حمایتی و توا بخشـی و 
اعطـای یارانـه و مسـاعدت های مالی بـه افـراد و خانواده های نیازمندی اسـت که 
بـه دالیـل گوناگـون قادر به کار نیسـتند و یـا درآمد آنان تکافـوی حداقل زندگی 

آنـان را نمی نماید.

3. حـوزة امـدادی: شـامل امـداد، نجـات در حـوادث غیرمترقبـه«. ایـن حوزه ها 
جهـت برقـراری امـور ذیـل برقرار می گـردد: 

الف( بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت

ب( بیکاری

1- الزم بـه یـادآوری اسـت کـه سـازمان بین المللـی کار در سـال 1919 در پایـان جنگ جهانـی اول در زمان 
تشـکیل کنفرانـس صلـح که ابتدا در پاریس و سـپس در کاخ ورسـای تشـکیل شـد، ایجـاد گردیـد. نهایتاً در 
آوریـل سـال 1919 تشـکیل ایـن سـازمان در کنفرانـس صلـح بـه تصویب رسـید. انگیـزه اولیه تأسـیس این 
سـازمان، جنبـه حمایتـی داشـت. شـرایط کارگـران، تعـداد رو به رشـد آن هـا و بهره  کشـی از کارگـران بدون 
توجـه بـه سـامت، خانـواده و پیشـرفت آنهـا، غیرقابـل قبـول بـود. در اولیـن کنفرانـس بین المللـی کار، دو 
نماینـده از دولـت و یـک نماینـد از کارفرمایـان و یک نماینده از کارگران هر کشـور عضـو در 29 اکتبر 1919 
در واشـنگتن گـرد هـم آمدنـد. در اولین کنفرانس، 6 کنوانسـیون بین المللی کار به تصویب رسـید که شـامل 
سـاعت کار در کارخانـه، بیـکاری، حمایـت از مـادران، شـب کاری زنـان، حداقـل سـن و شـب کاری جوانان در 
کارخانه بود. همچنین سـازمان بین المللی کار، در تابسـتان 1920 در ژنو تأسـیس و راه اندازی شـد. اشـتیاقی 
کـه باعـث سـرعت حرکـت سـازمان بین المللـی کار بود، خیلی سـریع کاهـش پیدا کـرد. به اعتقـاد برخی از 
دول، ایـن کاهـش بـه علـت تعـدد کنوانسـیون ها، نشـریات منتقدانـه و بودجـه باال بـود. بعد از جنـگ جهانی 

دوم آن هـا بیـش از 35 مقاوله نامـه و 25 توصیه نامـه بـوده اسـت.
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ج( پیری

د( در راه ماندگی، بی سرپرستی و آسیب های اجتماعی

هـ( حوادث و سوانح

و( ناتوانی های جمسی، ذهنی و روانی

ز( بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی

ح( حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند

ط( حمایـت از کـودکان و زنان بی سرپرسـت. ی( ایجاد بیمه خاص بیـوه گان، زنان 
سـالخورده و خود سرپرست

ک( کاهش نابرابری و فقر

ل( امداد و نجات

همچنیـن مطابـق مـاده 6 قانـون سـاختار، اصـول و سیاسـت های سـاختاری نظام 
تأمیـن اجتماعـی به شـرح زیر اسـت:

1( هماهنگـی در حوزه هـا بـه معنـی سـاماندهی و هماهنگـی فعالیت ها و 
خدمـات در هـر یـک از حوزه های بیمـه ای، حمایتی و امـدادی در جهت 

افزایـش کارآمـدی و منع هم پوشـانی؛
2( هماهنگـی بیـن حوزه های بیمه ای، حمایت و امـدادی با محوریت نظام 

بیمه ای؛
3( اصل مشارکت اشخاص تحت حمایت در تأمین منابع مالی الزم؛ 

4( اصل حمایت دولت و تأمین بخشی از هزینه های مالی الزم؛
5( بهینه سـازی فعالیت هـای حـوزه تأمیـن اجتماعـی از طریق تخصصی 

کـردن سـازمان ها و نهادهـای مربوط؛
6( تمرکـز سیاسـتگذاری از سـوی دولـت و عـدم تمرکـز فعالیت هـای 

اجرایی؛
 7( ایجاد فضای رقابتی بین نهادهای بیمه ای اجتماعی.

بایـد بـه این نکتة مهم اشـاره کرد که برخـی از این تکالیف از طریـق قانونگذاری، 
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برخـی از راه تأمیـن منابـع مالـی و قسـمی نیز، از طریـق نظارتی محقق می شـوند. 
مـراد از اصـول سـاختاری، اصولی اسـت که در بین سـاختارهای تأمیـن اجتماعی، 
یعنـی در بین مؤسسـات و صندوق های بیمه ای جریـان دارد. این اصول عبارتند از:

 الف( اصل رقابت پذیری در فعالیت مؤسسات و صندوق های بیمه ای اجتماعی

ب( اصل جواز فعالیت اشخاص حقوق خصوصی در زمینه بیمه های اجتماعی

ج( اصـل منـع ایجـاد هرگونـه انحصـار و کنتـرل در بـازار حمایت هـای بیمـه ای 
جتماعی ا

د( یکسـانی نرخ حق بیمه در تمامی مؤسسـات و صندوق های بیمه ای در خصوص 
پایه مزایای 

هـ( یکسـانی نـرخ حق بیمـه در تمامی مؤسسـات و صندوق های بیمـه ای درمانی 
در خصـوص مزایای پایه

 و( اصل جواز تغییر صندوق بیمه ای.1

این اصول و سیاست ها در مادة 7 قانون ساختار نیز آمده است که عبارتند از:

1( ایجـاد پایـداری منابـع مالـی نهادهـای بیمـه ای از طریـق اسـتفاده از 
منابـع عمومـی، منابع حاصـل از هدفمنـد کـردن یارانه ها، ایجـاد تعادل 
بیـن منابع و مصـارف صندوق های بیمه ای، مشـارکت دولـت و کارفرما، 
درآمد ناشـی از سـرمایه-گذاری ها و مدیریت وجوه و ذخایر دسـتگاه های 
اجرایـی دولتـی و عمومی، سـازمان ها، مؤسسـات و صندوق هـای فعال در 

قلمروهـای مختلف نظام تأمیـن اجتماعی؛
2( نظـارت مالـی بـر منابـع دسـتگاه ها، سـازمان ها، مؤسسـات، نهادها و 

صندوق هـای فعـال در قلمروهـای بیمـه ای، حمایتی و امـدادی.
افـزون بـر ایـن دو مـورد، سیاسـت های مالی نظـام جامع رفـاه و تأمیـن اجتماعی 

بدین شـرح قابل شناسـایی اسـت:

الـف( وجـوه، اموال، ذخایـر و دارایی های صندوق های تأمین اجتماعـی و درمانی در 
حکـم امـوال عمومی بـوده و مالکیت آن مشـاع و متعلق به همه نسـل های جامعه 

1- این اصل در بند الف ماده 28 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز آمده است.

19



تحت پوشـش است
ب( محاسبه مطالبات صندوق های بیمه ای از دولت براساس نرخ واقعی روز1

ج( اصل منع تحمیل بار مالی به صندوق های بیمه ای

 د( اصـل جـواز اسـتفاده از منابـع حاصل از نـذورات و مسـاعدت های مردمی در 
بیمه ای2 صندوق هـای 

در خصـوص عمومـی تلقی کـردن امـوال صندوق های بیمـه ای و درمانـی، باید به 
اثـر ایـن حکـم قانونـی اشـاره کـرد. برخـی از آثـار ایـن تلقی بدین شـرح اسـت: 
تصـرف در امـوال ایـن صندوق ها در حکم تصرف در امـوال عمومی بوده و چنانچه 
از سـوی کارمنـدان ایـن صندوق ها باشـد، مصـداق اختـاس به حسـاب می آید. 
همچنیـن ارجـاع اختافات راجع بـه این گونه اموال مشـمول احـکام عمومی راجع 

بـه ارجـاع اختافات مربـوط به امـوال عمومی خواهـد بود.

همچنیـن ایـن اصول و سیاسـت ها در مادة 8 قانون سـاختار آمده اسـت و عبارتند 
از: مشـارکت متولی نظـام جامع تأمین اجتماعی در تصمیمـات اقتصادی، خصوصًا 
در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دسـتمزدها و مشـارکت در شـورای اقتصاد، 
شـورای عالی اشـتغال، شـورای عالی کار، شـورای پول و اعتبار، شـورای عالی بیمه 

خدمات درمانی، شـورای عالی سـامت و شـورای عالـی خانواده.

1- در نظـام حقوقـی مـا، محاسـبه میـزان طلـب براسـاس ارزش روز امـری اسـتثنایی و منـوط بـه تصریـح 
اسـت. قانون گـذار 

2- ایـن اصـل در بنـد 3 مـاده 26 و مـاده 29 قانـون برنامـه پنج سـاله توسـعه نیـز تکـرار شـده اسـت: بر این 
اسـاس بـه موجـب بنـد 3 مـاده 26: »همچنیـن ایجاد هرگونـه تعهد بیمـه ای و بار مالـی خارج از ارقـام مقرر 
در جـداول قوانیـن بودجـه سـنواتی بـرای صندوق هـا ممنـوع اسـت. تعهـدات تکلیـف شـده فقـط در حـدود 
ارقـام مذکـور قابـل اجراسـت.«. مطابـق مـاده 29 نیـز: »کلیـه تصویب نامه هـا، بخشـنامه ها، دسـتورالعمل ها 
و همچنیـن تصمیمـات و مصوبـات هیئت هـای امنـا و مقامـات اجرایـی و مراجـع قـوه مجریـه، بـه اسـتثنای 
احـکام محاکـم قضایـی که متضمن بـار مالی برای صندوق های بازنشسـتگی یا دسـتگاههای اجرایـی و دولت 
باشـد، در صورتـی قابـل اجراسـت کـه بار مالی ناشـی از آن قبـًا محاسـبه و در قوانین بودجه کل کشـور و یا 
بودجـه سـاالنه دسـتگاه یـا صنـدوق ذیربط تأمین اعتبار شـده باشـد. در غیر اینصـورت، عمـل مراجع مذکور 
در حکـم تعهـد زائـد بـر اعتبـار اسـت و مشـمول پرداخت از سـوی دسـتگاه یا صندوق هـای مربـوط نخواهد 
بـود. دسـتگاه ها و صندوق هـای مربـوط، مجـاز به اجـرای احکام مقامـات اجرایـی و مراجع قوه مجریـه که بار 
مالـی آن تأمین نشـده اسـت، نیسـتند. اجـرای احکام یاد شـده فقط در حـدود منابع مذکور ممکن اسـت. در 
هـر حـال تحمیل کسـری بودجـه به دولـت و دسـتگاههای اجرایـی و صندوق هـا، غیرقابل پذیرش می باشـد. 

مسـئولیت اجـرای ایـن بنـد بـه عهده رؤسـای دسـتگاهها و صندوق هـا و مدیـران و مقامات مربوط اسـت«.
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موضـوع اصلـی این مـاده، مشـارکت فعال متولی نظـام جامع تأمیـن اجتماعی )به 
نمایندگـی از مؤسسـات و صندوق هـای نظام( در امر تصمیم گیـری در موضوعات 
مربوطـه اسـت. بدیـن ترتیب که قانون گذار به درسـتی دریافته اسـت که هرگونه 
تصمیم گیـری در موضوعـات مذکـور در مـاده، باید با هماهنگی متولـی امر تأمین 

باشد.  اجتماعی 

در واقـع ارتبـاط تأمین اجتماعی بـا حوزه های مزبور ارتباطی تنگاتنگ اسـت. برای 
نمونـه، تعیین حداقل دسـتمزد بدون اسـتماع دیدگاه ها راجع بـه تأمین اجتماعی و 

هزینه های آن فاقد مبانی کارشناسـی کافی اسـت.

افـزون بـر مـوارد یاد شـده، مطابـق مـادة 9 قانون سـاختار، اصول و سیاسـت های 
اجرایـی نظـام جامع تأمیـن اجتماعی به شـرح زیر اسـت: 

1.سیاسِت جامعیت
2. سیاسِت کفایت
3.سیاسِت فراگیری

4.سیاسِت پیشگیری
5. سیاسِت توانمندسازی

6. سیاسِت کارگستر
7. سیاسـت نیازمندیابـی فعال: رسـیدگی به حقـوق افراد با اسـتفاده از 
سیسـتم جامـع آمـاری و اطاعاتـی و تأکید بـر کرامت انسـانی و نفی 

روش هـای تحقیرآمیز.
در توضیح باید اشـاره داشـت که سیاسـت کارگسـتری، سـاز و کاری غیرحمایتی 
اسـت و بـا ایجاد زمینه های اشـتغال فـرد، امکان تأمین نیاز توسـط خـود او فراهم 
می شـود و بـه معنـای ارائه خدمـات رفاهی به شـرط انجام تعهدات معین اسـت. 

در خصـوص نقـد مـادة 9 قانـون یاد شـده نیـز، باید اشـاره داشـت که ایـن ماده، 
علیرغـم داشـتن مقررات مهـم و بنیادین، دارای ایـرادات عدیده ای، چـه در لفظ و 
چه در محتواسـت. واژه سیاسـِت مذکور در ماده، گاهی به معنی هدف و گاهی در 
معنـی اصـل به کار رفته اسـت. برای نمونه، در ترکیب سیاسـت کفایت در معنای 
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اصـل آمده اسـت که اصل مزبور از اصول مسـلم و پذیرفته شـده تأمین اجتماعی 
اسـت، بنابرایـن نمی توانـد بـه معنی هدف باشـد. بدین معنـا که دولـت نمی تواند 
هـدف خـود را ارائـه حداقـل حمایـت قـرار دهـد. در عین حـال از واژه سیاسـت 
در ترکیـب سیاسـت جامعیـت و فراگیـری افـاده هدف شـده اسـت. در حالی که 
جامعیـت و فراگیـری نیز از اصول حقوق تأمین اجتماعی اسـت. بنابراین شایسـته 
بـود تـا قانونگذار از لفظ اصل و نه سیاسـت اسـتفاده می کرد. عنوان مـاده، اصول و 
سیاسـت های اجرایـی اسـت؛ در حالی که مفاد مـاده با عنوان آن هماهنگـی ندارد. 
بدیـن توضیـح که اصولـی چون اصـل فراگیـری و کفایـت، نمی تواند جـزو اصول 

اجرایی تأمین اجتماعی محسـوب شـود. 

بـا وجـود ایـن، مفـاد مـاده متضمـن مقـررات قابـل دفاعی اسـت. از جملـه اینکه 
اهـداف نظـام تأمین اجتماعی را به خوبی روشـن می سـازد. همچنیـن نوع جدیدی 
از حمایت هـا، یعنـی حمایت هـای غیرمسـتقیم و نیـز سیسـتم نیازمندیابـی فعال 
را معرفـی می کنـد کـه طـی آن شناسـایی افـراد نیازمند با اسـتفاده از شـیوه های 
نویـن کـه متضمن صدمه کمتری به شـخصیت اشـخاص نیازمند اسـت، به عمل 
می آیـد. موضـوع دیگـر منوط کردن ارائـه حمایت به انجام برخی تعهدات اسـت. 
بـرای نمونـه، ممکـن اسـت ارائه حمایـت منوط بـه انجـام دوره هـای کارورزی یا 
کسـب مهارت هـای خـاص در دوره زمانـی معینـی گـردد. افـزون بـر نقـد وارده 
بـه مـادة 9 که به بررسـی آن پرداختیـم، این مـاده، یکی از مبانـی قانونی متضمن 
توصیـف رابطـه حقوقـی بیمـه شـده و بیمه گـر در نظـام حقـوق تأمیـن اجتماعی 
ایـران اسـت. براسـاس بنـد ی ایـن مـاده: »سـازمان ها، مؤسسـات و صندوق های 
بیمـه ای نظـام تأمین اجتماعی ماهیت تعهدی داشـته و حق بیمه شـدگان نسـبت 
بـه صندوق هـا، منحصر بـه دریافت تعهـدات قانونی اسـت«. علت گنجانـدن این 
بنـد، رفـع ابهـام از بنـد د مـاده 7 قانـون سـاختار نظـام جامع اسـت. مطابـق این 
بنـد: »وجـوه، امـوال، ذخایر و دارایی هـای صندوق های بیمه اجتماعـی و درمانی در 
حکـم امـوال عمومی بـوده و مالکیت آن مشـاع و متعلق به همه نسـل های جامعه 
تحـت پوشـش اسـت...«. قانون گذار در مقـام بیان این امر اسـت که علیرغم تعلق 
امـوال صندوق هـای بیمـه ای به بیمه شـدگان، حق بیمه شـدگان بر عین امـوال این 
صندوق هـا تعلـق نمی گیـرد، بلکـه بیمه شـدگان حـق دارنـد تـا در فـرض وجود 
شـرایط قانونـی برخـی حمایت ها و مزایـا را مطالبه نماینـد؛ در برابـر، صندوق نیز 
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مکلـف اسـت تـا در صورت وجود این شـروط، به تعهـد خویـش در ارائه حمایت 
و مزایا عمـل نماید.

مطابـق مادة 10 قانون سـاختار نیز، : »اتخاذ سیاسـت های یارانـه ای در چهارچوب 
قانـون و براسـاس سیاسـت های کلـی نظام بـه منظور هدفمنـد کـردن یارانه ها، با 
اسـتفاده از نظام هـای اطاعاتـی جامع و مسـنجم کشـور مانند طرح کـد ملی و یا 
نظـام مالیاتـی کشـور، صورت می گیـرد. به نحوی که بـه تدریج یارانـه اعطایی به 
خانواده هـای پردرآمـد کاهـش یافته و یـا حذف گـردد و میزان یارانـه اعطایی به 
خانواده هـای کم درآمـد، افزایـش یابـد. منابـع حاصـل از حـذف یا کاهـش یارانه 
خانواده هـای پردرآمـد، بـرای تأمیـن منابع مورد نیـاز نظام جامـع تأمین اجتماعی 

منظور خواهد شـد«. 

در جهـت اجـرای سیاسـت مذکور، قانون هدفمند کـردن یارانه ها در سـال 1388 
بـه تصویب رسـید. مطابـق این قانون، در مرحلـه اول یارانه به همـه افراد متقاضی 
پرداخـت می  شـود. در مراحـل آتـی، یارانـه  بـه سـمت افـراد نیازمند سـوق داده 

می شـود1 .

بـا لحـاظ آنچـه راجـع بـه تعریـف تأمیـن اجتماعی یاد شـد، بـه شناسـایی حوزة 
مفهومی تأمین اجتماعی شـامل دو مفهوم عام و خاص تأمین اجتماعی، می پردازیم.

  بند 1. مفهوم عام تأمین اجتماعی

تأمیـن اجتماعـی به حمایت هایـی اطاق می گردد کـه قانون گذار به اشـخاصی که 
بـه علت ناتوانی یا کم  توانی در اشـتغال در معرض خطر فقـر2 قرار می گیرند، ارائه 
می نمایـد. خاسـتگاه این ایـن تعریف را می تـوان در قانون تأمین اجتماعی فرانسـه 

سـراغ گرفـت.3 در این تعریف، توجه بـه پاره ای نکات الزامی اسـت:
1- در این باره، ن.ک ماده 7 قانون ساختار نظام جامع.

2- الزم بـه توضیـح اسـت کـه ایـن ناتوانـی می تواند به صـورت واقعی نمود یابـد یا اینکه به عنـوان یک فرض 
حقوقی )FICTION(، در نظر گرفته شـود.

3- Article 111, 1-“… Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risqué de toute 
nature susceptible de réduiré ou de supprimer leur capacité de gain de gain. Elle couvre 
également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille… ».

ـ مفهوم تأمین اجتامعی  گفتار دوم 
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الف- مبنای قانونی داشتن حمایت ها )نقش آفرینی قانون گذاران(

در اصـل، حمایتـی در حـوزه تأمین اجتماعی قرار می گیرد که مبنای قانونی داشـته 
باشـد. بـه عبارتی، از طـرف قانونگذار به عنوان یک حق مـورد حمایت قرار گرفته 
باشـد. از این رو مسـاعدتی که تحت عنوان صدقه یا با انگیزه های انسـان دوسـتانه 
دیگـری بـه افـراد نیازمند می شـود، اگر چـه در رفع فقـر آن ها مؤثر اسـت، ولی تا 
زمانی که براسـاس سـاختاری نظام مند از سـوی دولت جذب و ارائه نشـده باشـد، 
در حـوزه تأمیـن اجتماعـی، به مفهـوم نوین خود قـرار نمی گیرد. این مسـاعدت از 
طـرف قانون گـذاران ارائه می شـود. بـه بیانی، ارائـه حمایت های تأمیـن اجتماعی، 
وظیفـه دولـت اسـت نه افراد یـک جامعه. در نتیجه مسـاعدت هایی کـه در قالب 
زکات و فطریـه بـه عمل می آیـد، جزء حمایت  های تأمین اجتماعـی در مقام انجام 

نیست. تکلیف دولت 

 مبنای ارائة حمایت ها

مبنـای ارائه حمایت های تأمیـن اجتماعی، جلوگیری از خطر کاهش درآمد اسـت. 
البتـه ایـن خطـر می توانـد واقعـی یا فرضی باشـد. بـرای نمونـه، مسـاعدتی که از 
طـرف سـازمان های حمایتـی، ماننـد کمیتـه امـداد ارائه می گـردد و یا مسـتمری 
بازماندگانـی کـه بـه پـدر و مادر بیمه شـده متوفـی ارائه می شـود، مبتنـی بر فقر 
واقعـی اسـت. از ایـن رو چنانچه ثابت شـود این دو دسـته فاقد نیاز مالی هسـتند، 

از دریافـت حمایـت محروم خواهند شـد.

 همچنیـن برخـی از حمایت هـای تأمیـن اجتماعـی بر مبنـای عدم اشـتغال واقعی 
یـا فرضـی ارائه می شـوند. بـرای نمونـه، مسـتمری بازنشسـتگی علی االصـول به 
سـالمندانی پرداخـت می گـردد کـه اشـتغال بـه کار نداشـته باشـند. با ایـن حال، 
ممکـن اسـت دریافـت برخـی حمایت ها فرع بـر عدم اشـتغال واقعی نباشـد، ولی 

قانون گـذار، این طـور فـرض کـرده اسـت که افـراد مشـابه نوعـاً بیکارند. 

در حقـوق انگلسـتان نیـز، اصطاح تأمین اجتماعی بـه مجموعـه ای از مزایا اطاق 
می گـردد کـه معموالً به شـکل نقدی به متقاضیان واجد شـرایط قانونـی پرداخت 

می شـود. بـر ایـن اسـاس، در ایـن کشـور، برخـاف کشـورهای اروپـای غربـی، 
مراقبت هـای پزشـکی یـا حمایت هـای راجـع بـه اشـتغال و آمـوزش، جـزء نظام 
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تأمیـن اجتماعی محسـوب نمی شـود )پارتینگتـون، 2000، 5(.

  بند 2. مفهوم خاص تأمین اجتماعی

تأمیـن اجتماعـی در معنـای خـاص چنانکـه یـاد شـد، حمایتی دانسـته می شـود 
کـه از بیمه پـردازان و افـراد تحـت تکفـل آنـان در برابـر خطرهایی چـون پیری، 
از کارافتادگـی، بیمـاری و مـرگ در قالـب یک نظام منسـجم و قاعده مند به عمل 
می آیـد. ایـن تعریـف با مفهوم تأمیـن اجتماعی در قانـون تأمین اجتماعـی ایاالت 

متحده تائـم دارد )عراقـی و دیگـران، 1386، 2(.

از ایـن رو، نظـام تأمیـن اجتماعـی در معنای خـاص، کلیه مشـموالن صندوق های 
بیمـه ای اجتماعـی را در برمی گیـرد؛ بـه گونـه ای که بـا پرداخت حق بیمـه مقرر، 
مطابـق مقـررات مربوط بـه بیمه های اجتماعـی، اشـخاص از حمایت های مختلفی 
نظیـر دریافت مسـتمری های بازنشسـتگی، بازمانـدگان، از کار افتادگـی، خدمات 
درمانی و... برخوردار می گردند. بنابراین، کلیه شـاغان بیمه پرداز، اعم از شـاغلین 
لشـکری و کشـوری و کارکنان بخش خصوصی، مشمول تأمین اجتماعی به معنای 

هستند. خاص 

الف- نقش دولت در تحقق تأمین اجتماعی در مفهوم خاص

در برخـی صندوق هـا مانند سـازمان تأمیـن اجتماعی، تأمین بخشـی از منابع مالی 
بـه عهده دولت اسـت. وفق مـاده 28 قانون تأمین اجتماعـی، 3 درصد از حق بیمه 
کارگـران از سـوی دولـت پرداخـت می شـود. در برخی صندوق هـا، مانند صندوق 
بازنشسـتگی کشـوری، دولت سـهم کارفرمایی دارد. بدین معنا که برخی از منابع 
مالـی صنـدوق، از سـوی دولت تأمیـن می گـردد. در توضیح باید افـزود که دولت 

در تحقـق تأمیـن اجتماعـی به مفهوم خـاص، نقش کارفرمـا را ایفا می کند.

ب- بررسی مقایسه ای مفاهیم عام و خاص تأمین اجتماعی 

1. از جهت قلمرو

تأمیـن اجتماعـی بـه مفهـوم خـاص ابـزاری اسـت، بـرای تحقـق اهـداف تأمین 
اجتماعـی بـه مفهـوم عام. بـه عبارتی ارائـه حمایـت از طریق بیمه هـای اجتماعی، 
شـیوه ای اسـت در جهـت ارائـه حمایت هـای تأمیـن اجتماعی شـیوه ای اسـت در 
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جهـت ارائـه حمایت هـای تأمیـن اجتماعـی به مفهـوم عام. 

از ایـن رو، می تـوان گفـت قلمرو تأمین اجتماعی به مفهوم عـام از جهت قلمرو اعم 
اسـت از تأمیـن اجتماعـی بـه مفهوم خـاص؛ به نحوی کـه می توان گفـت بین این 
دو مفهـوم رابطـه عمـوم و خصوص مطلق وجـود دارد. بهترین تغییـر از این رابطه 
در مـاده 9 میثـاق بین المللـی حقـوق اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگـی 1966 آمده 
اسـت. بر این اسـاس، برخـورداری از تأمین اجتماعی، از جملـه بیمه های اجتماعی، 

از جمله حقوق اشـخاص اسـت.

2. از جهت اشخاص تحت حمایت

در خصـوص مشـموالن تأمیـن اجتماعـی بـه مفهـوم عـام، بـه تبصـرة 1 مـادة 
1 قانـون سـاختار مراجعـه می کنیـم: »برخـورداری از تأمیـن اجتماعـی، به نحوی 
کـه در ایـن قانـون می آیـد، حـق همـه افـراد کشـور و تأمیـن آن، تکلیـف دولت 
محسـوب می شـود«. تنظیم مناسـب این تبصـره قابل توجه اسـت. بدیـن ترتیب 
کـه حـق مقابل مفهوم تعهد اسـت. به عبارتی حـق افراد جامعه در برخـورداری از 
حمایت هـای تأمیـن اجتماعی، مازمـه دارد با تکلیف دولت بـه ارائه حمایت. البته 
بایـد اذعان داشـت کـه کاربرد واژه حـق و تکلیف در این تبصـره در معنای واقعی 
خـود نبـوده اسـت؛ زیـرا اوصاف حـق از جملـه قابلیت مطالبـه و ضمانـت اجرای 

حقوقـی را با خود نـدارد.

در حالـی کـه مشـموالن تأمیـن اجتماعـی به مفهوم خاص، بیمه شـدگان هسـتند. 
مقصـود از بیمـه شـده، شـخصی اسـت که بـا پرداخـت مبالغی تحت عنـوان حق 
بیمـه از حمایت هـای تأمیـن اجتماعـی سـازمان یـا مؤسسـه بیمه گر1 برخـوردار 
می شـود. مطابـق بند ط مـاده 9 قانون سـاختار: »ارائه تعهدات بیمـه ای صندوق ها 
در قبـال افـراد عضو و تحت پوشـش براسـاس قاعـده عدالت و به تناسـب میزان 
مشـارکت )سـنوات و میزان پرداخت حق بیمه( و با تنظیم ورودی ها و خروجی ها، 
طبـق محاسـبات بیمه ای صورت می پذیـرد«. از این رو، باید گفت دایرة مشـموالن 

تحـت حمایـت  تأمیـن اجتماعی بـه مفهوم عام، بسـی افـزون از مشـموالن تأمین 
اجتماعـی به مفهوم خاص، هسـتند.

1- Insurer.
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3. از جهت اصول حاکم

گفته شـد که تأمین اجتماعـی به مفهوم خاص، از طریق مؤسسـات و صندوق های 
بیمـه ای ماننـد سـازمان تأمیـن اجتماعـی محقق می گـردد. ایـن قبیل سـازمان ها 
و صندوق هـا در زمـره بیمه هـای اجتماعی انـد و از اصـول حاکـم بـر بیمه هـای 
اجتماعـی پیـروی می کنند. ولی در تأمین اجتماعـی به مفهوم عام، ضرورتـاً از ابزار 
بیمـه اجتماعی1 اسـتفاده نمی شـود و از این رو خبـری از اصول حاکـم بر بیمه های 
اجتماعـی نیسـت. همچنین در تأمیـن اجتماعی به مفهوم عام، اصل غیرمشـارکتی 
بـودن حمایـت و در آن دیگـری اصلـی مشـارکتی بودن مزایـا جاری اسـت. اولی 
حقـی اسـت برای ملت کـه در برابر تکلیف دولت قـرار می گیـرد، در حالی که در 
دومی، بیمه شـدگان براسـاس شـرایط بیمه پردازی، حقی را بر سـازمان یا صندوق 

بیمه ای پیـدا می کنند.

4. از جهت نقش دولت

در تأمیـن اجتماعـی بـه مفهـوم عـام، دولـت تکلیـف دارد تا بـه طور مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم ارائـه حمایـت نمایـد و هزینـه الزم را تأمیـن کنـد. در حالـی که در 
تأمیـن اجتماعـی بـه مفهـوم خـاص، دولـت بیشـتر نقـش ناظـر و حامـی دارد. 
سیاسـت گذاری های الزم و تهیـه قوانین مناسـب برعهـده دولت اسـت و در عین 
حـال بایـد تعهـدات صندوق هـای بیمـه ای را تضمیـن نمایـد. مطابق بنـد ح ماده 
9 قانـون سـاختار: »حقـوق افـراد عضـو و تحت پوشـش در قبال تعهـدات قانونی 
سـازمان ها، مؤسسـات و صندوق هـای بیمـه ای ایـن نظـام، تحت ضمانـت دولت 
خواهـد بـود و دولت مکلف اسـت تمهیـدات مالی، اعتبـاری و سـاختاری الزم در 

ایـن زمینـه را اتخـاذ نماید«.

5. از جهت رسالت و هدف

تأمیـن اجتماعـی بـه مفهـوم عام، اهـداف مختلفـی را دنبـال می کند که مبـارزه با 
فقـر2، ایجـاد عدالـت اقتصـادی3، حفـظ کرامت انسـانی4، ایجـاد امنیـت خاطر در 

1- Social Insurance / assurance social
2- Poverty
3- Economic Justice
4- Human Dignity
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دورانـی کـه افـراد جامعـه به دالیلـی قادر بـه کار نیسـتند و... در زمره آن اسـت. 
همیـن اهـداف در تأمیـن اجتماعـی بـه مفهوم خـاص نیز دنبال می شـود، بـا این 
تفـاوت که رسـیدن بـه این اهـداف در اولی، رسـالت اصلـی ارائه دهنـده حمایت 
)دولـت( اسـت و در دومـی، نتیجه انجـام وظایف قانونی مؤسسـات و صندوق های 
بیمـه ای اسـت. بدیـن توضیح که تکلیف اصلی مؤسسـات و صندوق هـای بیمه ای، 
ارائـه حمایـت در چهارچـوب مقررات قانونی اسـت کـه ارائه حمایـت را منوط به 
بیمه پـردازی می کنـد؛ البتـه نتیجه انجام این تکلیف، رسـیدن به اهدافی اسـت که 
دولت هـا در تأمیـن اجتماعی بـه مفهوم عام دنبال می کننـد. )کارنـی، 2006، 44(.

6. از جهت تکلیف نهاد ارائه دهندة حمایت

دولـت بـه صرف دولـت بودن، مکلف اسـت حمایت های تأمین اجتماعـی را برای 
آحـاد جامعـه فراهم نماید. به عبارتی مبنای تکلیف دولـت، نمایندگی وی از عموم 
و نیز در دسـت داشـتن اموال عمومی اسـت. در اصل 29 قانون اساسـی ما، تکلیف 

دولـت بـه ارائه حمایت های تأمین اجتماعی منوط به هیچ شـرطی نشـده اسـت. 

از همیـن روسـت کـه این گونـه امـور جـزو وظایـف حاکمیتـی دولت به حسـاب 
می آیـد. در حالـی کـه در تأمیـن اجتماعـی بـه مفهـوم خـاص مبنـای تکلیـف 
مؤسسـات بیمـه ای، بیمه پـردازی متقاضیان حمایت اسـت کـه برمبنـای قانون و 
یـا قـرارداد موجـد تکلیف بـه ارائه حمایت اسـت.همچنین می توان گفت سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی، یکـی از ارائه دهنـدگان حمایت هـای تأمین اجتماعـی به مفهوم 
خـاص و از متولیـان امـر تحقق حمایت های اصل 29، کـه همان تأمین اجتماعی به 
مفهوم عام اسـت، محسـوب می شـود )نعیمی، عمران و دیگران، 1389، 20(. ماده 
1 قانـون تأمیـن اجتماعـی 1354 نیـز در این معنا تصریـح دارد: »به منظـور اجرا 
و تعمیم و گسـترش انواع بیمه های اجتماعی... سـازمان مسـتقلی به نام »سـازمان 

تأمین اجتماعـی«.... تشـکیل می گردد«.
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فصل دوم 
مبانی و تحوالت تأمین اجتامعی

در ایـن فصـل، مبانـی و تحـوالت تأمین اجتماعـی را طی 
سـه گفتـار پـی خواهیـم گرفـت. در وهلـة نخسـت بـه 
تحلیـل مبانی نظری تأمیـن اجتماعی می پردازیم، سـپس 
مبانـی تاریخی آن را بررسـی خواهیم کرد و سـرانجام به 
سـیر تحـوالت و زمینه های پیدایش ایـدة تأمین اجتماعی 

خواهیـم پرداخت.

در بـدو امـر باید به این نکتة کلی داشـت که شـاید بتـوان گفت هیچ 
گاه، آنچـه توسـط دولـت به عنـوان اندیشـه ها و اصول بیان می شـود 
سیاسـت ها را تعییـن نمی کند و اصول به اصطـاح، توجیهاتی عقانی 
هسـتند بـرای تصمیم هایـی که به هـر حال بایـد اتخاذ شـود )بلیک 
مـور، 1385، 63-65(. از ایـن رو در گفتـار حاضر، به کلی ترین مبانی 
نظـری و ارزشـی که در سـاخت اندیشـة تأمیـن اجتماعی و توسـعه 

نظـام تأمیـن اجتماعی مطلوب سـهم دارند، اشـاره خواهیم کرد:
  بند1. حق ها1

تأمیـن اجتماعـی درواقع، به مثابة یکی از حقوق طبیعی2 مطرح اسـت 

1- Rights
2- Natural Rights

ـ مبانی نظری  گفتار یکم 

بخش نخست
مفهوم و مبانی نظری تأمین اجتماعی
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کـه بـه خودی خـود و بدون نیاز به جعـل قانون گذار موجود اسـت و همه حاکمان 
مکلـف به شناسـایی ایـن حق های طبیعـی هسـتند. و همچنین توجه بـه این مهم 
کـه تأمیـن اجتماعـی همچـون یکـی از حقـوق بشـری که هر انسـانی بـه صرف 
انسـان بـودن و فـارغ از جنس1، نـژاد2، تابعیت3، رنگ4، سـن5، مذهب6، شـغل7 و 
نظایـر آن، داراسـت. بـرای نمونه حق حیـات )مادة 3 اعامیة جهانی حقوق بشـر(، 
حـق برخـورداری از امنیـت )مادة 22 اعامیـه(؛ حق بر تأمین اجتماعـی )مادة 34 
منشـور حقـوق بنیادیـن اروپا(؛ جملگی معـرف وجة حقوق بشـری تأمین اجتماعی 

اسـت )نعیمی، عمران و پرتـو، 1389، 37-36(.

در ادامـه بـرای تبییـن بیشـتر ایـن وجـة حقـوق تأمیـن اجتماعـی، وفـق نظریـة 
»مارشـال«8 به وجوه حق بشـری بودن تأمین اجتماعی در سـه بخش، می پردازیم.

الـف( »حق هـای مدنـی«:9 حق هـا آزادی هـای اساسـی قانونـی را در برمی گیـرد، 
مانند آزادی انتشـاروبیان؛

 ب( »حق هـای سیاسـی«:10 کـه مبتنـی برآزادی، اسـتقال بر اسـاس حـق رأی، 
مشـارکت در احـزاب سیاسـی و پرسشـگری از دولت بنا نهاده شـده اسـت؛

 ج( »حق هـای اجتماعـی«:11 کـه درگیر با تعهدات بیشـتری اسـت از جمله حق 
دسترسـی بـه منابـع آموزشـی، حقـوق تأمیـن اجتماعی کـه از منظـر تاریخی این 
سـه مقولـه بـه تدریج توسـعه یافته انـد )بلیک مـور، 1385، 59( و اساسـاً شـامل 
حقـوق خـاص و ویـژه ای می شـد و مرتبـط بـا عضویـت در یک مجموعـه حقوق 

1- Gender
2-Race
3-Natinal origin
4- Colour
5- Age
6- Religion
7- Occupation
8- Marshall
9- Civil rights
10- Political rights
11- Social rights
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اختصاصی بود. مثًا در انگلسـتان این حقوق بر اسـاس »حق شـهروندی«1 اسـت، 
بـه دیگـر معنا شـهروند بودن حقی اسـت که خود حقوقـی دارد، البته این فلسـفه 
نیـز انحصـارات یـا محدودیت هایـی دارد و به همان انـدازه ای که می تواند شـامل 
حقـوق افراد شـود، قادر اسـت حقوق آنـان را کتمان کند، مثا حق شـهروند بودن 

در مقابل نداشـتن حقوق شـهروندی )کامـکار، 1383، 21(.

بیشـتر متفکران سیاسـی جدید اندیشه های خود را بر حسـب حقوق یا استحقاقات 
بیـان کرده انـد، به همین علت در وهلة نخسـت، این نکته اهمیـت دارد که بتوانیم 
بیـن حقـوق قانونـی و حقوق اخاقی قائل به تمایز شـده، و مشـخص کنیـم که در 
مباحـث سیاسـت اجتماعـی و دولت های رفاهی کدام دسـته از حقـوق مذکور مور 

نظر اسـت )اندرو هیـوود، 1383، 281(.

  بند2. آزادی

مفهـوم آزادی در یـک روایـت کلی، یعنی فـرد نباید از کاری کـه می خواهد انجام 
دهد باز داشـته شـود، و این مفهوم خود دارای سـه بعد اسـت:

الف( روان شناختی: افراد باید قادر به انتخاب باشند؛

 ب( منفی2: افراد نباید مورد ممانعت قرار گیرند؛

 ج( مثبت3: ا فراد باید قادر به عمل کردن باشند؛

 اصـوالً در دیدگاه هـای اجتماعـی، فقـر آزادی را نفـی یـا خنثـی می کنـد4 )آمارتیا 
سـن، 1382، 101(. امـا بهزیسـتی موجب توانمنـدی افراد و آزادی آنان می شـود 
می تـوان گفـت کـه آزادی هـم یـک مفهـوم و هم یـک اصل اسـت و حـول یک 
پرسـش محوری می چرخـد: »آزادی یک فـرد چگونه با آزادی جمع سـازش پذیر 
اسـت؟«، )کامکار، 1383، 22(. اندیشـمندانی چون افاطون و ارسـطو معتقد بودند 
کـه آزادی فقـط وقتـی می توانـد تحقـق پذیـرد که مختصـات فـردی و اجتماعی، 

1- Citizenship
2- Negative
3- Positive

4- در ایـن چشـم انداز، فقـر را بایـد بیشـتر بـه مثابـۀ محرومیـت از توانمندی های پایـه ای دید تا صرفـاً پایین 
بـودن درآمـد، که ماک معمول تشـخیص فقر اسـت.
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بـه شـکلی معقول و سـازگار با الزامـات ناشـی از اصل عدالت هماهنگ شـوند، به 
نظـر آنهـا آزادی مقوله ای خاص شـهروندان نخبـه بود، اما در عصـر مدرن برخی 
آزادی را مظهـر منافـع شـخصی در یک بـازار آزاد سـرمایه داری می پندارند، آدام 
اسـمیت معتقـد بود که بـازار آزاد ابزاری اسـت که به واسـطة آن آزادی یک فرد 
می تواند با آزادی دیگران سـازگار شـود. )پتریک، 1383، 49(. فیلسـوفان سیاسـی 
مـدرن نیـز آزادی را یکـی از مبانـی حاکمیـت قانـون می دانند. )مرکـز مالمیری، 
1385، 82(. امـا در نهایـت بایـد گفـت که به دشـواری می توان دربـارة دانش واژة 
آزادی بحث کرد، زیرا دانشـمندان اجتماعی و فیلسـوفان در همان حد متعارفی آن 
را بـه کار برده انـد که نظریه پردازان سیاسـی، اما توجه آنها بـه این مفهوم متفاوت 
اسـت، بـه عنوان مثـال در فلسـفه، آزادی را به طور معمول صفـت و خاصیت اراده 
می داننـد، در حالـی کـه در اقتصـاد و جامعه شناسـی، آزادی را همیشـه یک رابطة 
اجتماعی می دانند، اما بسـیاری بهترین راه شـناخت آزادی را مشـخص کردن آن 
از »نا آزادی« می دانند، و بیشـتر مناقشـات در این باب نیز ریشـه در همین تمیز 

دارد. )اندرو هیـوود، 1383، 375(.

  بند3. برابری

برخـی معتقدنـد برابـری طلبی، نه وجـه افتراق که وجه مشـترک مکاتب مختلف 
فلسـفه واقتصاد سیاسـی اسـت و تمامی نظریات مهم اخاقی در مورد سـاماندهی 
اجتماعـی در تأیید برابری براسـاس یکی از متغییرهای کانونی مشـترک هسـتند، 
و اگـر بـه نفـی نوعـی از برابـری بپردازنـد در واقع به دنبـال تأیید نوعـی دیگر از 
برابری هسـتند )آمارتیاسـن، 1379، 4(. این اصل برای کسـانی که در طرف چپ 
طیـف سیاسـی قـرار دارند به معنـای ابزارها و سـازوکارهایی بـرای ایجاد خدماتی 
بهتـر و در نتیجـه جامعـه ای منصف تـر اسـت، اما از منظر طیف راسـت سیاسـی 
بـه معنـای هزینـه قابل توجـه و »بـار مالیاتی«1 بـرای صاحبـان درآمدهـای باالو 
متوسـط اسـت )بلیک مور، 1385، 34(. بسـیاری دیدگاه برابری را سـیمای تعیین 
کننـدة اندیشـة سیاسـی جدیـد می دانند، بدیـن معنا کـه متفکران عهد باسـتان و 
سـده های میانـه پذیرفتـه بودنـد که سلسـله مراتب، وضعیتـی طبیعی یـا ناگزیر 
اسـت، امـا متفکـران جدیـد معتقدنـد کـه همـة انسـان ها ارزش اخاقـی برابری 

1- Taxation
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دارنـد؛ برابـری مفهـوم پیچیـده ای اسـت و به تعـداد شـیوه های مقایسـة اوضاع و 
احـوال زندگـی انسـان صورت هایـی از برابری وجـود دارد، به عنوان مثـال برابری 
در فرصـت، نیازمنـد حرکـت در جهـت رسـیدن بـه برابـری بیشـتر اجتماعی و 
اقتصـادی اسـت در حالـی کـه برابرسـازی در نتایـج دگرگونی های بنیـادی را در 
بسـیاری سـطوح اجتماعی می طلبـد، به دیگر سـخن، توجه به نتایـج، نه فرصت ها 
نظـر را از بخت هـا بـه پاداش هـا می کشـاند، یعنی از آغـاز زندگی به نتایـج پایانی 
آن، در حالـی کـه برابری فرصت به یک جامعة شایسته سـاالر و تحت فرمانروایی 
نخبگان و روشـنفکران می اندیشـد )انـدرو هیـوود، 1383، 425-433(. به هرحال، 
برابـری مفهومـی فلسـفی و هم اصلی سیاسـی اسـت، که نمی توان به شـکل مطلق 
بـه آن نگریسـت، بـه عنـوان مثال هنگامی کـه در مـورد برابری اجتماعی سـخن 
می گوییـم منظـور ما مسـاواتی خام نیسـت بلکـه اصوالً میزانـی مطلـوب از برابر 
سـازی مـد نظر اسـت، بـه عبارت دیگـر میزانی حداقـل از ثروت، که نبایـد اجازه 
داد هیچکـس بـه پایین تر از آن سـقوط کند؛ بدیهی اسـت که یک مسـاوات طلب 
بـه آسـانی تصدیـق می کند کـه آدمیـان از جهت برخـی خصوصیات بـا یکدیگر 
تفـاوت دارنـد، و لـذا نمی تـوان ادعا کرد که همگان می بایسـت بـه صورت مطلق 

برابر باشـند )پتریـک، 1388، 92-85(.

  بند 4. انصاف

در اندیشـه برابـری تمایلـی وجـود دارد کـه در صدد اسـت مـا را بر »یکسـانی«1 
یـا »شـباهت«2 متمرکـز کنـد، امـا یـک »رویکـرد منصفانه«3 بـه این معنا اسـت 
کـه بـا افـراد منصفانـه و عادالنـه، امـا به طور متفـاوت برخورد شـود، تـا مطمئن 
شـویم در نهایـت »برابـری«4 بـرای آن هـا میسـر خواهـد بود، بـر این اسـاس در 
سیاسـتگذاری های اجتماعـی منصفانه، با هر خانواده بـه طور متفاوت رفتار می کنند 
کـه بسـتگی به نیازهـا و شـرایط آن هـا دارد )بلیـک مـور، 1385، 43(. انصاف را 
معمـوالً در دو معنـای اصطاحـی بـکار می برند: یکـی در مفهوم برابری اسـت در 
حقـوق شـکلی و ماهـوی و دیگری آنکـه در تصمیم گیـری در برابر وجـدان و حق 

1- Sameness
2- Similarity
3- Equitable approach
4- Equally
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عواملـی دیگر را دخالت می دهد )بشـیریه و دیگـران، 1383، 110(، اما در مباحث 
مربـوط به سیاسـت اجتماعـی خیلی با این تعاریـف و اصطاحـات کاری نداریم و 
همانطـور کـه در باال نیز اشـاره کردیـم، رویکردی عدالت محور بـا در نظر گرفتن 
تفاوت هـا مدنظـر اسـت؛ بـر همیـن اسـاس به کار بسـتن اصـل انصـاف می تواند 
مشـکاتی را بـه وجـود آورد، زیرا تقاضای انصـاف، تعریف قابل قبـول و کاملی از 
نیاز هـای انسـانی را طلـب می کنـد، که بـه راحتی نمی تـوان در برخـورد با طبقات 

مختلـف اجتماعـی آنهـا را تعریف و احصاء کـرد )بلیک مـور، 1385، 45(.

  بند 5. شهروندی

مفهـوم شـهروندی را مبتنـی بـر دو اصـل می تـوان دانسـت: اول دولتـی تکثرگرا 
و دمکراتیـک، زیـرا دولت هـای دیکتاتوری و سـلطنتی دارای رعیت هسـتند؛ دوم 
وجـود جامعـه مدنـی بـاز و آزاد، و بـر همیـن اسـاس دولـت و جامعه مدنـی باید 
عامـل متعادل کننده یکدیگر باشـند. )بشـیریه و دیگـران، 1383، 120(. همانطور 
کـه دمکراسـی های لیبـرال بـر آزادی و دمکراسـیهای تـوده ای بر برابـری اهمیت 
خاصـی می دادنـد، »میانـه روان جدیـد«1 یـا به عبارتی سوسـیال دمکراسـی نو به 
مفهـوم شـهروندی فعاالنـه افـراد در حاکمیـت معتقد اسـت )آلن دوبنـوا، 1378، 
147(. آنهـا افـزون بـر حقوق سـنتی  ماننـد آزادی بیـان و آزادی اجتمـاع بر نیاز 
حیاتـی بـه حقـوق کـه از مداخلـة حکومت بر می آیـد تأکیـد دارند، آن هـا حقوق 
اقتصـادی و اجتماعـی را صرفـاً حقـوق مشـروع شـهروندی نمی دانند بلکـه آن  را 
بنیـان زندگـی متمدن تلقی می کنند، سوسـیال دمکرات ها بدان سـبب به اندیشـة 
شـهروندی اجتماعـی جذب شـدند که این اندیشـه بـه همة شـهروندان جایگاهی 
بـا معنـا در جامعه می دهد؛ شـهروندی در اندیشـة سیاسـی یونان باسـتان ریشـه 
دارد، همچنیـن یکی از موضوع های اصلی جمهوری خواهی اسـت، یک شـهروند در 
سـاده ترین صـورت، عضـو اجتماعی سیاسـی اسـت که ردیفـی از حقـوق و ردیفی 
از تکالیـف بـر عهـده دارد، بنابرایـن رابطة شـهروندی رابطـة بین فـرد و دولت را 
نشـان می دهـد؛ البتـه بر اسـاس اندیشـة شـهروندی اجتماعی، شـهروندی صفتی 
عـام اسـت که همة اعضـای اجتمـاع از آن بهره مند هسـتند و بـرای تمامی آن ها 
حقـوق و سـزاواری های برابری وجود دارد، در سـدة بیسـتم، شـهروندی اجتماعی 

1- New centre
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بطـور گسـترده ای پذیرفته شـد اما پیونـد بین شـهروندی اجتماعـی و دولت رفاه 
همیشـه روشـن نیسـت، دولـت رفاه در بهترین حال وسـیله ای اسـت بـرای ایجاد 
شـرایط اجتماعی، تا شـهروندان قادر باشـند مشـارکتی مؤثر و معنـادار در جامعه 

داشـته باشـند )اندرو هیـوود، 1383، 321-308(.

  بند6. بهزیستی و نیاز

بهزیسـتی مفهومـی چند جانبه اسـت و نظریه های مختلف دربـارة حدود و کیفیت 
آن اختـاف نظـر دارنـد، ولی به  طور کلـی این مفهوم اشـاره دارد به:

الف( نیاز: شامل چیزهایی که مردم باید داشته باشند؛

 ب( عالیق: چیزهایی که برای مردم خوب است؛

 ج( خواسـت ها: چیزهایـی کـه مردم بـرای خود انتخـاب می کنند، بر این اسـاس 
برقراری یک نظام جامع بهزیسـتی نیازمند حضور مؤثر دولتی مردم سـاالر اسـت.

مفهـوم نیـاز نیـز، از جمله مفاهیم »غامضی«1 اسـت کـه پیچیدگی خـاص خود را 
دارد، بدیـن معنـا که به آسـانی تعریف نمی شـود و بر سـر آن وفاق وجـود ندارد، 
بـه بیـان بهتـر وقتی سـعی می کنیم تصمیـم بگیریم که آیـا نیازهای یک گـروه یا 
شـخص از گروه یا شـخص دیگر بیشـتر اسـت یا نه، دچار مشـکاتی می شـویم، 
در واقـع بحث اصلی همانطور که پیشـتر نیز اشـاره کردیم، برسـر تعریف وتعیین 
نیازهـاِی طبقـات مختلـف اجتماعی اسـت، بر همین اسـاس عـده ای معتقدند که 
بقـا2، تعریـف محـدودی از »نیازهـای اساسـی«3 اسـت، امـا برخی متفکـران دیگر 
آمـوزش، امنیـت اقتصادی، محیط زیسـت بـدون خطر را نیز جـزو نیازهای اصلی 
تعریـف می کننـد )انـدرو هیـوود، 1385، 49-55(. امـا آنچه بدیهی و مـورد وفاق 
تمامـی اندیشـه ها می باشـد، آنسـت که محروم شـدن از نیـازـ  به هر صـورت و 
کیفیتـی کـه باشـدـ  زیان های بسـیار جـدی ایجـاد می کند، کـه در برخـی موارد 

جبران بسـیار سـخت یـا غیر ممکن خواهـد بود )انـدرو هیـوود، 1385، 56(.

1- Problematic
2- Survival
3- Basic needs

35



  بند7. سیاست و نظریة دولت

بـا نـگاه بـه دیگـر مبانی یاد شـده، بـه نظر می رسـد رژیم هـای قـوی و دولت های 
سـلطنتی مشـروطه مانند: آلمان، اتریش و سـوئد، در تحمیل تأمین اجتماعی بنابر 

دالیل زیر بسـیار کاراتر از دمکراسـی های پارلمانی هسـتند:

 الـف( دمکراسـی ها بیـش از آن هـا نیـاز به صـرف وقت و هزینـه برای 
سـر بـه راه کردن کارگرها و مبـارزه با احزاب سوسیالیسـتی نوزاد جهت 

استقرار مشـروعیت خود داشتند؛
ب( رژیم هـای قوی از یک سـازمان اداری مقتدر بـرای ادارة این نظام های 

پیچیده برخوردار بودند؛
ج( آن ها با اسـتفاده از اقتدار خود می توانسـتند هزینه های مالی بیشـتری 
را بـه طبقـات متوسـط شـهری تحمیـل کنند؛ شـاید یکـی از علل عقب 
ماندگی فرانسـه همین عدم ثبات سیاسـی و شـکاف در داخل خود طبقه 

کارگر )انقاب 1848( باشـد.
از ایـن رو دولت هـای اجتماعـی مدرن اصوالً بـرای طبقة کارگر ایجاد شـد، به این 
معنـا کـه تجمـع پرولتاریای شـهری موجب شـد همه متوجـه نیازهـای اجتماعی 
شـوند، حتـی در مـواردی کـه گروه هـای دیگـری وجود داشـتند که وضعشـان از 
کارگـران بدتـر بـود، مراکـز سـندیکایی اروپایـی بر خـاف همتاهـای آمریکایی1 
خـود بـه دنبال اصاحـات اقتصادی و اجتماعی کلـی بودند و به علت ارتباط شـان 
بـا احـزاب سیاسـی مسـیحی یـا سوسیالیسـت، دخالـت دولـت را در امـور طلب 
می کردنـد و بیشـتر بـه میانجی گـری دولـت امیـد داشـتند تـا به اعتصـاب؛ لکن 
بـر خـاف نظـر رایج، تأمیـن اجتماعی فقـط پیروزی کارگـری نبود بلکه ناشـی از 
صنعتـی شـدن، ثروتمند شـدن، و تضعیف تدریجـی گروه های اجتماعـی مخالف2 

حـق بیمـة اجبـاری در مقابـل طبقات متوسـط3 موافق بـا تأمین اجتماعـی بود؛ 

تأثیر این گروه غیرقابل انکار اسـت، افرادی چون فردیناند السـال4، تی اچ مارشـال5، 

1- مراکز سندیکایی آمریکایی، بیشتر به توسعه و شرایط کار و دستمزد می پرداختند.
2- مانند: پزشکان، پیشه وران و کشاورزان.

3- مانند: مزدبگیران، کارکنان دولت، کارگران و نیازمندان.
4- Ferdinand Lassalle
5- T.H. Marshall
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بوریـج و تیتموس نقشـی بسـیار تأثیرگذار بر توسـعه، تحول و جهت گیـری رفاه و 
تأمین اجتماعی داشـته اند. به عنوان مثال مدرسـه علوم سیاسـی و اقتصادی لندن 
در تضعیـف لیبرالیسـم کهنة مکتب منچسـتر که بـا اصاحـات اجتماعی مخالف 

بود، نقش بسـزایی داشـت )ِدینتینیانو، 1380، 40-34(.

دمکراسـی ماننـد آزادی یـا برابری، درحقیقت اصطاحی اسـت با رشـته ای یگانه 
از معنـا کـه در تمام کاربردها و تفسـیرهای متنوعی که از این واژه می شـود، نهفته 
اسـت، در واقع در ریشـه تمامی تعاریف دمکراسـی، ایده قدرت جمعی و وضعیتی 
نهفتـه اسـت کـه در آن قـدرت و شـاید اقتدار نیز متکـی بر مردم اسـت )آنتونی 

آرباسـتر، 1379، 23(. ایـن نظام اشـاره دارد به:

الـف( یـک نظـام دولتـی؛ براسـاس نمایندگـی مجلس، بدیـن مفهوم دمکراسـی 
پارلمانـی یـک نظام در دولت انتخابی اسـت که براسـاس تاش رقابتی، به دسـت 

آوردن آرای عمومـی و دولتـی مسـئول و پاسـخگو بـه مردم، شـکل می گیرد؛

ب( یـک نظـام تصمیم گیـری؛ بـر اسـاس دمکراسـی مشـارکتی یا مسـتقیم که 
تصمیم گیـری را بـه مـردم واگـذار می کنـد؛

ج( جامعـه ای کـه در آن افـراد از حقـوق الزم برخوردارنـد، بـر ایـن اسـاس 
بهزیسـتی همـراه با دمکراسـی رشـد کـرده و حقـوق سیاسـی پایه ای بـرای حفظ 

حقـوق اقتصـادی و اجتماعـی اسـت)کامکار، 1383، 23(.

البتـه، فکـر و مکتـب دمکراسـی از افـکار و مکاتـب دیگـری چـون لیبرالیسـم 
آزادمنش تـر نیسـت، دمکراسـی حتـی می تواند به کشـتار و قتل عام منجر شـود، 
برقـراری دمکراسـی در یـک کشـور معمـوالً بـا انقـاب و حداقل با اعمـال قهر و 
خشـونت میسـر می شـود )فروند، 1381، 30(؛ دمکراسـی رژیمی است که ثباتش 
دقیقـاً ناشـی از عـدم ثبات مصالـح و منافع و آرای آدم هایی اسـت کـه با یکدیگر 
رقابـت می کننـد و بـه همیـن دلیـل اسـت که الزمة دمکراسـی شـهامت بسـیار 
اسـت کـه بـه صـورت آگاهی هـای شـهروندانه ملت ها جلوه گـر می شـود )همان، 
69(. حکومت هـای دمکراتیـک، در گـذر سـده ها تغییـرات زیـادی یافته انـد، امـا 
بنیادی تریـن فـرق بیـن آنها در مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بـودن مشـارکت عموم 
در حکومـت اسـت، و درک و فهـم جدیـد از دمکراسـی زیر سـلطه و نفوذ شـکل 
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دمکراسـی انتخاباتی اسـت کـه در جهان صنعتی غرب رشـد یافتـه و آن را اغلب 
دمکراسـی لیبرالـی می نامند )انـدرو هیـوود، 1385، 329(.

بـه طـور کلـی در تبییـن زمینه هـای ظهـور تأمیـن اجتماعـی در دوران جدید، به 
دو چهـره تاریخـی می تـوان اشـاره کـرد کـه دو نظریه عمـده را در رابطـه با بیمه 
اجتماعـی ارائـه داده انـد. در ایـن میان، در قـرن نوزدهم، صدر اعظم آلمـان اتو ون 
بیسـمارک1، و سیاسـتمدار و نویسـنده بریتانیایی، لرد بوریج2، عقاید دوران سـازی 
را مطـرح سـاخته اند. براسـاس دیـدگاه بیسـمارک3، هـدف بیمه هـای اجتماعـی، 
پوشـش جمعیت شـاغل، به ویژه کارگـران، اسـت. در این دیدگاه4، میـزان و طول 
دوره اعطـای مزایـا براسـاس سـنوات کاری افراد و میـزان و سـابقه پرداخت حق 
بیمـه آنـان و همچنیـن درآمـدی که پیـش از وقوع مخاطـره اجتماعی داشـته اند، 
تعیین می شـود. )علی آبـادی، 1380، 20(.  منابع مالـی طرح های بیمه اجتماعی از 
طریـق حـق بیمه هایی تأمین می شـود که از درآمدهای شـغلی کارگـران، کارکنان 
و همچنیـن کارفرمایـان آنهـا پرداخـت می شـود. مدیریـت و اداره ایـن طـرح به 
گروه هایـی سـپرده می شـود کـه مسـتقیماً از ذینفعـان طرح محسـوب می شـوند، 
ماننـد اتحادیه هـای صنفـی کارگـران و کارفرمایـان. از سـوی دیگـر هـدف طرح 
بیمـه اجتماعـی بوریج5 پوشـش همگانی جمعیت اسـت. در این دیـدگاه مزایایی با 
نـرخ ثابـت در نظر گرفته می شـوند که منابع مالـی آن ها از طریـق مالیات تأمین 

می شـود و دولـت نیـز عمدتاً مسـئول مدیریـت و اداره طرح اسـت. 6
1- Otto Von Bismarck.
2- Lord Beveridge.

3- دیدگاهی که صرفاً در مناطقی از قاره اروپا اعمال شد.
4- نظـام بیسـمارکی دارای اشـکاالتی به این شـرح اسـت: 1. شـهروندانی کـه کاری نمی کننـد، از تأمین های 
خـاص و سـبد تأمیـن برخـوردار نیسـتند. 2. در بین گروه هـای مختلف نابرابـری در هزینه تأمیـن وجود دارد 
کـه ممکـن اسـت یکپارچگـی ملـی را به خطـر انـدازد. 3. تحـول نامناسـب مشـاغل و جمعیت ممکن اسـت 
ورشکسـتگی صندوق هـا را موجـب شـود. در نظـام بیسـمارکی، یـک دولـت قـوی بایـد قـادر باشـد حداقـل 
هماهنگـی و اقدامـات احتیاطـی را اعمـال کنـد. همچنیـن نحـوه اداره ایـن نظـام، محتـاج افـراد حرفـه ای و 

عاقه منـد بـه امـور عمومـی اسـت کـه بتواننـد از وسوسـه های صنفی بـر کنـار بمانند.
5- دیدگاهی که فراتر از قاره اروپا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی در قاره آمریکا نیز رواج پیدا کرد.

6- ایـن نظـام توسـعه و ادامـه نظـام بیسـمارکی و مبتنی بر سـه اصـل جدید بـود: 1. اصل همگانـی بودن به 

ـ سیر تحوالت تأمین اجتامعی  گفتار دوم  
        )زمینه های پیدایش نظریه تأمین اجتامعی(
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بـا وجـود اهمیـت تفاوت هـای ایـن دو دیدگاه، امـروزه اجمـاع گسـترده ای در این 
رابطـه جـود دارد کـه هـر دو نـوع این بیمه هـای اجتماعـی را نمی توان در شـکل 
»کامـل« خـود در نظام های تأمیـن اجتماعی یافت و همچنین نمی تـوان نمونه ای از 
نظـام تأمیـن اجتماعی کشـوری را نـام برد که بتوان آن را جانشـین تمـام و کمال 
دیـدگاه بیسـمارک یا بوریـج از تأمین اجتماعی دانسـت. نظام هـای بیمه اجتماعی 
اکثـر کشـورها دارای ویژگی هایـی از هـر دو نوع ایـن دیدگاه ها هسـتند. نظام های 
تأمیـن اجتماعـی مبتنی بر دیـدگاه متعارف بیسـمارک، غالباً پوششـی همگانی1 از 
خدمـات نظـام سـامت و مسـاعدت هزینه هـای عائله منـدی ارائـه می دهنـد. از 
طـرف دیگـر در دیدگاه بوریج غالبـاً عاوه بر بیمه های اجتماعـی قانونی، بیمه های 
اجتماعـی مبتنـی بـر درآمدی نیـز وجود دارنـد کـه در این خصوص می تـوان به 

مستمری های سـالمندی اشـاره کرد2.

  بند 1. الگوهای سنتی

این شیوه ها به دو دسته تقسیم می شوند: 

الف( شیوه فردی؛ 

ب( شیوه هایی که با مداخله شخص ثالث همراهند.

الفـ  الگوی فردی 

بـرای مصـون مانـدن از حوادثی کـه می توانند امنیـت اقتصادی انسـان را به خطر 
بیندازنـد و تهدیـد کننـد، شـخص می تواند بـه پس انـداز کـردن روی آورد؛ یعنی 
بخشـی از درآمـد خود را به کنـاری نهد تا در وقت دلخواه بتوانـد از آن بهره ببرد 
و بـا بیمـاری و پیری مقابله کند. بـه عبارت دیگر، پس انداز همـان صرفه جویی در 

مصـرف کنونی برای مصرف آینده اسـت )عراقـی، 1386، 12-11(.

ایـن معنـا کـه همـه مردم صرف نظـر از وضع حرفـه ای در مقابـل مخاطرات اجتماعـی تأمین باشـند. 2. اصل 
وحـدت یعنـی یـک سـازمان واحد کشـوری مجموع درآمـد و هزینـه را اداره کنـد. 3. اصل یکنواختـی به این 

معنـا کـه هـر کس برحسـب نیازهایش و مسـتقل از درآمـدش مسـاعدت دریافت کند.
1- Universal Coverage

2- همچنیـن یـادآوری ایـن مطلـب ضروری اسـت که رویکردی بـر مبنای دیـدگاه بوریج به صورت مسـتقل 
در کشـورهای حـوزه اسـکاندیناوی توسـعه یافـت کـه هـم اکنـون از آن بـه عنـوان دیـدگاه »نوردیـک« یـا 
»اسـکاندیناوی« بـه تأمیـن اجتماعی یاد می شـود. همچنیـن می توان از کشـورهایی نام برد که پیشـتر دارای 
نظام کمونیسـتی بودند، در این کشـورها، تمایز مشـخصی میان دیدگاهای بیسـمارک و بوریج وجود نداشـت.
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ایـن شـیوه بـا ویژگـی ارادی و آزادانه بـودن همراه با مسـئولیت اخاقی، شـیوه ای 
جالـب بـه نظر می رسـد، ولـی بـرای تأمین اقتصـادی فـردی، در برابـر خطرهای 

مشـخص با مشـکات زیـر مواجه اسـت )پناهـی، 1376، 22(.

اوالً: صرفه جویـی بـرای کسـانی که مجبورنـد تمامی درآمـد خود را بـرای تأمین 
ضروری تریـن نیازهایشـان هزینـه کننـد و در عیـن حـال در برابـر برخی خطرها 
چـون بیـکاری، حـوادث ناشـی از کار و...، از آسـیب پذیرترین قشـرها محسـوب 

می شـوند، مسـئله ای اسـت کـه در عمـل غیـر ممکـن می نماید؛

در ثانـی: همچنیـن اگـر سـاختارهای اقتصـادی دولت هـا از ثبـات الزم برخوردار 
نباشـد و تـورم در آن حوزه وجود داشـته باشـد، اسـتفاده از ایـن روش هیچ ثمری 

نـدارد )همایون پـور، 1386، 23-22(.

ب- الگوی مداخلة شخص ثالث 

در ابتـدا ایـن پرسـش ممکـن اسـت بـه میـان آیـد که اگـر قرار اسـت هـر فرد، 
خـودش آثار خطرهای اجتماعی را متحمل شـود و سـرانجام نیز خـودش از عهده 
آنهـا برآیـد، پـس چـرا این همـه از تأمیـن اجتماعـی و تضمین امنیـت اقتصادی 
صحبت می شـود؟ بنابراین، اندیشـة تضمین، با مداخله شـخص ثالث، خواه ناخواه 
پیوندی ناگسسـتنی دارد. مداخله شـخص ثالث، در حقیقت، حرکت آغازین بشـر 
بـرای ایجـاد نظام هـای تأمین اجتماعی و رسـیدن بـه هدف های تأمیـن اجتماعی 
اسـت. بـا پذیرفتن اسـاس این دخالت، بعدها حـدود این مداخله مـورد بحث قرار 
می گیرد و ضرورت گسـترش آن بیشـتر احسـاس می شـود1. برای تدقیق بیشـتر 
موضـوع، الگـوی مداخلة شـخص ثالـث را در الگوی خردتـر: ابتدایی و پیشـرفته، 

بررسـی می نماییم.

1- الگوی ابتدایی مداخله

1-1 مساعدت و یاری
بـه عنـوان یـک فرض کلی، هـرگاه اخـاق عمومی جامعـه یا یک گـروه اجتماعی 
خـاص بـه چنـان مرتبه ای رسـیده باشـد که مسـاعدت به فقـرا و نیازمنـدان، در 
شـرایط نیازمنـدی، یک وظیفه و تکلیف اجتماعی محسـوب شـود؛ آنـگاه می توان 

1- منظور تحولی است که در بیمه های اجتماعی ایجاد شد و به پیدایش تأمین اجتماعی انجامید.
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گفـت کـه آن جامعـه از رفـاه نسـبی برخـوردار خواهد بود. این شـیوه یک شـعار 
نیسـت و با وجـود نظام های قـوی تأمین اجتماعـی، هیچ جامعـه ای نمی تواند خود 

را بی نیـاز از آن بدانـد )عراقـی، 1386، 15-14(.

امـا از طـرف دیگـر نیز برای ایجـاد رفاه اجتماعی نباید به آن بسـنده کـرد و خود 
را بی نیـاز از نظام هـای نویـن تأمین اجتماعی دانسـت؛ چـرا که با اخـاق نمی توان 
جامعـه را اداره کـرد. مبنـای قواعـد حقـوق، هر چند ممکن اسـت اخاق باشـد و 

بـه نظر عـده ای، حقوق، »رسـوب تاریخی اخاق« اسـت )کاتوزیـان، 1379، 59(.

1-2 مسئولیت

اگر در مورد مسـاعدت و یاری، مسـئولیت اخاقی پایه و اسـاس به شـمار می آید. 
در اینجا منظور از مسـئولیت، همان مسـئولیت حقوقی اسـت. هنگامی که شـخص 
خسـارتی را بـه دیگـری وارد می کند، تحت شـرایطی، موظف به جبران آن اسـت. 
هـر چنـد می توان بـه عنوان یـک روش حمایتی، در برنامه هـای تأمین اجتماعی به 

این روش نگریسـت )پتریک، 1385، 101-124(. ولی دارای معایب زیر اسـت:

1( در بسـیاری از خطرهـا، از جملـه پیری و بیماری، از شـخص ثالثی که 
بـه عنوان مسـئول زیان، قابل مؤاخذه باشـد، خبری نیسـت

2( شـرایط مسـئولیت بایـد وجود داشـته باشـد و در همه مـوارد نیز این 
شـرایط جمع نیست

3( مسـئول نیز باید توانایی پرداخت خسـارت را داشـته باشـد و می دانیم 
که در برخی موارد، شـخص مسـئول معسـر است؛

1-3 بیمه و همیاری

ایجـاد دو روش »بیمـه« و »همیـاری«، بـه منزلـة اعـام جدا شـدن از شـیوه های 
پیشـین و پـای گـذاردن در مسـیری اسـت کـه بـه ناگزیـر، بـه تأمیـن اجتماعی 
می رسـد. از ایـن رو، پژوهـش در بیمه هـای تجـاری و تحوالتـی کـه ایـن بیمه هـا 
پشـت سـر نهادنـد تا بـه بیمه هـای اجتماعی برسـند، نکتـه ای بس جالـب و خود 
شـاهدی بـر تحول از حقوق خصوصی به سـوی حقوق عمومی اسـت )همـان، 18(.

باری اصلی که دو روش یاد شـده بر آن اسـتوارند، گسـترش و توسـعة مسـئولیت 
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جبـران خسـارات وارده از جانـب یکـی از اعضـای جامعه یا گروه بـه همه اعضای 
آن جامعـه و گـروه اسـت. از این رو نکتـه ای که در اینجا باید به آن توجه داشـت، 
تغییر مفهوم مداخله شـخص ثالث اسـت. در روش مسئولیت و مساعدت و یاری، 
شـخص مداخلـه کننـده، یکـی از اعضای جامعه اسـت؛ در حالی کـه در همیاری و 
بیمـه، شـخص مداخله کننده، کل جامعه یا گروه اجتماعی اسـت. بـا وجود این هر 
چنـد، ایـن دو روش، معایـب دو روش پیش گفته را ندارند، در مسـیر رسـیدن به 

هدف هـای متعالی تأمین اجتماعی، با کاسـتی هایی مواجه هسـتند.

در مـورد کاسـتی های ایـن روش هـا نیـز باید گفت کـه بیمه خصوصـی نمی تواند 
بـه عنـوان یـک نظام بـرای رسـیدن به اهـداف تأمین اجتماعـی مفید باشـد؛ زیرا 
قشـرهای آسـیب پذیر جامعـه، اغلـب این توانایـی را ندارنـد که بـا پرداخت حق 

بیمه هـای گـزاف، تمـام مزایـای تأمین اجتماعـی را به دسـت آورند. 

در مقام مقایسـه باید اشـاره کرد که در ایران نیز، تشـکیل صندوق احتیاط وزارت 
طرق و شـوارع، در حقیقت، براسـاس روش همیاری بود و نخسـتین گام به سـوی 

نظام بیمه های اجتماعی محسـوب می شـود.

بـرای ایجـاد درکـی بهتر بجاسـت تا به صـورت گـذار، ویژگی های نظـام صندوق 
احتیـاط وزارت طـرق و شـوارع )مصـوب 1309( را به قرار زیر بر شـماریم:

1( هزینه هـا همـه بر عهـده خود کارگـران و مزدبگیران بـود و کارفرما و 
دولت در تأمین هزینه، هیچ نقشـی نداشـتند؛

2( مقـررات حاکـم بـر ایـن صنـدوق، فقـط حـوادث ناشـی از کار و 
می شـدند؛ شـامل  را  شـغلی  بیماری هـای 

3( بیمـاری نیـز بایـد ناشـی از کار می بود تـا مزایایی بابـت آن به کارگر 
تعلـق می گرفت.

بـاری، اسـتفاده از بیمـه خصوصی نیـز در راسـتای اهداف تأمین اجتماعـی، پس از 
سـال های 1318 در ایـران مطـرح شـد و بخشـی از مؤسسـات خصوصـی، دولتی 
و ارتـش، کارگـران و نیـروی خـود را نزد شـرکت سـهامی بیمـه ایـران در مقابل 
برخـی از خطرهـا، همچـون خطرهـای ناشـی از کار، بیمـه کردند )طالـب، 1377، 

.)225-221
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  بند 2. الگوهای پیشرفته

اِشـکال عمـده نظام هـای قدیمـی، ایـن بـود کـه دولـت در سـازمان دادن بـه این 
نظام هـا، کوچک تریـن دخالتـی نداشـت؛ با وجـود ایـن، از جمله پرسـش هایی که 
ممکن اسـت قـدری چالش  برانگیز به نظر آیـد، را به صورت زیـر مطرح می توان 
ساخت:پرسـش نخسـت اینکه، چرا دولت در ایجاد شـرایط بهتر دخالت نمی کرد 
و قشـرهای آسـیب پذیر جامعـه را در تأمیـن هزینه هـای تأمیـن اجتماعـی یاری 
نمی رسـانید؟ دو دیگـر آنکـه، چـرا دولت به نحوی وارد عرصه نمی شـد تـا از این 
طریـق بتوانـد سـوء اسـتفاده های مختلفـی را کـه از گروه های آسـیب پذیر جامعه 
صـورت می گیـرد، مهـار کـرده و میـزان آن را کاهش دهد؟ سـوم آنکـه، چرا این 
نظام هـا کلیـة خطرهـای اجتماعـی را تحت پوشـش قـرار نمی دهند و بـه صورت 
گزینشـی عمـل می کننـد؟ چهارمیـن چالـش آنکه؛ چـرا بیمه هـا همـه گروه های 
اجتماعـی را تحـت پوشـش قـرار نمی دهند؟ در مقام پاسـخگویی به پرسـش های 
یـاد شـده باید گفت کـه اینکه چرا دولـت دخالت نمی کرد به خاطر فشـار مکتب 
اقتصـاد آزاد بـود کـه دولـت را از دخالـت منـع می کرد. شـعار ایـن مکتب چنین 
بـود: »بـه هـر کـس بـه انـدازه کارش«. اینکـه چـرا دولت به عنـوان جامعـه و از 
طـرف جامعـه دخالـت نمی کـرد نیز بـه دلیل فشـار مکتـب اصالت فرد بـود. در 
حقیقت، تاش های مکتب های سوسیالیسـتی و مارکسیسـتی و حزب های سیاسـی 
پیـرو ایـن مکاتـب را در ایجـاد بیمه هـای اجتماعـی نمی تـوان انکار کـرد. هر چند 
تولـد بیمه هـای اجتماعـی در آلمان برای مبـارزه با همین سوسیالیسـت ها صورت 
گرفـت ولـی کامـًا تحـت تأثیر اندیشـة آن هـا قرار داشـت. بـا ایجـاد بیمه های 
اجتماعـی، به دو پرسـِش نخسـت پاسـخ گفته شـد؛ ولی دو پرسـش دیگـر بدون 
پاسـخ مانـد. یـادآور باید شـد که دو پرسـش اخیر نیـز، در زمان ایجـاد بیمه های 
اجتماعـی مطـرح نبودنـد و تنها با رشـد و توسـعة سیاسـت های تأمیـن اجتماعی 
مطرح شـدند. از این رو، نخسـت می بایسـت سیاسـت های تأمین اجتماعی رشـد 
و گسـترش می یافـت و در کنـار آن نیـزالزم بـود تـا پیشـرفت های اقتصـادی و 
اجتماعـی صـورت گیـرد، تا از رهگذر این تحـوالت، بتوان نظام هـا را به طور کامل 
پایه ریـزی کـرد و در پـی آن، بـه روش اصاحیـ  ترمیمی، سیاسـت  گذاری نمود. 
بـر بنیـاد چنین چالش هایی که سـخن از تعمیـم بیمه های اجتماعـی و اصلی به نام 

»اصـل تعمیـم« در بیمه هـای اجتماعی مطرح شـد. )برنـا، 1351، 24(.
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یـادآور می شـویم کـه اگرچـه بیمه هـای اجتماعی در جهـت سیاسـت های تأمین 
اجتماعـی، آرام آرام گسـترش یافـت، امـا در مـواردی دیگـر، نظـام بیمه هـای 
اجتماعـی پاسـخگو نبود و پـس از آن بود کـه از قواعد حمایتی و امدادی اسـتفاده 
شـد1؛ یعنـی همـه مزایـا و مسـاعدت هایی که نهادهـای مختلـف به مـردم ارائه 
می دادنـد، تنهـا در قالـب بیمه های اجتماعی نمی توانسـت باشـد و بـه اصطاح به 
خدمـات بیمـه ای محدود نمی شـد و لذا نهادهـای حمایتی و امدادی نیـز به وجود 
آمـد و رو بـه گسـترش نهـاد. در ایـن مرحلـه، نظام هـای تأمین اجتماعی، شـامل 

نظام هـای بیمـه ای، حمایتـی و امدای اسـت. )پناهـی، 1376، 29(. 

الفـ  تمایل به همگانی کردن تأمین اجتماعی

گسـترش حمایت هـای تأمیـن اجتماعـی بـه گروه هـای اجتماعـی، مشـخصة بارز 
تحـول نظام هـای معاصر تأمین اجتماعـی، پس از جنگ دوم جهانی اسـت. با وجود 
ایـن، بیـن دو جریـان می بایـد قائل به تفکیک شـد. گسـترش تأمیـن اجتماعی بر 
مبنـای فعالیـت شـغلی و بی توجه به جنبه شـغلی آن )همایـون پـور، 1386، 87(.

1. نظام های مبتنی بر شغل

در ایـن جریـان فکـری، حـق برخـورداری از تأمیـن اجتماعـی، در اصـل، بـر یک 
فعالیـت حرفـه ای اسـتوار اسـت و ایـن فعالیـت نیـز می تواند بـا اجـرت و حقوق 
یـا بـدون اجـرت و حقـوق باشـد. ایـن بـاور و جریـان فکـری، البته بـا تفاوت های 
محسوسـی در جزئیـات، بـر اکثـر نظام هـای تأمیـن اجتماعـی در اروپـای غربـی 
حکمرفرمـا اسـت. بـرای مثال می توان از کشـور فرانسـه نـام برد که به اسـتثنای 
مزایای خانوادگی و مسـتمرِی سـالمندِی غیرمعـوض که برای برخـورداری از آن 
پرداخـت حـق بیمه الزم نیسـت، در مـوارد دیگـر، در مقابل ارائـه مزایا، حق بیمه 

مربـوط را نیـز اخـذ می کند. 

2. نظام های عام 

ایـن نظام هـا در دو شـکل و قالـب اصلی اجرا می شـوند و هر کـدام اتکا بر فعالیت 

1- بـه هـر حـال، بیمه هـای اجتماعـی مبتنی بـر یک نظام سـه پایه ای اسـت؛ یعنی دولـت، کارگـر و کارفرما 
در آن دخیلنـد و بـرای گسـترش تأمیـن اجتماعـی در بخش هـای حمایتـی و امـدادی، این نظام سـه پایه ای 

نمی کرد. کفایـت 
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حرفـه ای را بـرای تضمین حمایـت از همه اعضـای جامعه ملی نادرسـت می داند، 
چـه در برابـر همة خطرها باشـد )مانند نظـام انگلیـس و دانمارک(، چـه در برابر 
برخی از آن ها )مانند بیمه پیری در سـوئد یا حمایت خانوادگی در فرانسـه(. قالب 
یا شـکل اول، »بیمه ملی« اسـت که در چارچوب آن، از هر شـخص خواسـته شـده 
تحـت نظـام معافیت یا تطبیق، سـهم حق بیمه خـود را بپردازد که بـرای مثال، به 
بیمـة مالی انگلیس می توان اشـاره کرد. قالـب دوم که می تـوان آن را به بدهکاری 
جامعـه بـه اعضاء تعبیر کـرد و در آن، شـیوه بیمه ای می تواند کاماً کنار گذاشـته 
شـود و جامعـة ملـی، به عنوان یـک کل، خـود را بدهکار اعضای خویـش می داند. 
بـرای مثـال، می توان به سـازمان های خدمات ملی سـامتی انگلسـتان و دانمارک، 

یا نظام های مسـتمری در سـوئد و دانمارک اشـاره کرد. 

ب- تمایل به یکپارچگی ساختاری

نظام هـای عـام، نظام هـای همـراه بـا وحـدت و یکپارچگـی سـاختاری هسـتند. با 
ایـن حـال، نظام هایـی که بـر مبنای یـک معیار حرفـه ای عمل می کننـد، اغلب به 
سـختی بـر اصـول بنیادی خـود پابرجا می ماننـد و تقریباً همیشـه، در ایـن نظام ها 
تمایاتـی بـه وحدت مالـی ظاهر می شـود؛ تمایاتی که به نظر می رسـد در نتیجه 
مطالبـات مـردم بـر »برابـری« حقوق و دسـتمزد، ظاهر شـده اسـت )موسـوی و 

محمـدی، 1388، 275(.

ج- تحول و دگرگونی در حوزة تکنیک ها

اولیـن نظام هـای حمایـت اجتماعی، به طـور وسـیع از امکانـات و ابزارهای حقوقی 
عصـر خـود اسـتفاده کردنـد و از راه تطبیـق تکنیک هـای در دسـترس با مسـائل 
اصلـی کـه در خصوص جبران خسـارات ناشـی از خطرهای اجتماعـی پیش آمده 
بـود، سـعی در حل مشـکات خود داشـتند؛ ولی ضعف روش های قدیمـی با مرور 
زمـان مسـاعدتم آشـکار و آشـکارتر می شـود. ابتـدا بایـد متذکر شـد کـه تأمین 
بودجـه، تأمیـن اجتماعـی از راه نظـام مالیاتی که معمـوالً به وسـیلة نظام های عام 
اتخـاذ می شـود و در قالـب بیمه ملـی قرار نمی گیـرد، در حقیقت، بـه نوعی توزیع 

مجـدد درآمد ملی اسـت.
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بخش دوم
اصول و شاخص های تأمین اجتماعی مطلوب

هـر چنـد برقـراری عدالـت و مبـارزه با فقـر، همـواره از 
محوری تریـن برنامه هـای نظام جمهـوری اسـالمی ایران 
بـوده اسـت و سیاسـت گذاران بـرای زدودن جلوه هـای 
عریـان فقـر بسـار تـالش داشـته اند، همچنـان جامعـه 
شـاهد تشـدید فقر، افزایـش فاصلة طبقاتی و گسـترش 

بی عدالتـی اسـت. 
از جملـه عللـی کـه زمینه سـاز شکسـت برنامه هـا اسـت را می توان 
درک ناصحیح مدیران از مخارج خانوار و سیاسـت گذاری نامتناسـب 
بـا میزان تأثیرگذاری آن ها دانسـت کـه از مصادیـق آن، هزینه های 
مراقبت هـای سـامتی اسـت. از ایـن رو، بخش مهمـی از هزینه های 
مراقبت هـای سـامتی در ایران توسـط خانـوار به صـورت پرداخت 
نقـدی در هنـگام مراجعه انجام می شـود، به طـوری که بیش از نیمی 
از هزینه هـای سـامت در کشـور به صـورت پرداخت نقـدی خانوار 
اسـت. لـزوم پرداخـت نقدی بـرای خدمات سـامتی مورد نیـاز در 
کنـار ماهیـت گریزناپذیـر هزینه هـای مراقبت های سـامتی به نوبة 
خـود منجـر بـه افزایش خطر فاجعـة مالی و فقـر می شـود. بنابراین، 
سـامت فـرد و جامعـه در گـرو ارائـة خدماتی با کیفیت مناسـب و 
متناسـب بـا نیـاز مـردم اسـت. به اسـتناد اصل بیسـت و نـه قانون 
اساسـی، برخـورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشسـتگی، بیکاری، 

مقدمه
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پیـری، از کار افتادگـی، بی سرپرسـتی، در راه ماندگـی، حـوادث، سـوانح و نیـاز به 
خدمـات بهداشـتی درمانـی و مراقبت های پزشـکی بـه صورت بیمه، حقی اسـت 
همگانـی و دولـت موظف اسـت بـر طبق قوانیـن، از محـل درآمدهـای عمومی و 
درآمدهـای حاصل از مشـارکت مـردم، خدمات و حمایت های مالی فـوق را برای 
تمـام افـراد کشـور تأمین کند، اما بخـش قابل توجهی از تـوان دولت صرف تأمین 
و ارائة خدمات می شـود و بخش سیاسـت  گذاری، نظارت و ارزشـیابی آن کمرنگ 

جلـوه می کند. 

در ایـن بخـش طـی سـه فصل، نخسـت به اصـول عام حاکـم بر تأمیـن اجتماعی 
مطلـوب می پردازیـم، سـپس در فصـل دوم اصـول خـاص حاکم بـر صندوق های 
بیمـه ای را مدنظر قرار می دهیم و سـرانجام در فصل سـوم، شـاخص های محوری 

تأمیـن اجتماعی مطلـوب را تبیین و شناسـایی خواهیم کرد.
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فصل اول
اصول کلی حاکم بر تأمین اجتامعی مطلوب

منظـور از اصـول و سیاسـت های عـام نظـام جامـع رفـاه و تأمیـن 
اجتماعـی تکالیفـی اسـت کـه می بایسـت از طـرف همـه اشـخاص 
درگیـر در ایـن حـوزه رعایـت گـردد. از ایـن رو، نخسـت بـه اصول 
کلـی حاکـم بر نظام تأمیـن اجتماعی اشـاره می نماییم، سـپس با نظر 
بـه حوزه هـای تأمیـن اجتماعـی، بـه تکلیـف مقـرر در قانـون قانون 
سـاختار نظـام جامع رفاه و تأمیـن اجتماعي می پردازیم که بر اسـاس 
آن، بـه لـزوم ارائـه حمایت هـای تأمیـن اجتماعـی بـه مفهـوم عام و 
نیـز نظـارت بر عملکـرد مؤسسـات و صندوق هـای بیمـه ای، اصول 
و سیاسـت های کلـی حاکـم بر نظام جامـع تأمین اجتماعـی پرداخته 
اسـت. ایـن اصـول و سیاسـت ها به پنج دسـته کلـی شـامل اصول و 
سیاسـت های سـاختاری، مالـی، اقتصـادی، اجرایی و یارانه ای تقسـیم 
می شـود.الزم بـه ذکـر اسـت کـه مهم تریـن اصـول بنیادیـن نظـام 
تأمیـن اجتماعی، درقانون سـاختار نظام جامع رفـاه و تأمین اجتماعی، 
مصـوب 1383/2/21 1و دیگـر قوانین و مقررات مرتبط در خصوص 

1- ایـن قانـون، یکـی از قوانیـن اصلـی و مـادر در زمینـه حقـوق تأمیـن اجتماعی اسـت، و 
بی تردیـد دارای محاسـن و معایـب خاص خود اسـت. یکـی از عیوب اصلـی آن، غیرعملیاتی 
و اجرایـی بـودن مقـررات آن اسـت. توضیـح اینکه برخی از احـکام آن مانند لـزوم حمایت از 
همـه افـراد جامعـه نیازمنـد بودجه عظیم و سـاز و کار اجرایی اسـت که متأسـفانه تمهیدی 
بـرای آن اندیشـیده نشـده و بـه همیـن جهـت بسـیاری از احـکام آن هنـوز اجرایـی نشـده 
اسـت. جهـت مطالعـه نقد و بررسـی این قانـون ن. ک.: بادینی، حسـن، صندوق هـای تأمین 
اجتماعـی و مشـترکین آن ها در قانون مدیریت خدمات کشـوری، فصلنامـه قوانین و مقررات 

تأمیـن اجتماعی، 1387، شـماره 1، ص 69.

بخش دوم
اصول و شاخص های تأمین اجتماعی مطلوب
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تأمیـن اجتماعـی1 و مقاولنامه های بین المللی از جمله مقاوله نامة بین المللی شـمارة 
ILO 102 آمـده اسـت کـه بـا تمرکز بـر مادة 9 قانون سـاختار نظام جامـع رفاه و 
تأمیـن اجتماعـی، که به نظر می رسـد واجد جنبة جهانـی بوده و افقـی رو به آینده 

داشـته باشـد2، به شـرح زیـر بـه بررسـی آن می پردازیم:

  بند1. اصل فراگیری

منظـور از ایـن اصـل آن اسـت کـه حمایت هـای تأمیـن اجتماعی به مفهـوم عام، 
شـامل همـه افـراد ملـت می شـود. اصـل 29 قانون اساسـی، تبصـرة 1 مـادة 1 و 
بنـد ج مـادة 9 قانون سـاختار نظام جامـع رفاه و تأمین اجتماعی مصـوب 1383 و 
مـواد 22 و 35 اعامیـة جهانی حقوق بشـر 1948، مـادة 9 میثاق بین المللی حقوق 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی نیـز بـر این موضـوع تأکیـد دارد. بدیـن معنا که 
برخـورداری از ایـن مزایـای نمی تواند محدود به اشـخاص یا طبقـه خاصی گردد و 
همـة انسـان ها به صرف انسـان بودن، حق برخـورداری از مزایـای تأمین اجتماعی 
را دارنـد. از ایـن رو در تردیـد بین بهره مندی یا محرومیـت از این حمایت ها، اصل 
بـر خـورداری افـراد ملت اسـت. در تحلیـل نقایص نظـام تأمین اجتماعـی ایران، 
نکتـة قابـل تأمل آن اسـت کـه عدم پوشـش بیمه ای یا دسـت کم بیمـه اجباری 
بخـش قابـل توجهی از جمعیـت فعال و البته غیرفعال کشـور، مشـهود اسـت. به 
طـوری کـه برخـی از بیمه شـدگان نظام بیمه ای ممکن اسـت قبل از رسـیدن به 
سـن بازنشسـتگی و یا احراز شرایط دریافت مسـتمرِی از کارافتادگی از شمول این 
نظـام خـارج شـوند. در تبصـرة مـادة 8 قانون تأمیـن اجتماعی مصـوب 1354، به 
کسـانی کـه بنا به هـر علتی از ردیف بیمه شـدگان اجبـاری خارج هسـتند، اجازه 

1- بـرای مطالعـه قوانیـن و مقـررات مرتبط ن.ک: عمران نعیمـی و دیگران ، قوانین تأمیـن اجتماعی و قوانین 
و مقـررات مرتبـط، تهران، دفتـر قوانین و مقررات معاونت حقوقـی و امورمجلس، 1394.

2- در بیـان جهانـی بـودن باید اشـاره کرد که به طور متوسـط 25 تـا 30 درصد از تولید ناخالص ملی سـاالنه 
 Wikeley, NJ& Ogus, :کشـورها صـرف مزایـا و حمایت های تأمین اجتماعی می شـود. در ایـن بـاره، ن.ک
London, p ,2002 ,A I 1. همچنیـن بایـد افـزود در ایـران، یارانه هایـی که به بخـش تأمین اجتماعی تعلق 
می گیـرد، بالـغ بـر 25 هـزار میلیارد تومان، 50 درصد بودجه کشـور، اسـت. حسـن بادینی، جسـتاری نقادانه 
در نظـام حقـوق تأمیـن اجتماعـی ایـران، فصلنامـه حقـوق، مجله دانشـکده حقوق و علـوم سیاسـی، دوره 3، 

شـماره 4، 1387، ص 59.

ـ اصول عام حاکم بر تأمین اجتامعی  گفتار یکم 
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داده اسـت تـا بیمـة خود را به صـورت اختیاری ادامـه دهند و از تمام یـا برخی از 
حمایت هـای قانون تأمیـن اجتماعی برخوردار شـوند1.

  بند 2. اصل برابری

در حقـوق تأمیـن اجتماعی، اصل برابـری2 در جهت تأمین منافع و برخـورداری از 
مزایـا بیمـه شـدگان3 حاکم اسـت. بدین معنـا کـه برخـورداری از حمایتی خاص 
نمی توانـد مختـص بـه جنس، طبقـه، پیـروان مذهب یا نـژاد خاصی گـردد. با این 
حـال ممکن اسـت ارائه برخـی حمایت ها مانند مسـاعدت هزینـه عائله مندی4 یا 
غرامت دسـتمزد ایام زایمان، فقط به یکی از دو جنس پرداخت شـود، حقوق تأمین 
اجتماعـی در کنـار حقـوق کار، یکـی از حوزه هایی اسـت که دولـت در آن تبعیض 
مثبتـی بـه نفـع زنان در نظر می گیرد. برای نمونه، سـن و شـرایط بازنشسـتگی در 
خصوص بازنشسـتگی بانوان، عموماً از شـرایط مناسـب تری نسبت به بازنشستگی 
مـردان برخـوردار اسـت5. در ایـن میان، بنا بر قانـون اصاح تبصرة 2 مـاده واحدة 
قانـون اجازة پرداخت وظایف و مسـتمری وراث کارمندان مصـوب 1338/9/28، 
و برقـراری حقوق وظیفـه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصـوب 1363/10/2، 
تحـت پوشـش مزایـای تأمین اجتماعی قـرار می گیرنـد. )بادینـی، 1387، 65(. در 
واقـع دولـت می توانـد برخـی کاسـتی های قوانین و مقـررات حوزه حقـوق کیفری 
و مدنـی را کـه تغییـر آن بـه دالیـل مختلف آسـان نیسـت، با برقـراری تبعیض 

مثبـت6 در حقـوق کار و تأمین اجتماعی جبـران نماید7.

1- بـر اسـاس اصاحـی بنـد 3 صورتجلسـۀ سـیصد و هفتمین جلسـۀ شـورای عالـی تأمین اجتماعـی مورخ 
136/11/20، ادامـۀ بیمـه بـه صـورت اختیـاری، منوط به داشـتن 30 روز سـابقه بـا رعایت حداکثر 55 سـال 

بـرای مـردان و زنان، شـده اسـت. همان، صـص 59-60.
2- Principal of Equality
3- Insuring person
4- Child allowance / family allowance

5- ن. ک.: مـاده 76 قانـون تأمیـن اجتماعی و قانون بازنشسـتگی پیش از موعد بانـوان کارگر، بند 1 و 2 اصل 
21 قانون اساسـی و بند د ماده 3، بندهای ر، ط، ک، ل و م ماده 4 و ماده 10 قانون سـاختار.

6- علـی اکبـر گرجـی ازندریانـی، حامـد طبـری، مریـم میرمحمدصادقی، تبعیـض مثبت: تبعیـض عادالنه یا 
درمـان اثـرات تبعیـض، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشـگاه شـهید بهشـتی، شـمارة 55، 1393.

7- تبعیـض منفـی در بنـد 9 و 14 اصـل 3، اصـول 19 و 20 قانـون اساسـی و مـاده 1 قانـون سـاختار منـع 
است. شـده 
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  بند 3. اصل تکلیف دولت به حمایت های موضوع تأمین اجتماعی

تأمیـن اجتماعـی بـه مفهوم کلـی، این دولت اسـت که مسـئول ارائـه حمایت های 
موضـوع تأمیـن اجتماعـی اسـت. البته مقصـود این اسـت که دولـت تکلیف کلی 
برقـراری نظـام جامع تأمیـن اجتماعی را برعهـده دارد. در عمل، دولـت به ندرت 
به صورت مسـتقیم اقـدام به ارائـه حمایت های تأمین اجتماعی می کنـد و این کار 
را از طریـق نهادهـای بیمـه ای، حمایتی، امـدادی در حوزه های تأمیـن اجتماعی، به 

انجام می رسـاند1.

اصـل 29 قانـون اساسـی و نیـز تبصـرة 1 مـادة 1 قانـون سـاختار، متضمـن ایـن 
معناسـت. تکلیـف دولت به ارائه ایـن حمایت ها در برابر حق ملـت در الزام دولت 
بـه انجـام ایـن تکلیف قـرار می گیرد. ایـن اصل به اصل همبسـتگی2 نیز شـهرت 
یافتـه اسـت و وجه تسـمیه آن نمایندگی دولـت از آحاد ملت اسـت3. مطابق این 
اصـل، در حقـوق تأمیـن اجتماعی، دولت به دنبال کسـب سـود و منفعت نیسـت، 
بلکـه هـدف دولـت، حمایـت از آحـاد جامعه اسـت. اصـل حمایتی بـودن، دولت 
را مکلـف می کنـد تـا هزینه قابل توجهـی را صـرف حمایت های تأمیـن اجتماعی 

نمایـد، حتـی اگـر در ظاهر هیچ سـودی نصیب دولت نشـود. 

اصـل 29 قانون اساسـی جمهوری اسـامی ایـران و همچنین بندهـای 2 و 4 اصل 

1- در ایـن راسـتا بـرای نمونـه می تـوان بـه مـادة 7 قانـون جامـع حمایـت از حقـوق معلـوالن مصـوب 
1383/2/16 در بیـان تکلیـف دولـت در تأمیـن حـق بیمـه سـهم کارفرما توسـط سـازمان بهزیسـتی کشـور 
بـرای کارفرمایانـی کـه افـراد معلـول را به کار می گیرنـد، و مادة 13 قانون جامع خدمات رسـانی بـه ایثارگران 
مصـوب 1391/10/2 مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، در بیـان تکلیف دولت بـه تأمیـن 100 درصد هزینۀ 
بهداشـتی و درمانـی بـه صـورت بیمۀ سـامت، بیمۀ همگان، بیمه مکمـل و بیمۀ خاص)خدماتی که مشـمول 
قوانیـن بیمـۀ همگانـی و تکمیلـی نمی گردنـد، اسـتناد جسـت. ن.ک: نعیمـی و دیگـران، همان، صـص 46 و 

.329-330
2- Solidrity / correlation - dolidarite

3- مکلـف دانسـتن دولـت به ارائه حمایت هـای اجتماعی، موجد برخی آثار اسـت. برای نمونه براسـاس قانون 
بیمـه بیـکاری 1369 دولـت تکلیفـی بـه پرداخـت حق بیمـه بیکاری یـا هرگونه وجهـی جهت تأمیـن منابع 
مالـی صنـدوق بیمـه بیـکاری نـدارد. بـا وجـود ایـن و با اتـکای به اصـل تکلیـف دولت بـه ارائـه حمایت های 
تأمیـن اجتماعـی می تـوان گفـت چنانچـه صنـدوق پیـش گفتـه در پرداخـت مقـرری بیمـه بیـکاری دچـار 
مشـکل شـود، دولـت مکلف اسـت منابـع الزم را در اختیار این صنـدوق قرار دهد, به موجب اصل همبسـتگی 
اجتماعـی، می بایسـت دولـت خطراتـی را که در انتظار برخی اقشـار مانند پیران، از کار افتادگان و کًا کسـانی 
اسـت کـه در معـرض خطـر هسـتند، بین تمامـی افراد جامعه تقسـیم کنـد؛ به نحوی کـه همه افـراد جامعه 

در مسـاعدت به یکدیگر سـهیم باشـند.
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21 قانـون اساسـی و مـاده 1 و بنـد 2 مـادة 2 قانـون سـاختار، به نوعـی مؤید این 
اصـل اسـت. از آثـار و نتایـج این اصـل، منع بیمـه مضاعف1 اسـت. اصل تضمین 
تعهـدات سـازمان های بیمـه ای از سـوی دولـت، نتیجـه اصـل تکلیـف دولـت به 

برقـراری حمایت هـای تأمین اجتماعی اسـت2.

  بند4. اصل حداقلی بودن حمایت های تأمین اجتماعی

اصـل حداقلـی بـودن تأمین اجتماعی به معنـای کفایت3 و جامعیـت4 حمایت های 
تأمیـن اجتماعـی بـوده و بیـان مـی دارد کـه ایـن حمایت ها شـامل تأمیـن کمینه 
امکانـات الزم جهـت تـداوم زندگـی شـرافت  مندانه بـوده و تماماً برعهـده دولت 
اسـت. حـق اشـخاص نیـز در همیـن محـدوده خاصه می شـود. بـه عبارتـی، در 
این حقوق، بحث کسـب سـود یا مسـتمری باالتر از سـوی بیمه شـدگان نیسـت. 
از همیـن روسـت که بیمه شـده نمی توانـد علی االصـول از دو مسـتمری بهره مند 
شـود5. در عیـن حال باید توجه داشـت که ایـن اصل دارای مـرزی باریک با اصل 
کفایـت اسـت. حمایت هـای تأمیـن اجتماعی در عیـن حداقلـی بودن، بایـد کافی 
باشـند؛ بدین معنا که برای داشـتن یک زندگی شـرافتمندانه کفایـت کنند6. اصل 
حداقلـی بـودن یـا کفایـِت حمایت هـای تأمیـن اجتماعی، بـه مثابة اصلـی پایه ای 
1- در حقـوق مـا، اسـتثنائات ایـن اصـل زیـاد اسـت. بـرای نمونـه می تـوان به بنـد و مـاده 28 قانـون برنامه 
پنج سـاله پنجـم توسـعه، رأی شـماره 105 هــ.ع.د.ع.ا و ... اشـاره کـرد. برای نمونـه مطابق ماده واحـده قانون 
پرداخـت حقـوق وظیفـه بـه فرزنـدان مسـتخدمین متوفـی مصـوب 1355/11/3: »در صـورت فـوت مـادر و 
پـدری کـه مسـتخدم وزارتخانه هـا یا مؤسسـات یـا شـرکت های دولتی یا شـهرداری ها باشـند، فرزنـدان آنان 

می تواننـد .... از هـر دو حقـوق وظیفـه .... اسـتفاده نماینـد ...«.
2- در ایـن راسـتا، مـاده 1 قانـون تأمین اجتماعی فرانسـه نظام تأمیـن اجتماعی این کشـور را مبتنی بر اصل 

همبسـتگی ملی اعام کرده اسـت:
“L’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité 
nationale…”.

در مـاده 1-111 قانـون تأمیـن اجتماعـی فرانسـه کـه به مفهوم عـام تأمین اجتماعـی نظر دارد، کلیه سـکنه 
کشـور فرانسـه جـزء مشـمولین نظـام تأمیـن اجتماعی می باشـند که البتـه نوع حمایت هـای ارائه شـده برای 
همـه اشـخاص یکسـان نمی باشـد؛ ولـی در مجموع می توان گفـت نظام تأمین اجتماعی فرانسـه بـر پایه اصل 
فراگیـری بنیـان نهاده شـده اسـت. همچنیـن درمـاده 1-2-111 تعبیری جالب عنوان شـده اسـت که دولت 

می بایسـت حمایت هـای درمانـی را در سراسـر کشـور ارائه نمایـد. ن.ک: عراقی و دیگـران، همان.
3- Principle ofSufficiency
4- Principle of Comprehensiveness

5- البتـه گاهـی دیـده می شـود کـه مفـاد ایـن اصل، چـه در قانـون و چـه در رویه نادیده گرفته شـده اسـت. 
بـرای نمونـه، مقـررات راجع بـه برقراری بیمه هـای تکمیلی بازنشسـتگی.

6-ر. ک.: بند ب ماده 9 قانون ساختار.
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در نظـر گرفتـه می شـود. ایـن اصـل در مـاده 92 قانـون برنامـه پنج سـاله چهارم 
توسـعه مصوب 1383 مجلس شـورای اسـامی و مواد 27، 32 و 38 قانون برنامه 
پنج سـاله پنجم توسـعه مصوب 1389 مجلس شـورای اسـامی مورد تأکید قرار 
گرفتـه اسـت. همچنین بایـد در خصوص اصل جامعیت اشـاره کـرد که مضمون 
ایـن اصل، پوشـش همه خطرهایی اسـت کـه پیامدهای این اصـل، موجب کاهش 
درآمـد می شـود. مطابـق ایـن اصل، تأمیـن اجتماعی می بایسـت در هـر وضعیِت 
تهدیـد کننـده، حداقـل اسـتانداردهای الزم جهـت تداوم حیـات شـرافتمندانه را 
تأمیـن کنـد. از ایـن رو حمایت های تأمیـن اجتماعـی دارای انواع متعددی اسـت. 

بنـد الـف مـاده 9 قانون سـاختار، به ایـن اصل اشـاره دارد.

بـا نگاهـی بـه مقاوله نامـه شـماره 102 سـازمان بین المللـی کار می تـوان گفت که 
بـه طور کلی سـه گونـه حمایـت از نه حمایتـی کـه در مقاوله نامه اسـتانداردهای 
حداقلـی تأمیـن اجتماعـی مصوب 1952 آمده اسـت، اجباری تلقی می شـوند و در 

زمـرة حمایت های ضروری دانسـته شـده اند1.

بـر ایـن اسـاس، نظام تأمیـن اجتماعی مکلف اسـت ایـن حمایت ها را بـرای آحاد 
جامعـه فراهـم نمایـد. حمایت های نه گانـه موضـوع مقاوله نامه فوق، بدین شـرح، 
در بردارنـدة مراقبت هـای پزشـکی، مزایـای بیمـاری، مزایـای بیـکاری، مزایـای 
سـالمندی، مزایای آسـیب دیدگی ضمـن کار، مزایای عائله منـدی، مزایای زایمان، 
مزایـای نقـص عضـو و مزایای بازمانـدگان اسـت. در مقام مقایسـه باید گفت که 
تـا کنـون نظامی خاص بـرای پرداخـت و ارائة مزایـای نقدی کوتـاه مدت همانند 
غرامت دسـتمزد، مسـاعدت بـارداری و ازدواج، مسـاعدت عائله منـدی و اوالد و 
مسـاعدت هزینه کفن و دفن، طراحی نشـده اسـت. در این میان، اشـاره به مادة 4 
آییـن نامـة اجرایی قانون اصاح بنـد ب و تبصرة 3 مـادة 2 قانون تأمین اجتماعی 
1- در خصـوص مقاوله نامـه شـماره 102 مصوب 1952 باید گفت این مقاوله نامه از سـوی سـازمان بین المللی 
کار )International Labour Organization( پیشـنهاد شـد. مقاوله نامـه یـا همان کنوانسـیون مزبور در 
زمـره معـدود و یـا حتی تنها سـند بین المللی اسـت که متضمـن اسـتانداردهای حداقلی حمایت هـای تأمین 
اجتماعـی Security( اسـت و نُـه حمایـت را در زمـره ایـن حمایت هـا قـرار داده اسـت. مقاوله نامـه شـماره 
102 مبتنـی بـر اصـول بنیادیـن تأمیـن اجتماعـی اسـت. نکتـه مهـم اینکـه ایـن مقاوله نامـه در مـورد بیمه 
کارگـران می باشـد. بنابرایـن مقـررات آن در خصـوص سـایر بیمه-شـدگان ماننـد بیمه شـدگان صندوق هایی 
چـون صنـدوق حمایـت وکا، سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیروهـای مسـلح و... قابل اسـتناد نمی باشـد. جهت 
دیـدن متـن فارسـی مقاوله نامه مزبـور، ر. ک.: سـپهری، محمدرضا، مقاوله نامه های سـازمان بیـن المللی کار، 

تهـران، مؤسسـۀ کار و تأمیـن اجتماعی، 1383.
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مصـوب 1366/7/29 در ارتبـاط با صاحبان ِحرف و مشـاغل آزاد و همچنین مادة 
7 آییـن نامـة ادامـة بیمه به صورت اختیـاری مصوب 1385/6/14 شـورای عالی 
تأمیـن اجتماعـی در خصوص افـرادی که بیمة خـود را به صورت اختیـاری ادامه 

می دهنـد، می تواند شـاهدی بـر مدعا باشـد. )بادینـی، 1387، 62-63(.

  بند 5. اصل پیشگیری

ایـن اصـل در بنـد د مـاده 9 قانـون سـاختار آمـده اسـت. وفـق این بنـد: »اعمال 
این سیاسـت شـامل هر سـه حوزه بیمـه ای، حمایتـی و امدادی اسـت و مطابق آن 
بـر ضـرورت هماهنگـی با سـایر دسـتگاه های مؤثر تأکید می شـود، بـه نحوی که 
تـاش بـرای پیشـگیری از ظهور یا گسـترش انحرافـات و مشـکات اجتماعی به 
عنـوان یک سیاسـت هماهنگی فرابخشـی، مبنای عمل قـرار گیرد«. در شناسـایی 
مبانـی قانونـی اصل پیشـگیری، افزون بـر این بنـد، قانون پنجم توسـعه در بخش 
اجتماعـی و بیمه هـای اجتماعـی، مـادة 27، بـا قائـل شـدن به سـه الیـة حمایتی 
و مسـاعدت های اجتماعـی مصـوب 1389/10/15؛ مـاده واحدة قانـون پرداخت 
مسـتمری بـه فرزنـدان زنـان متوفـی، مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی و سـایر 
صندوق هـای بازنشسـتگی مصـوب 1386/10/5 و مـاده واحـدة قانـون اصـاح 
سـن فرزنـدان ذکـور مشـولین صندوق هـای بازنشسـتگی کشـوری، لشـگری و 
تأمیـن اجتماعـی و سـایر صندوق هـا در برخـورداری از خدمـات درمانی مصوب 
1387/5/20، در مسـیر تأکیـد بـر اصـل پیشـگیری حرکـت کرده انـد )نعیمی و 

دیگـران،  1389، 264، 267 و 270(.

بایـد افـزود بسـیاری از حقوق دانـان نیـز با این مسـئله که تأمین اجتماعی شـامل 
پیشـگیری هم بشـود، مخالفت دارند. علت مخالفت این اسـت کـه در این صورت 
نمی تـوان بـرای تأمین اجتماعی حـد و مرزی قائل شـد )عراقی و دیگـران، 1386، 

.)3

  بند6. اصل کارگستری و توانمندسازی

طبق بند )و( مادة 9 قانون سـاختار: »سیاسـت کارگستری، ساز و کاری غیرحمایتی 
اسـت و بـا ایجـاد زمینه های اشـغال فـرد، امکان تأمین نیاز توسـط خـود او فراهم 
می شـود و بـه معنای ارائـه خدمات رفاهی به شـرط انجام تعهدات معین اسـت«. 
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سیاسـت کارگسـتری جزء اصـول حاکم بر تأمیـن اجتماعی تلقی نمی گـردد، بلکه 
می تواند از اهداف آن محسـوب شـود که از طریق نهادهای حمایتی و غیرحمایتی 
اجـرا می گـردد. در ایـن میـان افـزون بـر قانـون سـاختار، مقـررة دیگـری که در 
راسـتای اشـاعة اصل کارگسـتری می توان بدان اسـتناد جسـت، قانون رفع موانع 
اجرایـی قانـون بیمه های اجتماعـی کارگران سـاختمانی و نحوة مجـازات متخلفان 
مصـوب 1391/9/29 اسـت کـه وفق تبصـرة 2 آن، کلیة مراجع اعم از اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی کـه مانـع اجـرای این قانـون و محرومیـت کارگران سـاختمانی 

شـوند، با رأی محاکـم صالحه محکـوم می گردند.

همچنین براسـاس بند هـ مادة 9 قانون سـاختار: سیاسـت توانمندسـازی به معنای 
کاهـش روش هـای مبتنـی بر تأمین مسـتقیم نیـاز و متقابـًا افزایـش توانایی های 
فـردی و جمعـی بـه منظـور تأمیـن نیازها توسـط خـود افراد وابسـته می باشـد«. 
همچنیـن افـزون بـر این بنـد، بـه مـواد 74 و 75 قانـون تأمیـن اجتماعی مصوب 
1354/3/19 و اصاحات بعدی آن می توان اشـاره کرد که تلویحاً قابلیت تفسـیر 
را در راسـتای توامنـد سـازی بیمـه شـدگان که دچار حادثة ناشـی از کار شـده یا 
ابتـا بـه بیماری شـده اند و توانایـی و کارایی خود را از دسـت داده انـد، با پردخت 
غرامـت نقـص عضـو یـا مسـتمری از کار افتادگی، بـه صـورت ماهانـه، دارد. در 
ادامـه بایـد افـزود که اجرا و پیاده سـازی این سیاسـت از طریـق نهادهای حمایتی 
و بیمـه ای و بـا اسـتفاده از روش هـای متنـوع در راسـتای ایجاد زمینـة حداکثری 
برای بهره مندسـازی شـهروندان از خدمات حمایتیـ  بیمه ای قابل پیگیری خواهد 

بود)شـهبازی نیا، 1382، 62(.

در ایـن خصـوص، اصولـی چون اصل اختصـاص حمایت به بیمه شـدگان صندوق، 
اصـل مشـارکتی بـودن مزایا کـه نتیجه اصـل اول اسـت، اصل تضمیـن تعهدات 
صندوق هـای بیمه ای از سـوی دولت، اصل مشـارکت دولـت در تأمین منابع مالی 
صندوق هـای بیمـه ای و کًا هزینـه الزم جهـت ارائه حمایت هـای موضوع تأمین 
اجتماعـی بـه معنی خاص، اصـل عدم تبعیض در برخـورداری از مزایـا، اصل منع 
عضویـت در دو صنـدوق بیمـه  ای و... جریـان دارد. اهمیت مطالعه و شـناخت این 

ـ اصول خاص حاکم بر صندوق های بیمه ای  گفتار دوم  
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اصـول پوشـیده نیسـت. در این قسـمت به مطالعـه دو از این اصـول می پردازیم.

  بند1. اصل تضمین تعهدات صندوق های بیمه ای توسط دولت

از اصـول حاکـم بـر حمایت هـای تأمیـن اجتماعی بـه معنی خـاص، اصل تضمین 
تعهـدات )صندوق های بیمه ای( توسـط دولت می باشـد. بنابراین، چنانچه صندوقی 
بـه علـت مشـکات مالی قـادر بـه ایفـای تعهدات خـود در قبـال بیمه شـدگان 
نباشـد، دولـت مکلـف بـه مسـاعدت مالی بـه صنـدوق و ارائـه حمایت بـه بیمه 

شـدگان است. 

براسـاس بنـد ح مـاده 9 قانـون سـاختار: »حقـوق افـراد عضو و تحت پوشـش در 
قبـال تعهـدات قانونـی سـازمان ها، مؤسسـات و صندوق هـای بیمـه ای ایـن نظام 
تحـت ضمانـت دولت خواهد بـود و دولت ملکف اسـت تمهیدات مالـی، اعتباری 

و سـاختاری الزم در ایـن زمینـه را اتخـاذ نماید«1.

  بند2. اصل منع عضویت در دو صندوق بیمه ای

بـا توجـه بـه مفاد تبصـره 3 ماده 3 قانون سـاختار، بایـد گفت اصـوالً عضویت در 
دو صنـدوق بیمـه ای پایـه ممنـوع اسـت. این حکـم مطابق قاعـده می باشـد؛ زیرا 
فـرض بـر ایـن اسـت که هـر صنـدوق بیمـه ای، حداقـل حمایـت الزم را از بیمه 
شـدگان خویـش بـه عمل مـی آورد. بـه عبارتـی دقیق تر، اصـل بر حداقلـی بودن 
حمایت هـای صندوق بیمه ای اسـت. از طرفی، چنانچه شـخصی عضـو دو صندوق 
بیمـه ای پایه باشـد، جمع دو مسـتمری حداقلـی صورت می پذیـرد و در این حالت 

اساسـاً مفهـوم حداقلی بـودن مزایا منتفـی می گردد2.

1- نمونـه عملـی ایـن مـورد در خصـوص صنـدوق بیمـه بیکاری مشـاهده می شـود. بدیـن ترتیب کـه در اثر 
عوامـل مختلـف، از جملـه افزایـش بیـکاری، پرداختی هـای صنـدوق فـوق بـر دریافتی هـای آن فزونـی یافت. 
ممکـن اسـت برخـی مدعی باشـند که چـون در قانون بیمـه بیکاری، در خصـوص تکلیف دولت بـه حمایت از 
صنـدوق بیمـه بیـکاری و جبـران کسـری مالـی آن تصریحی وجود نـدارد، لـذا تکلیفی بـر دوش دولت جهت 
تأمیـن هزینـه الزم جهـت پرداخـت بیمـه بیـکاری نیسـت. در حالـی کـه بـا مطالعه اصـل تضمیـن تعهدات 
صندوق هـای بیمـه ای، روشـن شـد کـه تعهـد دولت مطابـق اصل اسـت و نیـازی به تصریـح قانونگـذار ندارد.

2- البتـه بایـد افـزود هـدف صندوق هـای بیمـه ای تأمیـن حداقل معیشـت نمی باشـد. لـذا در عیـن حال که 
صرفـاً براسـاس قانـون حداقـل معیشـت را فراهـم می کنـد، برای بیمه شـدگانی که طبـق مقـررات، حق بیمه 
بیشـتری پرداخته انـد، مسـتمری باالتـری برقـرار می گـردد. از طرفـی همـه مسـتمری ها حداقلی نمی باشـد. 
بنـد ط مـاده 9 قانـون سـاختار نظام جامع نیز به ارائه حمایت به تناسـب میزان مشـارکت اشـاره کرده اسـت.
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فصل دوم 
شاخص های محوری تأمین اجتامعی مطلوب

امروزه »شـاخص های تأمین اجتماعی« به عنوان مهم ترین 
پایـة اطالعاتی بـرای برنامه ریـزان و دسـت اندرکاران امور 
اجتماعـی بـه شـمار می آید. بـر پایـة این تعبیـر می توان 
گفـت کـه کاربـرد اصلـی ایـن شـاخص ها، اندازه گیری 
میـزان پیشـرفت جامعـه در نیـل به هدف هـای اجتماعی 
ـ اقتصـادی یک جامعـه از لحاظ برخـورداری از امکانات 
مربـوط بـه رفـاه اجتماعـی و مقایسـة جوامع مختلـف از 
لحـاظ میزان توسـعه یافتگی یا عدم آن از این شـاخص ها 

است. 
بایـد در نظر داشـت که غالباً در ترسـیم سـیمای یـک جامعه از نظر 
رشـد و توسـعة اجتماعـیـ  اقتصادی، شـاخص هایی که بـر واقعیات 
اجتماعـی منطبـق و بـه آسـانی قابـل اندازه گیـری باشـند، ارجحیت 
دارنـد. دلیـل ایـن برتری آن اسـت کـه از یک سـو توافـق در مورد 
آن هـا نیـز بیشـتر اسـت و از دیگر سـو، دخالـت یافته هـای محققان 
و کارشناسـان دربـارة آن هـا، به سـبب عینی بودن شـان، بـه حداقل 

می رسـد.

در مطالعاتـی که در زمینة معیارهای رفاه اجتماعی در سـال های اخیر 
از سـوی سـازمان های بین المللی انجـام گرفته، تأکید بیشـتر بر روی 
ابعـادی از زندگـی اجتماعـی بوده اسـت کـه در اهمیـت آن ها جای 

بخش دوم
اصول و شاخص های تأمین اجتماعی مطلوب
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شـک و تردید نیسـت. از مجموعه های پیشـنهادی این معیارها، شـاخص هایی که 
از طرف سـازمان همکاری و توسـعة اقتصـادی1 که اکثر اعضاء آن را کشـورهای 
صنعتـی اروپـای غربی تشـکیل می دهند، معروفیـت و پذیرش بیشـتری دارد. این 
مجموعه ابتدا در سـال 1973 و سـپس با تغییراتی در سـال 1976 انتشـار یافت 
و از سـال 1978 به صورت طرح مشـترک در بیشـتر کشـورهای عضو سـازمان 

مزبـور به اجـرا درآمد )سـازمان برنامه و بودجـه، 1355، 6(.

موضـوع مهـم در به کارگیـری معیارهـای رفاه اجتماعـی در جوامـع مختلف این 
اسـت کـه در وهلة نخسـت، زمانی ایـن شـاخص ها می توانند بیانگـر واقعیت های 
موجـود باشـند که شـرایط خاص اقتصـادیـ  اجتماعـی و فرهنگـی آن جامعه در 
نظـر گرفته شـود. به همین جهت اسـت کـه در مراحل اولیة تهیـة معیارهای رفاه 
اجتماعـی برای هر کشـور، حتی هر منطقه ای از یک کشـور، مجموعه های مختلفی 
از شـاخص ها به طور آزمایشـی تنظیم و سـپس مورد بررسـی و نقد قرار می گیرد. 
بـه عنـوان مثال، اشـتغال و کیفیـت زندگـی در دوران اشـتغال، یکـی از جنبه های 
مهـم زندگـی اجتماعی را تشـکیل می دهـد و موقعی ایـن موضوع در بررسـی های 
مربـوط بـه معیارهـای رفـاه اجتماعی، بیانگـر حقیقت خواهـد بود کـه زمینه هایی 
نظیـر اوضـاع اقتصادی خـاص آن جامعه )یا منطقه(، سـاخت و ترکیب نیروی کار 
و توزیـع آن در بخش هـای مختلـف اقتصـادی، قوانین مربوط به آمـوزش اجباری 
و غیـره در نظـر گرفتـه شـود. در ثانـی تصویـری که شـاخص های رفـاه اجتماعی 
اندازه گیـری شـده از یـک جامعـه بـه دسـت می دهـد و آنچـه که اعضـاء همان 
جامعـه از زندگـی اجتماعـی خـود و کیفیت آن در ذهـن خود دارنـد، گاهی اوقات 
ممکن اسـت متفاوت باشـد. مثـًا شـاخص های اندازه گیری شـده در یک جامعه، 
آن را بـه عنـوان جامعـه ای کـه محـروم از امکانـات اوقات فراغت اسـت، نشـان 
می دهـد، در حالـی که مـردم آن جامعه، چنین محرومیتی را احسـاس نمی کنند و 
لـذا از آنجایـی کـه مفهـوم کیفیت زندگـی در غایت امـر باید بر آنچه خـود افراد 
در زندگـی روزمـره تجربـه و احسـاس می کننـد، اسـتوار گـردد. نـوع دیگـری از 
شـاخص های اجتماعی کـه آن ها را »شـاخص های اجتماعی ذهنی« گوینـد، نیز در 
طـی چند سـال اخیر مـورد توجه محققان و کارشناسـان رفاه اجتماعـی قرار گرفته 

است. 
1- (O.E.C.D)
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کاربـرد اصلـی ایـن شـاخص ها، اندازه گیری کیفیـت زندگـی افـراد در زمینه های 
مختلـف، از دیـدگاه خودشـان اسـت و غالبـاً، هدف از بـه کارگیری ایـن معیارها، 
تعییـن میزان رضایت فرد از شـرایط زندگی خـود در زمینه های گوناگون و تعیین 
همبسـتگی بیـن میـزان رضایت فـرد در هر یـک از این زمینه هـا و رضامندی وی 
بـه طـور کل در زندگـی می باشـد. در رابطـه بـا شـاخص های ذهنـی، بایـد توجه 
داشـت کـه اوالً رضایـت یـا عدم رضایـت هر فـرد از جنبه های مختلـف زندگی، 
خـود تـا حـد زیـادی بـا میـزان آشـنایی وی بـا شـرایطی متفـاوت با آنچـه خود 
در آن زندگـی می کنـد و یـا میـزان سـازگاری و انطباقی کـه او با شـرایط زندگی 
فعلـی خـود دارد، بسـتگی پیـدا می کنـد. ثانیـاً در زمینه هایـی ماننـد برنامه هـای 
آمـوزش اجبـاری، بیمه هـای اجتماعی، بهداشـت محیط و غیره، میـزان رضامندی 
متفـاوت افـراد دربـارة جنبه های مختلـف زندگی خـود، ممکن اسـت تحت تأثیر 
برداشـت ها و منافـع کوتـاه مـدت آن هـا قرار گیـرد.1 شـاخص هایی کـه در ایران 
توسـط کارشناسـان و محققـان و سـازمان های مختلف به کار گرفته شـده اسـت، 
همـان معیارهـای عینـی مبنی بـر آمارهای منتشـره از سـوی مرکز آمـار ایران و 

سـایر سـازمان های دولتی بوده اسـت. 

این شاخص ها را معموالً در دو گروه اصلی و فرعی مورد بحث قرار می دهند: 

1. آموزش و پرورش
2.  بهداشت و درمان

3.  تغذیه
4.  مسکن
5.  اشتغال

6.  جمعیت و نیروی انسانی
7.  درآمد و هزینه

8.  تأمین اجتماعی، هستند.

1- معیارهـای رفـاه اجتماعـی به کار گرفته شـده از سـوی سـازمان همکاری و توسـعۀ اقتصـادی، در 9 زمینه 
خاصـه می شـود. 1( بهداشـت؛ 2( آمـوزش و یادگیـری؛ 3( اشـتغال؛ 4( اوقـات فراغـت؛ 5( محیـط فیزیکـی 
زیسـت؛ 6( محیـط و روابـط اجتماعـی؛ 7( امنیـت فردی و اجتماعی؛ 8( مشـارکت؛ 9( فرصت هـای اجتماعی.
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افزون بر شاخص های اصلی، شاخص هایی نظیر: 

1( گذران اوقات فراغت و دسترسی به تسهیات فرهنگی
2( محیط زیست

3( امنیـت فـرد در برابـر تجـاوزات مالـی و جانی هسـتند کـه در کنار 
معیارهـای اصلـی هشـت گانه قـرار می گیرند.1 

در گـزارش سـازمان ملـل، تصریح شـده اسـت کـه امـروزه اکثر مردم بیشـتر از 
ناحیـة نگرانی هـای مرتبـط بـا زندگی روزمـره، احسـاس ناامنی می کننـد تا ترس 
از وقـوع یـک حادثـة فاجعه آمیز جهانـی. امنیت شـغلی، امنیت از جهـت درآمد، 
امنیـت از بابت سـامتی، امنیت زیسـت محیطی، ایمنی از جرایـم و جنایات، این ها 
نگرانی هایـی هسـتند کـه در ارتبـاط با امنیت انسـانی در سراسـر جهـان به ظهور 
می رسـند و در نهایت توسعة انسـانی پایدار را اساس توسعه یافتگی معرفی کرده و 
اضافه می کند که »توسـعة انسـانی پایدار، توسـعه ای اسـت طرفدار مردم، طرفدار 
ایجاد شـغل و سـازگار با طبیعت. در این-گونه توسـعه، کاهش فقر، اشـتغال مولد، 
یکپارچگـی اجتماعـی و تجدیـد حیـات زیسـت محیطی، باالتریـن اولویـت را پیدا 

می کنـد.« )برنامه توسـعه سـازمان ملل متحـد، 1994، 4 و 6(.

شـاخص های توسـعه انسـانی2 به صـورت مقایسـه ای، وضعیـت مورد نظـر را در 
کشـورهای عضو سـازمان ملل نشـان می دهد و چنانچه قباً نیز بیان شـد، مبنای 
ایـن گزارش ها، اطاعات ارائه شـده توسـط نهادهای مختلف وابسـته به سـازمان 
ملل اسـت. شـاخص توسـعه انسـانی، سـه بعد از مفهوم توسعه انسـانی را در نظر 

می گیـرد که شـامل: 

1. زندگی طوالنی، توأم با سامت؛
2. سطح و میزان تحصیات؛ 

3. برخورداری از زندگی شایسـته متناسـب با استانداردهای بین المللی 
است3.

1- مهمتریـن شـاخص های مربـوط بـه رفـاه اجتماعی را بـه اختصار مورد بررسـی قرار خواهیـم داد. طی دهۀ 
اخیـر، برنامـۀ توسـعۀ سـازمان ملـل )U.N.D.P( از مجموعـۀ شـاخص های مورد نظـر با تأکید بر 3 شـاخص: 
سـطح سـواد، قـدرت خریـد و طـول عمـر تـوأم بـا سـامتی، محـوری را در قالـب »توسـعۀ انسـانی« مطـرح 
می کنـد و اصلی تریـن مشـخصه آن را امنیـت انسـانی معرفـی می کند و چنیـن امنیتی را در سـایۀ رفاه مادی 

و معنـوی، ممکـن می داند.
2- Human Development Index (H.D.I)

3- ایـن شـاخص ها بـه عنـوان مفهـوم جدید توسـعه از سـال 1990 مـورد توجه برنامـه عمران سـازمان ملل 
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الزم به ذکر اسـت که افزون بر سـه شـاخص سـه شـاخص تکمیلی، شاخص هایی 
اسـت که مبین جنبه های خاصی از توسـعه انسـانی است نظیر: 

1. شاخص فقر انسانی؛ 
2. شاخص توسعه وابسته به جنس؛

3. شاخص توانمندسازی جنسی. 
در توضیـح شـاخص های یـاد شـده بایـد گفـت که شـاخص فقـر انسـانی، فقر را 
در کشـورهای در حـال توسـعه انـدازه می گیـرد کـه تأکیـد آن بـر سـه بُعـد از 
محرومیـت اسـت؛ طـول عمـر )عـدم دسـتیابی بـه 40 سـالگی(، دانـش )نـرخ 
بی سـوادی بزرگسـاالن(، خدمات اجتماعی )آب سالم در دسـترس پایدار و درصد 
کـودکان کـه نسـبت به سنشـان کـم وزن هسـتند(. دو شـاخص دیگـر، توجه به 
نابرابری هـای جنسـی را در ابعاد مختلـف مد نظر قرار می دهنـد. الزم به یادآوری 
اسـت کـه برخـی از جنبه های اساسـی توسـعه انسـانی، از قبیل توانایی مشـارکت 
در تصمیم گیـری اثربخـش بـر زندگـی فـرد در آن لحاظ نمی شـود. لحـاظ کردن 
شـاخص آزادی انسـانی در سـال 1991 و آزادی سیاسـی در سـال 1992 نیـز بـا 

دشـواری هایی مواجـه شـد که اسـتمرار پیـدا نکرد1.

از ایـن رو، در گـزارش یـاد شـده، مفهوم آزادی انسـان نیز به شـکلی مـورد توجه 
قـرار گرفتـه اسـت که البته به جهت سـختی در سـنجش این مفهـوم و تفاوت در 
تلقی ها و برداشـت ها نسـبت به ابعـاد آن، همواره مورد مناقشـه کارشناسـان بوده 

است )سـپهری، 1385، 13(.

نکتـه بسـیار مهمـی کـه در جدیدتریـن گزارش هـای برنامـه توسـعه سـازمان 
ملـل متحـد شـایان توجـه اسـت، اینکه علیرغـم پیشـرفت هایی کـه در خصوص 
شـاخص های توسـعه در کشورهای مختلف ماحظه می شـود، ولی این پیشرفت ها 
متحـد قـرار گرفـت و یـک گـروه تحقیقاتـی مأمـور بررسـی و ارائـه گزارش هایـی در ایـن زمینه شـدند که به 
صـورت مرتب از سـال مذکور منتشـر می شـود و مـورد توجه برنامه ریزان و سیاسـتمداران کشـورهای مختلف 
قرار گرفته اسـت. نخسـتین گزارش توسـعه انسـانی بـا پرداختن به مفاهیـم و رهیافت ها، اندازه گیری توسـعه 
انسـانی بـر سـه محور اساسـی طول عمر، سـطح دانش و سـطح معـاش آبرومنـد را مورد بحث قـرار می  دهد و 

وضعیـت کشـورهای عضـو سـازمان ملـل را از منظر این سـه محور مورد مقایسـه قـرار می دهد.
1- در ایـن میـان، معیـار مقایسـه در سـه شـاخص فـوق عبـارت اسـت از امیـد بـه زندگـی معادل 78 سـال، 
نـرخ باسـوادی بـا میـزان صد در صـد و درآمد رسـمی معـادل 4841 دالر تعدیل شـده بر حسـب برابری های 

قـدرت خریـد در نه کشـور صنعتی.
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در کشـورهای توسـعه یافته، به مراتب بیش از کشـورهای در حال توسـعه است و 
برآینـد ایـن وضعیت، افزایش فاصله و شـکاف بین کشـورهای فقیر و غنی اسـت. 

بـرای نمونـه، فاصلـه در امید بـه زندگـی از مهمتریِن این نابربری هاسـت1.

در گزارش توسـعة انسـانی سـال 2005 میـادی، جایگاه جمهوری اسـامی ایران 
در بیـن 177 کشـور، ردیـف 99 بوده اسـت که نسـبت بـه سـال 2004، دو رتبه 
ارتقـاء پیـدا کرده اسـت. اعام برخی از شـاخص های توسـعه انسـانی بـرای ایران 
در سـال 2005، شـایان توجه اسـت. امید به زندگی برای مردان ایرانی 69 سـال 
و برای زنان ایرانی 71/9 سـال اعام شـده اسـت که متوسـط 70/4 سـال را نشان 
می دهـد. نـرخ تورم در سـال مورد نظر 16/5 درصد اعام شـده اسـت. دو درصد 
از مـردم ایـران بـا کمتـر از یـک دالر در روز و 7/3 درصد نیز با کمتـر از دو دالر 
در روز زندگـی می کننـد. ضمـن اینکه هفت درصـد مردم ایران به آب بهداشـتی 
و سـالم دسترسـی دائمی ندارنـد. دو دهک پاییـن درآمدی، 5/1 درصـد درآمد و 
مصـرف را در کشـور بـه خـود اختصـاص می دهنـد، در حالی کـه دو دهک باالی 
درآمـد 49/9 درصـد درآمـد و مصـرف را از آن خود می کنند. ضمناً نرخ فعالیت 
اقتصـادی زنـان 30/5 درصد کل فعالیت های اقتصادی کشـور اعام شـده اسـت 

)سپهری، 1385، 259-257(.

در ادامـة تحلیـل شـاخص های محوری تأمیـن اجتماعی، عمده ترین شـاخص های 
رفـاه اجتماعـی در ایـران را به اختصار مورد بررسـی قـرار می دهیم2.

همچنیـن الزم بـه توضیـح اسـت کـه توزیـع غیـر ناعادالنـه درآمدهـا، منجر به 
کاهـش سـهم صاحبـان عامل کار )کـه اکثریت جمعیت فعال و شـاغل کشـور را 
تشکیــل می دهند(، می شود. این کمبــود مداوم، ضعف مصرف ملــی را موجب 

1- گـزارش توسـعه انسـانی سـال 2005 بـه عنـوان یکـی از جدیدتریـن مباحـث مربـوط بـه توسـعه و 
شـاخص های آن، موضـوع دنیـای نابرابـر امـروز را مـورد توجـه قـرار می دهـد و ایـن سـؤال اصلـی را مطـرح 
می کنـد کـه در هـزاره جدیـد، دولت هـای جهـان در راسـتای یـک تعهـد بین المللـی، چگونـه می تواننـد بـا 
نابرابری هـای اقتصـادی و اجتماعـی مقابلـه کننـد. رهایـی انسـان از فقر به عنـوان یک اسـتراتژی برای تحقق 

توسـعه انسـانی مطرح اسـت.
2- براسـاس گـزارش منتشـره در برنامه سـوم توسـعه، حـدود 62% از جرایـم مطروحـه در دادگاه های انقاب 
اسـامی بـا مـواد مخـدر مرتبـط هسـتند. همچنیـن در دادگاه هـا و محاکـم عمومـی، پرونده هـای مربـوط به 
جرایـم مالـی 12%، ایـراد ضـرب و جـرح 10%، سـرقت 6%، طـاق 2% و قتـل 1% از جرایـم را بـه خـود 
اختصـاص داده انـد. بـر ایـن اسـاس، پـس از بررسـی رونـد آمـار مربـوط به مـواد مخدر، ضـر و جرح، سـرقت، 
طـاق و خودکشـی، رابطـه تغییـرات انجام شـده در این موارد را با شـاخص فقر مورد بررسـی قـرار می دهیم.
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می گـردد. بـه تبـع این وضعیـت، امکان سـرمایه گذاری بیشـتر و افزایـش تولید و 
رشـد فعالیت هـای اقتصـادی فراهم نمی گردد و بـه بحران های سیاسـی، اجتماعی، 
فرهنگـی و رشـد پدیده هـای آسیب شـناختی می انجامـد. بـرای خـروج از چنیـن 

وضعیتـی، سیاسـت هایی بـه کار بـرده می شـود که بـه آن  اشـاره می کنیم1.

ایـن سیاسـت به منظـور تعدیـل بی عدالتی اعمال می شـود. ضعف قـدرت عمل و 
محـدود بودن حقـوق کارکنان در مقابل قـدرت عمل و اختیارات حقوقی وسـیع و 
نامتناسـب کارفرمایان و سـرمایه داران از سـویی و بیکاری و عدم امکان اشـتغال و 
ناتوانـی پـاره ای از نیروهای فعـال در انجام دادن کار که به موجب رشـد گروه های 
فقـر و مسـکین می شـود. از سـویی دیگر، ایجاب می کنـد که دولت هـا از گروه های 
آسـیب پذیر یا آسـیب دیـده جامعـه حمایت نماینـد. این اقـدام دولتـی از طریق 
سـاز و کارهایی انجام می پذیرد که برای سـهولت درک و تسـریع در دریافت آن، 
می توانیـم آن را در دو تدبیـر بـه منظـور عملیاتی کـردن توزیع مجـدد )بازتوزیع( 
درآمدهـا شناسـایی کنیـم، که فرآینـد بازتوزیع درآمدها شـامل تدابیـر اقتصادی 
اسـت کـه دولت هـا از طریـق سـاز و کارهـای مالیاتی بـه توزیع مجـدد درآمدها 
می پردازنـد کـه بـرای کاسـتن از حجم مطالـب به همین میـزان اکتفـا می کنیم و 
وارد بحـث فنـی آن نمی شـویم؛ و تدابیـر اجتماعـی اسـت که پـاره ای از کشـورها 
دارای بودجه اجتماعی مسـتقلی هسـتند، به طوری که برنامه ها و یا سیاسـت های 
اجتماعـی در چارچوب آن مشـخص می شـود، بـه گونه ای که عوایـد و هزینه های 
بودجه عمومی مجزاسـت. سیاسـت های اجتماعی گروه های اجتماعی آسـیب پذیر 
را مـورد پوشـش های حمایتـی قـرار می دهـد. همچنیـن باید افـزود که بـاز توزیع 
درآمدهـا موجـب انتقـال قسـمتی از درآمدهـای اخذ شـده در دو جهـت عمودی 
و افقـی می شـود، منظـور از توزیـع مجـدد درآمدهای عمـودی، انتقال قسـمتی از 
درآمـد طبقـات ثروتمند بـه گروه های کم درآمد اسـت که از طریق سیاسـت های 

مالیاتـی و اجتماعی انجـام می گیرد.

1- شـاخص های ردیـف 5 براسـاس دهک هـای هزینـه خانـوار و متوسـط کل هزینـه هـر خانـوار در هر سـال 
محاسـبه شـده اسـت. ایـن شـاخص نشـان دهنده درصـد خانوارهایی اسـت کـه هزینـه ماهیانه آنهـا کمتر از 
متوسـط هزینه خانوارهاسـت. میزان شـاخص مذکور نشـان می دهد در فاصله سـال های 1371 لغایت 1377 
بـه نسـبت خانوارهـای بـا هزینـه ماهیانـه کمتر از متوسـط افـزوده شـده اسـت و از 62/262 درصد در سـال 
1371، بـه 72/229 درصـد در سـال 1377 رسـیده اسـت. بررسـی های دیگـر نیـز افزایش شـمار خانوارهای 

زیـر خـط فقـر و زیر خـط متوسـط هزینه خانـوار در ایـران را نشـان می دهد.
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در بـاز توزیـع درآمـد افقـی، گروه هـای آسـیب پذیر و بی بضاعـت و کم درآمـد با 
انتقـال قسـمتی از عـادی خویـش در داخـل گروه خود، بـه باز توزیـع و معاضدت 

می پردازند.

باز توزیع درآمد، باید دارای دو ویژگی باشد: 

1. منجـر بـه انتقال واقعی قـدرت خرید بـه گروه های کم درآمـد و خرج 
آن در داخـل اقتصاد ملی شـود.

2. بخش هـای تولیـد کننـده محصـوالت مصرفـی مـورد تقاضـا دارای 
کشـش پذیری عرضـه و ظرفیت تولیدی الزم باشـد. در غیـر اینصورت، 

هرگونـه توزیـع درآمد بیشـتر، موجـب تورم می شـود.
بـه طـور کلـی اعمـال سیاسـت های توزیـع درآمـد بـا شـرایط مذکـور، بـرای 
همـه طبقـات اجتماعـی مفیـد و مؤثـر خواهـد بـود. و در جهت عدالـت اجتماعی 
پیـش خواهـد رفـت ولی بـه قول شـومپیتر، نبایـد از توزیـع مجدد درآمـد انتظار 
بنیان گـذاری تمدن و نظام اقتصادی مبتنی بر مسـاوات داشـت، یعنی انتظار تغییر 

کلـی در نظـام سـرمایه داری از آن نمـی رود  )الیـارد، 125-127،1998(.
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فصل اول 
نظریه های رایج دولت

بخش سوم
تحلیل نظریه های دولت بانظام تأمین اجتماعی مطلوب

امـروزه دولت هـا نقشـی اساسـی در زندگـی شـهروندان 
بـازی می کننـد، و از هنـگام تولـد تـا مـرگ افـراد بـه 
نوعـی تحـت تأثیـر اقدامـات دولت هـا هسـتند، )رنـی و 
آسـتین، 1374، 9( از ایـن رو، بـه باور برخـی، دولت باید 
درسـت رفتـاری بی وقفـه پـرورش دهد، زندگـی اخالقی 
مـردم را اصـالح و کنتـرل کنـد؛ امـا کارویژه هـای دولت 
یـا حکومت به تدریج بیشـتر شـده اسـت، در سـده های 
هیجدهـم و نوزدهم، حکومت یک پلیس بـود، فردگرایی 
در حـد کامـل وجـود داشـت و اجـازه نمـی داد دولت یا 
حکومـت کمتریـن دخالتـی در کارهـا بکنـد، بـه عنوان 
مثـال، جـان اسـتوارت میـل نوشـت: »مطلـوب اسـت از 
شـر افزایـش قـدرت دولـت جلوگیری شـود، هـر وظیفه 
تـازه ای بـر دوش دولـت بگذاریـم، موجـب می شـود که 
تسـلط دولـت بر بیم هـا و امیدهـای مردمان توسـعه یابد 
و بـه مـرور افراد فعـال و با همـت را تبدیل به اشـخاصی 
کنـد متکـی بـه دولت و یـا متکی بـر حزبی کـه احتمال 
مـی رود قـدرت دولـت را بدسـت آورد« )جان اسـتوارت 
میـل، 1340، 255(؛ امـا بعـد از چنـدی نـگاه بـه دولت 
یـا حکومـت تغییـر کـرد، و در سـدة بیسـتم حکومت به 

65



یـک نـوع تعـاون خدمـات اجتماعـی تبدیـل شـد، و این پدیـده به 
طلوع عصر سوسیالیسـم منجر شـد، اما در واقع دولت هایی اندیشـه 
رفـاه را مطـرح کردند که سوسیالیسـم را نپذیرفتنـد، و بدین طریق 
دولـت رفـاه مطرح شـد. دولت رفـاه، دولتی بود که نـه مفهوم دولت 
فردگـرا پذیرفـت کـه هـدف آن حمایـت بـود و نـه مفهـوم دولت 
کمونیسـتی را کـه منجر بـه رفاه برای همـه به بهای از دسـت رفتن 
آزادی هـای اساسـی آن ها بود. شـاید بتـوان گفت که دولـت رفاه از 
ناشایسـتی های اصلـی هـردو نظریـه دولت دسـت شسـت در حالی 

کـه فضیلت هـای هـردو را دارا شـد ) عالـم، 1388، 375(.

سـنگ بنـای دولت رفـاه فرد و توسـعة هماهنگ نیازهـای اوسـت، بنابراین هدف 
دولـت رفـاه تأمیـن حد اعـای پیشـرفت و راحتی فرد اسـت، عـده ای دولت رفاه 
را جامعـه ای می داننـد کـه در آن حداقـل سـطح زندگـی و فرصت تضمین شـده 
و در اختیـار همـه شـهروندان قـرار دارد، برخـی آنـرا نظامـی می دانند کـه در آن 
حکومـت متعهد می شـود سـطوح معینی از اشـتغال، درآمـد، آموزش، بهداشـت، 
تأمیـن اجتماعی، و مسـکن را برای همه شـهروندان خود فراهم کنـد )عالم، 1388، 
377(، مارشـال نیـز معتقـد اسـت، ویژگی اصلـی دولت رفـاه فردگرایی شـدید و 
جمـع گرایی آن اسـت، فـرد گرایی به حق مطلق فرد برای رسـیدن به رفاه اشـاره 
دارد و جمع گرایـی وظیفـه ای را بـر عهـدة دولـت می گـذارد تـا کل جامعـه را که 
ممکن اسـت از جمع خواسـت های فرد برتر باشـد، پیشـرفت دهد و حفاظت کند، 
پـس دولـت رفاه دارای ماهیتی نیمه سوسیالیسـتی و نیمه لیبرالیسـتی اسـت )تی.

اچ.مارشـال، 1963، 284(، و آخر آنکه، دولت رفاه دولتی اسـت که در بند دغدغة 
آزادی بـه مفهـوم سـاده انگارانه نیسـت، به عبـارت دیگـر، این دولت بـا کارکرد 
جدیـدی کـه پیـدا می کنـد، به سـوی گسـترش مداخـات در شـئون مختلف و 
حوزه هـای گوناگـون به منظـور پرکردن یا تعدیل شـکاف طبقاتـی و نابرابری های 
اجتماعـی پیش مـی رود و در ایـن دوران، عدالت از آزادی درخشـندگی بیشـتری 
پیـدا می کند )رحمت الهـی، 1388، 106(. بنابراین، از تحلیـل تعاریف فوق می توان 

ـ دولت رفاه  گفتار یکم  
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بـه خصوصیات زیـر در خصـوص دولت رفـاه پی برد:

1. در دولت رفاه فرد موقعیت محوری دارد؛
2. حداقـل سـطح زندگـی و فرصت را برای شـهروندان بی توجـه به نژاد، 

عقیـده یا رنگ تضمیـن می کند؛
3. رشتة گسترده ای از خدمات را برای همة شهروندان تضمین می کند؛

4. توزیع متناسب درآمد را برای همة شهروندان تضمین می کند؛

در سـدة حاضـر دولـت رفاه محبوبیـت زیادی یافته اسـت، برخی دمکراسـی های 
عقـب مانـده و در حـال رشـد نیـز اندیشـیدن بر ایـن اسـاس را آغـاز کرده اند، و 
بـه همیـن دلیـل آرنولـد توینبـی پیش بینـی کـرد:»در آینده قرن بیسـتم بـه یاد 
خواهـد مانـد، نـه به خاطـر جنگ هـا، دهشـت ها و جنایاتـش، بلکه بـه خاطر این 
واقعیـت کـه نخسـتین دوره در تاریـخ اسـت که درآن مـردم جـرات کردند فکر 
کننـد، بهره منـدی از تمـدن موجـود بـرای کل نژاد بشـر امکان پذیر اسـت )عالم، 

.)378 ،1378

  بند1.تعریف و مفهوم دولت رفاه

در مقـام تعریـف دولـت رفاه، این نظریة دولت، اساسـاً برمسـئولیت دولتی اشـاره 
دارد کـه ناظـر بـه رفـاه همـگان باشـد، بـر ایـن اسـاس اگر دولـت دغدغـه رفاه 
شـهروندان خـود را دارد، بایـد تـا حـدودی مسـئولیت »حمایت اجتماعـی«1 را به 
عهـده گیـرد. بـا توجـه بـه ایـن گفتـة ارسـطو کـه مبیـن آن اسـت کـه: »دولت 
بـه خاطـر زیسـتن به وجـود می آیـد و بـه خاطر خـوب زیسـتن ادامـه می یابد«، 
می تـوان مفهـوم دولـت را بـه مثابـة کارگـزار رفـاه انسـان دانسـت. از ایـن رو به 
لحاظ تاریخی، فاسـفة سیاسـی انگلیسـی مدعی شدند اندیشـه دولت رفاه نخست 
در انگلسـتان پدیدار شـد و این الگوی دولت، محصول پیوند ذوق سیاسـی بریتانیا 
و رشـد تدریجـی حرکتـی بود کـه از چهـار و نیم سـده پیش )انقاب شـکوهمند 

1688( بـه ایـن سـو آغاز شـده اسـت. )دی.ال.هوبمـن، 1971، 10(. 

1- Social protection
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  بند2. کارکردهای دولت رفاه1

در تحلیـل کارکردهـای دولـت رفـاه بایـد اشـاره کـرد کـه کشـورهای اروپایی با 
نوعـی توافق سیاسـیـ  اجتماعی و تجدید شـکلی نوین از جامعـة اقتصادی به امید 
ایجـاد اصاحات سـاختاری به جنـگ جهانی دوم پایـان دادند، اصاحـات مذکور 
شـامل: ملـی کـردن صنایـع اساسـی و مـادر، تأسـیس سـازمان های برنامه ریزی، 
سـرمایه گذاری در فعالیت هـای بازسـازی، ایجـاد سـاختارهای تسـهیل کننده در 
مشـارکت کارگـران در سـطوح ملـی و بخشـی، سـرمایه گذاری در فعالیت هـای 
بازسـازی و زیر سـاخت های اقتصادی و وضـع قوانین جهت تحمیل وجدان جمعی 
بـه بـازار و خـارج کـردن آن از بی طرفی، بود؛ کـه مورد حمایت صاحبـان صنایع، 
بانکداران و روشـنفکران قرار گرفت )رابسـن، 1957، 31(. این اصاحات در شـمار 
سیاسـت های کنتـرل تقاضـای مؤثـر یا مدیریـت تقاضا از سـوی دولت به شـمار 
می رونـد، بـه ایـن معنا که دولـت بـرای تأمین هزینه هـای فزایندة خود سیاسـت 
کسـری بودجـه را در جهت تحریک تقاضـای مؤثر در پیش می گیـرد، چرا که در 
آن دوران، کاهش هزینه های دولتی موجب کاهش سـطح تقاضا می شـد، از سـوی 
دیگـر دولت هـای اروپایـی برای مقابله بـا رکود، میـزان سـرمایه گذاری را افزایش 
دادنـد، و در جهـت کاهـش فاصلة طبقاتـی اقدام بـه افزایش تصاعـدی مالیات ها 
بویـژه مالیات بـر ارث2، مالیات بر ثـروت ودرآمد و کاهش مالیات بر دسـتمزدها 
نمودنـد، دامنـه این اصاحات به حدی بود که برخی معتقدند»سیاسـت اجتماعی« 

دولت هـای رفاهـی آنچنان بود که ویژگی سوسیالیسـتی داشـت.

در نتیجـه اصاحـات انجـام شـده، افزایـش هزینه هـای عمومی و تأمیـن خدمات 

1- در مقـام تفکیـک کار ویژه هـای دولـت رفـاه می تـوان بـه دو حـورة حمایتی شـامل: الف( حفـظ حاکمیت 
در برابـر بی نظمی هـای داخلـی و تجـاوز خارجـی، ب( وضـع قانون به خاطـر حفظ حاکمیـت و تقویت اطاعت 
وایجـاد شـرایط امنیـت کامـل، ج( حفـظ نهادهایی مانند خانـواده و مالکیت، د( سـازمان دادن بـه حمل ونقل 
و ارتباطـات، هـ(تنظیـم کار بازارهـا، و( حفـظ روابـط دیپلماتیک با کشـورهای دیگر، ز(جمـع آوری مالیات  و 
رفاهـی اشـاره کـرد. از میـان همـه خدمـات اجتماعـی، خدمـات رفاهـی گسـترده ترین عرصـه را دارد، زیرا به 
تقریـب همـه افـراد نیازمند از مادران بیـوه گرفته تا کودکان محـروم، از پیران ناتوان از مراقبـت از خود گرفته 
تـا زنـان مطلقـۀ دارای فرزنـد، از زندانیـان سـابقی که نمی تواننـد کار پیدا کننـد گرفته تا افراد بیمار جسـمی 

و روانـی، از مهاجـران بی وطـن گرفتـه تـا خانواده های دارای مشـکات را در بـر می گیرد.
2- ایـن امـر کـه باهـدف جلوگیری از انباشـت سـرمایه های غیر مکتسـب صـورت می گرفت، تا حـدی بود که 

گاهـی تا هشـتاد درصد ارث توسـط دولت مصادره می شـد.
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عمومـی رایـگان چـون آمـوزش، بهداشـت و تأمیـن اجتماعـی1 شـامل همه حتی 
بیگانـگان هـم شـد، بـرای تأمین مسـکن اقشـار پایین دسـت جامعـه، دولت های 
رفاهـی ایجـاد خانه های شـورایی را به صورت گسـترده به ویژه در آلمان، فرانسـه 
و انگلسـتان آغـاز کردنـد که موجـی از فشرده سـازِی بیـش از حد نیـاز آپارتمان 
را در پـی داشـت2؛ از نظـر اقتصـادی موضوعـی کـه در ایـن دوران اتفـاق افتـاد و 
بـه »سـرمایه داری سـازمان یافتـه« مشـهور شـد، افزایـش نقش و حضـور دولت 
در بیشـتر عرصه هـای سیاسـی، اجتماعـی و اقتصادی بـود3؛ دولت هـای رفاهی در 
تمـام فعالیت هـای اقتصـادی از طریق کنترل دسـتمزد ها، کنتـرل جریان های پولی 
و مالـی، کنتـرل گمـرک و... حضـور و تأثیـر داشـتندکه ایـن، در نهایـت منجر به 
گسـترش سـاخت اداری دولـت گردیـد؛ بـر اسـاس آنچه گفتـه شـد، دولت های 
رفاهـی پنج هـدف اصلی را برای خود تعریف کرده بودند: اشـتغال کامل، اسـتفاده 
از ظرفیـت کامـل تولیدی، ثبـات قیمت ها، افزایش دسـتمزد ها همگام بـا افزایش 

بهـره وری نیـروی کار، و تعـادل تـراز پرداخت ها )توحیـد فـام، 1381، 119(.

گام بعـدی بـه سـوی اقتصـاد مختلـط4 در دولت های رفاهی زمانی برداشـته شـد 
کـه دولتهـا کنترل خـود را روی سـرمایه گذاری  و اسـتراتژی آن گسـترش دادند 
و سـرمایه گذاری  بـه خصـوص بعـد از جنـگ جهانی دوم به سـبب رشـد فناوری 
افزایـش یافـت، در ایـن زمـان ایـن امـکان وجـود داشـت که نظـام اقتصـاد بازار 
آزاد سـخاوتمندانه عمـل کنـد؛ کنتـرل دولت بر جریـان سـرمایه گذاری  هنگامی 
امـکان تحقـق کامـل می یافت که دولـت برای مداخلـه، به اطاعات آمـاری کافی 
دسترسـی می داشـت و سـازمان های برنامه ریـزی و آمار ابـزار تحقق چنین هدفی 
بودنـد، دولت هـای رفاهـی همچنین الگوهایـی را بـرای تغییر سـاختار اقتصادی و 
در نتیجـه تغییـر سـاختاری دولـت طراحـی کردنـد؛ بـر همین اسـاس و با رشـد 
اقتصـاد مختلـط و توفیـق دولت هـای غربـی در اجـرای سیاسـت های اقتصـادی 

1- تأمیـن اجتماعـی در سیاسـت دولت هـای رفاهـی بسـیار گسـترده و عـاوه بـر خدمـات عمومـی رایـگان، 
شـامل بیمـه بیـکاری، حقـوق بازنشسـتگی، از کار افتادگـی و... نیـز بود.

2- بیشتر این مجموعه های مسکونی در دهۀ 1980 به علت آلوده سازی محیط زیست تخریب شدند.
3- در این دوران نقش دولت در اقتصاد به بیش از 40 درصد افزایش یافت.

4- Mixed Economy
اقتصاد مختلط، معتقد به فعالیت هایی هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی می باشد.
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مـورد نظـر کینـز و هـواداران او1، دوران 1950-1973 را می تـوان به عنوان عصر 
طایـی سـرمایه داری لیبرال شـناخت، در این مقطـع زمانی در کنـار انحصارات و 
سـرمایه های بـزرگ و دولـت بوروکراتیک، انحصارات کارگـری یعنی اتحادیه های 
کارگـری نیـز بـرای تأمین مصونیـت نیـروی کار در مقابل بـازار سـرمایه پدیدار 
شـدند، در ایـن دوران جوامـع غربـی بـه وضعیـت اشـتغال کامل دسـت یافتند و 
دولت هـای رفاهـی نـه تنها وظیفه تحریک و رشـد اقتصـادی را به عهـده گرفتند، 
بلکـه عهـده دار برطـرف کـردن موانع بـر سـر راه رشـد درازمدت اقتصـادی نیز 
شـدند؛ تحقـق اقتصـاد مختلـط در غرب نیز یکسـان نبـود، برخی کشـورها نوعی 
اقتصـاد مختلط را انتخـاب کردند که فرمول اقتصادی آن ماهیتاً رویه ای اشـتراکی 
بـه سـبک جدیـد بـود، در این گـروه بی تردید فرانسـه پیشـگام بود و پـس از آن 
بریتانیـا، ایتالیـا و ژاپـن در رده هـای بعدی جـای گرفتند، سـایر کشـورها در ابتدا 
روش سوسیالیسـتی تر اقتصـاد بـازار آزاد را انتخـاب کردنـد، که شـامل آمریکا و 
آلمـان می شـد و سـرانجام گـروه سـوم، کشـورهایی چون سـوئد، هلنـد، اتریش و 
بلژیـک بودندکـه بیشـتر بـر مشـاوره و برنامه ریزی اجتماعـی در امـور اقتصادی 

تأکیـد نمودنـد )توحید فـام، 1381، 120(.

چنان کـه یـاد شـد، تحـوالت سیاسـیـ  اجتماعـی، تغییر سـاختار دولت لیبـرال را 
سـبب شـد و سـاختاری جدید بـه  نام دولـت رفـاه را پدیـد آورد، در ایـن دولت، 
مسـأله اصلـی، نحـوة حـل بحران هـای اجتماعی اسـت، و به همین طریـق افزایش 
دخالت دولت در امور شـهروندان به حل بحران دهة 1930 انجامید و کشـورهای 
غربـی وضعـی بسـامان یافتند؛ ایـن امر مرهون سـاختار کینـزی دولـت و اقتصاد 
بـرای عبـور از بحران بود که بسـیار مؤثر افتاد، تردیدی نیسـت که دولـت رفاه را 
نبایـد با دولت های مطلقـة اروپایی قرون 16و17 یکی دانسـت، چـون آن دولت ها 
هیـچ اعتقادی به دمکراسـی و حقـوق مردم نداشـتند، اما دولت رفـاه، نوعی دولت 
دمکراتیـک اسـت کـه مداخـات آن صرفـاً در جهـت عرضة خدمات بیشـتر به 
افـراد اسـت؛ هرچنـد در ربـع آخر قـرن بیسـتم دولت بـزرگ رفاهی نیـز باعث 

1- بـه اعتقـاد کینـز سـطح تقاضـای موثـر بـه سـه عامل روانـی بسـتگی دارد:الـف، ترجیـح نقدینگـی؛ که با 
نـرخ بهـره مناسـب بـه عنـوان جایـزة چشم پوشـی از نقدینگـی بایـد توسـط دولـت مهـار شـود. ب، ترغیـب 
سـرمایه گذاری ؛ کـه بـا چشـم انداز سـودمندی، افراد مایـل می شـوند از نقدینگی خـود برای کارهـای تولیدی 

کـه نهایتـاً منجـر بـه اشـتغال و افزایش عرضـه می شـود، اسـتفاده کنند.
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بـروز مشـکاتی شـدکه نهایتاً رویکـرد عمومی به سـمت نظریة »دولـت حداقل« 
معطـوف شـد، امـا آنچه اهمیـت دارد آن اسـت که دولـت و سـاختارهای آن به 
مثابـة ابـزار سـاخت انسـان، در صـورت تغییـر شـرایط و در وضعیتی کـه نتواند 
پاسـخگوی مسـائل اساسـی زندگی انسـان باشـد، تغییـر می کند و تغییر سـاخت 
دولـت کوچـک لیبـرال بـه دولت بـزرگ رفاهـی، نتیجة تغییـر اوضاع و احـوال و 

زندگـی انسـان ها در برشـی از تاریخ محسـوب می شـود. 

در زیر به کار ویژه های مهم دولت رفاه به صورت گذرا اشاره می نماییم:

1. رشد شخصیت فردی

همانطـور کـه گفتـه شـد دولـت رفـاه بـرای رشـد هماهنـگ شـخصیت فـردی 
می کوشـد، ایـن دولـت همة افـراد را برابـر می بیند و فرصتهـای مناسـبی را برای 
مـردم بـه وجـود مـی آورد، هیچ مانع سـاختگی بـرای جلوگیری از رشـد آنهـا روا 
دانسـته نمی شـود و نسـبت به بخشـهای ضعیف تر مردم توجه ویژه ای می شـود. 
اینکـه همـه اجازه دارند از آزادی های اساسـی، یعنـی: آزادی اندیشـه، آزادی بیان، 
آزادی عقیده و آزادی اجتماعی برای دسـت یافتن به هدف ها و مقاصد مشـترک 
برخـوردار باشـند این بهره مندی  از آزادی های اساسـی انسـان را قـادر می کند، قوة 

داوری خـود را در راه خیـر عمومـی بـه کار گیرد )عالـم، 1379(.

2. توسعة بهداشت

دولـت بـرای تأمین بهداشـت مـردم اقدامـات پیشـگیرانه و نیز درمانـی به عمل 
می آورد، بر همین اسـاس اسـت بسـیاری معتقدنـد، مردم قوی و سـالم به تنهایی 
می تواننـد کشـوری را بـزرگ و مقتـدر کننـد، بـه همین دلیـل وزیران بهداشـت 
کوشـش های زیـادی بـه عمـل می آورنـد تـا از گسـترش بیماری هـای واگیـر 
پیشـگیری کنند؛ همچنین برای پایان دادن به اسـتثمار کارگران و حفظ بهداشـت 
جسـمی و روانی آنها، قوانینی در مورد تنظیم سـاعت کار و بهبود شـرایط عمومی 
محیـط کار آنهـا تصویـب می شـود، بـرای مثـال، کار کـودکان زیـر 14 سـال در 

کارخانه هـا و صنایـع پـر خطـر ممنوع می شـود.
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3. گسترش آموزش و پرورش

دولـت رفـاه می کوشـد آمـوزش و پـرورش را در دسـترس همگان قـرار دهد، در 
چنیـن دولتـی آمـوزش در انحصـار خانواده هـای ثروتمند نیسـت، و تمامـی افراد 
دسـت کم از تحصیـات ابتدایی بهره مندند و آموزش عالی در دسـترس کسـانی 
اسـت کـه آمادگـی کار فکـری را دارنـد، برنامه های اعطـای بورس و مسـاعدت 
هزینه هـای تحصیلـی بـه اجـرا درمی آید تا افـراد مسـتعد بتواننـد، دوره تحصیلی 
خـود را بـه پایان ببرند، بدیهی اسـت که بدون آموزش و پرورش شـخصیت افراد 
رشـد نمی کنـد، از ایـن رو، دولت هـای رفـاه مقرراتـی بـرای نظام جامـع آموزش و 
پـرورش در تمامـی سـطوحـ  مقدماتی، عالی، عمومی، فنـیـ  وضع می کنند تا همة 

افـراد خواهـان تحصیات بتوانند به این امکان دسترسـی داشـته باشـند.

4. امنیت اقتصادی

 اگـر وضـع بخشـی از مـردم از لحـاظ اقتصـادی بهبـود نیابـد، دولـت رفـاه یک 
وهـم و خیـال خواهـد ماند، تفاوت هـای زیاد بیـن ثروتمندان و فقیـران باید کنترل 
شـود، بـه عقیده رابسـون »از بین بـردن واقعی فقر هـدف عمدة دولت رفاه اسـت 
و هـر کشـوری کـه امکانـات رسـیدن به ایـن هدف را داشـته باشـد، امـا این کار 
را نکنـد نمی توانـد بـه عنـوان دولت رفـاه احترامـی یابد«؛ بیـکاری و شـرایط کار 
کارگـران تـا حد زیادی بهبود یابد و دسـتمزدها متناسـب شـود؛ در همین راسـتا 
دولت هـای رفاهـی بـه اسـتقرار نظام هایی گسـترده بـرای بازتوزیع درآمد دسـت 
زده انـد تـا جایی کـه حتی برخی گروه هـای جمعیتی بزرگترین بخـش درآمد خود 
را از دولـت رفـاه می گیرند )کریسـتینا برانـت، 1383، 1(؛ هاکرس1 معتقد اسـت: 
»دولـت رفـاه مرحلة آغازین سوسیالیسـم کامل اسـت و امروز بدیلی اسـت میان 

کاپیتالیسم و سوسیالیسم«. 

5. خدمات اجتماعی

 شـرط خدمـات اجتماعی متناسـب کارویـژة دیگر دولت رفاه اسـت، کشـورهای 
غربـی در ایـن راسـتا نمونه هایـی عرضـه داشـته اند، مثـًا فرانسـه و آلمـان جزء 
کشـورهایی بودنـد کـه  آموزش و پـرورش دولتـی را برقرار کردنـدو بریتانیا بیمه 

1- Hackers
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بیـکاری ملـی اجباری را برقرار کـرد، افزون بر اینهـا، دولت رفـاه در فراهم آوردن 
امکاناتـی کـه نگرانی هـا و تنش ها را از بیـن ببرد و موجب بازآفرینـی هنری گردد، 

تسـهیاتی را فراهـم می کنـد، بـه عنـوان مثـال در تشـکیل موزه هـا، کتابخانه ها و 
گالری هـای هنـری همـکاری مؤثری می نمایـد )عالـم، 1380، 276(.

عـده ای بـه دولـت رفـاه انتقـاد کـرده وگفته اند کـه دولت رفـاه برای کشـورهای 
فقیر نامناسـب اسـت، زیـرا هزینه های زیـادی را برای دولت یـا حکومت به  وجود 
مـی آورد، اسـتقال فرد را از بیـن می برد و ذهنیت بی محتوایی بـرای او می آفریند، 
بوروکراسـی بـه طـور نـاروا در جامعـه گسـترش می یابـد و حکومـت بی ماحظه 
پـول خـرج می  کنـد کـه بـه ثبـات اقتصادی آسـیب می رسـاند و سـطح تـورم را 
دسـتخوش نابسـامانی می کند، مارکسیسـت ها هـم از دولت رفاه انتقـاد می کنند و 
آن را شـکل دیگری از دولت سـرمایه داری با هدف اسـتثمار طبقات زحمتکش و 
نفـوذ بـر آنها می داننـد، به نظر آنهـا دولت رفاه کمیته اجرایی دسـتگاه بـورژوازی 
اسـت؛ بجـز انتقاداتـی که اشـاره کردیم، موانعـی نیز بر سـر راه دولت رفـاه وجود 
دارد، از جمله: سـطح پایین تولید ملـی، افزایش جمعیت، پرداخت نکردن مالیات و 
نگرانـی از مالیـات زیاد و در نهایـت تنگ نظری هایی که می توانند موانع بسـیاری 

در راه رسـیدن دولـت رفـاه به اهدافـش ایجاد کنند. )همـان، 381(.  

موج سـوم بحران اقتصاد سـرمایه داری در دهة1970 میادی و مشـکات ناشـی 
از آن، باعـث تأثیـر بـر روابـط اجتماعـی و نظریه های دولت شـد و ایـن امر مبانی 
دولـت رفاهـی را بـه طور جـدی زیر سـوال برد. نتیجـة این بحـران، کاهش تولید 
ناخالص ملی در اغلب کشـورهای غربی، افزایش شـمار اعتصابات کارگری، ناکامی 
دولت هـا در اجـرای سیاسـت های کینـزی و اقتصاد مختلـط، افزایش نـرخ تورم و 
نظایـر آن بـود. بدیـن ترتیب، بـه تدریـج دخالت هـا و کنترل هـای دولت کاهش 
یافـت و امـور اقتصادی تحت کنترل شـرکت های چند ملیتی و فعـاالن غیر دولتی 
قـرار گرفـت. در ایـن دوران تمایل عمومی گرایش به سـمت دولت های کوچک و 
حداقلـی از نظر سـاختاری بود؛ امری کـه اوج آن را در دورة ریگان )آمریکا( و تاچر 
)انگلیـس( و آغـاز نهضت خصوصی سـازی شـاهد بودیـم. به نحوی کـه تحوالت 

ـ دوران پسا رفاهی  گفتار دوم  
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سیاسـی و اجتماعی یاد شـده نهایتاً به افول نظریة کینز و ظهور اندیشـه های جدید 
دربـارة الگوی دولـت در قالب دولت های نئولیبرال با سـاختاری کوچک و حداقلی، 
انجامیـد. در ایـن مفهـوم، دولت نئولیبرال به لیبرالیسـم کاسـیک نزدیک تر بود و 
بـه نوعـی می توان آن را بازگشـت بـه همان دوره تلقی کـرد. از اواخـر دهة 1970 
میـادی در برخی کشـورها1، متأثر سیاسـت  های کینزی تنظیـم تقاضای کل جای 
خـود را بـه سیاسـت های پولـی و سیاسـت هایی داد که بـه  جای تقاضـا بر عرضه 
تأکیـد داشـتند2. علت اصلی ایـن امر بروز بحران هـای  اقتصادی این دهه اسـت و 
مظاهـر آن بحـران در رشـد همزمان تورم و عدم اشـتغال، رکود سـرمایه گذاری و 
ورشکسـتگی برخی صنایع و مؤسسـات مالی آشکار شـد. در نهایت نیز این اوضاع 
موجـب بحرانـی دیگر در کینزیانیسـم شـد و در نتیجـه گرایش به سیاسـت های 
پولـی و اقتصـادی نئوکاسـیک افزایـش یافـت3 و دوران نئولیبرالیسـم در قالـب 

1- کشورهایی چون: انگلستان، آمریکا، استرالیا، زالندنو، آلمان، فرانسه.
2- پیـروان کینـز، توسـعۀ اقتصـادی پـس  از جنـگ جهانـی دوم را بـه نظریـه سیاسـت اقتصادی وی نسـبت 
می دادنـد، بـه نظـر آنهـا عوامـل تثبیت تقاضایـی که نظریـۀ کینـزی در اقتصاد غـرب وارد کرد، موجب رشـد 
و رفـاه شـده بـود؛ امـا مخالفـان ادعـا داشـتند کـه پیـروزی مکتب کینـز نه علـت، بلکه خـود معلول توسـعۀ 

اقتصـادی پـس از جنـگ بوده اسـت.
3- از یـک نـگاه کلـی، بـه سـبب ناکارایـی دولت رفاه سـه جایگزین جـدی برای آن مطرح شـد:1- بازگشـت 
بـه اقتصـاد بـازار و رقابـت آزاد:در میان طرفداران پیشـگام مقولۀ اقتصاد بـازارآزاد، از اقتصاددانان نئوکاسـیک 
)Milton Friedman  (می تـوان یـاد کرد کـه در پایان دهۀ1960به رهبـری افرادی چون میلتـون فریدمـن

پرچمـدار ایـن حرکـت شـدند و بـا عنـوان پول گرایـان شـناخته شـدند، آن هـا از سـوء مدیریـت دولت هـای 
رفاهـی بـه شـدت انتقـاد می کردنـد و معتقـد بودنـد کـه اقتصـاد مختلـط، تحـت پوشـش ایجـاد رنسـانس، 
تعاونـی  گرایـی)Corporatism( و سـاختارهای بوروکراتیـک، در جریـان و کارآیـی نیروهـای اقتصـاد کامًا 
اختـال ایجـاد کـرده اسـت، به عنـوان مثال بـه نظرهایـک)F.A.Von Hayek( ، لغـو بـازار و جایگزین کردن 
آن بـا برنامه ریـزی مرکـزی، نوعـی جنـون اقتصـادی اسـت، لغـو بـازار در واقـع بـه معنـای لغـو نظـر خـود 
انگیختـه جامعـۀ آزاد و جایگزیـن کـردن آن بـا سـازمان سلسـله مراتبی مبتنی بر دسـتورات و قواعد دسـتور 
ماننـد بـرای رسـیدن بـه اهـداف از پیـش تعییـن شـده اسـت، و نمی گذارنـد افـراد اهـداف خـود را دنبـال 
کننـد.2- انتقـال بـه اقتصـاد کامًا متمرکـز برنامه ریزی شـده:این گـروه، از کنار گذاشـتن اقتصـاد مختلط به 
نفـع اقتصـاد برنامه ریـزی شـدة اجبـاری و متمرکـز دفـاع می کردنـد، ایـن طـرز فکـر در عمل به ملی شـدن 
بیشـتر بخش هـای صنعتـی و خدماتـی ونیـز تقویت کنتـرل متمرکز اقتصـاد ملی منجر شـد، در فرانسـه، در 
اواسـط دهـۀ 1970 میـادی، ائتاف احزاب چپ گرا چشـم اندازی از تجربیـات این نوع سـازماندهی اقتصادی 
را ترسـیم کـرد، در بریتانیـا، دیدگاه هـای رادیـکال در بخشـی از حـزب کارگـر روش مذکـور را بجـای اقتصاد 
مختلـط بـه صحنـه سیاسـی کشـاند و در ایتالیـا نیز مصالحـۀ تاریخی احزاب دمکرات مسـیحی و کمونیسـت 
بـه گسـترش بیشـتر سیاسـت اقتصـادی رادیـکال منجـر شـد.3- حرکـت بـه سـوی نظـام برنامه ریـزی غیـر 
متمرکـز و نظـام خـود مدیریتـی کارگران:احـزاب جدیـد چپ گـرا هسـتۀ مرکزی سـومین گـروه اصاح گران 
را تشـکیل دادنـد کـه طرفـدار نظـام برنامه ریـزی غیرمتمرکز و نظـام خودمدیریتـی کارگران بودنـد، این عده 
بـا ادغـام حرکت هـای اعتـراض آمیـز دهـۀ 1960 میـادی در احزاب سوسیالیسـت غرب سـر برآوردنـد، این 
حرکت هـا بـا اعتـراض شـدید اللحـن و انقابـی فیـدل کاسـترو)Fidel Castro( در کوبـا و انقـاب فرهنگی 
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دولت های حداقلی آغاز گردید. 

  بند1. عقب نشینی در سیاست های رفاهی و اندیشه های نئولیبرالی

بـا توجه بـه نقش کلیدی اندیشـه های نئولیبرالی1 درسیاسـت گذاری های اجتماعی 
پـس از دولـت رفـاه، به صورتی مختصـر در این بند بـدان خواهیم پرداخت. 

لیبرالیسـم  نـو، مجموعـه ای از گرایش هـای جدیـد2 در تفکـر سیاسـی و اقتصادی 
غـرب اسـت کـه اصـوالً در واکنـش بـه پیدایش سـاختار دولـت رفاهـی پس از 
بحـران بـزرگ بیـن دو جنگ جهانـی و به ویـژه پـس از جنگ جهانـی دوم پدید 
آمده و زمینه فکری سیاسـت های اجتماعی و اقتصادی برخی از کشـورهای غربی 
بـر ضـد سـاختار دولـت رفاهـی و دخالت هـای دولـت در اقتصاد و سوسیالیسـم 
احـزاب کارگـری و گرایـش کینزی در سـرمایه داری غـرب را فرهم آورده اسـت 
)بشـیریه، 1374، 125(. بـه دیگـر سـخن، در ایـن دیـدگاه »حـوزه خصوصـی یـا 
خصوصی سـازی، خـوب و حـوزة عمومـی یـا عمومـی کردن، بـد تلقی می شـود«3، 
و مبـارزه بـا تـورم بـر هدف هایـی4 چون حفـظ اشـتغال، و حفظ امنیـت اجتماعی 
اولویـت دارد. )میشـرا، 1385، 25-21(.  نـگاه بـه دولـت نیز ناشـی از نوعی طرز 
در چیـن آغـاز شـد و سـپس بـه صـورت الگـوی مطلـوب احـزاب چـپ درآمد. بـه هر حـال، وجود سـه گروه 
مذکورنشـان از آن داردکـه دولـت رفـاه تحـت تأثیـر امـور اجتماعی- سیاسـی، نقشـی شـبیه نقـش دولت در 
دورة لیبرالیسـم کاسـیک ایفـا کـرد، البتـه ایـن خـود به بازگشـت به اقتصـاد بـازار و رقابت آزاد و گسـترش 
حـوزة جامعـه مدنـی و افزایش نقـش افراد در تعیین سرنوشـت خود انجامیـد، به بیان دیگـر، گرایش عمومی 
بـه سـمت دولـت حداقـل، تاشـی برای رسـیدن بـه دمکراسـی اسـت، و نشـان از آن دارد که انسـان در قرن 
بیسـتم خـود را در چارچـوب از پیش تعیین شـده قرار نمی دهد.برای مطالعه بیشـتر در ایـن خصوص رک به: 
مایکل ایچ لسـناف، فیلسـوفان سیاسـی قرن بیستم، خشـایار دیهیمی، تهران، نشـرکوچک، چاپ اول، 1380، 
ص250-401؛همچنیـن محمـد توحیدفام، همان منبـع، ص130-131؛ همچنین حسـین رحمت الهی، همان 

ص.122 منبع، 
1- لیبرالیسـم نـو در عرصـۀ سیاسـی و اقتصـادی مبتنـی بر دولـت حداقلی و اقتصـاد نئوکاسـیک، و متکی 
بـه اندیشـه هایی اسـت کـه در دوران اوج جهانـی شـدن)1980( مباحـث بسـیاری را ایجـاد کـرد. از جملـه 
اندیشـمندان نئولیبـرال می تـوان بـه افـرادی چـون : فردریـش هایـک، میلتـون فریـد مـن، و رابـرت نوزیک 

کرد. اشـاره 
2- لیبرالیسـم نـو، گرچـه از لحـاظ تاریـخ اندیشـه، در متـن جنبش فکـری لیبرالیسـم قدیم جـای می گیرد، 
لیکـن خـود از جهاتی اندیشـه نوین و مسـتقلی اسـت که برآمده از شـرایط اقتصادی و سیاسـی غـرب پس از 

جنـگ دوم و تجربـۀ دولـت رفاهـی به عنوان واکنشـی نسـبت به بحران سـرمایه داری اسـت.
3- A private, good-public,bad

4- البتـه اهـداف نئولیبرالیسـم، از دهۀ1970 تا کنـون تغییر چندانی نیافته، اما آنچه تازه اسـت مقررات زدائی 
مالـی و تحـرک پـول و سـرمایه اسـت کـه ایـن اندیشـه را از یک ایدئولـوژی سیاسـی در داخل دولـت ملی به 

سـمت یک سیاسـت سـرمایه داری جهانی حرکت داده است.
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تلقـی از فشـار و عـدم آزادی و عنصری در جهت تضعیـف عزت نفس و خاقیت 
فـردی اسـت )توحیدفـام، 1383، 115(. بـه ایـن ترتیب، نئولیبرالیسـم از قلمروی 
اقتصـاد ِصـرف، فراتـر مـی رود و در عرصـه اجتماعی بـه نقش آفرینـی می پردازد 
)ژوزف الژوژی، 1367، 130-135(. از اواخـر دهـة 1970 در کشـورهایی چـون: 
انگلسـتان، آمریکا، آلمان، فرانسـه و اسـترالیا، دولت ها به خصوصی سازی اقتصادی 
روی آوردنـد و سیاسـت های اجتماعـِی مبتنـی بر رفـاه را به تدریج کنـار نهادند1. 
کاهش هزینه های عمومی، راه حل نئولیبرالیسـم برای بحران اقتصاد سـرمایه داری 
بوده اسـت. بدین سـان این اندیشـه کوششـی برای بازگشـت به شـرایط پیش از 
پیدایـش دولت رفاهی شـده اسـت و از همیـن رو موجب گسـترش قدرت بخش 
خصوصی را فراهم آورده اسـت. )بشـیریه، 1380، 181(. داعیة نئولیبرالی در باب 
ضرورت عقب نشـینی و کاهش هزینه های رفاهی اساسـاً بر این اسـتدالل پایه دارد 
کـه نظام متعـارف دولت رفـاه و سیاسـت گذاری های اجتماعـی آن، بخصوص در 
شـرایط حاضر که نظام دنیا هرچه بیشـتر رو به جهانی شـدن می رود، و کشـورها 
هـم باید مثل شـرکت ها2 قواعد اقتصاد جدید را رعایت کنند )لسـتر تـارو، 1383، 
351(، برای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسـی کشـورها زیانبار است، بنابراین 
کاهـش نقـش دولت ها در امـور رفاهی ضروری اسـت، بدون چنین کاهشـی، افول 
وضـع کنونـی ادامـه خواهـد یافـت و بـه مرحلـه ای خواهد رسـید کـه دیگر هیچ 
نوع انتخاب سیاسـی بجز عقب نشـینی میسـر نخواهد بـود3. این دیـدگاه، با نظریه 
»سـرمایه انسـانی«4 که معتقد اسـت: »هزینه کردن دولت شـرط الزم برای بهبود 
وضـع رفاهـی یـک ملت اسـت«، تضادکامـل دارد5. از پایان جنگ جهانـی تا اواخر 
دهـة1970، دیـدگاه سـرمایه انسـانی بـر سیاسـت های دولت حاکـم بـود، اما در 
طـول دهـة1980، دیـدگاه نئولیبرالی یا راسـت جدید دسـت باال یافـت، و افرادی 

1- ایـن تحـول در واکنـش بـه بحـران رکـودی صـورت گرفت کـه از اواسـط دهۀ70 بـه تدریج اقتصـاد غرب 
را در بـر گرفت.

2- زیـرا نـه تنهـا، دیگـر سـر رشـته قوانین دسـت خودشـان نیسـت، بلکه آنهـا نیز ماننـد شـرکت ها باید یاد 
بگیرنـد که بازیکن باشـند، نـه داور.

3- در ایـن دیـدگاه، عقب نشـینی رفاهـی سرنوشـتی محتومـی اسـت کـه واقعیت هـای اقتصـادی و طبیعـت 
انسـانی بـر دولتهـا تحمیـل می کند.

4- Human Capital
5- ایـن دو دیـدگاه متعـارض نسـبت بـه فعالیت هـای دولت همیشـه به سـبب دالیـل ایدئولوژیکی و کسـب 

برتری سیاسـی بـا یکدیگـر رقابت داشـته اند.

76



چـون فریدمـن در دهة1980 اسـتدالل کردند کـه سیاسـت های اجتماعی رفاهی 
اثـرات سـوِء فراگیـری بـر کلیـه وجـوه جامعـه دارد به نحوی کـه بیان داشـتند: 
»خانـواده را تضعیـف می کنـد؛ انگیـزه کار، پس انـداز و ابـداع را کاهـش می دهد، 
از تراکـم سـرمایه می  کاهـد و باعـث محدودیـت آزادی مـا می شـود« )فریدمـن، 
1378، 5-1(. جنبـة اقتصـادی ایـن ادعـا بـه تدریج بـا درجاتی متفاوت از سـوی 
بسـیاری از دولت هـا پذیرفتـه شـد، و بـه تدریج بـه عنوان علت اصلی مشـکات 
اقتصـادی موجـود قلمداد گردید و عقب نشـینی در برنامه ها وسیاسـت های رفاهی 
را بـه صورتی موجه جلوه گر سـاخت1. بر همین اسـاس طی گزارشـی تحت عنوان 
»رشـد و اشـتغال« در اتحادیـه اروپـا چنیـن نتیجه گیری شـد کـه: »در سـال های 
آینـده برنامه هـا بایـد به الغر کـردن دولت رفـاه و افزایـش کارایـی آن معطوف 

باشـد« )دیرز، 1994، 82(.

امـا سـخن آخـر آنکه، نظریـه نئولیبرال بـه تأثیرات مثبـت2 هزینه کـردن دولتی 
بهـای کافـی نمی دهـد و بـه عوامـل سـاختاری مؤثر بر اقتصـاد یک کشـور توجه 
کافـی مبـذول نمـی دارد، هزینه های عمومی تأثیـرات مثبت و نیز منفـی بر جامعه 
دارد3. بـا وجـود ایـن، ایجـاد تعـادل بیـن ایـن دو وجـه مقولـة اصلـی محسـوب 
می شـود، کـه ایـن امـر بـه مجموعـه ای از عوامـل پیچیده ماننـد: شـیوه مدیریت 
نظام هـای مزایـا، حدود خدمـات حمایتی از بیـکاران، دامنة برنامه هـای کارآموزی 
و بازآمـوزی، کیفیت نظام آموزشـی و...، بسـتگی دارد؛4 مزایایی چـون مقرری های 

1- بـه عنـوان مثـال در 1979 دولـت بریتانیـا اعـام کرد کـه، هزینه های عمومـی محور مشـکات اقتصادی 
کنونـی بریتانیاسـت، همچنیـن، سـوئد نیز در یک گـزارش رسـمی در 1994، همین هزینه هـا را عامل بحران 

اقتصـادی این کشـور عنـوان کرد.
2- بخـش عمـدة ادبیـات مربـوط بـه تأثیـرات مثبـت هزینه هـای دولتـی، از نظریه هـای مربـوط بـه سـرمایه 

انسـانی سرچشـمه می گیـرد.
3- اسـتدالل اجتماعـی نئولیبـرال، دایـر بـر اینکـه اقدامـات رفاهـی سـخاوتمندانه بـه علـت ایجـاد فرهنـگ 
وابسـتگی)Dependency Culture(و بـرآوردن طبقـه ای فرودسـت)Underclass(، به بافت جامعه لطمه 
می زنـد، مـورد توجـه بسـیاری از دانشـگاهیان قرار گرفـت، اما، بجـز در ایاالت متحـده آمریکا، توجـه مقامات 
دولتـی را چنـدان جلـب نکرد؛ اسـتدالل سیاسـی این دیـدگاه، در این معنا کـه اقدامات رفاهی سـخاوتمندانه 
باعـث تزلـزل ثبـات سیاسـی می شـود، و »راه بردگـی« را بـر می گشـاید، عـاوه بـر دولت هـا، حتـی توجـه 

دانشـگاهیان را نیـز جلـب نکرد.
4- بـه عنـوان مثـال: اقدامـات رفاهی کافی بـرای بخش های مختلف جمعیـت، بخصوص اگر با اشـتغال کامل 
همـراه باشـد، می توانـد ثبـات اجتماعـی جامعـه را افزایـش دهـد، همچنین شـواهدی عمده در دسـت اسـت 
کـه نشـان می دهـد تعـدادی از خدمـات عمومی، بخصوص امـر آموزش، کیفیـت کار را بهبود می بخشـد، بین 
عرضـه و تقاضـای نیـروی کارتعـادل ایجـاد می کنـد، و در نتیجه به بهبـود نرخ های بهره وری و رشـد اقتصادی 

مسـاعدت می کند.
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تأمیـن اجتماعی به افزایش مصرف مسـاعدت می کند و بنابراین از امکان تشـدید 
رکود هـای اقتصـادی می کاهد، به گونـه ای که»انجمن بین المللـی تأمین اجتماعی«1 
اشـاره می کنـد: »مزایای نقدی به شـکلی روزافـزون به صورت ابـزار حفظ تقاضای 
مصرف درآمده اسـت، بخصوص در جریان رکودهای اقتصادی که سـطح مصرف 

در بیـن جمعیـت فعـال رو به کاهش می گذارد؛ براسـاس شـواهدی از این دسـت 
و همچنیـن بسـیاری از شـواهد آمـاری و تطبیقـی، بر خـاف ادعـای نئولیبرال ها، 
بسـیار بعیـد اسـت کـه مشـکات اقتصـادی کنونـی جوامـع پیشـرفتة صنعتیـ  
بیـکاری و نـرخ پاییـن رشـد اقتصـادی- عمدتـاً حاصل سـطح کنونـی هزینه های 
عمومـی یـا برنامه های حمایتـی موجود باشـد؛ در نتیجـه ادعـای نئولیبرال ها دایر 
بـر اینکه عقب نشـینی رفاهی از الزامـات ناگزیر و ضروری احیای اقتصادی اسـت، 
برداشـتی اساسـاً ایدئولوژیکی اسـت، اما به رغـم آنچه گفتیم، برداشـت نئولیبرالی 
در میـان بسـیاری از دولت ها و تعـدادی از نهادهای بین المللی حامیان سرسـختی 
پیـدا کـرده اسـت، و به همیـن جهت، تأثیـر آن بر عقب نشـینی در سیاسـت های 
اجتماعـی رفاهی بسـیار بیشـتر از شـواهد تحقیقی مـورد توجه قرار گرفته اسـت، 
به دیگر سـخن، تعبیرهای سیاسـی از شـواهد ـ نه خود شـواهد ـ عامل اثرگذار و 

تعیین کننـده در سیاسـت گذاری اجتماعـی دولت ها بوده اسـت.

  بند2. محدود کردن دایرة رفاه

عبـارت »محـدود کـردن دایـره رفـاه«2 شـرایطی را توصیـف می کند که بیشـتر 
دولت هـای رفاهـی خود را درگیر آن یافتند، این امر، به مشـکِل مدیریِت دو فشـار 
متضـاد اشـاره دارد که اعتبـار برنامه های اجتماعی را به خطر افکنده اسـت: از یک 
سـو، تقاضـای افزایـش حمایت هـای اجتماعی، به عللـی چون: پیر شـدن جمعیت، 
دگرگونی هـای پدیـد آمـده در سـاختار تولیـد، باال رفتن سـطح انتظـارات مردم و 
امثال این ها، و از سـوی دیگر، متزلزل شـدن توان کشـورهای صنعتی از نظر تأمین 
اعتبـارات الزم بـرای هزینه های اجتماعی، به علت کاهش نرخ رشـد اقتصادی، کم 
شـدن قـدرت دولت ها جهـت افزایش نرخ هـای مالیاتـی و اکراه عمومـی از اتخاذ 
سیاسـت کسـر بودجه عنوان وسـیله ای برای تأمین مالی دولِت رفاه رو به توسـعه؛ 

1- International Social Security Association(ISSA)
2- Squaring The Welfare Circle
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در نتیجـه بـه علـت ناهماهنگـی، هزینه هـای اجتماعیـ  به سـبب سـازو کارهای 
خـاِص غالـب برنامه های اجتماعـی، که در صـدد جوابگویی به تقاضاهـای فزاینده 
بـرای افزایـش هزینه هـای اجتماعـی هسـتند، رو بـه افزایـش دارد، و محدودیت 
اعتباراتـی کـه حکومت هـا بـرای تأمیـن مالی دولت هـای رفاهـی خـود می توانند 
فراهـم سـازند، نگرانی های بسـیاری بـه وجود آورده اسـت؛ زیـرا دولت ها به علت 
تحـوالت اقتصـاد بین الملل )جهانی شـدن(، و همچنین به لحاظ سـطح مشـارکت 
طبقـة متوسـط، یعنـی عامـل تعییـن کننـده در انتخابـاتـ  نمی توانند بـه راحتی 
درآمدهـای مالیاتـی را افزایـش دهند، به عاوه با توجه به گسـترش اندیشـه های 
نئولیبرالی در بیشـتر کشـورهای غربـی، به دشـواری می توان دولتـی را تصور کرد 
کـه آمـادة افزایـش مالیات هـا بـه خاطـر ایجـاد تعـادل در مخـارج و درآمدهای 
برنامه هـای رفاهـی باشـد، در این چارچوب اسـت که دیـدگاه غالب کنونـی، دایر 
بـر تغییر سیاسـت اجتماعی و محدود کـردن دایره رفاه، به عنـوان راه حلی احتمالی 
بـرای ایجـاد تعـادل در مخـارج و درآمدهـا مـورد توجـه قـرار می گیـرد، بدیهی 
اسـت ایـن امر، بر حدود و میزان پاسـخگویی بـه نیازها تأثیر خواهد گذاشـت، اگر 
سیاسـت های ناظر بر عقب نشـینی دولت رفاه با جدیت پیگیری شـود، مخاطرات 
اجتماعـی و نیازمندی هایـی کـه کم و بیش بـا موفقیت از طریق دولـت رفاه تحت 
پوشـش قـرار می  گرفـت، احتماالً دوبـاره ظاهر خواهند شـد؛ این گرایـش به ایجاد 
تعـادل بیـن هزینه هـا و درآمدهـا را در غالـب بررسـی های مربـوط بـه سیاسـت 
اجتماعـی می تـوان مشـاهده کـرد، برخـی  توجه بـه این موضـوع را نقطة شـروع 
درک و شـناخت دگرگونی سیاسـت اجتماعی در بریتانیا و اروپای غربی می دانند، 
مسـئلة اصلـی این اسـت که اصـاح نظام رفاهـی بریتانیـا در دهـة1980 و روند 
کنونی همسـازی در بیشـتر کشـورهای اروپای قاره ای، به عنوان پاسخ به فشارهای 
دوقلـوی ناشـی از افزایـش تقاضـا و ناتوانـی در بـاال بـردن درآمد تلقی می شـود، 
آنچنان که بسـیاری از نویسـندگان معتقدند:»دولت های موجود در جوامع پیشرفتة 

صنعتـی ناچارند بیـن دو عامل ایجاد تعـادل کنند: )گئـورگ، 1996، 43(.  

1( برآوردن نیازها و تقاضاهای فزاینده برای افزایش اقدامات رفاهی؛   
2( پاسخگویی به تقاضاهای مربوط به کاهش هزینه های عمومی، و در 

همان حـال، حفـظ جاذبـه و مقبولیت انتخاباتـی، مجموعـه ای پیچیده و متعـادل از 
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عوامـل اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعـی و جمعیتـی در ایـن میـان نقـش دارد و بـر 
راه هایـی کـه دولت می کوشـد بـرای ایجاد تعـادل انتخـاب کند تأثیر می گـذارد« 
)گئورگ و میلر، 1994، 2(. دیدگاه های رسـمی اعام شـده از سـوی سـازمان های 

بین المللـی، نظیر، سـازمان همـکاری اقتصادی و توسـعه1، و کمیسـیون اروپا نیز با 

دیـدگاه فـوق همخوانی دارد )اوکسـلی و مارتیـن، 1991، 123(. اما به تازگی نوعی 
تغییـر نگـرش نیـز در ایـن سـازمان ها بـه چشـم می خـورد، کـه حاکـی از فاصله 
گرفتـن از دیدگاه هایـی بـا یک بعد الزامـی2، مانند کاهـش هزینه هـا، و برخوردی 
خوشـبینانه تر نسبت به عنصر سـرمایه گذاری در سیاسـت اجتماعی می باشد3؛ در 
ایـن دیـدگاه به سیاسـت اجتماعی فقط به عنـوان عامل رفع نیازها و خواسـته های 
مـردم نـگاه نمی شـود، بلکـه، ایـن سیاسـت ها را بـه عنوان اسـبابی جهـت فراهم 
کـردن یـک فضـای اقتصـادی همسـاز و تولیـدی تلقی می کننـد، به بیـان کلی تر 
می تـوان گفـت کـه محـدود کردن دایـره رفـاه به شـناخت دگرگونی هـای کنونِی 
سیاسـت های رفاهـی در مسـیر تطبیـق و تطابـق آنهـا بـا شـرایط جدیـد اشـاره 
دارد، غالـب برنامه هـای اجتماعـی، در چنـد دهـة قبـل و در شـرایط اجتماعـیـ  
اقتصـادی بکلـی متفاوتـی به اجـرا درآمده انـد، این برنامه هـا، در ارتباط با اشـتغال 
و سـاختارهای اجتماعـی و جمعیتی، هنـوز بر مفروضاتی قدیمی کـه دیگر مصداق 
ندارنـد مبتنی هسـتند، عناصـری چون پایان اشـتغال کامل، کاهش نقـش خانواده، 
افزایش نسـبت سـالمندان، جملگی از عواملی هسـتند که برنامه های رفاهی سـنتی 

را نابسـنده و نامتناسـب می کنند )فـرررا، 1996، 32(.

1- Organization for Economic Co-operation and Development(OECD):
 ،)OEEC(سـازمان همکاری اقتصادی و توسـعه در سـال 1948 تحت عنوان، سـازمان همکاری اقتصادی اروپا
تاسـیس شـد.این مؤسسـه تحـت مدیریـت رابـرت ماژولیـن )فرانسـوی(، بـه منظـور اجـرای طـرح بازسـازی 
کشـورهای اروپایـی بعـد از جنـگ جهانی دوم، که توسـط ایاالت متحده جهت مبارزه با کمونیسـم پشـتیبانی 

می شـد، تحـت عنـوان برنامه مارشـال پایه گذاری شـد. 

2- Normative Dimentsion
3- برای مطالعه این دیدگاه ر.ک. به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 1994 با عنوان:

OECD (1994a), New Orientations for Social Policy, Paris
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فصل دوم 
نظریه دولت سازگار   

بخش سوم
تحلیل نظریه های دولت بانظام تأمین اجتماعی مطلوب

در مباحث گذشـته در مورد تغییر جهت در سیاست های 
اجتماعـی دولت هـای رفاهـی تحلیل شـد. در ایـن گفتار 
برآنیـم تا بدین موضـوع بپردازیم که آیا هنـوز در دوران 
رفـاه سـرمایه داری بسـر می بریـم یـا وارد عصـر دولـت 
پسـارفاهی1 شـده ایم؟ در این خصوص سه اندیشه وجود 
دارد، کـه وجه مشـترك تمام آن ها این نظریه اسـت که: 
مـا از دولت رفاه سـرمایه داری فراتر رفته ایـم؛ در ابتدا به 
این سـه نظریـه می پردازیم و سـپس بـه نقدی کوتـاه از 

آن هـا اشـاره خواهیم کرد: 
نخسـتین و بارزترین نظریـه ای که تأکید دارد دولـت رفاه عماً مرده 
اسـت، از آِن راسـت رادیـکال اسـت، در ایـن بـاره بایـد اشـاره کرد 
کـه راسـت رادیـکال بیـن آنچه دولـِت رفاه کاسـیک وعـده داده و 
آنچـه عمـًا عرضـه داشـته اسـت، قائل بـه تضـاد و تناقض اسـت 
و وعده هـای مذکـور را صرفـاً بلندپروازانه وسیاسـی قلمـداد می کند.

طرفـداران دومین نظریه پسـارفاهی چنین اسـتدالل کرده انـد که، ما 

1- Post Welfare State

ـ دوران پسارفاهی و بحران در نظام     گفتار یکم 
        تأمین اجتامعی

81



دیگـر نمی توانیـم از حاکمیت ملی سـخن بگوییم، زیـرا دولت های ملـی اکنون زیر 
امواج خروشـان اقتصاد جهانی در حال غرق شـدن هسـتند )اوهمـا، 1995، 134(.

آن هـا همچنیـن به مباحث جهانـی شـدن می پردازنـد1. بنابراین دیـدگاه، می توان 
بـا جریان هـا و امـواج جهانی شـدن همراه شـد و سیاسـت های اقتصـادی، عمومی 
و اجتماعـی خـود را عمدتـاً بـا منافـع سـرمایه بین المللـی و نیروهای بـازار رقابتی 
همسـاز کـرد. این مکتب بر آن اسـت کـه نظام هـای رفاهی دوران پـس از جنگ 
جهانـی دوم یـا مرده انـد یـا در حال مرگنـد؛ ملت ها کـه اکنون در اقتصـاد دنیا به 
مثابـة »پایگاه هـای سـرمایه داری« در هم ادغام شـده اند، اگر هزینه هـای عمومی و 
مقـررات اجتماعی خود را در سـطوحی محدود کننده محفوظ نـگاه ندارند، نا گزیر 
در عرصـة رقابـت آسـیب خواهند دیـد. از ایـن رو باید سـطح هزینه های عمومی 
کاهـش یابـد و دولت هـا خود را از نقـش ارائه کننده رفاه و تأمیـن اجتماعی رهایی 

بخشـد )گراهام، 1994، 76(.

سـومین نظریـه ای که موضوعیت دولـت رفاه را به چالش می کشـد، نه از تحوالت 
اقتصـادی وسیاسـی کـه از تغییراتی کـه در فهم نظری مـا از خودمـان پدید آمده 
اسـت سرچشـمه می گیـرد. طرفـداران ایـن دیـدگاه را پساسـاختارگرا2 می نامند. 
آنـان بـا هـر گونه تصـور و مفهومـی از دولت و قدرت سیاسـی، به صـورت امری 
متمرکـز و مرئـی و مبتنی بـر حاکمیت و رضایت، مخالفت می ورزنـد. از نظر آن ها 
قـدرت از خـال زبان3 اسـت که فعال و به سـازمان ها و نهاد هـای گوناگون منتقل 

1- از نظـر ایـن گـروه جهانـی شـدن ناظـر اسـت بر روندهـا و جریان هایی کـه اقتصادهـای ملـی را روز به روز 
بـه یکدیگـر وابسـته تر می کنـد و تمیز بیـن آنهـا را غیرممکن می سـازد.

2- Post structuralism
شـیوه ای از تفکـر کـه بـا اندیشـه، حقیقت هـای جهانشـمول بـه چالـش بـر می خیـزد، و ایـن ادعـا کـه همه 
سـاختار های اجتماعـی، ماننـد سیاسـت های دولتـی و حکومتـی، دارای نوعـی از عقانیـت ضمنی اسـت، زیر 
سـوال می بـرد، و معتقـد اسـت که درباره علل مسـائل اجتماعی، مانند فقر، و شـیوه برخورد بـا آن تقریباً هیچ 
دیـدگاه واحـدی وجـود نـدارد کـه همـگان آن را پذیرفته باشـند، و با شـیوه تفکـر فراگیری که جـزء الینفک 
دولـت رفاهـی قدیمـی بوریجـی اسـت مخالفـت مـی ورزد، بنابرایـن شـاید بتـوان گفت، کـه در ایـن تفکر نیز 
هماننـد پسـامدرنیزم، اندیشـه تعریـف سیاسـت هایی بر پایۀ مجموعـه ای از اهـداف یگانه و عقانی، از اسـاس 
زیـر سـوال رفتـه اسـت؛ مثًا، پساسـاختارگرایی با ایـن فرضیه مخالف اسـت که همۀ افـراِد واقـع در مقوله ای 
معیـن، ماننـد: سـالمندان یـا زنـان، نیازهـای مشـابهی دارنـد، و بنابرایـن بایـد یک دولـت رفاهـی فراگیر این 
نیازهـا را بـه شـیوه ای یکسـان بـرآورده سـازد، از جملـه متفکرین اصلـی این دیـدگاه می تـوان از ژاک دریدا و 

میشـل فوکو نـام برد..
3- زبـان خـود نیـز، از بعـد تاریخـی و فرهنگـی، سـیال، متغیر، ونسـبی اسـت؛ بنابراین اگـر زبـان واقعیت را 
شـکل می دهـد، بیـش از آن  کـه جهان شـمول باشـد نسـبی اسـت و عقیـده ای که تاریـخ را یـک روایت کان 
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می شـود. بر همین اسـاس، دولت رفاهی، حقیقتی در درون خود نیسـت بلکه خود 
مصنـوع و در عیـن حـال سـازنده طیفـی از گرایش هـای رقیـب، معنا هـا و روابط 
قـدرت اسـت )موسـوی و محمـدی، 1388، 184(. بـه دیگـر سـخن، دولـت رفاه 
چیـزی نیسـت که نگران بهزیسـتِی شـهرونداِن خودمختار مقیـم در جامعه مدنی 
باشـد، بلکـه رشـته ای از مقرراتی در هم تنیده اسـت. در نتیجه »دولـت رفاه« نامی 
بی  ُمسـمی اسـت و راهی اسـت کـه »تکنولوژی های قـدرت« از طریـق بخش های 

رسـمی و غیر رسـمی جامعه طـی می کنند.

بـا این حال سـه اسـتدالل وجـود دارد که مدعی اسـت دولت رفاه، چـه به صورت 
نهـاد و چه به صـورت مفهوم، مقوله ای زائد و بی مصرف نیسـت.

اسـتدالل اول مـا را به مفهوم جهانی شـدن برمی گرداند، به اعتقـاد برخی متفکران، 
ایـن عقیـده که بهترین کارکرد دولت، کنار کشـیدن از کارآفرینـی1 و تولید ثروت 
جامعـه اسـت، بـا آنچه در جریان توسـعة دولت های آسـیای شـرقی اتفـاق افتاده 
اسـت، سـخت در تناقض اسـت. برخی از دولت های شرق آسـیا2 برخاف توصیه 
توجیه گـران اقتصـاد آزاد، پـا عقـب نکشـیدند، برعکـس، بـه صـور مختلـف در 
»نظام سـازی«3 فعـال بودنـد. آنهـا شـاهد دورانی از صنعتی شـدن شـتابان بودند 
کـه دولـت، از طریق اتخـاذ اسـتراتژی های سـرمایه گذاری دراز مـدت، که موجد 
سـطوح باالی رشـد اقتصادی بود، در آن مشـارکت فعال داشـته است. تأمین رفاه 
اجتماعـی در ایـن اسـتراتژی از اهمیتـی محوری برخـوردار بوده اسـت و نظام های 
تأمیـن اجتماعـی پیش اندوخته4 باعث تأمین سـطح باالیی از پس انداز ملی شـدند. 
بـرای نمونه، در سـنگاپور، صنـدوق احتیاط مرکـزی5 نه فقط منابـع مالی مراقبت 
درمانـی، مزایا و مسـکن را تأمین می کند، کـه ابزار اساسـی مقررات گذاری اقتصاد 
کان نیـز هسـت6. با توجه بـه آنچه در خصـوص تجربه »دولت های توسـعه ای« 
گفته شـد، به نظر می رسـد، اسـتدالل جهانی شـدن، در پاسخ به این شـواهد، دچار 

تکاملـی می دانـد، مـردود خواهـد بود.
1- Entrepreneurial

2- مانند: ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور.
3- System Building
4- Funded Social Insurance
5- Central Provident Fund

6- یعنی وسیله مبارزه با رکود و تسهیل طرح های سرمایه گذاری دراز مدت نیز محسوب می شود.
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چالش جدی خواهد شـد.

دوم، در ارتبـاط بـا غـرب نیـز می تـوان بـه اسـتدالل های کـم  و بیـش هماننـدی 
متوسـل شـد، زیـرا بسـیاری از نوکینزی ها نیـز اعتقـاد دارند کـه رهیافتی کینزی 
هنـوز هـم می توانـد بـه کار گرفتـه شـده، و دولت ها هنوز هـم می تواننـد از طریق 
اقدامات مختلف، مسـتقیم و غیرمسـتقیم ایجاد شـغل کنند1. به عبارت دیگر، اگر 
بخواهیـم رفـاه سـرمایه داری بقا یابـد، به چیزی شـبیه دولت رفاه کاسـیک2 نیاز 

حیاتـی داریم )الیـارد، 1998، 560(.

سـومین گروه نیز طرفداران نظریه های پسافوردیسـم3 هسـتند و استدالل می کنند 
کـه قـدرت دولـت رفـاه از بسـیاری جهـت زیـاد شـده اسـت4. این سـخن بدان 
معناسـت که دولت باید تضمیـن کند که کارگران هم ماهرنـد و هم انعطاف پذیر، 
کـم و کیـف خدمات عمومی با خدمات مؤسسـات بازرگانی برابـری می کند، نظام 
مزایا به دسـتمزد های پایین یارانه می دهد و مشـوق تنبلی و بیکارگی نیسـت؛ برای 
بسـیاری مارکسیسـت ها، دولـت رفاه زنده و برقرار اسـت و بـه خاطر خصوصیات 

نظام منـد و تعادل بخـش خـود، همچنان مطرح و مورد نیاز محسـوب می شـود.

همچنیـن کشـورهایی ماننـد ایـاالت متحـده آمریـکا و فرانسـه نیز به نوبـة خود 
هدفی را که کشـورهای آلمان و انگلسـتان شـروع کرده بودند، هر چند به روشـی 
دیگـر، دنبـال کردند. کشـورهای اروپایی سـه دورة بازسـازی5، رشـد و گسـترش 
همـه جانبـه6 و در نهایـت بحـراِن نظام هـای تأمیـن اجتماعـی راـ  بـا توجـه بـه 
1- از ایـن دیـدگاه، دولت هـا می توانند روابط سـرمایه و کار را دوباره متعادل سـازند، مشـوق فرهنگ همکاری 
و نـه کشـمکش باشـند، و برقـراری سـطوح پایین تورم را بـه دور از بیـکاری زیاد و نابرابری اجتماعی تسـهیل 

کنند.
2- در ایـن رابطـه می تـوان، نظـام مزایـا را فعال تـر سـاخت، یعنی بـه ایجاد شـغل و بازآموزی توجه بیشـتری 
مبـذول داشـت؛ نظـام آموزشـی نیـز می توانـد به شـکلی بهبـود یابد کـه متضمن تأمیـن مهارت هـای پایه ای 
بـرای همـگان باشـد، مهارت هایـی کـه اکنون بیش از همیشـه برای شـکوفایی فـردی و ملی مورد نیاز اسـت.
3- Post-Fordism:

ایـن نظریـه در تقابـل بـا دوران فـورد- مبتنـی بـر تولیـد انبـوه در مقیـاس بـزرگ اقتصـادی- بـود، و بـر 
دارد. تأکیـد  و متنـوع شـدن مصـرف  تولیـد  انعطاف پذیـری در 

4- علـی رغـم آنکـه قـدرت دولت هـای ملـی به سـبب جریـان جهانی شـدن افـول کرده اسـت، اما بسـیاری 
معتقدنـد کـه اکنـون وظیفۀ دولت اسـت کـه ادغام ملـت را در روند رقابـت پذیری بین المللـی مدیریت کنند.

5- منظـور از دوران بازسـازی، دورانـی اسـت کـه پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم، زمینه تصویـب مقرراتی 
دربـارة تأمیـن اجتماعـی در کشـورهای مختلـف اروپایی فراهـم گردید.

6- در پـی دوره گـذار از بحران هـای اقتصـادِی پس از جنگ جهانی دوم، بسـیاری از کشـورهای اروپای غربی، 
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دگرگونی های اقتصادی و اجتماعیـ  تجربه کردند.

در گذشـته، پیشـرفت و توسـعة نظام های تأمین اجتماعی، در تقسـیم درآمد ملی 
متبلور می شـد و این وضعیت با شـرایط افراد غیرفعال مناسـبت بیشـتری داشت، 
و میـزان بهره منـدی ایـن افراد از آنـ  به نسـبت فعاالنـ  بسـیار بیشـتر بـود؛ اما 
ایـن مسـأله نتیجـه منفـی هم داشـت، بـه عبـارت دیگـر در این وضعیت، رشـد 
هزینه های اجتماعی، بسـیار بیشـتر از رشـد درآمد ملـی بود1، با بحـران اقتصادی 
دهـة74-1973، نظام هـای تأمیـن اجتماعـی بـا دوره ای از مشـکات عظیم مالی 
روبـرو شـدند و جریان های نئولیبـرال نیز از این اوضاع به نفع تئـورِی عدم دخالت 
دولـت در امـور بـه خوبی بهـره بردند. افـزون بر ایـن، فقدان راه حل های مناسـب 
نیـز بـه وخیم تر شـدن اوضـاع دامـن زد. به طـور کلی، عوامـل بحـران نظام های 
تأمیـن اجتماعـی را می تـوان بـه عوامـل درونی و بیرونی تقسـیم نمود که شـرایط 
جدیـد اقتصـادی از جملـه عوامل درونـی به شـمار می آید. در توضیـح باید گفت 
کـه از یـک سـو، درآمدهـای تأمین اجتماعـی در اثر بیـکاری کاهش یافـت2، و از 
دیگـر سـو، هزینه هـای اجتماعـی بـه میزانی اضافه شـد که ناگزیـر افـراد بیکار و 
همـه گروه هـای آسـیب پذیر اجتماعی از آثار ناگـوار آن مصون نماندنـد. افزون بر 
آن در اثـر مشـکات اقتصـادی یاد شـده، دولت هـا مجبور به اتخاذ سیاسـت هایی 
شـدند تـا از رکود جلوگیـری کنند. با وجـود این؛ چنین سیاسـت هایی به طور غیر 
مسـتقیم موجـب افزایش هزینه هـای تأمین اجتماعی شـد3. از ایـن رو هزینه هایی 
کـه بـه آن ها اشـاره شـد و نیـز ابزارهـای قانونی که اتخاذ شـد، عدم تعـادل میان 
هزینه هـا و درآمدهـا را در حـوزه تأمین اجتماعی شـدت بخشـید و موجب بحران 
در ایـن حـوزه شـد. از دیگر عوامـل درونی، پیر شـدن جمعیت و افزایـش امید به 
در شـرایط مسـاعد اقتصـادی قـرار گرفتنـد، ایـن دوره کـه بـا تـورم شـدید همـراه بود، بـه مدت ربـع قرن به 

طـول انجامید.
1- میـزان رشـد اقتصـادی و تـورم از یـک طـرف و تحـول اندیشـه ها در حـوزة تأمیـن اجتماعی- که رشـد و 
توسـعه همـه جانبـه آن  را موجـب می شـد از طرف دیگـر، به گونـه ای بود که ظهور عـدم تعادل میـان درآمد 

و هزینه هـای تأمیـن اجتماعـی را اجتناب ناپذیر می سـاخت.
2- زیـرا هـر قـدر بـر شـمار بیـکاران افـزوده می شـد، بـه همـان نسـبت حـق بیمه هـای پرداختـی، کاهـش 

می یافـت.
3- در ایـن دوران، هماننـد دوران روزولـت، تأمیـن اجتماعـی بـه مـوازات نقش جبران خسـارتی کـه به عهده 
داشـت، در حـال تبدیـل شـدن بـه ابـزاری برای سیاسـت اشـتغال بـود، در ایـن زمینـه، می توان بـه مقرراتی 
اشـاره کـرد کـه بـه موجب آن هـا برخـی از گروه های اجتماعـی را از بازار اشـتغال کنـار نهادند- بازنشسـتگی 

پیـش از موعـد- و نیـز مقرراتـی کـه اسـتخدام را تسـهیل می کرد، ماننـد، معافیـت از پرداخت حـق بیمه.
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زندگـی بود، که در اثر پیشـرفت های پزشـکی به وقوع پیوسـت، و سـبب افزایش 
میـزان پرداخـت مسـتمری بـه شـمار بیشـتری از افـراد شـد. همچنین بـه دلیل 
توسـعة اجتناب ناپذیـر نظام هـای تأمین اجتماعی1، می بایسـت از رشـد هزینه های 
اجتماعـی جلوگیـری می شـد. هـر چند که سـاماندهی ایـن هزینه ها، با مشـکات 
اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی2 خـاص خود همراه بـود و هر یـک از آن ها به نوبة 
خـود چالشـی مخاطره آمیز به حسـاب می آمد. بنابرایـن، دولت ها تصمیم گرفتند، 
جهـت کاهش هزینه ها، به ویـژه در بخش تأمین اجتماعی، سیاسـت های اجتماعی 
خـود را معطوف به تشـکیل نهاد های بیمـه ای خصوصی کنند. از ایـن رو در دوران 
پسـارفاهی شـاهد گسـترش بیمه های خصوصـی و تکمیلی در بسـیاری کشـور ها 
هسـتیم کـه ایـن رونـد تاکنـون نیـز ادامـه دارد. همچنیـن دولت های پسـارفاهی 
تصمیـم گرفتند افراد تحت پوشـش سیاسـت های اجتماعِی رفاهی خـود را کاهش 
دهنـد، بـرای مثـال، در ایـن دوران اتبـاع خارجی از شـمول سیاسـت های حمایتی 
کنـار گذاشـته شـدند و در مورد اتبـاع داخلی نیز شـرایط احـراز و دریافت چنین 
حمایت هایـی، بـه مرور سـخت تر شـد و بـه نوعـی آزمون هـای توامندی )وسـع( 

دوبـاره به شـکلی دیگر اجرا شـدند. 

در گفتـار حاضـر خواهیم کوشـید نظریه دولت مسـئول3 را به عنـوان نظریه ای که 
بـه لحـاظ کارکـردی می تواند در دوران پسـارفاه مد نظر باشـد، تبیین کنیم4. 

چنان کـه پیشـتر نیـز بـدان پرداختیم، بـا توجه بـه کمبودهـای موجـود در منابع 
مالـی، دولت هـا دیگـر نمی توانند بر اسـاس نظریاتی چـون دولت رفاه پاسـخگوی 
نیازهای شـهروندان خـود در حوزه هایی چون آموزش، بهداشـت و تأمین اجتماعی 
1- توسـعۀ نظام هـای مذکـور در اثـر عواملـی چـون: تمایـل بـه همگانـی کـردن حمایت هـا و مزایـای تأمین 
اجتماعی، توسـعۀ گسـترة پوشـش هزینه هـای پزشـکی و در نهایت افزایـش تعهدات بیمه های سـالمندی، به 

وقوع پیوسـت.همان.
2- بـه عنـوان مثـال، از لحـاظ سیاسـی، کاهش تضمین هـای اجتماعی، منجر بـه نارضایتی مـردم و در نتیجه 
کاهـش سـطح مشـارکت آنهـا در انتخابـات می شـد؛ از لحـاظ اجتماعـی نیـز، محـدود کـردن پوشـش های 
اجنماعـی، بـا ایـن خطر همراه اسـت که به عـدم حمایت از محروم تریـن گروه های اجتماعی منتهی می شـود.
3- Responsible State

4- پیـش از ورود بـه ایـن مبحـث ذکـر یک نکتـه الزامی اسـت و آن اینکه، آنچـه تحت عنوان دولت مسـئول 
در ایـن پژوهـش مـورد تبیین و کنـکاش قرار گرفتـه اسـت، دارای تفاوت هایی با اصطاح رایج دولت مسـئول 

است.

ـ نظریه دولت مسئول  گفتار دوم  
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باشـند. از ایـن رو تبییـن نظریـة دولتی کـه بتواند از یک سـو پاسـخگوی نیازهای 
رفاهـی شـهروندان بـوده و موجبات حفظ کرامت انسـانی آن ها را فراهـم کند و از 
دیگـر سـو دولت ها نیـز بتوانند با منابع موجـود به تأمین مالـی آن بپردازند، امری 

ضـروری به نظر می رسـد. 

در کاربـرد مفهـوم دولت مسـئول، اصـوالً دولتی مد نظر اسـت کـه در آن اعضاء 
پارلمـان بـر اسـاس حمایـت آراء اکثریت مـردم انتخاب شـده و قـوه مجریه نیز 
بـا اتـکاء بـه پارلمان تشـکیل می  گـردد و نه بر اسـاس حمایت و متکـی به قدرت 
طبقـة الیـگارش و حاکـم؛ ماننـد پادشـاه، از ایـن رو چنیـن دولتی خود را مسـئول 
و پاسـخگو در قبـال مـردم دانسـته و ایـن مسـئولیت پذیری1 و پاسـخگویی2 جزء 
اصـول اساسـی دولت مسـئول به شـمار می آیـد. این مفهـوم از دولت مسـئول در 
میانـة قرن هجدهم موجب شـکل گیری کنفدراسـیون ها و در نهایـت پیش زمینه 

اسـتقال دولت هایـی چـون کانادا بـدون انقـاب گردید. 

در حالـی کـه در گفتـار حاضـر در عین پیش فرض دانسـتن اصل مذکور، بیشـتر 
میـزان مسـئولیت پذیـری و نحـوه پاسـخگویی دولت در قبـال نیازهـای اجتماعی 
شـهروندان مدنظـر بـوده و در تبییـن آن اهتمـام خواهد شـد. بـا این رویکـرد، در 
خـال بحـث در نظـر اسـت کـه الگـوی متناسـب و متناظـر بـا تأمیـن اجتماعی 
مطلـوب در چهارچـوب نظریه دولت مسـئول قرار گیرد. از ایـن رو پس از مطالعه 
رویکردهـای متفاوت دولت مسـئول در حـوزه تأمین اجتماعی؛ نظـام حقوقی ایران 

نیـز مورد بررسـی قـرار گرفت.

  بند 1. چهارچوب نظری دولت مسئول

1-  برابری و وجوه مختلف آن

چنان کـه در تحلیـل نظریـة دولـت رفـاه بیـان شـد، برابری بـه معنـای تأکید بر 
فراهـم سـاختن فرصت هـای برابـر بـرای همـه افـراد جامعه اسـت. اعمـال اصل 
برابـری فرصت هـا به معنای حاکمیت مقـررات واحد، تدویـن قوانین ضد تبعیض 
و در واقـع اعطـای نقطـه شـروع برابـر در زندگی بـه همه افـراد اسـت. از این رو 

1- Responsibility
2- Accountibility
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بـا این نـگاه )آغاز از خط مسـاوی(، موفقیت در زندگی افراد بیشـتر از اسـتعدادها 
و سخت کوشـی سرچشـمه می گیـرد، نـه از بخـت و اقبـال وپیوندهـای ناشـی از 

خویشاوندی.

بـا وصـف این، سـه دلیل وجـوددارد کـه بیـان مـی دارد، برابری فرصت هـا امری 
الزم ولـی کافی نیسـت: نخسـت اینکـه حاکم کردن مقـررات واحد بر همـه افراد، 
ممکـن اسـت بـرای جبـران بسـیاری از بی عدالتی های به ارث رسـیده از گذشـته 

نباشد؛ کافی 

 ثانیاً، برابری فرصت ها به تنهایی نمی تواند فقر را از میان بردارد؛

ثالثـاً، آنکـه داللـت ضمنـی ایـن اصل، تأمیـن فرصـت برابر بـرای افراد اسـت تا 
نابرابـر شـوند و این امـر بالقوه بـا ارزش های بنیادی مسـاوات طلبی تناقـض دارد.

برای مثال ممکن اسـت مالیاتی سـنگین بـر ارث وضع کنیـم و درآمدهای حاصل 
از آن را بـه بـاز توزیـع بیـن فقیرترین افراد اختصـاص دهیم. با وجـود این، مفهوم 
برابری از جانب کسـانی که باور دارند تعیین و دسـتکاری نتایج رقابت، به معنای 
دخالـت در امـری اسـت که نتیجـه آن دقیقاً باید به شایسـتگی و اسـتحقاق افراد 

برگـردد، سـخت مورد انتقاد قرار گرفته اسـت )پتریـک، 1381، 59(.

مفهـوم برابری در حوزة منابـع و رفاه، پیچیدگی خاصی به همراه دارد. در اینجا رفاه 
بـه معنـای برآوردن ترجیحـات و نیازها اسـت، منابع نیز به منابع مـادی )درآمد، 
ثـروت، پس انداز( و نیز منابع درونی )اسـتعدادها، قابلیت ها و شایسـتگی ها( اشـاره 
دارد. بدیـن معنـا کـه ظرفیت هـای ذاتـی ما را قـادر می سـازند به آنچه بـرای ما 

نتیجه

فرصت

برابری رفاه

رفاه

برابری فرصت دسترسیبرابری فرصت رفاهی

برابری منابع

منابع
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اهمیـت دارد، دسـت یابیـم. از ایـن رو بـا کنار هـم قـرار دادن این دو وجـه تمایز، 
می تـوان به صـورت نمـوداری به توضیح مسـئله پرداخت.

همچنیـن برابـری در رفاه به معنای آن اسـت که همه افراد از سـطحی همانند در 
رضایـت و ارضـای نیازهایشـان برخـوردار باشـند. در توضیح به نظر می رسـد که 
تحقـق ایـن امر مسـتلزم برقـراری یک دولت مسـئول کاماً پدر سـاالرانه باشـد. 
همچنیـن مشـکل در ایـن اسـت کـه اصـل برابـری در دولت مسـئول، الزامـاً به 
معنـای یارانـه دادن بـه گرایش هـا و ذائقه-هـای گران قیمت اسـت. با وجـود این، 
اگـر شـخصی مجاز به ارضـای ذائقـه گرانقیمت خود باشـد، به چه دلیـل دیگران 

بایـد متقبل هزینه آن شـوند؟

از ایـن رو، نظریه پـردازاِن اندکـی طرفـدار مفهـوم برابری رفاهی هسـتند. در عین 
حـال، تعبیـری مایم تـر از ایـن اندیشـه، ممکـن اسـت محـل تأمل باشـد. بدین 
معنـا که دولتی مسـئول شـناخته شـود کـه حداقلی برابـر از رفاه مطلـوب را برای 
همـگان تضمیـن کنـد. از دیـدگاه فرصـِت برابـر در دولـت مسـئول، چـون افراد 
کامـًا یـا عمدتاً مسـئول ذائقه ها یا پسـندهای خود محسـوب می شـوند، حداکثر 
کاری کـه جامعـه می توانـد انجـام دهـد، حصول اطمینـان از این امر اسـت که هر 
کسـی فرصت ارضای ذائقه یا پسـند خود را داشـته باشـد1. بدین ترتیب، از افراد 
خواسـته می شـود که خواسـته های خـود را تعدیل کننـد؛ یا چنانچه ارضـای آن ها 
غیرواقع بینانـه اسـت، از برخـی از آن هـا دسـت بشـویند. در تحلیل بیشـتر قضیه 
جامعـه ای را می تـوان در نظـر گرفت که در نقطه شـروع شـکل گیری ثروت، همه 
افـراد ثـروت مسـاوی دارند؛ از ایـن رو چنین جامعه ای که در منابع برابر اسـت، از 
یـک سـو، نسـبت به خواسـته ها و ذائقه هـای افراد حسـاس خواهد بـود، و از دیگر 
سـوی، درصـدد ترمیـم یا جبران شـرایط بـد و نامطلوبی بر خواهد آمـد که مردم 
مسـئول آن نیسـتند، مانند با راه اندازی یک صندوق بیمه )رونالـد داوکین، 1981، 

.)283

1- مـراد مسـئولیت دولـت در ایجاد بسـترهای مسـاعد در جهت ایجـاد حداقل تکفل امور اجتماعی شـهروندان 
است.
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1-1 برابری ساده و پیچیده1 

بـه عقیده مایـکل والزر2 برابری سـاده و برابری پیچیده متضمـن مفاهیم متمایزی 
هسـتند؛ برابـری سـاده وقتی اسـت که یک نظـام واحـد از عدالت بـاز توزیعی بر 
جامعـه تحمیل شـود. از ایـن رو در فهم مسـائل مربوط به عدالـت اجتماعی، توجه 
مـا عمدتـاً بـه محدوده هـای حداقل و حداکثـر باز توزیـع مورد نظرمـان معطوف 
اسـت. در ایـن تلقی، همه کاالهای عمومـی مثل امنیت و آموزش و سـامت، باید 
خـود بـه خـود در حـوزه ای واحـد از عدالـت توزیعی اسـتقرار یابند که بـه اعتقاد 
والـزر، ایـن برداشـت نقاط ضعفـی دارد )مایـکل والـزر، 1389، 24-26(. همچنین 
حفـظ چهارچوب عدالت توزیعی، مسـتلزم وجود نهاد متمرکز و بسـیار نیرومندی 
در قالـب دولـت اسـت. به این ترتیـب، برابری سـاده ای که دیگـر دولت ها برقرار 
می کنند، بسـا باعـث نابودی تنـوع، کثرت گرایـی و خودمختاری های محلی شـود 
و در عیـن حـال، منافع گروه های مسـلط اقتصادی را دسـت ناخورده باقـی گذارد. 

همچنیـن والـزر اسـتدالل می کند که مـا باید به برابـری پیچیده بـه مثابة بهترین 
بدیـل بـرای ایـن جریـان متوسـل شـویم. نظریـة برابـری پیچیـده به جـای قرار 
دادن کاالهـای اجتماعـی در محـدوده ای واحـد از عدالت توزیعی، هـر کاال را طبق 
معیارهایـی کـه لزوماً برای همه یکسـان نیسـت، در محـدوده توزیعـی خاص آن 
قـرار می دهـد. بدیـن ترتیب، برتـری در یـک محدوده خـاص، باعث برتـری در 
سـایر حوزه هـا نمی شـود. بـرای مثال، مـن ممکن اسـت از لحاظ ثـروت، وضعیتی 
غالـب داشـته باشـم، اما ایـن امر نباید بـه این معنا باشـد که از نظر دسترسـی به 

مراقبت هـای درمانـی یـا فرصت های آموزشـی نیز غلبه داشـته باشـم. 

در واقـع، مفهـوم برابـری سـاده، اگر به شـکلی مؤثر اجرا شـود، متضمـن این خطر 
اسـت که انحصار سیاسـی )قـدرت دولـت( را جایگزین انحصار اقتصـادی )قدرت 
ثروتمندان( سـازد، در صورتی که برابری پیچیده، براسـاس محورهایی که سـازمان 
می یابـد، همگانـی و دموکراتیـک اسـت و از دروِن زمیـن بـازی )عرصـة رقابت= 

جامعة رقابتی(، شـکل گرفته  اسـت. )گامبـرگ، 1391،  44-46(

1- Complex
2- (Mille, D, Walzer, 1935)
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2-1 برابری تکالیف

در ایـن دیـدگاه، بـر مفهوم برابـری حقوق کمتر تأکیـد می شـود و برابری تکالیف 
مورد نظر اسـت. همچمین تفاوت های طبقاتی، پیشـینه اجتماعی و اقتصادی، دیگر 
بـه عنـوان عذرهایـی پذیرفته نمی شـود کـه افراد با توسـل بـه آن ها اجـازه یابند 
مسـئولیت های اجتماعـی خود را به فراموشـی بسـپارند. هر چند برابـری فرصت، 
هنـوز هـم مورد قبول اسـت، بر این امر تأکید می شـود که فقیران بایـد ارزش ها و 
عادت هـای خـود را تغییر دهند تا بتوانند خود را با جریان غالب اجتماعی سـازگار 
سـازند نـه آنکه جریان غالـب اجتماعی به تجدید نظـر در ارزش هـا و عادت های 

خویـش اقـدام کند تا بتوانـد خود را با منافـع و نیازهای فقیـران تطبیق دهد.

2- دیدگاه مکاتب اخالقی در زمینه عدالت

مفاهیم مختلفی که می توان از برابری اسـتنباط کرد، باعث شـده اسـت که مکاتب 
مختلـف نیـز بر این مبنا تعاریف متفاوتی از عدالـت را پذیرفته و ارائه دهند.

یـک نظریـه اخاقـی، چارچـوب و دالیلـی را ارائـه کـرده و مشـخص می کند چه 
اقداماتـی بایـد انجـام شـود؛ حتی اگـر این اقدامـات با تحلیل هـای اثباتـی1 در آن 
مـورد هـم متضاد باشـد. نظریه های اخاقی که بحـث عدالت و انصـاف در توزیع 
منابـع اقتصـادی را مطرح می کننـد، در برخی موارد، عدالـت اجتماعی2 نیز نامیده 
می شـوند. در مجمـوع، می تـوان گفـت کـه هرگونه تصـوری از برابـری، مبتنی بر 
یک نظریة اخاقی یا شـاید هم نظریة عدالت اجتماعی باشـد. از این رو، به معرفی 
دیدگاه سـه مکتب مهـم اخاقی مطلوبیت گرایـی، انصاف گرایی و اسـتحقاق گرایی 

دربارة عدالـت می پردازیم.

1-2  مطلوبیت گرایی

مطلوبیت گرایـی کـه در قـرن نوزدهـم مطـرح گردیـد، هنـوز هـم در قالـب و 
شـکل های اصاح شـده ای رایج اسـت. در ایـن مفهوم، عدالت به معنی بیشـترین 
کاال بـرای بیشـترین تعداد هسـتند. در شـکل سـنتی، ایـن نظریه بر بهینه  سـازی 
اجتماعـی از طریق حداکثر نمودن مجموع مطلوبیت های همـه افراد جامعه داللت 

1- Normative Analyses
2- Social Justice

91



دارد. مطلوبیت گرایـی سـنتی در شـکل غالب خـود تابع رفاه اجتماعـی را به عنوان 
مجمـوع مطلوبیت های افراد جامعـه در نظر می گیـرد. مطلوبیت گرایی، آنگونه که 
جرمـی بنتهـام آن را در قـرن هجدهـم و نوزدهم مطرح کرد، مطلوبیـت فردی را 
بـه صـورت عددی قابـل اندازه گیری و در بیـن افراد، مقایسـه پذیر فرض می کند. 

بنابرایـن، اخـاق مطلوبیت گرایـی در پایـه، تـا حـدودی منطبق بر حداکثرسـازی 
سـطح رضایت منـدی کل جامعـه اسـت. مطلوبیت گرایـی، ایـده بده  بسـتان را در 
بیـن اهداف بـه کار می گیرد. تحت چنین محدودیتی، ممکن اسـت جامعه دسـت 
بـه انتخابـی بزند که در نتیجه آن شـمار زیـادی از افراد جامعـه به قیمت متضرر 
شـدن تعداد کمی، به مطلوبیت بیشـتری دسـت یابنـد. در چارچـوب این نگرش، 
در حالـت عمومـی، وضعیـت سـامتی همـه افـراد جامعـه نمی توانـد در شـرایط 

حداکثری قـرار گیرد.

مطلوبیت گرایـی کاسـیک، در ابتدای قرن بیسـتم مورد انتقاد متفکـران اقتصادی 
قـرار گرفت. اقتصاددانـان، عموماً این ایده را که مطلوبیت بـه صورت عددی قابل 
اندازه گیـری و مقایسـه پذیر اسـت، رد می کننـد. تصور اینکه سـطح رضایت مندی 
یـک فـرد می توانـد بـه طریقی بر سـطح رضایت منـدی دیگر افـراد اضافه شـود، 

غیرعلمی به نظر می رسـد.

در اقتصـاد، نظریه هـای پیشـرفته رفـاه اجتماعـی در چارچوب مطلوبیـت رتبه ای، 
توسـعه یافته انـد. در ایـن نظریه هـا، رتبه بنـدی ترجیحـات مختلـف براسـاس 
مطلوبیـت صـورت می گیرد و تصور یک کمیت معین برای شـادی و مطلوبیت در 
نظریه های مدرن کنار گذاشـته شـده اسـت. دو انتقاد دیگر که بر مطلوبیت گرایی 
وارد می شـود، به شـناخت برخی دیگـر از نقاط ضعف این نظریه یاری می رسـاند.

انتقـاد اول بـر دامنه و شـمول مطلوبیت مبنـی بر اینکه مطلوبیت چه کسـانی باید 
لحـاظ شـود، انگشـت می گـذارد؟ چـرا کـه مطلوبیت گرایی بـه تنهایی، مـرزی را 
بـرای افـراد جامعـه تعریف نکرده اسـت. این نظریـه در برابر پرسـش هایی از این 
دسـت کـه آیا مطلوبیت بـر افـراد خارجی غیر شـهروند هم لحاظ می شـود؟ اگر 
خیـر، چـرا؟ آیـا حیوانـات هم در نظریـة مطلوبیت لحاظ می شـوند؟ و نسـل های 

بعـدی که هنـوز متولد نشـده اند، چطور؟ سـکوت کرده اسـت.
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در دومین انتقاد رابرت نازیک1 سـؤالی مشـابه سـؤال فـوق را دربارة افـراد بدخواه 
در جامعـه مطـرح کـرده اسـت. بـرای مثـال، فـردی را تصـور کنید کـه به علت 
زیاده خواهـی، رضایت منـدی خـود را بـه قیمـت آزار دیگر گروه هـای اجتماعی به 
دسـت مـی آورد. آیا مطلوبیـت چنین فـرد انحصارجویی باید در نظر گرفته شـود 

یا خیر؟ )کریسـتیان دالکامپانـی، 1382، 194-190(

2-2  انصاف گرایی

جـان رالـز2 مفهوم عدالت اجتماعـی را از منظر متفاوتی مـورد کاوش قرار می دهد. 
در اینجـا، یـک اصل مقدماتی عدالت، آن اسـت که انتخاب هـای اجتماعی می باید 
منصفانـه باشـد. بـه عقیـده رالـز، محـدود شـدن انتخاب هـای اجتمااعی بـه افراد 
مقتـدر سیاسـی یا اقتصـادی که اغلب بـه دلیل وضعیت شـان در جامعـه منافعی 
دارنـد، غیرمنصفانه اسـت. در عوض، برای منصفانه بـودن، می باید انتخاب هایمان 
را از جایگاهـی جـدای از دلبسـتگی بـه منافع خـاص انجام دهیـم. چنین جایگاهی 
بـه ایـن صورت معرفی شـده اسـت که تصمیمات باید در پشـت حجـاب غفلت3  

شوند. گرفته 

حجـاب غفلت مـورد نظر طرفداران رالز، مفهومی ذهنی اسـت کـه به طور عقایی 
می تـوان آن را تصـور کـرد، اما بـه دلیل ویژگی های موقعیت شـخصی و اقتصادی، 
هنـوز ناشـناخته اسـت. ایـن اصل بـر تصـوری از زندگـی در جامعه، قبـل از آنکه 
متولـد شـویم، اسـتوار اسـت. قبـل از آنکـه بدانیـم پولـدار خواهیـم بود یـا فقیر، 

سیاهپوسـت یـا سفیدپوسـت، مرد یـا زن، بلند قد یـا کوتاه قـد و مانند آن.

پذیـرش ایـده رالز، بـه مفهوم آن خواهد بـود که در مورد اصـول عدالت اجتماعی 
اتفـاق نظـر داریـم و بخصـوص اصـول حداکثـریـ  حداقلـی طرفـداران رالـز را 

پذیرفته ایـم. 

در چارچـوب اصـول حداکثر ِحداقل هـا، به هر دلیلی بدون داشـتن آگاهی از اینکه 
در جامعـه چـه کسـی خواهیـم شـد، فرض می کنیـم کـه می توانسـتیم در جایگاه 

فقیرتریـن فرد جامعه قرار داشـته باشـیم. 
1- Nozick, (1974)
2- Rawls, 1971
3- Veil of Ignorance
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بـه عقیـده رالـز، تحت چنیـن شـرایطی، فقـط نظامـی را می پذیریم کـه موقعیِت 
بدتریـن افـراد را حداکثـری سـازد. چنیـن چیزی نه تنهـا متضمن برابـری کامل 
درآمدهـا و منابـع از جمله مراقبت های سـامتی نیسـت، بلکه حتی دور شـدن از 
برابـری کامـل بـه شـرط آنکه باعـث بهبود وضعیـت عده زیـادی از افـرادی که 

بدتریـن موقعیـت را در جامعـه دارند شـود، مجاز می شـمارد. 

تحـت یـک نظـام عدالـت اجتماعـی مبتنـی بـر عقایـد رالز، فـرض می شـود که 
خدمـات مراقبـت سـامتی، اگر یک ضـرورت بـرای افراد فقیر جامعه محسـوب 

شـود، می بایـد بـه آن هـا ارائـه گـردد )بشـیریه، 1382، 125-120(.

در تحلیل بیشـتر نظریة رالز باید اشـاره کرد که این نظریه، انتقاداتی را برانگیخته 
اسـت کـه در ادامـه برخـی از آن هـا مطـرح می شـود. از جملـه آنکه رالـز فرض 
می کند هر کدام از ما در پشـت حجاب جهل و نسـیان، به شـدت از خطرپذیری 
گریـزان هسـتیم. حـال بیـان می دارد کـه باید خـود را در یک وضعیـت جایگزین 
تصـور کنیم: گزینه A یک سـطح درآمـد 100 هزار دالری را برای فرد پیشـنهاد 
می کنـد، در حالـی کـه گزینـه جایگزیـن B، درآمـد 9 هـزار دالری را بـرای یک 
نفـر و 100 هـزار دالری را بـرای بقیه افـراد در بردارد. طبـق اصل حداکثر، گزینه 
A انتخـاب خواهد شـد؛ یعنـی گزینه ای کـه بیشـترین درآمد را بـرای فقیرترین 
فـرد در بـردارد. امـا آیا مـردم واقعاً آن قـدر خطرپذیری دارند که حاضر باشـند 
از یـک شـانس بـزرِگ کسـب منافع هنگفـت صرف نظر کننـد؟ نظریـه عدالت 
رالـز، بحث هـا و انتقـادات گسـترده و عمیقـی را برانگیختـه اسـت. بـه رغـم همه 
ایـن انتقـادات، عدالـت مـورد نظر طرفـداران رالز، مثالی برجسـته دربـارة عدالت 
اجتماعـی اسـت کـه متضمـن یـک فرض قـوی در لحـاظ کـردن عدالت اسـت؛ 
فرضـی کـه اجازه می دهد به قیمت یاری رسـاندن بـه تعداد قابل توجهـی از فقرا، 

بی عدالتـی افزایش یابـد )گامبـرگ، 1391، 156- 154(.

3ـ2  استحقاق گرایی

در تبییـن ایـن رویکـرد باید یادآور شـد کـه اسـتحقاق گرایی )نظریة اسـتحقاق(1 
بـه آزادی در کنـار عدالـت اهمیت می دهد. رابـرت نازیک، مفهومـی از عدالت را 
پیشـنهاد می کنـد که که حقـوق طبیعـی، الزامـات آزادی خواهانـه را در چارچوب 
1- Entitlement Theory
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الزامـات آزادی خواهـی قـرار می دهـد. نازیـک اعتقـاد دارد کـه در هـر نظـام 
اجتماعـی، بایـد زورگویـی سـایرین ممنـوع شـود و افـراد، مسـتحق ورود آزاد و 
داوطلبانـه بـه تعامـات متقابل فـارغ از هرگونه تحمیلی هسـتند. حقـوق مالکیت 
قابـل احتـرام و مـردم حق حفـظ اموالی را دارنـد که از طریق معامـات داوطلبانه 
کسـب کرده انـد. بر پایه ایـن اصول، نازیک به بسـط عدالت با حضـور یک دولت 
کوچـک می پـردازد. او معتقد اسـت که ایـن اصول عدالت، الزامـاً نقش حکومت را 
محـدود سـاخته، در نتیجه برنامه های اجتماعی فراتـر از کارکردهای حداقل دولت 
در ارائـه خدمـات حمایتی عمومی، مجاز نیسـت. نازیک همچنین معتقد اسـت که 
برنامه هـای اجتماعـی ارائه خدمات مراقبـت درمانی مجاز نخواهد بـود و نیازهای 
فـرد بـه مراقبت هـای درمانـی، نبایـد برعهده سـایرین قرار گیـرد، مگـر آنکه به 

صـورت داوطلبانـه آن را قبول کنند.

اسـتدالل های نازیـک بـه معنـای نفی کلی همه اشـکال بـاز توزیعی سیاسـت های 
مسـاوات طلبانه اسـت. فلسـفة اختیارگرایانـه او تـا حـدودی به عنوان پاسـخی به 
نظریـه عدالـت اجتماعـی رالز تدوین شـده اسـت. نازیـک نظریة اسـتحقاق را به 
عنـوان توجیـه نظـام مالکیـت خصوصـی بـه کار می بـرد. در ایـن چارچـوب، از 
هـر چیـزی کـه مالکیـت خصوصـی را تهدید کنـد، اعم از سوسیالیسـم یـا دولت 
رفـاه بـدون تجـاوز به حقوقـی که نازیـک آن ها را خدشـه ناپذیر تعریـف می کند، 
نمی تـوان دفاع کـرد. بنابراین، اخذ مالیـات، در واقع نوعی دزدی اسـت. در نتیجه، 
آ ن هایـی که بـرای حـذف درماندگی هـا و نابرابری هـای اجتماعی می کوشـند، در 

عمـل، بی عدالتـی را دوام می بخشـند، نـه آنکه مشـکل را حـل کنند. 

بدیـن ترتیـب، از میان برداشـتن نظام هـای دولت رفاهی و جایگزینـی کردن آن ها 
بـا اشـکال تأمینـی و بیمه ای، مبتنی بر بـازار، از هر جهت موجه اسـت. 

کانـون مرکـزی انتقـادات بـر نظریـة نازیـک، فـرض قیـد آزادی خواهـی اسـت 
)دالکامپانـی، 1378، 198(. برای کسـانی که با این الـزام به عنوان ضرورت حقوق 
طبیعـی موافق نیسـتند، دشـوار خواهد بـود که ببینند ما بـرای مبادلـه درجه ای از 
آزادی بـا کارایی باالتر، آزاد نیسـتیم. بـرای مثال، محدودیت هـای اداره غذا و دارو 
بـرای دسترسـی بـه داروهای معیـن، متضمن محدود شـدن آزادی اسـت، اما این 
محدودیت هـا در برخـی زمینه ها، می تواند بسـتری بـرای کارایی باشـد. از این رو، 

95



افـراد جامعـه، اغلـب با قوانینی که انتظـار می رود به بهبود نتایج منجر شـود، حتی 
اگـر بعضـی مـوارد آزادی را هم محـدود کنند، موافـق خواهند بود.

بـه ایـن ترتیب، دیـدگاه افراطـی آزادی خواهی، تحـت عنوان نظریه اسـتحقاق، که 
به طـور مشـخص از جانـب نازیـک مطرح شـد، صرفـاً بر پایـه احترام بـه حقوق 
افـراد اسـتوار اسـت. در ایـن دیـدگاه، نقـش دولت محـدود به حفاظـت از حقوق 
مالکیـت فـردی و آزادی هـای فردی اسـت. آن ها معموالً با محدودیت اسـتفاده از 
داروها، محدودیت سـقط جنین یا حتی اعطای مجوز به پزشـکان، مخالف هسـتند، 
زیـرا ایـن اقدامـات، آزادی افراد برای انتخـاب را محدود می کند )مایکل سـاندل، 

.)180-177 ،1374

رویکـرد دیگـری که می توان عاوه بر مطلوبیت گرایی و آزادی خواهی به آن اشـاره 
کـرد، رویکـرد عدالت مبتنی بر جامعه گرایی1 اسـت. نظریه اخاقـی جامعه گرایی، 
چنیـن اسـتداللی می کنـد که خصایـص یک جامعه، بـه خصایص افرادی بسـتگی 
دارد کـه آن را تشـکیل می دهنـد. از ایـن رو، دولـت بایـد اطمینـان حاصـل کنـد 
کـه افـراد خصایص خوبی داشـته باشـند و به ایجـاد یک جامعه خوب مسـاعدت 
نماینـد. بـا وجود ایـن، طرفداران ایـن دیدگاه نمی تواننـد بپذیرند که برخـی افراد، 
بـه رغم پیامدهای آن برای سـامتی، سـیگار کشـیدن را ترجیـح می دهند و لذت 

ورزش را نمی پذیرنـد و پـس می زنند2.

در ایـن گفتـار تـاش شـد تـا چهارچوب نظـری دولت مسـئول در سـایة مفاهیم 
برابـری و عدالـت از منظـر نظریه هـای اخاقی تبیین شـود. 

1- Communitarianism
2- ایـن انتخاب هـا از نظـر یـک مطلوبیت گرا )فرد سـیگاری در جسـتجوی شـادی اسـت( یا یک لیبـرال )فرد 

سـیگاری حـق دارد سـیگار بکشـد( قابل پذیرش هسـتند، امـا جامعه گرایان بـا آن مخالف اند.
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نتیجه گیری

بخش سوم
تحلیل نظریه های دولت بانظام تأمین اجتماعی مطلوب

بـا توجـه بـه آنچـه در تحلیـل نظریـة دولت یاد شـد، به 
نظـر می رسـد در پارادایـم دولـت مسـئول نیـز، هر چند 
متفـاوت از کارکـرد دولـت رفـاه، دولـت متکفـل امـور 
اجتماعی شـهروندان اسـت، با وجود ایـن، از میان وظایف 
بی شـماری کـه دولت های رفاهـی بردوش می کشـیدند، 
صرفـا آمـوزش، بهداشـت و تأمیـن اجتماعـی سـه حوزه 
عمده تکفل دولت مسـئول به شـمار می روند. وظایفی که 
به رغـم عدم اختـالف جدی درخصوص اصل مسـئولیت 
دولـت در این حوزه هـا، میزان و نحوه حمایـت، دخالت و 

نظـارت دولت ها محـل اختالف اسـت. 
بدیـن جهـت و بـا توجه به اینکـه سیاسـت گذاری متفـاوت دولت ها 
بـه ویـژه در ارتبـاط با تأمیـن اجتماعی، نتایـج و آثار بسـیار متفاوتی 
را در بـر دارد، حـوزه تأمیـن اجتماعـی را بـه حق می تـوان مهم ترین 
حـوزه بـه شـمار آورد، چرا کـه انتخاب سیاسـتی متناسـب با فضای 
سیاسـی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک کشـور تؤامـان به کارایی 
و مطلوبیـت هرچـه بیشـتر نتایـج حاصـل از عملکـرد نظـام تأمیـن 
اجتماعی منجر می شـود. بنابراین بدیهی اسـت، آنچه باعث می شـود 
دولت های مسـئول را در دوران پسـارفاه متفاوت از دولت های رفاهی 
بدانیـم، رویکرد متفاوت آن ها در سیاسـتگذاری های رفاهی اسـت. به 
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دیگـر تعبیر، تفـاوت این دو نظریه به تفاوت میان عملکرد آن ها در پاسـخگویی به 
نیازهـای شـهروندان در حوزه هـای مذکـور به ویـژه تأمین اجتماعی بـاز می گردد. 
دولـت مسـئول بـر اسـاس مقدمات گفته شـده میبایـد از نقاط ضعـف موجود در 
نظام هـای تأمیـن اجتماعـی در دولت هـای رفاهـی تبری جویـد. از ایـن رو ناگزیر 
اسـت کـه چتر حمایتـی وسـیعی را، مانند آنچـه در دولت هـای رفاهی بـه عنوان 
یک شـاخص مطرح بوده اسـت، برچیند و بـه حداقل ها کفایت کند. بـا وجود این، 
آنچـه اجـرای چنیـن سیاسـتی را در عمـل دچار پیچیدگـی می کند، آن اسـت که 
دولت هـای مسـئول چنان کـه از عنوان آن ها نیز بـر می آید، نمی تواننـد مانند یک 
دولت شـبگرد1، از سیاسـت های حمایتی در حوزه تأمین اجتماعی، دسـت شسته و 
از تأمیـن کلیـه نیازهای اجتماعی شـهروندان به بهانه نقصان در منابع شـانه خالی 
کننـد. از ایـن رو می تـوان گفت دولت مسـئول، بیان گـر الگویی از دولت اسـت که 
ضمـن پذیـرش حداقـل تکفل امـور عمومی شـهروندان، عهـده دار پاسـخگویی به 

نیازهـای اجتماعی مردم در سـطح کمینه می شـود. 

باری، اتخاذ چنین رویکردی در عمل موجب خواهد شـد که از دو دسـته انتقاداتی 
که طی سـالیان متمـادی بر دولت هـای رفاهی و دولت های شـبگرد همواره مطرح 
بـوده اسـت، رهایـی یابیـم؛ زیـرا بسـیاری از منتقـدان معتقدنـد که چتـر حمایتی 
گسـترده دولت هـای رفاهـی به دلیـل ایجاد نتایج حـدودا برابر، باعـث بی انگیزهی 
و تنبلی شـهروندان می شـود و همچنین بی تفاوتی دولت های شـبگرد در قبال کلیه 
نیازهـای شـهروندان در حوزه هـای مذکور بـه از میان رفتن کرامت انسـانی آن ها 
بـه ویـژه در شـرایط دشـوار اجتماعی، ماننـد بحران هـای اقتصادی منجـر خواهد 
شـد. به دیگر سـخن، دولت مسـئول، شـهروندان را از وابسـتگی صرف به منابع و 
حمایت هـای دولـت باز داشـته و شـرایطی را فـرا روی می آورد تـا از عدم تحرک 
و تـن آسـایی اجتناب کـرده و در جهت دسـتیابی به خواسـته های حداکثری خود 
تـاش کننـد و بر خاقیت های فردی خود تکیه نماینـد. همچنین چنین رویکردی 
در نهایت موجب خواهد شـد که دولت بتواند با ذخیره سـازی و تخصیص صحیح 
منابـع و ایجـاد یـک نظـام تأمیـن اجتماعـی پویـا، در زمـان بحران های فـردی و 
اجتماعـی بـا پوششـی بهینه از شـهروندان حمایت نمـوده و مقدمـات حفظ هرچه 

بیشـتر کرامت انسانی ایشـان فراهم گردد.
1- Whatchman State
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از ایـن رو می تـوان نتیجـه گرفـت که قلمرو پاسـخگویی نظام های تأمیـن اجتماعی 
بـه نیازهـای شـهروندان در قالـب نظریه دولت مسـئول، حدفاصل پاسـخ گویی به 
حداقـل تکفـل امـور عمومی مـردم و عدم وابسـتگی کامـل آنان بـه حمایت های 

این دولت اسـت.

بدیهـی اسـت ایـن حداقلـی بـودن بـه معنـای بی اثـر بـودن نیسـت، بلکـه نوعی 
تخصیـص بهینه اسـت کـه چنانچه در اعمـال آن اصـل کفایت نیز مـد نظر قرار 
گیـرد، موجبـات رشـد و شـکوفایی فـردی و اجتماعـی را در بلند مـدت علی رغم 
وجـود بحران هـای سیاسـی، اقتصادی و اجتماعـی فراهم خواهـد آورد. اینکه قلمرو 
حداقـل و حداکثـر تکفـل عمومـی بـه چـه میزان اسـت و فـی المثـل دولت ها در 
زمینـه تأمیـن اجتماعـی موظـف به چـه میزان تکفـل حداقلـی هسـتند، در زمرة 
مسـائل و دغدغه هـای اصلی دولت مسـئول اسـت، کـه به نظر می رسـد نمی توان 
پاسـخی دقیق و قاطع به آن داد. چنان که پیشـتر اشـاره شـد، با توجه به شـرایط 
زمانـی، اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگـی در هـر جامعـه، می تـوان ایـن 
حداقل هـا را تعریـف نمـود، امـا می بایـد اصـول و معیارهایی چون اصـل کفایت و 
حفظ کرامت انسـانی و حقوق شـهروندی را به عنوان اسـتانداردهایی تعیین کننده، 
جهـت جلوگیـری از هرگونـه سیاسـت گذاری بـا رویکردهـای مبتنـی بر سـایق 
شـخصی و گروهـی کـه در نهایت منجـر به بی اثر شـدن این حمایت هـا می گردد، 

در هنـگام تنظیـم این سیاسـت ها، مـد نظر قـرار داد.

چنان کـه یاد شـد، امروزه نظـام تأمین اجتماعـی از مهم ترین سـاز وکارهای تحقق 
عدالـت اجتماعـی محسـوب می شـود، امـری کـه تقریبـا و صرفـاً با اختـاف در 
میـزان اهمیـت در همـه نظریه های دولـت، از دولت لیبـرال تا دولت رفـاه و حتی 
دولت هـای پسـارفاهی، مشـترک اسـت. در ایران نیز با شـروع مدرنیتـه، دولت ها 
اهتمـام ویـژه ای به نظـام تأمین اجتماعی داشـتند، البته بررسـی تاریخچـه و نتایج 
برنامه هـای رفاهـی در ایـران نیاز به پژوهشـی جامـع و مسـتقل دارد، در غیر این 
صـورت ممکن اسـت برداشـت هایی عجوالنـه و بـه دور از انصاف صـورت گیرد، 
که در شـأن پژوهش های آکادمیک نیسـت. براسـاس اسـناد تاریخی موجود، آغاز 
اندیشـه های رفـاه اجتماعی بـه مفهوم امـروزی آن را می تـوان در دوره قاجار مورد 
بررسـی قرار داد، شـواهد نشـان از آن دارد که الهام بخش چنین اقداماتی، آشنایی 
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ایرانیـان بـا مغرب زمین بوده اسـت1، البته ناگفته نماند که پیـش از این دوران نیز 
اعتقـادات مذهبی و روش های سـنتی )پس انداز( پشـتوانه حرکت های خیر خواهانه 
مـردم در ایـران بوده اسـت. در دوران دکتر محمد مصدق نیـز اقداماتی در جهت 
بهبـود اوضـاع اقشـار مختلـف ملت صـورت گرفـت، امـا طوفان های سیاسـی در 
آن دوره مجـال حرکـت بیشـتری را بـه دولت وی نـداد؛ پس از وی نیـز اقداماتی 
نظیـر قانون گـذاری و برنامه ریـزی در خصـوص وضعیـت کار و شـرایط کارگران 
انجـام شـد؛ امـا اگـر بخواهیم بر اسـاس مصوبـات قانونی موجـود بحـث را دنبال 
کنیـم بایـد گفت که شـکل گیری جـدی بیمه های اجتماعـی به سـال1304 یعنی 
تأسـیس صندوق بازنشسـتگی کشـوری )کارکنان دولـت( برمی گردد، سـپس در 
سـال1309به موجـب مصوبه دولت مقرر شـد تـا صندوق احتیاط طرق و شـوارع 
در کشـور تأسـیس شـود که هـدف آن بیمه کـردن کارگران شـاغل در عملیات 
راه سـازی راه آهـن در برابـر حـوادث ناشـی از کار بـود کـه عمـًا از 1310 قـوت 
اجرایی گرفت، براسـاس این مصوبه،  از مزد هرکارگر، روزی یک شـاهی و از حقوق 
کلیـه روزمزدهـا و کنتراتی هایی که درطرق کار می  کردند، دودرصدکسـر می شـد 
تـا صـرف کارگرانی شـودکه حین انجام کار دچارسـانحه می شـوند. در سـال های 
بعـد و پـس از تصویـب برخی قوانین و مقـررات پراکنده، نظـام بیمه های اجتماعی 
بـر مبنای وضعیت شـغلی یا همـان رابطه کارگری و کارفرمایی )نظام بیسـمارکی( 
از 1354 بـه صـورت یکپارچه و با تصویب قانون تأمین اجتماعی برقرار شـد، طبق 
ایـن قانـون مزایایـی در حوزه هایی مثـل ازدواج، عائلـه منـدی و از کار افتادگی به 
عضـو صنـدوق تعلق می گرفـت که جملگی بـر مبنـای پرداخت حق بیمه اسـت. 
چنان کـه فصل سـوم ایـن قانون با عنـوان »منابع درآمد، ماخذ احتسـاب حق بیمه 
و نحـوه وصـول آن« بـه همیـن موضوع اختصاص داشـت. چنین به نظر می رسـد 
که بعد از پیروزی انقاب اسـامی در سـال 1357 و گسـترش شـعارهای عدالت 
و برابـری، دسـت کـم در سیاسـت ها و برنامه هـا، نظـام حقوقـی ایران ، بـه دنبال 
تحقـق عدالـت اجتماعـی از طریق سـازوکار تأمیـن اجتماعی بوده و هسـت. اصل 
29 قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران نیز مؤیـد همین مطلب اسـت، طبق 
اصـل مذکـور: »برخـورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشسـتگی، بیکاری، پیری، 
از کار افتادگـی، بی سرپرسـتی، در راه ماندگـی، حـوادث و سـوانح، نیـاز به خدمات 

1- به عنوان مثال نخستین بار فکر ایجاد پرورشگاه در ایران در زمان ناصر الدین شاه مطرح شد.
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بهداشـتی و درمانـی و مراقبت هـای پزشـکی بـه صـورت بیمه و غیره حقی اسـت 
همگانـی...«. البتـه در اصل یاد شـده، راه هـای برخورد با آثار خطرهـای اجتماعی و 
رفـع آن هـا کـه هـدف اصلی تأمیـن اجتماعی اسـت، محـدود به بیمه نشـده و به 
عـاوه، اسـتفاده از راه هـای دیگر مانند مسـاعدت های اجتماعی نیز ممکن دانسـته 
شـده اسـت، بـر همین اسـاس، اصـاح و افزایـش کارآمـدی نظام های بیمـه ای ، 
فـارغ از نتایـج حاصـل، همـواره در زمـرة دغدغه هـای رؤسـای جمهـور از ابتدای 
پیـروزی انقـاب تاکنـون بـوده اسـت. در تبییـن این مسـئله و به صـورت موجز 
بایـد گفـت کـه توجـه به شـیب فقر در چهل سـال گذشـته در ایـران، همـواره از 
مسـائل قابل تأمل بوده اسـت و دسـت کم وجود سـه نهاد مسـئول در ترمیم فقر 
و گسـترش رفاه یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد مسـتضعفان انقاب 
اسـامی و کمیته امداد امام خمینی )ره( گویای وضعیت موجود اسـت، در دو دهة 
گذشـته نیـز فعالیت هایـی در این عرصه صورت گرفتـه، کـه از آن جمله می توان 
بـه تأسـیس وزارت رفـاه و تأمیـن اجتماعـی و طرح هایـی چـون بیمه روسـتاییان 
اشـاره کـرد. ذکر این نکته ضروری سـت کـه روند سیاسـت گذاری های اجتماعی 
در ایـران بـا فـراز و فرود هـای بسـیاری همـراه بـوده اسـت، بـه گونـه ای کـه در 
بسـیاری مقاطـع نمی تـوان ماهیـت و هدف گـذاری این سیاسـت ها را به روشـنی 
درک کـرد، امـا آنچـه مسـلم بـه نظـر می رسـد آن اسـت کـه، در دهه هـای70 
و80 شمسـی، سیاسـت گذاری های اجتماعی دارای رویکردی پسـارفاه گونه بوده، و 
تاش شـده اسـت تا در قالـب برنامه هایی چون خصوصی سـازی، هدفمندسـازی 
یارانه ها، توسـعه مدارس غیردولتی و خودگردان سـازی بیمارسـتان ها، بار وظایف 
و هزینه هـای دولـت سـبک تر شـود؛ امـا آنچـه نگـران کننـده بـه نظر می رسـد، 
معضاتـی اجتماعـی و فرهنگی اسـت که در ِپی این سیاسـت ها با شـدت بیشـتر 
و حجـم گسـترده تر رشـد خواهند کرد؛ لـذا می بایسـت دسـت اندرکاران، مدیران 
و مقامـات دولتی پاسـخگوی این پرسـش اساسـی باشـند کـه: »در سیاسـت های 
اجتماعـی اتخـاذ شـده، چـه راه حل هایـی جهـت جبـران کمبود هـای ناشـی از این 
سیاسـت ها و کاهـش معضـات مذکـور اتخـاذ خواهنـد کـرد؟«، همچنیـن ایـن 
پرسـش بـه صورت جـدی وجود دارد که سـاختار نظـام تأمین اجتماعـی ایران تا 
چـه حد بـا اصول تأمین اجتماعـی مطلوب سـازگاری دارد و در این زمینـه، از چه 

الگـو یا الگوهایی بهره جسـته اسـت؟

101



براسـاس آنچـه در فصـول اول و دوم تحلیـل شـد و بر خـاف باور رایـج، به نظر 
می رسـد سـاختار حقوقی تأمیـن اجتماعی ایـران به لحـاظ اصول الزم االجـرا برای 
یـک نظـام مطلـوب و اثـر بخـش، واجـد قابلیـت الزم بـرای تقویت مبانـی خود 
اسـت و اصـول مربوطـه از جملـه فراگیری، برابـری، حمایت دولـت، حداقل بودن 
حمایت هـا، جامعیت، پیشـگیری، توانمندسـازی، در حقوق موضوعه ایـران، فارغ از 

ایرادهـای وارد بـر قانون گـذاری  در ایـن حـوزه، جایگاه مطلوبـی دارند. 

همچنیـن، وضـع نظـام موجـود از منظر الگـوی انتخابی نیـز محل تأمل اسـت. در 
ایـن میـان می توان به سـیر تحـول از الگوهای سـنتی شـامل پس انـداز و الگوهای 
مداخلـه و تضمیـن شـخص ثالـث و سـیر تدریجی بـه سـوی الگوهای پیشـرفته 
تأمیـن اجتماعـی نظیر الگوهـای مبتنی شـغل و نظام هـای عام تأمیـن اجتماعی با 
رویکـرد حقـوق عمومـی، اشـاره کـرد. بنابرایـن باید گفـت، نظام تأمیـن اجتماعی 
ایـران دسـت کم، از منظر انتخاب الگویی مناسـب و همچنین به لحاظ سـیر تحول 
تاریخـی الگوهـا در گـذار از سـنتی بـه مـدرن، در وضعیتـی نامطلوب نیسـت و با 
وجـود آنکـه در عرصـه اجـرا با مشـکات متعـددی ماننـد سیاسـت گذاری های 
مقطعـی و مبتنـی بـر مسـائل سیاسـی روز و بـدون دور اندیشـی، عـدم توجـه به 
محاسـبات بیمـه ای در مقـررات گذاری ها مواجه اسـت؛ می باید در صدد رسـیدن 
بـه معیارهـای مـورد نظر و انتخـاب الگوهای مناسـب، مطابق با نظام های توسـعه 
یافتـه باشـد. بـا تأکید بـر آنچه در برشـماری وضعیت نظـام تأمیـن اجتماعی در 
ایـران یاد شـد، می تـوان به طـور خاصه چنین نتیجـه گرفت که افـق پیش روی 
نظـام حقوقـی تأمین اجتماعـی ایران، چنان اسـت که از یک سـو باید در راسـتای 
عـدم وابسـتگی کامـل فـرد بـه حمایت دولـت قرار داشـته باشـد، و از دیگر سـو 
در جهـت پوشـش و تعمیـم حداقلی حقـوق شـهروندان در حوزة تأمیـن اجتماعی 

مطلوب گام بـر دارد.
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تهران:1ناشــر1مؤسســه1عالــی1پژوهش1تأمیــن1اجتماعی.1چــاپ1اول.
191 1رحمــت1الهــی،1حســین.1)1388(.1تحــول1قــدرت1)دولــت1و1حاکمیــت1از1ســپیده1دمــان1تاریــخ1تــا1عصــر1.

جهانــی1شــدن(.1تهــران:1نشــر1میــزان.1چــاپ1اول.
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201 رنــی،1آســتین.1.13741حکومــت1)آشــنایی1بــا1علــم1سیاســت(.1ترجمــه1لیال1ســازگار.1تهــران:1مرکز1نشــر1.
دانشگاهی.

211 ســازمان1برنامــه 1و1بودجــه.1.13551دومیــن1رفــاه1ســمینار1ملــی1رفــاه1اجتماعــی،1کمیتــة1رفاه1روســتاییان،1.
تهران.

221 ســاندل،1مایــکل.1.13741لیبرالیســم1و1منتقــدان1آن.1ترجمــه1احمــد1تدیــن.1تهــران:1شــرکت1انتشــارات1.
علمــی1و1فرهنگــی.

231 ــة1کار1و1. ــران:1مؤسس ــی1کار.1ته ــازمان1بین الملل ــای1س ــه1نامه ه ــا.1)1383(.1مقاول ــپهری،1محمدرض س
تأمیــن1اجتماعــی.

241 سپهری،1محمدرضا.1)1385(1توسعة1انسانی.1تهران:1مؤسسة1کار1و1تأمین1اجتماعی..
251 سن،1آمارتیا.1.13791برابری1و1آزادی.1ترجمه1حسن1فشارکی.1تهران:1انتشارات1شیرازه.1چاپ1اول..
261 ســن،1آمارتیــا.1.13821توســعه1و1آزادی.1ترجمــه1حســن1فشــارکی.1تهــران:1مرکــز1انتشــارات1وزارت1امــور1.

خارجــه.1چــاپ11اول.
271 شیبانی،1احمدعلی.1.13521تاریخچه1پیدایش1و1تحول1بیمه.1تهران:1مدرسة1عالی1بیمه1ایران..
281 طالب،1مهدی.1)1377(.1تأمین1اجتماعی.1مشهد:1دانشگاه1امام1رضا1)ع(.1.
291 عالم،1عبد1الرحمان.1.13881بنیادهای1علم1سیاست.1تهران:1نشر1نی.1چاپ1نوزدهم..
301 عراقــی،1ســید1عــزت ا..1و1]دیگــران[.1)1386(.1درآمــدی1بــر1حقــوق1تأمیــن1اجتماعــی.1تهــران:1انتشــارات1.

مؤسســه1عالــی1پژوهــش1تأمیــن1اجتماعی.11
311 عرفانی،1توفیق.1)1371(.1قرارداد1بیمه1در1حقوق1اسالم1و1ایران.1تهران:1انتشارات1کیهان..
321 ــش1. ــی1پژوه ــه1عال ــران:1مؤسس ــی.1ته ــای1اجتماع ــا1و1حمایت ه ــرج.1)1380(.1بیمه ه ــادی،1ای علی آب

تأمیــن1اجتماعــی.
331 فیــض زاده،1علــی.1و1مدنــی1قهفرخــی،1ســعید.1)1379(.1طــرح1پژوهشــی:1بررســی1مفهــوم1رفــاه1و1تأمین1.

اجتماعــی1در1ایــران1و1جهــان،1در1چهارچــوب1زمینه هــای1اجرایــی1نظــام1جامــع1رفــاه1و1تأمیــن1اجتماعــی1
و1تعییــن1شــاخص های1مهــم1مرتبــط1بــا1آن.1تهــران:1مؤسســة1عالــی1پژوهــش1تأمیــن1اجتماعــی.

341 فرونــد،1ژولیــن.1.13811سیاســت1و1دمکراســی.1در1مجموعــه1مقــاالت1در1باب1دمکراســی،1تربیــت،1اخالق1.
و1سیاســت،1ترجمــه1بــزرگ1نادر1زاد.1تهران:1نشــر1چشــمه.1چــاپ1اول.

351 ــران:1نشــرفرزان11روز.1. ــم1زاده.1ته ــه1حســین1حکی ــن.1و1رز1.13781آزادی1انتخــاب.1ترجم ــن،1میلت فریدم
مجموعــة1مطالعــات1اجتماعــی.

361 قادری،1حاتم.1)1380(.1اندیشه1های1سیاسی1در1قرن1بیستم.1تهران:1انتشارات1سمت.1چاپ1دوم..
371 کاتوزیــان،1ناصــر.1)1379(.1گامــی1بــه1ســوی1عدالت.1تهران:1انتشــارات1دانشــکده1حقوق1و1علوم سیاســی1.

دانشــگاه1تهران.
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381 الژوژی،1ژوزف.1.13671مکتب هــای1اقتصــادی،1ترجمــه1جهانگیــر1افــکاری.1تهــران:1ســازمان1انتشــارات1.
و1آمــوزش1انقــالب1اســالمی.1چــاپ1اول.

391 لســناف.1مایکل1ایــچ.1.13801فیلســوفان1سیاســی1قــرن1بیســتم.1ترجمــه1خشــایار1دیهیمــی.1تهــران:1.
نشــرکوچک.1چــاپ1اول.

401 ــورا.1.13681سیاســت1اجتماعــی1در1کشــورهای1در1حــال1توســعه.1ترجمــه1حســین1. لیوینگســتون،1آرت
ــاپ1اول. ــه.1چ ــه1و1بودج ــران:1انتشــارات1وزارت1برنام ــی.1ته ــی1آران عظیم

411 مجتبــوی1نایینــی،1مهــدی.1)1372(.1فرهنــگ1اصطالحــات1کار1و1تأمیــن1اجتماعــی.1تهــران:1مؤسســة1.
کار1و1تأمیــن1اجتماعــی.

421 موحد،1محمدعلی.1)1387(.1باغ1سبز1)گفتارهایی1درباره1شمس1و1موالنا(.1تهران:1نشر1کارنامه..
431 مرکــز1مالمیــری،1احمــد.1)1385(.1حاکمیــت1قانــون.1تهــران:1مرکــز1پژوهش1هــای1مجلــس1شــورای1.

اســالمی.1چــاپ1دوم.
441 موســوی،1میرطاهــر.1و1محمــدی،1محمدعلــی1.1)1388(.1مفاهیــم1و1نظریه1هــای1رفاه اجتماعــی.1تهــران:1.

ــردانژه.1چاپ1اول. نش
451 نعیمــی،1عمــران1و1]دیگــران[.1)1389(.1قانــون1تأمیــن1اجتماعــی1در1نظــم1حقوقــی1کنونــی.1تهــران:1.

انتشــارات1جنــگل.
461 نعیمــی،1عمــران1و1پرتــو،1حمیدرضــا.1)1393(.1حقــوق1تأمیــن1اجتماعــی1بــا1تأکیــد1بــر1حقــوق1بیمــه ای.1.

تهــران:1انتشــارات1ســمت.
471 والــزر،1مایــکل.1.13891حوزه هــای1عدالــت1)در1دفــاع1از1کثرت گرایــی1و1برابــری(.1ترجمــة1صالــح1نجفــی.1.

تهــران:1نشــر1ثالث.
481 هاشمی،1سیدمحمد.1)1384(.1حقوق1بشر1و1آزادی های1اساسی.1تهران:1انتشارات1میزان.1چاپ1اول..
491 هاشــمی،1ســیدمحمد.1)1384(.1تأمیــن1اجتماعــی1در1حقــوق1بشــر1و1حقــوق1اســالمی،1دیدگاه هــای1در1.

حقــوق1تأمیــن1اجتماعــی،1تهــران:1آهنــگ1آتیــه.
501 ــا1. ــی،1نظام ه ــینه1تاریخ ــان1)پیش ــران1و1جه ــی1در1ای ــن1اجتماع ــز.1)1386(.1تأمی ــور،1هرم همایون1پ

و1طرح هــای1در1دســت1اجــرای1کشــورها1از1منظــر1بررســی1تطبیقــی(.1جلــد1نخســت.1تهــران:1ناشــر1
ــی1پژوهــش1تأمیــن1اجتماعــی.1چــاپ1اول. مؤسســه11عال

511 ــا1و1. ــی،1نظام ه ــینه1تاریخ ــان1)پیش ــران1و1جه ــی1در1ای ــن1اجتماع ــز.1)1386(.1تأمی ــور،1هرم همایون1پ
طرح هــای1در1دســت1اجــرای1کشــورها1از1منظــر1بررســی1تطبیقــی(.1جلــددوم.1تهــران:1ناشــر1مؤسســه11

عالــی1پژوهــش1تأمیــن1اجتماعــی.1چــاپ1اول.
521 هیــوود،1انــدرو.1.13831مقدمــة1نظریــه1سیاســی.1ترجمــه1عبدالرحمــان1عالــم.1تهــران:1نشــرقومس.1چاپ1.

اول.
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ب( مقاالت

11 ــت:1. ــض1مثب ــی.1.13931تبعی ــم1میرمحمدصادق ــد.1و1مری ــری،1حام ــر.1طب ــی،1علی اکب ــی1ازندریان گرج
تبعیــض1عادالنــه1یــا1درمــان1اثــرات1تبعیــض.1مجلــة1تحقیقــات1حقوقــی1دانشــگاه1شــهید1بهشــتی.1

ــمارة551. ش
21 بادینــی،1حســن.1.13871صندوق1هــای1تأمیــن1اجتماعــی1و1مشــترکین1آنهــا1در1قانــون1مدیریــت1خدمات1.

کشــوری.1فصلنامــة1قوانین1و1مقــررات1تأمیــن1اجتماعی.1شــمارة11.
31 بادینــی،1حســن.1.13871جســتاری1نقادانــه1در1نظــام1حقوقــی1تأمیــن1اجتماعــی1ایــران.1فصلنامــة1حقوق1.

دانشــکده1حقــوق1و1علــوم1سیاســی1دانشــگاه1تهــران.1دورة1.381شــمارة1.41زمســتان.
41 کامــکار،1مهدیــس.1.13831سیاســت1اجتماعــی1چیســت؟.1فصلنامــه1علمــی1پژوهشــی1رفــاه1اجتماعــی.1.

ســال1ســوم.1شــماره1.101ویژه نامــه1سیاســت1اجتماعــی.
51 مدنــی1قهفرخــی،1ســعید.1ســرآغاز.1فصلنامــه1علمی1پژوهشــی1رفــاه1اجتماعی.،1ســال1ســوم.1شــماره1.101.

ویژه نامــه1سیاســت1اجتماعــی.
61 ــاه،1مهــدی1. ــی1شــدن1اقتصــاد1رف میشــرا،1رامــش.1.13811عقب1نشــینی1سیاســت1اجتماعــی1و1توخال

تقــوی.1فصلنامــه1علمــی1پژوهشــی1رفــاه1اجتماعــی.1ســال1اول.1بهــار.1شــماره31.
71 نعیمی،1عمران.1مصاحبه.1پژوهشکده1راهبردی1سازمان1بسیج1حقوقدانان.1395/9/261.

ج( درس گفتار

11 نعیمــی،1عمــران.1درس1گفتارهــای1حقــوق1تأمیــن1اجتماعــی.1مقطع1کارشناســی1ارشــد1حقــوق1عمومی.1.
دانشــگاه1آزاد1اســالمی1واحــد1تهران1مرکــز.1نیمســال1اول1393-13941.
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