
»مروری کوتاه بر سمینارهای رفاهی دهۀ 50«
معماِی حل نشده

علی فهیمی- اردیبهشت 1400

از مستندات همایش ایران 14

2



2SOCIAL SECURITY
RESEARCH INSTITUTE

WWW.SSOR.IR

هم زمــان با برگزاری همایش ایــران 14: رفاه و تامین اجتماعی، به منظور برخورداری از تجربیات همایش های پیشــین 
در حــوزۀ رفاه اجتماعی، مطالعۀ اســناد مرتبط با آن ها در دســتور کار قرار گرفت. نتیجۀ ایــن مطالعات مجموعه ای از 
گزارش هاســت که هر کدام به یکی از همایش های ملی مرتبط با رفاه اجتماعی اختصاص یافته است. این نوشته دومین 
گزارش از مجموعۀ مذکور اســت که به دومین ســمینار ملی رفاه اجتماعی پرداخته است. سایر گزارش ها نیز در سایت 

مؤسسه در دسترس اند.

با توجه به آموزه های مهم تاریخی مندرج در مباحث سمینارهای رفاهی دهۀ 1350 و پی بردن به تداوم برخی چالش ها در 
دهه های مختلف سیاست گذاری رفاهی در ایران و شناخت پاسخ کارشناسان به مسائل رفاهی در دوره های مختلف، در ادامه 

به ساختار و محتوای دومین سمینار ملی رفاه اجتماعی در کشور به صورت کوتاه اشاره خواهد شد.

 دومین سمینار ملی رفاه
دومین و آخرین ســمینار ملی رفاه اجتماعی در دوره پیش از انقالب در بهار 1355 برگزار شد که همانند سمینار نخست، 
پنج روز )18 تا 22 خرداد( به طول انجامید و بیش از 500 نفر از کارشناسان و مسئوالن امور رفاهی در آن شرکت کردند 

)سازمان برنامه و بودجه، 1355ج: 2(.

در سمینار دوم کمیته های سمینار تغییر کرد و نشست های تخصصی ذیل 5 کمیته )به عالوه یک کمیته عمومی( به قرار 
زیر برگزار شد:

»کمیته های دومین سمینار ملی رفاه اجتماعی«

دبیر کمیته رئیس کمیته هدف عنوان کمیته ها

ناصر اعتمادسجادی احسان نراقی ایجاد تعادل بین پیشرفت مادی )کمی و صرفاٌ اقتصادی( و 
معنوی )در نظر گرفتن مالحظات اجتماعی(

سیاست های رفاهی و کیفیت 
زندگی

1

مجدالدین غیاثی منوچهر گنجی تقویت جنبه های رفاهی برنامه ها و فعالیت های اقتصادی توسعه و رفاه اجتماعی 2

زهرا قاضی نور دکتر فقیه توجه به اصول عدم تمرکز در زمینه تصمیم گیری و اجرا 
)تمرکززدایی از تصمیم سازی ها(

نظام های عرضه خدمات رفاهی 3

محمود قنادان غالمرضا افخمی سهیم شدِن مردم در تصمیم گیری ها مشارکت در امور رفاهی 4

محمود محبی- مدیگ 
سلمانی آقاجان زاده

اسماعیل عجمی توسعه به شرِط توجه به ویژگی های اقلیمی، فرهنگی و 
تاریخِی هر منطقه

توسعه اجتماعی مناطق 5

»سازمان برنامه و بودجه، 1355: قطع نامۀ سمینارها«
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مبنای تفکیک کمیته ها برخالف ســمینار اول، گروه های هدف نبودند بلکه تفکیک آن ها بر اساس اهداف نظام رفاهی در 
کشور صورت گرفته بود. به عبارتی دیگر، در سمینار اول کمیته ها معطوف به مخاطب بودند و در سمینار دوم معطوف به 
هدف:»باتوجه به تجربه سمینار نخستین و نیر ابعاد تازه و پیچیده ای که رشد شتابان اقتصادی کشور از آن هنگام تا کنون 
فراروی ما نهاده اســت دومین ســمینار ملی رفاه اجتماعی بجای توجه به گروه های گوناگون به مسائل و مباحث اساسی 
پرداخته است که در هر زمینه و در هر مورد فراگیرنده همه گروه ها و قشرهای اجتماعی می باشد« )سازمان برنامه و بودجه، 

1355ج: 1(.

 مفهوم کیفیت زندگی در سمینار دوم
توجه به بحث کیفیت زندگی یکی از اصلی ترین خصیصه های سمینار دوم است که در سمینار قبلی دست کم به صراحت 
مورد توجه قرار نداشته است. این مفهوم یک ماه پیش از برگزاری سمینار دوم، و در پیام فرح پهلوی مورد تاکید قرار گرفته 
بود و بر لزوم توجه به ابعاد مادی و معنوی این مفهوم تاکید شده بود: »در تدوین سیاست ها و خط مشی های رفاهی تنها به 
شاخص های مادی کیفیت زندگی همچون تغذیه، مسکن، تندرستی و آموزش و تامین اجتماعی که نهایت اهمیت را دارند 
بسنده نکنیم و به شاخص های معنوی و غیرمادی همچون نیکبختی و به زیستی همگانی و محیط زیست مطلوب اجتماعی 
و فرهنگی که امروز در معرض هجوم عوامل تمدنی جدید قرار گرفته اند نیز بپردازیم« )سازمان برنامه و بودجه، 1355الف: 
2(. مفهوم کیفیت زندگی بار دیگر در سخنان نخست وزیر وقت )هویدا( نیز به چشم می خورد: »ما اینک به جایی رسیده ایم 
که شــاید از لحاظ سازمانی هم باید به مســئله کیفیت زندگی به عنوان یک بعد جدید زندگی که وارد زندگی ایران شده 

توجه کنیم و انتظار داریم در این زمینه نیز از نظریات این سمینار آگاه گردیم« )پیشین:3(.

عالوه بر سیاسیون، در مباحث صاحب نظران ازجمله احسان نراقی موضوع کیفیت زندگی مورد توجه ویژه قرار داشته است. 
با این حال، مفاهیم کلیدی ســمینار دوم، تنها محدود به موضوع کیفیت زندگی نیست، بلکه مفاهیمی همچون مشارکت 
همگانی، توجه به ویژگی های خاص فرهنگی کشور، توسعه نامتوازن، نابرابری منطقه ای نیز مورد بحث و توجه قرار داشته 

است.

 توسعه و سمینار دوم
مفهوم توسعه نامتوازن در این سمینار قابل توجه است. اینکه اساساً توسعه خالصه به افزایش بهره وری اقتصادی نمی شود 
و از اقتضائات توســعه متوازن در کشــور، توجه ویژه به مالحظات اجتماعِی توسعه اســت. در واقع هدف نهایی توسعه نه 
پیشــرفت اقتصادِی صرف، بلکه »بهزیســتی و بهروزی همگانی مردم« اســت که این مهم به پیشرفت اقتصادی خالصه 
نمی شود:»شاخص های اجتماعی هم به منظور تعیین هدف های نهایی توسعه و هم به عنوان ابزارهایی برای سنجش پیشرفت 

عملکرد فعالیت های اقتصادی و برنامه های توسعه ملی باید به کار گرفته شوند« )سازمان برنامه و بودجه، 1355ج: 3-2(.

اگر بخواهیم به نسبت بین برنامه های توسعه و سمینارها بازگردیم و ارتباط بیِن مفهوم مشارکت و سمینارها را در طراحی 
برنامۀ ششــم را بازیابیم، غفاری و امیدی )کیفیت زندگی،1387: 164( اشــاره کرده اند: »در برنامه ششم همچنین برای 
نخستین بار سیاست ها و خط مشی های سیاسی نیز در برنامه گنجانده شده است؛ مواردی نظیر »مشارکت کلیه افراد جامعه 
در کلیه امور مملکتی در جهت تحکیم مبانی وحدت و هویت ملی، گسترش خودیاری و تعاون متقابل مناطق بر پایه اصول 
دموکراسی، گسترش مشارکت و نظارت مردم در امر برنامه ریزی و تصمیم گیری و نظارت، عدم تمرکز به معنای واگذاری 

اختیارات الزم به استان ها ...« )سازمان برنامه و بودجه، 1356الف:4(.
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هم در اهداف کمیته مشارکت در امور رفاهی و هم در اهداف کمیته نظام های عرضه خدمات رفاهی، به دخیل کردن مردم 
در تصمیم گیری ها و نظارت آنها بر فرآینِد تصمیم سازی ها اشاره شده است. اینجا ارتباطی بین آنچه در اهداف برنامه ششم 
آمده و آنچه در این دو کمیته به آن پرداخته شــده است، دیده می شود. در راهنمای قالب کلی گزارش نهایی کمیته های 
مشــترک برنامه ریزی )1355( فصلی مجزا به زمینه ی فعالیت کمیته ها در برنامه ششم اختصاص داده شده است. در بند 
دوم این بخش آمده :»بررســی خط مشی های کلی سیاست های اجرایی بخش های مربوط به حوزه فعالیت کمیته ها و ارائه 
پیشــنهادهایی به کمیته های مربوط در زمینه تدوین خط مشی های کلی و سیاســت های اجرایی آنها« )سازمان برنامه و 
بودجه، 1355: 4(. سازمان برنامه وبودجه به مثابه کلیدی ترین مهره در برگزاری این سمینار و همچنین به عنوان نگارنده ی 
برنامه های توسعه، عماًل در توضیح اهداف این سمینار به ارتباِط برگزاری آن با نگارش برنامه توسعه اذعان داشته است. این 
مهم بیانگر آن اســت که سیاســت گذار با دقت نظر به نگاشته شدن برنامه ششم عمرانی، مفری جز تولید ادبیات در حوزه 
رفاه برای خود نیافته است و به سمت برگزاری سمینار دوم و همچنین بهره برداری از این سمینار در فرآیند نگارش برنامه 

عمرانی ششم رفته است.

 وزارت رفاه
نکتـه قابـل توجـه بعـدی در سـمینار دوم بحـث ادامه یا تعطیلـِی وزارت رفـاه اجتماعی اسـت. وزارت رفاه با سـمینار اول 
تشـکیل و بـا سـمینار دوم تعطیل شـد. در سـخنرانی افتتاحیـۀ شـجاع الدین شیخ االسـالم زاده، وزیر بهداری و بهزیسـتی 
در رابطـه بـا ادغـام وزارت رفـاه آمـده اسـت:»اول آنکـه خدمـات رفاهـی و درمانی و بهداشـتی با یکدیگر بسـتگی بسـیار 
نزدیـک دارنـد و عرضـه ایـن خدمـان بطـور جداگانـه _چـه از نظر ارائـه دهنده و چـه از نظر مصـرف کننـده_ منطقی و 
مقـرون بصرفـه نیسـت. واقعیـت دوم مربـوط بـه روش تصمیـم گیـری و مدیریت میگـردد. با گسـترش روزافـرون برنامه 
هـای رفاهـی و ازدیـاد سـریع پوشـش تامیـن اجتماعی، بـرای مسـئولین اجرائی و کارشناسـان مـا تدریجاً روشـن گردید 
کـه نظـام متمرکـز موجود همـراه با خصیصه "دیوانسـاالری تهرانـی" آن، خود یکی از موانع مهم پیشـرفت کار میباشـد« 

)سـازمان برنامـه و بودجـه، 1355الف: 7(.

همان طـور کـه در صحبت هـای شیخ االسـالم زاده مشـهود اسـت، وزارت رفاهـی کـه توقـع می رفت مشـکالت ناهماهنگی 
میـان سـازمان های رفاهـی را مرتفـع سـازد، خـود بـه یکی از همان ها بدل شـده کـه علی رغم صـرف هزینـه، کارایی الزم 
را نـدارد؛ همچنیـن بـه ادبیـات امـروزِی رفاهـی، دچـار تضـاد منافـع )منفعت اینجـا به معنـای مخاطب، خدمـت و منبع 

مشـترک( با وزارِت بهداری شـده اسـت.

وزارت رفـاه در مردادمـاه 1353، بـا هـدف »فراهم آوردن و گسـترش خدمـات رفاهي و همچنین ایجـاد هماهنگي و نظام 
مطلـوب و اعمـال نظـارت و راهنمایـي نسـبت به این قبیـل فعالیت هـا« )اکبری به نقـل از: مجموعه قوانین سـال 1353، 
روزنامـه رسـمی:134( تشـکیل شـد. وزارت رفـاه بـدواً به هـدف تجمیع سـازمان هاِی ناهماهنگـی که بـرای ارائه خدمات 
رفاهـی شـکل گرفتـه بودند، تشـکیل شـده بود؛ حتی بـه لحاظ سـازمانی »وزارت رفاه اجتماعـي از انتزاع برخي سـازمانها 
و نهادهـاي دولتـي از وزارتخانه هـاي مربـوط و انتقـال آنهـا بـه وزارتخانـه ی جدیـد، صاحـب تشـکیالت جدیـد مي شـد« 
)پیشـینی: 209(. حـال همیـن وزارت خانه به همان دلیِل تشـکیلش، ادغام می شـود. در واقع ادغـام وزارت رفاه گریبانگیر 
همـان مسـئله ای شـد کـه تشـکیلش بـا آن توامـان بـود.  اکبـری ایـن ادغـام را این طـور تفسـیر می کند:»این اقـدام گام 

مهمـي در راسـتاي تمرکزگرایـي تشـکیالت تأمیـن اجتماعي و رفاهـي دولتي تلقي مي شـود« )اکبـری، 1395: 44(.
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همان طـور کـه ارتقـاء از صـرف مفهـوم رفاه معنوی بـه مادی مهم ترین تفاوت سـمینار دوم با سـمینار اول بـود، مهم ترین 
تشـابه هـر دو سـمینار را می تـوان ناهماهنگـی و ناکارآمـدِی سـازمان های رفاهـی در خدمت رسـانی به مردم دانسـت که 
هـم در تشـکیل و هـم در ادغـام وزارت رفـاه بـه چشـم می خـورد. ناهماهنگـی سـازمان های رفاهی، معماِی حل نشـده ی 

سـمینارهای رفاهـی دهـه پنجاسـت کـه این مهـم در ادغـام وزارِت تازه تاسـیس رفاه، به چشـم می خورد.
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