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 چكيده

های رفاهي در ایران معاصر، یعني از  ها و برنامه این مقاله با رویکرد نهادی، به بررسي سیاست

پردازد. مقاله شامل سه بخش  مي 1۳8۴تا سال  1۳0۴زمان برآمدن دولت ملي مدرن ایران در سال 

است. ابتدا مسئله و سؤاالت تحقیق بیان و رویکردهای مطرح درباب مطالعۀ سیاست اجتماعي 

گذاری رفاهي و اجتماعي  توضیح داده شده و سپس، توان تبییني این رویکردها در مطالعۀ سیاست

محور  ه رویکرد نهادی دولتایران مورد بررسي قرار گرفته است. استدالل اصلي مقاله این است ك

شدن و  تر از دو رویکرد صنعتي و تحلیل مسیر وابسته، برای مطالعۀ سیاست اجتماعي ایران مناسب

های رفاهي در ایران معاصر، با توجه  ها و برنامه در پرتو این نگاه، سیاست نئوماركسیسم است و

دهد كه برنامه  این مقاله نشان مي های به نقش دولت مورد بررسي و تبیین قرار گرفته است. یافته

و خدمات رفاهي مدرن در ایران، صورت متمركز و از باال به پایین داشته است. در مجموعۀ 

ای داشته است و این ساختار،  كننده گذاری اجتماعي رفاهي، ساختار سیاسي نقش تعیین سیاست

یجه ازحیث رویکرد نهادی در تأثیر بر ساختار اجتماعي و حتي نهادی كشور نبوده است. درنت بي

شدن و نئوماركسیسم، برای تحلیل  با رویکردهای صنعتي چارچوب تحلیل مسیر وابسته، درقیاس

 رسد. نظر مي تر به های رفاهي در ایران مناسب سیاست

 محور، مسیر وابسته. های رفاهي، رویکرد نهادی، تحلیل دولت واژگان كلیدی: دولت، سیاست
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 مقدمه 
ها،  توان ادعا نمود بخش عمدۀ آن اند كه مي واره برای ادارۀ جامعه، راهکارهایي داشتهها هم دولت

ویژه در دو سدۀ اخیر،  معطوف به رفاه افراد جامعه )حداقل در بُعد مادی آن( بوده است. به

واسطۀ وقوع تحوالت وسیع در ابعاد مختلف علمي، فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادی،  به

گران سیاست اجتماعي، تحقق  ازپیش گردیده است. هرچند كه تحلیل موضوع بیشاهمیت این 

رفاه اجتماعي را در قالب مثلث دولت، بازار و جامعه )نهاد خانواده و اجتماعات محلي و مدني( 

(، لیکن ضلع دولت، سنگیني بیشتری را 22: 200۷اند )بالدوک و همکاران،  مورد توجه قرار داده

ها نیز  این دولت بر به دو ضلع دیگر دارد. افزون های رفاهي نسبت  قق سیاستدهي و تح در شکل

دانند؛  ثمر هم نمي رغم مشکالتي كه دارد، چندان بي ای، ورود به این حوزه را به به دالیل عدیده

های  ها و نیز برنامه ترین منابع كسب مشروعیت دولت های اخیر، یکي از مهم كه طي دهه تاجایي

دهد.  های رفاهي تشکیل مي احزاب برای كسب آرا و حمایت شهروندان را برنامه انتخاباتي

شود؛ حتي اگر دولت با ویژگي دولت مدرن  مهم تلقي مي« مداخلۀ دولت در رفاه»هرحال،  به

زمان با گسترش  (. هم12: 200۴داری تعریف نشده باشد )كالرک،  شده یا سرمایه جوامع صنعتي

ها نیز توسط  ویژه ماهیت و منشأ این برنامه ها، مسائل مرتبط با آن، به تهای رفاهيِ دول برنامه

 اندیشمندان این حوزه مورد مطالعه قرار گرفته است.

شدن و نوسازی بودند.  در ابتدا، مطالعات این حوزه عمدتاً تحت تسلط رویکردهای صنعتي

شناختي و نیز  والت روشواسطۀ تح سپس رویکردهای نئوماركسیستي نیز اهمیت یافتند. اما به

كه رویکردهای  های رویکردهای ذكرشده، رویکرد نهادی مطرح شد. درحالي  شدن كاستي آشکار

های  ها در قالب دادن آن های كشورها جهت قرار شدن و نئوماركسیستي، بیشتر بر شباهت صنعتي

ها، با تمركز های خاص كشور مورد نظر خود تأكید داشتند، رویکردهای جدید بیشتر به ویژگي

 ها تمركز دارند. گذاری شدۀ سیاست ویژه بر نقش دولت و نیز مسیر پیموده

 طرح مسئله
چگونگي مطالعه و تحلیل سیاست اجتماعي، تحت تأثیر رویکرد پژوهشي اختیارشده 

ازجانب محقق است. ازطرفي نیز انتخاب رویکرد پژوهشي، اهمیت فراواني در تحلیل و تبیین 

یک كشور دارد. بر این اساس، مقالۀ حاضر در درجۀ نخست، سعي در بیان سیاست اجتماعي 
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گویي به این سؤال است  های سیاست رفاهي در ایران معاصر دارد و سپس، درپي پاسخ ویژگي

 گذاری اجتماعي ایران، كدام رویکرد توان تحلیلي بیشتری دارد. كه در تحلیل و مطالعۀ سیاست

های عقالیي است كه  ها، قواعد و روش ای از ارزش موعهگذاری اجتماعي شامل مج سیاست

های چهارگانۀ اجتماعي، اقتصادی،  های تازه در حوزه سازی امکانات و فرصت منظور فراهم به

شوند. سیاست رفاه  كار گرفته مي ای به سیاسي و فرهنگي جهت ارتقای بهزیستي جامعه

(. 2: 2011اند )اوكانور و نتینگ،  دانسته را اقدام و پاسخ جمعي به مشکالت اجتماعي 1اجتماعي

های رفاه اجتماعي هستند. استدالل اصلي مقاله این است كه  های رفاهي، محصول سیاست برنامه

های  ها و برنامه گیری دولت ملي مدرن به بعد، همواره دارای سیاست ایران از زمان شکل

های اجتماعي  یت دولت بوده و گروهها، با محور اجتماعي رفاهي بوده است. ارائۀ این برنامه

ها نیز  های هدفِ برنامه اند و انتخاب گروه ها نداشته مختلف نقشي در مراحل مختلف این برنامه

واسطۀ دراختیارداشتن  های حکومت بوده است. در این راستا، دولت به تحت تأثیر ایدئولوژی

ت نکرده است، توانسته است استقالل ای پرداخ آوردن آن هزینه دست منابع مالي الزم كه برای به

ها در این زمینه كرده  گذاری و ارائۀ برنامه خود را از جامعه حفظ كند و رأساً اقدام به سیاست

كردن ایدئولوژی خود،  ، برای نهادینه1۳5۷است. همچنین حکومت بعد از انقالب اسالمي 

های اجتماعيِ بعدی، تحت  گذاری رفاهي را ایجاد كرد و سیاست -اقتصادی  –بنیادهای انقالبي 

گذاری اجتماعي رفاهي ایران،  تأثیر اقدامات این بنیادهاست. بر این اساس، در مطالعۀ سیاست

محور و تحلیل مسیر وابسته، كارایي و توان تبییني بیشتری از دیگر  رویکرد نهادی دولت

 رویکردها دارد.

شدن، نئوماركسیسم،  ویکردهای صنعتيمقالۀ حاضر، در سه بخش تنظیم شده است: در ابتدا ر

ها برای مطالعۀ سیاست اجتماعي در ایران مطرح  به شکلي انتقادی پیرامون قابلیت كاربرد آن

محور و مسیر وابسته( با  های تحلیلي دولت خواهند شد و سپس، رویکرد نهادی )دارای شاخه

العه خواهد بود. در شود كه در حکم چارچوب تحلیلي مط جزئیات بیشتری توضیح داده مي

های اجتماعي رفاهي در ایرانِ معاصر در دو دورۀ قبل و بعد از انقالب، با  بخش دوم، سیاست

گیری  و نتیجه  تأكید بر نقش دولت در این عرصه مطرح خواهند شد و بخش سوم، به تحلیل

 پردازد. مي

                                                           
1. Social welfare policy 
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 رويكردهاي تحليل سياست رفاهي

 شدن  رويكرد صنعتي

اب دولت رفاه و سیاست اجتماعي، بر این تلقي ابرام دارند كه منطق مطالعات اولیه درب

دسته از  عنوان عامل اصلي پیدایش دولت رفاه باید تلقي شود. استدالل این شدن به صنعتي

شدن، رشد اقتصادی و تغییرات جمعیتيِ ناشي از  پژوهشگران این است كه نوسازی، صنعتي

های رفاهي هستند. از  علل اصلي شروع و گسترش برنامه ها، ها، در كنار دیگر پیامدهای آن آن

(؛ زیرا 2۴: 19۷5)ویلنسکي، « رشد اقتصادی علت نهایي توسعۀ دولت رفاه است»ها،  نگاه آن

كند. متعاقب  های رفاهي سخاوتمندانه را برای دولت فراهم  توانسته است ابزار ارائۀ برنامه

های اجتماعي هستند؛  یرند كه نیازمند حمایتگ های جدیدی شکل مي نوسازی اقتصادی، گروه

ازقبیل سالمندان، افراد معلول، بیکاران. ازطرفي با تغییر شکل خانواده، یعني عبور از خانوادۀ 

ای، خانواده دیگر كاركرد حمایتي خود را از دست داده و این كاركرد، برعهدۀ  گسترده به هسته

رو، دولت ناچار به ایجاد نهادهای رفاهي و افزایش  گیرد؛ ازاین دولت و نهادهای دولتي قرار مي

شود تا بتواند این مسائل و اختالالت ناشي از بازار كار و توسعۀ اقتصادی  های عمومي مي هزینه

 را سامان دهد.

شدن ذاتاً نیازمند توسعۀ سرمایۀ انساني  صنعتي و شهری»همچنین استدالل شده است كه 

خورده یا بیکار مشکل  هت مراقبت از افراد معلول، مریض، سالرا برای خانواده ج هستند و آن

همراه توسعۀ اقتصادی،  خورده به ( و یک جمعیت سال1۳۳: 198۶پل و آمنتا،  سازد )اسکاچ مي

« كند ایجاد مي 1های اجتماعي عمومي  طور ویژه، تقاضاها و نیازهای شدیدی به هزینه به

صاد در این دوران رشد چشمگیری داشت، این امکان نیز (. با توجه به اینکه اقت19۷5)ویلنسکي، 

هایي را متقبل شوند.  های درآمدی، هزینه ها فراهم گردید كه در جبران این ریسک برای دولت

هایي كه بر توسعۀ اقتصادی تأكید دارند، این است كه  گیری مشترک در تئوری نتیجه»درمجموع، 

كننده هستند و متغیرهای  ترین تبیین اقتصادی، قوی های اقتصادی متغیرهای جمعیتي و در تئوری

)هازنفیلد و همکاران، « كنند ها را تبیین نمي های رفاهي یا سطح هزینه برنامه 2سیاسي، عمر

های رفاهي، ضعیف و غیرمستقیم  تأثیر احزاب چپ بر تالش»(. براساس این نظریه، ۶: 198۷

                                                           
1. public social spending 
2. age 
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شمردن  اهمیت گرفتن یا حداقل كم نادیده معنای (. این امر به۳5۴؛ 19۷5)ویلنسکي، « است

 داران این رویکرد، است.  ترین طرف متغیرهای سیاسي توسط ویلنسکي، یکي از برجسته

 1های اجتماعي مدرن، تبییني فراگیر گیری سیاست شدن در برآمدن و شکل رویکرد صنعتي

شوند یا به سطحي از  شدن و نوسازی مي دهد كه تمام كشورهایي كه وارد مرحلۀ صنعتي ارائه مي

یا ساختارهای سیاسي و   بدون توجه به روندهای فرهنگي و تاریخي»رسند،  توسعۀ اقتصادی مي

)كر و « شان، ازطریق فرایندهای تکاملي ناشي از تأثیر رشد تکنولوژیکي و اقتصادی اقتصادی

هایي هستند كه  ( ناگزیر از ارائۀ برنامه112: 198۷؛ كواداگنو، 1985؛ لرنر، 19۶۴همکاران، 

گرایي  دادن استدالل صنعت های ناشي از این رشد و توسعه را اصالح كند. با قرار نابساماني

های اجتماعي در ملل درحال  گرایي سیاست هم»درزمینۀ تجربي و منطقي، استدالل شده است كه 

تماعي شدن، ممکن است فقط تا یک نقطه اتفاق بیفتد كه فراتر از آن، متغیرهای اج صنعتي

(. 1۳۳: 198۶پل و آمنتا،  )اسکاچ« كنند فرهنگي درمیان بسیاری از كشورهای ثروتمند مقاومت مي

های اجتماعي بین كشورهای فقیر و غني  همچنین این رویکرد بااینکه برای تبیین تفاوت سیاست

رشد تواند مفید باشد، اما برای توضیح تفاوت بین كشورهایي با سطحي مشابه از توسعه و  مي

های سیاسي،  های رفاهي كارایي ندارد. درمجموع، رویکرد مذكور تفاوت اقتصادی، در ارائۀ برنامه

محور  گیرد، بر رشد اقتصادی تکیه دارد و بیشتر غرب ها را نادیده مي تاریخي و فرهنگي ملت

 دهد. است؛ یعني تجربۀ غرب را به دیگر ملل تعمیم مي

 رويكرد نئومارکسيسم
شود، در تحلیل سیاست  جدید شناخته مي  عنوان رویکرد چپِ ركسیسم كه بهرویکرد نئوما

ها بر این  یافته توجه دارد. آن شدن، به تجربۀ دنیای توسعه اجتماعي، مانند رویکرد صنعتي

ها و  گیری دولت رفاه، ناشي از مبارزات كارگری، تأثیر اتحادیه استدالل تاكید دارند كه شکل

های سیاسي كه توسط احزاب  دهد انتخاب اندرسون نشان مي -سپینگ احزاب چپ بوده است. ا

های  ها كه در قالب سیاست های آن گیرد، حیاتي هستند و در طي زمان، انتخاب حاكم صورت مي

ها و اصناف مختلف اجتماعي  كنند، بر گروه های رفاهي تجلي پیدا مي مختلف ازجمله سیاست

(. این تأثیرگذاری 151: 198۶پل و آمنتا،  گذارند )اسکاچ يطور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر م به

                                                           
1. universal 
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روست كه در این رویکرد، شاهد  ممکن است با سازوكارهای متفاوتي اتفاق بیفتد؛ ازاین

 های متفاوت اما دارای یک هستۀ مركزی مشترک هستیم. نظریه

هایي به  عنوان واكنش های اجتماعي به ها با سیاست وجود، تمام نئوماركسیست بااین»

: 198۶پل و آمنتا،  )اسکاچ« كنند داریِ پیشرفته رفتار مي كاركردی متناقض سرمایه 1ضروریات

واقعي طبقۀ  ۳نمایانگر موفقیت 2مزایای اجتماعي عمومي،»گرا،  های چپ (. از منظر گروه1۳5

(. 11۴: 198۷)كواداگنو، « رسانند های رفاهي، به سرمایه سود مي كارگر بود؛ هرچند كه برنامه

ویژگي طبقاتي دولت »كند كه  ( با تأكید بر اهمیت متغیر سیاسي و طبقاتي بیان مي199۶استیفنز )

گیری و رشد آن، پیامد فرایندهای سیاسي هستند كه كاركردی از  رفاه، آشکار است و شکل

(. مطالعات 50: 1988)او.كانر و بریم، « تعادل قدرت طبقاتي در سطوح سیاسي و اقتصادی است

؛ اسملسر، 1990؛ پالم، 198۳؛ كورپي، 199۶؛ هوبر و استیفنز، 1990اندرسون،  -زیادی )اسپینگ 

كنند كه دولت رفاه  دانند و استدالل مي بین سرمایه و نیروی كار مي ۴( دولت رفاه را توافق199۴

بین سرمایه و كار است، توسعه یافت )آیدوكایت،  5منظور تخفیف تضاد طبقاتي كه تخاصم به

 ۶ها توافق دارند كه هم گسترش اولیه و هم بحران پایاني ( و تمام نئوماركسیست29: 2009

به آن در روابط طبقاتي  مداخالت دولت رفاه، باید با آهنگ انباشت سرمایه و گذار وابسته

 (.1۳5: 198۶پل و آمنتا،  )اسکاچ« پیگیری شود

وردن مزایا و خدمات اجتماعي، آ دست در جریان نوسازی و رشد صنعتي، كارگران برای به

روند   داری، از این زنند و ممکن است روند تولید را مختل كنند؛ لذا سرمایه دست به مبارزه مي

داری است كه حمایت طبقۀ كارگر را به خود  گردد. بنابراین به نفع جریان سرمایه متضرر مي

داری  اجتماعي هستند، سرمایه جلب كند. با توجه به اینکه كارگران درپيِ كسب حقوق و مزایای

دهد.  نیز به اعطای امتیازات رفاهي به طبقۀ كارگر تن داده و مزایای اجتماعي را گسترش مي

داری، باعث كنترل نیروی كار و تعدیل مبارزات  ارائۀ مزایای رفاهي ازجانب دولت سرمایه

كار سالم و ماهر، به  های حفظ یک نیروی های رفاهي با كاهش هزینه برنامه»كارگری گردید و 
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اند؛ بنابراین دولت )رفاه( به نفع سرمایه عمل كرده و با بازداشتن كارگران  كمک كرده 1سودآوری

؛ 1982؛ اُلسون، 19۷۳)اوكانر، « كارگران از آشوب، به كاركرد مشروعیتي سرمایه كمک كرد

 (.11۴: 198۷؛ كواداگنو، 198۳؛ ترمپ، 198۳فیلیپس، 

ي، توافقي است بین دو جریان متخاصم؛ یعني نیروی كار و های رفاه گونه برنامه بدین

؛ میلیباند، 19۷9تر نئوماركسیست راجع به دولت رفاه )گاف،  داری. در نگاه رادیکال سرمایه

طرف  اند. این دولت، یک دولت بي ناپذیری درهم تنیده طور اجتناب (، دولت و اقتصاد به19۶9

دار مسلط است.  بیشتر درخدمت منافع طبقۀ سرمایه داری، به دولت سرمایه نیست؛ بلکه نسبت

كند جای تعجب نیست كه سوسیالیسم نیاز به  ( استدالل مي2009گونه است كه آیدوكایت ) این

گذاری اجتماعي را نادیده گرفت؛ زیرا تضاد طبقاتي، با لغو مالکیت خصوصي حل  سیاست

 گردید. 

داری و ضرورت ارائۀ خدمات و مزایای  ایهها، به تناقضات سرم برخي دیگر از نئوماركسیست

تناقض »داری با تناقض دروني مواجه است.  اند. از این نگاه، دولت سرمایه اجتماعي اشاره كرده

تواند با دولت رفاه همزیستي داشته باشد، بدون دولت  داری نمي در این است كه گرچه سرمایه

طرف، نیاز به انباشت  (. ازیک15۳: 198۴ )اوفه،« رفاه هم قادر نیست به حیات خود ادامه دهد

پذیر نیست.  داری، بدون انباشت سرمایه امکان دارد؛ زیرا تداوم و بقای سرمایه  سرمایه

داری، در درون جامعۀ خود نیاز به مشروعیت سیاسي دارد  دیگر، همین دولت سرمایه ازطرف

( استدالل كرد كه گسترش دولت 19۷۳(. جیمز اوكانر )198۶پل و آمنتا،  ؛ اسکاچ19۷۳)او.كانر، 

منظور ایجاد شرایط انباشت سرمایه و  طرف، الزاماتي به رفاه، ناشي از یک دوگانگي بود: ازیک

داری تحمیل شده است )میلز  دیگر، مشروعیت اجتماعي این شیوۀ تولید، بر دولت سرمایه ازطرف

 (.۳: 2002و كواداگنو، 

است. « یافته سازمان»داری  مل و مالزم كاركرد سرمایهدولت رفاه مک»ازنظر هابرماس و اوفه، 

های  سبب هزینه مواجه است )به« بحران انباشت»داری همواره با خطر  با دولت رفاه، سرمایه

تواند مشروعیتي را كه نیاز دارد،  هم هرگز نمي  های زیاد(؛ اما بدون آن اجتماعي فزاینده و مالیات

)فیتزپتریک، « كنند( ها به دولت پشت مي ا از خود براند، آنكسب كند )زیرا اگر دولت، مردم ر

بین نیستند؛  گرا، به دولت رفاه خوش های چپ خاطر است كه برخي از گروه  (. بدین2۶9: 1۳81
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افتادن كنترل طبقۀ كارگری بر دولت  تعویق زیرا مدل سوسیال دمکراسي، دولت رفاه را باعث به

اجازه »داند؛ زیرا  دولت رفاه را ماشین سركوبگریِ جامعه مي داند. آلتوسر نیز داری مي سرمایه

: 1۳81)فیتزپتریک، « تر از آنچه واقعاً دارد، ظاهر شود ای انساني داری با چهره دهد سرمایه مي

بینند. رویکرد نئوماركسیسم  داری مي (. بنابراین كاركرد دولت رفاه را درخدمت نظام سرمایه2۶۶

رفاه غربي   گرا، متوجه دولت ماعي، همانند رویکرد منطق صنعتهای اجت در تبیین سیاست

داری پیشرفتۀ دوران بعد از جنگ دوم جهاني است؛ لذا در كاربرد آن در مورد  كشورهای سرمایه

 كشورهای دیگر، باید با احتیاط بیشتری برخورد كرد. 

 رويكرد نهادي
اتحاد و همراهي عوامل سیاسي، تحلیلگران نهادی، توسعه و تحول سیاست اجتماعي را حاصل 

دانند. از دیدگاه نهادگرایي تاریخي، نقطۀ اساسي عزیمت تحلیلي در تحلیل  نهادی و عاملیتي مي

گذاری یا درواقع، در مورد هر سیستم  هایي است كه در ابتدا در تاریخ هر سیاست نهادی، انتخاب

اسي اولیه و تعهدات های سی شود كه این انتخاب حکومتي اتخاذ شده است. گفته مي

(. ۳۷: 1۳8۶كنند )پیترز،  های تصمیمات را تعیین مي ها سر برآورده، پیامد ای كه از آن شده نهادینه

اند از:  رویکرد نهادی در مطالعات سیاست اجتماعي، دارای دو شاخۀ تحلیلي است كه عبارت

 محور و تحلیل مسیر وابسته.  تحلیل دولت

ای از سازوكارهای علّي،  محور بر مجموعۀ ویژه ای دولترویکرده 1محور: تحلیل دولت

ها )خارجي و  یا تأكید دارند و منظور از این سازوكارها، فرایندهایي است كه دولت« تمركز»

شناسي اجتماعي را  های اقتصادی، فرهنگي، حمایتي و حتي روان ها پدیده كمک آن داخلي( به

(. 2۷-8: 1۳82كنند )فوران،  ها جلوگیری مي آنگیری  كنند یا از شکل شکل داده، بارور مي

ساالران و ساختار  ساالری دولتي، دیوان های مورد بررسي در این رویکرد تحلیلي، دیوان مؤلفه

طور كلي جامعۀ مدني یا  در برابر طبقۀ اجتماعي مسلط، به»محور  سیاسي است. تحلیل دولت

: 1۳82)فوران، « تأكید دارد« مدیران دولتي»ا ها، بر متغیر استقالل مأموران دولتي ی دیگر دولت

ساالری دولتي و نخبگان سیاسي، كنشگران محوری در  (. این رویکرد، مدعي است كه دیوان29
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های رفاهي دارند  گذاری هستند و تأثیر معناداری بر توسعه و آغاز برنامه گیری سیاست شکل

 (. 199۴ ؛ اسملسر،198۷؛ كواداگنو، 1990؛ پالم، 1999)كارول، 

های اجتماعي، صرفاً پیامدهای شهرنشیني  دهد كه سیاست این رویکرد توضیح مي

شدن و نیز واكنش مستقیم به تقاضاهای درحال ظهور كه طبقات اجتماعي  داری و صنعتي سرمایه

اند، نیست. نهادهای حکومتي، قواعد انتخاباتي، احزاب سیاسي و  ها تحمیل كرده بر دولت

: 2009اند )آیدوكایت،  های اجتماعي مؤثر بوده ي، در ایجاد و تغییر سیاستهای عموم سیاست

ها و خدمات رفاهي و  ساالری دولت را در ارائه و گسترش برنامه (. این رویکرد، دیوان۳0

داند. در جوامع  را جایگاه اقدامات مستقل مي شمرد و آن گذاری اجتماعي، مهم مي سیاست

هایي را  كه استراتژی ها هنگامي العات نشان داده است كه دولتداری، مط دمکراتیک و سرمایه

نفع،  های ذی دار، احزاب سیاسي، گروه یافته و سرمایه های تجاری سازمان مستقل از گروه

توانند مستقل درنظر گرفته  كنند، مي منظور اقدام ایجاد مي های جنبشي و افکار عمومي، به سازمان

مالي  های تأمین ای از استقالل دولت، به راه البته بخش عمده(. ۳0: 2009شوند )آیدوكایت، 

ساالری و  محور، بر سازوكارهای علّي تمركز دارد و دیوان گردد. رویکرد نهادی دولت برمي

داند و بر استقالل مأموران  گذاری، مهم مي بخشیدن به سیاست ساختار سیاسي دولت را در شکل

ر نهادهای حکومتي و قواعد انتخاباتي تأكید دارد؛ درنتیجه دولتي در برابر طبقات مسلط و نیز ب

درنظر   ساالری عنوان نتیجۀ ساختار و پویایي دروني دولت و دیوان ها را به این رویکرد، سیاست

 گیرد. مي

گیری  ها و نیز شکل تأكید رویکرد نهادی تحلیل مسیر وابسته، بر اقدامات قبلي دولت

عنوان متغیری كلیدی مورد  ها را به گذاری رد، بازخورد سیاستنهادهای سیاسي است. این رویک

های قبلي،  پردازد كه چگونه انتخاب دهد و به مطالعۀ این مسئله مي بررسي قرار مي

های فعلي بازتابي  دهد و نهایت اینکه، سیاست های بعدی را تحت تأثیر قرار مي گذاری سیاست

قطۀ عطف( تاریخي اتفاق افتاده است. براساس است از یک انتخاب كه در یک شرایط خاصِ )ن

های  عنوان واكنشي ازجانب قدرت سیاسي گروه های اجتماعي نباید به سیاست»این رویکرد، 

عنوان نتیجۀ ساختار و پویایي  عنوان نتیجۀ رشد اقتصادی دیده شود؛ بلکه ]باید[ به مختلف یا به

 (.۷: 198۷هازنفیلد و همکاران، « )شخصي آن دیده شود  ساالری دروني دولت و دیوان
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ساالری متفاوتي دارند، زمان شروع و نوع  ها ساختار سازماني و دیوان با توجه به اینکه دولت

تواند متفاوت باشد. همچنین، تاریخ تحوالت سیاسي اقتصادی  ها نیز مي های رفاهي آن برنامه

تماعي، در كانون توجه مطالعات های اج ها در تبیین شروع سیاست ها و ساختار متفاوت آن دولت

ساالری دولتي، ازطریق منابع مالي كه به طرق  گیرد. ساختار سازماني و دیوان محور قرار مي دولت

گذاری  های رفاهي و سیاست آورند، امکان گسترش برنامه دست مي ویژه از مالیات، به مختلف، به

 اقداماتي مستقل هستند. كنند و از این طریق، قادر به انجام  اجتماعي را كسب مي

ها در  ساالری و اقدامات مستقل آن درمجموع، این رویکرد بر نقش و اهمیت دولت و دیوان

گذاری اجتماعي تأكید دارد. آنچه اهمیت دارد، این است كه  های رفاهي و سیاست شروع برنامه

ولت به این مسائل عنوان پاسخ سادۀ د گذاری اجتماعي، براساس این رویکرد، صرفاً به در سیاست

صورت مستقل از  تواند به شود كه مي عنوان كنشگری فعال درنظر گرفته مي نیست؛ بلکه دولت به

گیرد؛ زیرا  رو، ساختار سیاسي دولت مورد توجه قرار مي ها، دست به اقدام بزند. ازاین دیگر گروه

اجتماعي  گذاری گیری پیرامون سیاست  هاست كه در تصمیم نوع ساختار سیاسي دولت

 كننده است.  تعیین

های اجتماعي، گرایش و  (، در تحلیل سیاست2008تعبیر اسپیکر ) تحلیل مسیر وابسته: به

ها وجود دارد كه از آن، تحت عنوان تحلیل  بر فهم و درک مسیر سیاست علقۀ مشهودی مبني

نظر  ده است. بهای كه مورد اقبال نهادگرایان تاریخي نیز بو شود. شیوه مسیر وابسته یاد مي

عنوان نوع معیّني  دهند كه مسیر وابسته را به شناسان و علمای سیاسي ترجیح مي ماهوني، جامعه

شوند، در  ای كه منجر به یک رخداد مي ای كه رخدادهای احتمالي اولیه گونه از توالي ببینند؛ به

شوند.  ر هستند، تنظیم ميبیني باالیي برخوردا هایي كه از قابلیت پیش ها یا توالي قالب زنجیره

عنوان مجموعۀ شرایط اولیۀ  توانند به راحتي نمي شوند كه به به پیامدهایي مي هایي كه منتهي توالي

 (.200۶یک رخداد تعیین شوند )ماهوني، 

در »شناختي و تغییرات دولت رفاه است.  های روش پیدایش این رویکرد، ناشي از پیشرفت

سازی مجدد دولت رفاه، رویکردهای جدیدی ظاهر  و مستحکم  حرانپایان قرن بیستم، درزمینۀ ب

نفع در دولت رفاه  های ذی گذاری قبلي و قدرت گروه های سیاست اند كه بر اهمیت انتخاب شده

گیرد كه ما با نتایج و  (. این رویکرد هنگامي مورد استفاده قرار مي199۴)پیرسون، « كنند تأكید مي

گونه  داران این رویکرد این است كه این مواجه هستیم. استدالل طرف ای پیامدهای تاریخي عمده
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واسطۀ نقاط  مدت قابل تبیین نیستند؛ زیرا مسیرهای توسعه، اغلب به پیامدها، با فرایندهای كوتاه

تأثیر عمیقي بر  1گردند كه در آن، حوادث نسبتاً كوچک و تصادفي ایي برجسته مي عطف زماني

 بر است.  صورت یک فرایندِ زمان ی توسعه دارند و این امر، معموالً بهوقایع اساسي و الگوها

واسطۀ آن، از سایر رویکردها متمایز  هایي است كه به این رویکردِ تحلیلي دارای مؤلفه

شود: نخست  ها، نقاط عطف زماني است كه با دو ویژگي تعریف مي گردد. ازجملۀ این مؤلفه مي

انتخاب هستند كه در آن، از میان دو بدیل یا بیشتر، یکي انتخاب اینکه نقاط عطف زماني، نقاط 

ها، ریشه در شرایط پیشین دارند و بدین  شود. باید توجه داشت كه هركدام از این گزینه مي

محض انتخاب یک  خاطر است كه بررسي شرایط پیشین، در این رویکرد مهم است؛ دوم اینکه به

ای مشکل  طور فزاینده در آن، بیش از یک بدیل وجود دارد، بهگزینه، بازگشت به شرایط اولیه كه 

كه قبل از نقطۀ عطف )انتخاب یک گزینه(، طیف وسیعي از پیامدهای ممکن قابل  است. درحالي

 یابد. آن، دامنۀ وسیع پیامدهای ممکن كاهش مي از  انتظار است، پس

. انتخاب در نقاط عطف (2001است )ماهوني،  2مؤلفۀ دوم این رویکرد، بازتولید نهادی

سمت دوام و  مانند، به شود كه طي زمان باقي مي گیری نهادهایي مي زماني، منجر به شکل

گیری، بدون نیاز به تکرار و  راحتي قابل تغییر نیستند و پس از شکل روند، به ماندگاری پیش مي

های  كنند. این مکانیسم خود را طي زمان بازتولید مي ۳گرایانه رخداد علت اولیه، به شکلي تعیّن

شدت غیرممکن  ها را به بازتولیدی، ممکن است به الگوهای نهادی گره بخورند و دگرگوني آن

 كنند.

ای از وقایع است كه  است. منظور از توالي واكنشي، سلسله ۴مؤلفۀ سوم، توالي واكنشي

های  ه، ازطریق پویایيای دارند. درواقع، یک واقع اند و صورت زنجیره هم مرتبط طور علّي، به به

: 1992)آبوت،  ۶بیني، برانگیزانندۀ واقعۀ دیگری است كه آبوت قابل پیش 5ضدواكنشِ -واكنش 

                                                           
1. contingent  

2. institutional reproduction 

3. deterministic  

4. reactive sequence  

5. reaction- counter reaction 

6. Abbott 
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محض اینکه شروع شدند و  كند. این توالي وقایع، به عنوان منطق ذاتي وقایع یاد مي ( از آن به۴۴5

افتند و  اند، اتفاق مي هرا برانگیخت حركت درآمدند، مستقل از عوامل نهادی اولیه كه آن به

توانند پیامدی را ایجاد كنند كه از نقطۀ  شوند، مي كه نهایتاً به یک نقطۀ عطف متصل مي هنگامي

اولیه، بسیار دور هستند. درمجموع، رویکرد مسیر وابسته بر این امر تأكید دارد كه چگونه 

كند، چگونه این  جاد ميهای كنشگران در یک لحظۀ حیاتي )نقطۀ عطف(، نهادها را ای انتخاب

بخشند و چگونه پاسخ )واكنش( این  نهادها در عوض، رفتارهای بنیادی كنشگر را شکل مي

 شود. كنشگران، منجر به توسعۀ الگوهای نهادی جدید مي

شمردن یک یا چند عامل، آغاز و  شده در باال، هركدام با پراهمیت رویکردهای مطرح

ها،  شدن و رویکرد چپ دهند. رویکرد منطق صنعتي ح ميهای اجتماعي را توضی گسترش سیاست

رو، مستلزمِ رسیدن به  یافتۀ غربي و ازاین بر تجربۀ كشورهای توسعه در این باب بیشتر متکي

عنوان  ها به توان از آن ها محدود است و نمي سطحي از توسعۀ صنعتي اقتصادی است؛ لذا بُرد آن

كاربست داشته باشد، استفاده كرد. بسیاری از كشورهای جا قابلیت  رویکردی فراگیر كه در همه

اند، بدون اینکه مواردی را كه این دو رویکرد بر  های رفاهي را ارائه داده درحال توسعه نیز برنامه

 طور جدی تجربه كرده باشند. آن تأكید دارند، به

نهادی قابلیت استدالل این مقاله این است كه در مطالعات سیاست اجتماعي ایران، رویکرد 

های رفاهي متعدد و متنوعي با محوریت دولت  كاربست بیشتری دارد. ایران در سدۀ اخیر، برنامه

ها نقش چنداني در آن نداشته و بیشتر، تابع شرایط و مسائل  ارائه داده است كه احزاب و گروه

واكنشي به ها بیشتر خصلت  سیاسي و ایدئولوژیک بوده است. همچنین، ازآنجاكه این برنامه

ها بر دگرگوني  اند، بررسي نقش رخدادها طي زمان و تأثیر آن آمده را داشته شرایط پیش

كند رویکرد نهادی  ها، اهمیت زیادی دارد. بر این اساس است كه مقاله استدالل مي سیاست

گذاری  تر از سایر رویکردها در مطالعۀ سیاست محور و مسیر وابسته(، مناسب )تحلیل دولت

 اعي ایران است.اجتم
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 مورد پژوهشي دو دورۀ تاريخي

 الف. دوران قبل از انقالب

 (۱۳۰۴-۲۰گيري دولت ملي مدرن ايران ) شكل

های محلي را تجربه كرد و فاقد یک  ایران پس از انقالب مشروطه، دوراني از ناآرامي و شورش

های مختلف  گروه حکومت مركزی مقتدر بود. در این شرایط، نیاز به حکومتي مقتدر، ازجانب

عنوان یک فرماندۀ نظامي،  شد. رضاخان به بخشیدن به اوضاع كشور احساس مي جامعه برای نظم

وزیر و سپس شاه شد. او در  دار شود و طي یک كودتا، نخست توانست این نقش را عهده

میر و های رفاهي )آموزش، بهداشت، تعداد مرگ شرایطي به پادشاهي رسید كه ایران ازنظر مؤلفه

كودكان، ساعات كار كارگران، موقعیت زنان، بیمه و امنیت شغلي، مسکن و مواردی از این 

وبیش جریان داشت.  های سیاسي و حزبي، كم قبیل(، در وضعیت مناسبي قرار نداشت؛ اما فعالیت

وی در مقام پادشاه، دو دسته اقدامات را آغاز كرد كه مکمل هم بودند: دستۀ اولِ اقدامات، 

های آزاد سیاسي بود و  بردن مخالفان داخلي و جلوگیری از اقدامات و فعالیت ف به ازبینمعطو

به احزاب سیاسي و  ها، به تسلط كامل بر اوضاع كشور و تثبیت موقعیت خود نسبت تمام تالش

شد؛ دستۀ دومِ اقدامات، به نوسازی و ایجاد تحوالتي در ابعاد مختلف  خواه ختم مي افراد آزادی

 دی، اجتماعي، فرهنگي و ایدئولوژیکي و تشکیل ارتش منظم مربوط بود. اقتصا

گرفتن قدرت توانست با تکیه بر زور، امنیت را دوباره در كشور  دست رضاشاه پس از به

هایي در راه نوسازی سریع كشور برداشت. نهادهای  برقرار و خوانین را سركوب سازد. گام

نایع جدید را در كشور برقرار ساخت. طبقۀ جدید ها و ص مدرني را تأسیس كرد. كارخانه

وجود آورد. ارتش منظم و جدیدی تشکیل داد و بر  ساالری جدیدی را به كارگری و دیوان

پرورش نوین )از سال  و گذشتۀ ایرانِ پیش از اسالم تأكید كرد. اقداماتي در راستای آموزش

(( و تشکیل 1۳8۳ش یافت )آبراهامیان، نام ساالنه دوازده برابر افزای ، میزان ثبت1۳20تا1۳0۴

های قضایي عرفي انجام داد و سعي كرد از نفوذ علما در جامعه بکاهد. نظام آموزشي  دستگاه

ریزی شده بود كه سکوالریسم، ناسیونالیسم و شکوه و عظمت شاهنشاهي ایران را  ای پي گونه به

 هایي برداشت. شتي و درماني نیز گامآموزان القا كند. همچنین، برای توسعۀ شبکۀ بهدا به دانش
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رضاشاه برای این اقدامات، نیازمند مشروعیت اجتماعي و كسب یک پایگاه اجتماعي بود. 

های گوناگوني زد تا  منظور جاانداختن این خودفریبي مستبدانه، دست به تالش رژیم رضاشاه به»

كه در « دایرۀ تنویر افکار عامه»یق در اذهان ایرانیان مشروع جلوه كند... . ایدئولوژی رژیم، ازطر

(. این ۳۳9: 1۳88)فوران، « شد وپرورش ایجاد گردید، تبلیغ مي ، در وزارت آموزش1۳10اواخر 

سازمان درنظر داشت مردم را با دستاوردهای دولت آشنا سازد، حمایت عمومي را برای دولت 

(. ۳۳9: 1۳88نقل از: فوران،   ؛ به118كسب كند و غرور و آگاهي ملي را برانگیزاند )ویلبر: 

وبر كشور را دگرگون كرد و ایران را وارد مرحلۀ جدیدی از حیات  اقدامات رضاشاه، صورت بوم

 اقتصادی، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي كرد.

درزمینۀ اقتصادی، بازرگاني خارجي را سروسامان داد و انحصار تجارت خارجي را دست 

های  های زمین و مالیات مالیات»بیمه و بانکداری انجام داد.  گرفت. همچنین، اقداماتي درزمینۀ

های دولت كه تا آن موقع، اساساً از محل عواید زمین  ها ملغي گردید و هزینه مستقیم بر اجاره

(. میلسپو اقدامات 110: 1۳82)كارشناس، « بر مالیات غیرمستقیم گردید شد، مبتني مالي مي تأمین

ای كه موجب افزایش هزینۀ زندگي و فشار آن  گونه خواند؛ به گرایانه مي مالیاتي رضاشاه را واپس

دنبال داشت: ابتدا  (. اصالح نظام مالیاتي، دو پیامد به1۶9: 1۳89بر طبقات فقیر شد )آبراهامیان، 

رو، بیشتر بر كاالهای مصرفي و  بر مالیات غیرمستقیم شدند و ازاین ها بیشتر متکي اینکه مالیات

ها، باعث انتقال از  های مستقیم بر اجاره شد. همچنین، الغای مالیات گان تحمیل ميكنند مصرف

، به عامل مهمي 129۳از »داری، به اقتصاد بازرگاني و تجاری شد. نفت كه  اقتصادِ عمدتاً زمین

دوره اهمیت بیشتری در فعالیت اقتصادی   (، در این111: 1۳۷1)كدی، « در ایران تبدیل شد

بر نفت، انحصارات بازرگاني و  كرد. عالوه كرد و بخشي از درآمد دولت را تأمین ميجامعه پیدا 

 ها دیگر منابع تأمین درآمد دولت بودند.  مالیات

-5های  طي سال»كه  طوری  اقدامات اقتصادی پهلوی اول، باعث افزایش درآمد جامعه شد؛ به

میلیون ریال در ۳۶10به بیش از میلیون ریال، 2۴۶، مجموع درآمدهای دولت از كمتر از 1۳0۴

(. درواقع، تفکیک نهادی دولت از اقتصاد 1۳2: 1۳89)آبراهامیان، « افزایش یافت 1۳20سال 

شرطي برای استقالل  كردن دستگاه دولت، پیش ساالری همراه دیوان داری، به به زمین وابسته

، 1۳10در سال »كرد: سری اصالحات اجتماعي را نیز شروع  حکومت از جامعه بود. رضاشاه یک

ساز  وسیلۀ وزارت راه، برای كارگران جاده نامه ]برای تغییر در وضعیت كارگران[ به اولین تصویب
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موجب آن، صندوقي به نام صندوق احتیاط كارگران طرق و شوارع ایجاد   كشور تهیه شد كه به

كبیر به نفع طبقۀ  نامه، مقررات دیگری به فرمان رضاشاه گردید... . برای تکمیل این تصویب

شمسي، به مورد اجرا درآمد كه به بازماندگان  1۳12كارگر، ازطرف وزارت مالیه در سال 

 (.12-1۳تا:  )گرامي، بي« شدگان حین كار، مستمری پرداخت شود فوت

های آموزشي برای آنان را صادر كرد  سوادی كارگران، فرمان برپایي كالس برای مبارزه با بي

مورد كارگران كمتر از هجده سال، مقرر شد در روزهای تعطیل، اقالً چهار خصوص در  به»و 

(. همچنین شركت ۳9-۴1تا:  )گرامي، بي« ها سوادِ خواندن و نوشتن یاد بدهند ساعت به آن

همۀ احزاب سیاسي اعم از »تأسیس كرد. درزمینۀ سیاسي،  1۳1۴سهامي بیمۀ ایران را در 

كار  های مستقل را تعطیل كرد و جماعتي را به یۀ روزنامههای هواخواه را ممنوع و كل گروه

 (.1۴۳: 1۳89)آبراهامیان، « نامید مي« مأمور مخفي»و « مخبر»گماشت كه خودِ حکومت، آنان را 

درواقع، سلطنت رضاشاه از مشروعیت عمیق در جامعۀ مدني برخوردار نبود و توانست با 

های نوخاسته، مخالفان دیرین و بازماندگان،  گروه افزایش برای روبه  تركیبي از مزایای مادیِ

زده سازد  تفاوت، غیرسیاسي یا هراس فرایند توسعه را سركوب كند و اكثریت جامعه را بي

گرفتۀ ارتش  شکل های تازه (. او برای ایجاد یک پایگاه اجتماعي، بر گروه۳۳9-۷۴: 1۳88)فوران، 

كرد وفاداری افسران  رضاشاه سخت تالش مي»كه  ساالری تکیه كرد. بر همین مبنا بود و دیوان

به حکومت خود جلب كند. او... به ارتقای درجه، آموزش و وضعیت  ارشد ارتش را نسبت

داد و  های ارزان دراختیار آنان قرار مي كرد. زمین به قیمت زندگي افسران، شخصاً توجه مي

الیات منصوب و از تخلفات مالي بر پرداخت پاداش، برخي از آنان را به سِمت حکام و عالوه

 (.1۳5-۷: 1۳89)آبراهامیان، « كرد پوشي مي آنان نیز چشم

دنبال نفوذ هرچه بیشتر درمیان جامعه بود و تأسیس  های خویش، به درواقع، رضاشاه با برنامه

های مختلف جامعه اعم از  كردن سلطه در بخش نهادی جدید نیز گامي در این زمینه و نهادینه

اقتصاد و ایدئولوژی بود. بر این اساس، او در دورۀ زمامداری خویش و برای پیشبرد  سیاست،

پروری  جای آن، بر رابطۀ حامي های نوسازی، حقوق اجتماعي جامعه را وقعي ننهاد و به برنامه

همین دلیل  وجود آمده بودند. به عنوان دو قشر نوظهور به ساالری تکیه كرد كه به ارتش و دیوان

بردند،  سر مي  ای از جامعه، در فقر و شرایط نامطلوبِ زندگي به كه بخش عمده حالي در بود كه

 كرد. ساالران فراهم مي ای را برای نظامیان و نیز دیوان وی مزایای عمده
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 (۱۳۲۰-۳۲دورۀ فضاي باز سياسي )
حاكم شد ای از آزادی سیاسي در ایران  ، دوره1۳20گیری اجباری رضاشاه در سال  بعد از كناره

ادامه داشت. شاه جدید در اولین گام، پس از اعالم عفو عمومي، اقدام به  1۳۳2كه تا كودتای 

كردن آسایش و  های سلطنتي به مالکین اصلي كرد. وی دلیل این اقدام را فراهم بازگرداندن زمین

لت هایي را كه به دو بخشي از پول»رفاه برای عموم و ترقي كشاورزی ذكر كرد. همچنین، 

های عمومي، سیستم  های طبي، كتابخانه برگردانده بود، صرف ساخت بیمارستان، آزمایشگاه

های جدید پزشکي در شهرهای  سرپناه در تهران، دانشکده رساني و سرپناه برای افراد بي آب

های چشمي كرد )كوهي كرماني،  شیراز، تبریز و مشهد و نیز مبارزۀ ملي با ماالریا و بیماری

 (.185: 1۳89نقل از آبراهامیان:   ه؛ ب1۳۳2

(. 282: 1۳8۶)ازغندی، « جنبش كارگری دوباره احیا شد»همچنین با پایان دورۀ پهلوی اول، 

ای گرفته بود.  های حزب توده بود كه جان دوباره ای از این جنبش، ناشي از فعالیت بخش عمده

، تعداد 1۳20در »ای كه  هگون دهي كند. به این حزب توانست اعتصابات زیادی را سازمان

مورد  5۷ها به  ، اعتصاب1۳2۳كه در  حالي مورد بود؛ در ۳نفر، تنها  50اعتراضاتِ با بیش از 

(. همچنین، در این ۴01: 1۳88)فوران، « مورد روی داد 18۳بود كه  1۳25رسید و اوج آن در 

طي »ای كه  گونه بهگیری احزاب مختلف و با گرایشات سیاسي متنوعي هستیم؛  دوره شاهد شکل

حزب و تشکل و انجمن  ۳0[، حدود 1۳20-۳2دوازده سال اول سلطنت محمدرضاشاه ]

 (.۳02: 1۳8۶)ازغندی، « ها و اهداف خاصي تشکیل شدند سیاسي، با انگیزه

ها، حزب توده  های این احزاب، معطوف به وضعیت كارگران بود. درمیان آن بخشي از برنامه

های  ( و بیشترین برنامه1۳8۳ین ساختار سازماني را داشت )آبراهامیان، بیشترین فعالیت و بهتر

به او بود. در قانون جامع كار، بعد از اعتصاب گستردۀ  رفاهي و اصالحات اجتماعي، مربوط 

هشت ساعت كار روزانه، پرداخت دستمزد »دهي شده بود،  كه توسط حزب توده سازمان 1۳25

روز تعطیلي در سال، ازجمله روز جهاني كارگر، بیمۀ مندی از شش  روزهای جمعه، بهره

كارگران و بیمۀ بیکاری، تعیین حداقل دستمزد برمبنای قیمت مواد غذایي در محل، لغو كار 

)آبراهامیان، « های مستقل، وعده داده شده بود دهي اتحادیه كودكان و حق كارگران برای سازمان

1۳89 :20۴.) 
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وزیری خود، دست به  دمکرات ایران، در دور دوم نخستعنوان رهبر حزب  قوام نیز به

كرد و حق كارگران را  ها سهیم مي ها و كارخانه كارگران را در شركت»نگارش قوانیني زد كه 

ها را فراهم  شناخت و امکانات رفاهي آن رسمیت مي های كارگری به برای تشکیل اتحادیه

« صابات كارگری را غیرقانوني اعالم كردحال، فعالیت سیاسي كارگران و اعت كرد. درعین مي

های دولت و دربار،  (. با توجه به شرایط ناپایدار سیاسي و كارشکني28۴: 1۳8۶)ازغندی، 

 دادۀ خود را اجرا كنند. های وعده احزاب نتوانستند برنامه

دست آورد. محمد  های سیاسي، جبهۀ ملي موفقیت بیشتری را به از میان این احزاب و گروه

، صنعت نفت را ملي كند و در 1۳29عنوان رهبر جبهۀ ملي توانست در اسفند  ق بهمصد

وزیر شود. وی در راستای اصالح سیاسي، اقتصادی و اجتماعي  ، نخست1۳۳0اردیبهشت 

سری اقدامات را وعده و انجام داد. ازجمله اقدامات مصدق، برقراری سیستم مالیاتي  جامعه، یک

وزیری از مجلس گرفته  ای كه در هنگام نخست العاده ۀ اختیارات فوقواسط به»پیشرفته بود. وی 

درآمد  كنندگانِ كم بود، قانون مالیاتي جدیدی صادر كرد كه بار مالیاتي را از دوش مصرف

واسطۀ  شدۀ مصدق، به داده (. اما اصالحات اجتماعي وعده۳۳۶: 1۳8۳)آبراهامیان، « داشت برمي

دهندۀ  شدن، ناكام ماند و این بیش از هر چیزی، نشان عتيقطع درآمدهای نفتي متعاقب صن

به دورۀ رضاشاه، نقش نفت در  معنا كه نسبت وابستگي روزافزون اقتصاد كشور به نفت بود؛ بدین

 مالي كشور افزایش یافته بود.  تأمین

ر ای و اقتصادی در ایران اهمیت فراواني دارد. د ریزی توسعه دورۀ مورد بحث، ازنظر برنامه

های  مدت هفت سال و برای سال دوره، اولین برنامۀ عمراني كشور شکل گرفت كه به این 

ترین مضیقۀ آن،  اجرا شد؛ اما مهم 1۳2۷، تدوین شده بود. این برنامه از سال 1۳۳۳تا1۳2۷

شدن با مشکالت مالي ناشي از قطع درآمدهای نفتي در دورۀ مصدق بود. همچنین  مواجه

بیات »های رفاهي و اجتماعي، در این دوره تدوین و پیاده شد.  رنامهسری اقدامات و ب یک

، قانون كار جامع كشور را تدوین كرد كه محدودیت ساعات كار، 1۳2۳وزیر وقت[ در  ]نخست

ها، پرداخت دستمزد روزهای تعطیل، منع كار كودكان و تضمین حق  تنظیم شرایط كارخانه

(. اما با رفتن 2۶۳: 1۳8۳)آبراهامیان، « گرفت دربر ميتشکیل اتحادیه، ازجمله حق اعتصاب را 

[ نیز دستور داد كه یک 1۳25وزیر وقت در  بیات، این كار هم به سرانجامي نرسید. قوام ]نخست

هایشان  ای ]حاضر در كابینه[ را تشویق كرد تا وزارتخانه قانون كار جامع تهیه شود. وزرای توده
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منزلۀ تنها نمایندۀ  های كارگری حزب توده را به داد كه اتحادیه دهي كنند. وعده را دوباره سازمان

رسمیت بشناسد. و برای رسیدگي به امور ایجاد بیمۀ بیکاری، تعیین سطح مزدها و  طبقۀ كارگر به

های میانجي كارگران و كارفرمایان، شورای عالي كار تشکیل داد )آبراهامیان،  تشکیل كمیته

توسط مصدق، نقطۀ عطفي در « كارگران»سازمان بیمۀ اجتماعي  (. همچنین، تأسیس289: 1۳8۳

منظور تأمین حمایت از كارگرانِ  ، به19۳1برنامۀ بیمۀ اجتماعي كارگران بود كه از سال 

( و این سازمان در اواخر 2۳1: 200۶آهن و جاده شروع شده بود )مسکوب،  وساز راه ساخت

پوشش خود را نیز به همۀ كارگران مزد و  ، به سازمان بیمۀ اجتماعي تبدیل شد و۴0دهۀ 

 بگیر گسترش داد. حقوق

های  شده، بنیان واسطۀ فضای باز فراهم توان گفت كه در این دوران به درمجموع، مي

گذاری  های بعدی راجع به سیاست اكثر ایده»گذاری رفاهي در دوران بعدی بنا نهاده شد.  سیاست

(. همچنین بخش 229: 200۶)مسکوب، « تندشکل گرف 1۳20-1۳۳2دورۀ  اجتماعي، طي 

ها و احزاب مختلف  های این دوره، ناشي از تالش گروه ها و برنامه گذاری ای از سیاست عمده

همراه دربار، در این شرایط این بود كه بتوانند كنترل و تسلط كاملي بر  بود. تمام تالش دولت به

های آنان دراختیار  ای را برای خواسته بهانه ،1۳2۷اوضاع داشته باشند و سوءقصد به جان شاه در 

ویژه حزب توده كه نسبتاً قوی  های احزاب، به هایي بر فعالیت گذاشت و باعث شد تا محدودیت

 پایان رسید.  مرداد به28بود، ایجاد شود. این دوران، با كودتای 

 (۱۳۳۲-۵۷مرداد تا انقالب اسالمي )۲۸از کودتاي 

های  گر فصل جدیدی در ادارۀ كشور، رابطۀ دولت با مردم، فعالیت، آغاز1۳۳2كودتای مرداد 

های اجتماعي و رفاهي بود. با كودتای  سیاسي و حزبي، اقتصاد و درآمدهای كشور و نیز فعالیت

)هالیدی، « طور كامل پایان داده شد سال فعالیت سازماني، تقریباً به 12به نزدیک به »، 1۳۳2

به بعد، برپایۀ نابودی  1۳۳2مرداد28سیاسي ایران از كودتای  مسیر تاریخ»(. درواقع، 1۳58

انداختن اركان نظام سیاسي مردمي نظیر مجلس و قوۀ مجریه و  نهادهای مشاركت قانوني و ازكار

به بعد، سلطنت تنها نهاد  1۳۳2ها به ابزار صِرف قدرت فردی، قرار داشت. از سال  تبدیل آن

های مهم با فرمان  چرخید. همۀ تصمیم ، حول محور آن ميها موجود مملکت بود كه همۀ قدرت

« كرد گذاری، شاه نقش محوری ایفا مي های سیاست شد و در تمام جنبه او ]شاه[ ابالغ مي

 (.2۳۳: 1۳8۶)ازغندی، 
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گیری هرگونه حركت مستقل و مخالف، سازمان اطالعات و امنیت  برای جلوگیری از شکل

گو  س شد و این سازمان امنیتي، تنها به شخص شاه پاسختأسی 1۳۳۷كشور )ساواک( در سال 

كاران سنتي )هرچند در  بود. درواقع، در دورۀ بعد از كودتا، دولت توانست با ائتالف با محافظه

های بعد، این ائتالف نیز گسسته شد(، تکیه بر زور و سازمان امنیتي ساواک و درآمدهای  سال

عه مسلط شود، فرصت هرگونه فعالیت سیاسي را بر های خارجي، بر اوضاع جام نفتي و كمک

ها با  گذاری مردم مسدود كند، تمام احزاب را از گردونه خارج كند و درنتیجه، تمام سیاست

 گرفت. محوریت شخص شاه انجام مي

با سركوب احزاب، خأل بین دولت و جامعه شکل گرفت. در این راستا، دولت دو حزب 

عنوان بخشي از دستگاه  همراه مجلس، به را تأسیس كرد كه به« ملیّون»و « مردم»های  دولتي با نام

ها نیز نتوانستند محبوبیت و موفقیتي را كسب كنند و  بخش رژیم عمل كردند. البته آن مشروعیت

رهبری امیرعباس هویدا،  ، با تأسیس حزب رستاخیز ملي به1۳5۴نظام دوحزبي سرانجام در سال 

كنترل دولت را بر طبقۀ متوسط »زبي داد. این حزب توانست ح جای خود را به نظام تک

: 1۳89)آبراهامیان، « های زراعي روستایي تشدید كند بگیر، طبقۀ كارگر شهری و تعاوني حقوق

ای  (. شاید فکری كه در پشت تأسیس رستاخیز قرار داشت، این بود كه رژیم نیازمند وسیله2۷0

خصوص كارمندان دولت و اعضای  تن آنان، بهمثبت برای جلب پشتیباني مردم و واداش

به آن بود. این طرز  ها، به ابراز وفاداری علني نسبت های تحت ادارۀ دولت مانند اتحادیه سازمان

دارد كه شاه با تأسیس حزب رستاخیز، ابزاری به دیگر ابزارهای  تفکر، از این نکته پرده بر مي

 ساواک و نیز پول نفت افزود. ساالری، كنترل خود، یعني ارتش، نظام دیوان

های كارگری نیز نابود  شدن فضای سیاسي كشور در دوران پس از كودتا، اتحادیه با بسته

رفته،  های كارگری، حکومت برای اعادۀ بخشي از مشروعیت ازدست شدند. با نابودی اتحادیه

ا فاقد توانایي و قدرت ه ها كرد؛ اما این اتحادیه های كارگری در كارخانه سعي در تشکیل اتحادیه

، 1۳5۷تا انقالب  1۳۴2های  اجرایي الزم و عمالً ابزاری در دست دولت بودند. پس از سال

های كارگری دولتي كنترل كند. وجود  دولت كوشید طبقۀ كارگر را با كمک ساواک و اتحادیه

كار در  محل خواسته است كارگران را در  اتحادیه در هر كارخانه، مؤید آن است كه ساواک مي

شد،  هایي كه به كارگران داده مي (؛ بنابراین مجوز فعالیت۴9۳: 1۳88كنترل داشته باشد )فوران، 

 عنوان بخشي از حقوق كارگری اعطا نماید. ها را به اینکه آن بیشتر برای كنترل آنان بود، نه
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مایت اما طي این دوران، اقدامات رفاهي چندی برای بهبود وضعیت كارگران و جلب ح

(، به توسعۀ بیمۀ درماني كارگران و 1۳۴8-1۳52ها صورت گرفت. در برنامۀ چهارم ) آن

كارمندان دولت و بهداشت و حفاظت صنعتي، با توجه به توسعۀ صنعتي اشاره شده است 

، طرح بیمۀ كارگران تهیه و از آن هنگام به بعد، 19۶9(. در سال 152: 1۳88)غفاری و امیدی، 

های تعاوني اعالم شده است. اما این  سازی و تشکیل شركت ر رابطه با خانهاقدامات چندی د

(. 18۳: 1۳58گیرد )هالیدی،  های دیگر، تنها اقلیتي از كارگران را دربر مي اقدامات، نظیر طرح

رسد بیشتر كاركرد  نظر مي ها نیز مورد تردید است و به البته نیت خیرخواهانۀ این برنامه

های رفاهي شاه، تعداد معدودی  هرچند طرح»كه  ای  گونه اند؛ به رژیم داشتهبخش برای  مشروعیت

عنوان نشانۀ توجه شاه به مردم  گیرد، اما در وسایل ارتباط جمعي، به از كارگران را دربر مي

رو، نتوانست بهبود چنداني در وضعیت كارگران  (. ازاین18۳: 1۳58)هالیدی، « گردد معرفي مي

 طبقه، از رژیم ناراضي شد و شاه هم نتوانست حمایت این طبقه را جلب كند. ایجاد كند و این 

افزایش یافت.  1۳۳2های پس از  المللي، در سال دسترسي حکومت به منابع پولي و مالي بین

و آسان به درآمدهای نفتي و استقراض خارجي، جانشین نیاز كشور به  دسترسيِ سهل »این 

(. درآمدهای نفتي 19۳: 1۳82)كارشناس، « تجهیز منابع داخلي شد منظور اصالح نظام مالیاتي به

و  1۳52-۳های  میلیارد دالر در سال5، به 1۳۳۳-۳۴های  میلیون دالر در سال۳۴ایران از مبلغ 

طور متوسط بیش از  ها، به افزایش یافت... . طي این سال 5۴-5میلیارد دالر در سال 20حتي 

شد )آبراهامیان،  درآمد ارزی ساالنه، از این منبع تأمین مي درصد از۷0درصد درآمد دولت و ۶0

، با مشکالت مالي و 1۳۴0و اوایل دهۀ  1۳۳0وجود، حکومت در اواخر دهۀ  (. بااین22۶: 1۳89

ها و نیز فشار دولت امریکا، شاه مجبور به  تراز منفي بازرگاني مواجه شد. درنتیجۀ این بحران

مله اینکه فضای سیاسي را اندكي باز كرد. همچنین برخي ای اصالحات شد؛ ازج انجام پاره

ارضي شروع كرد.   اصالحات اجتماعي، تحت عنوان انقالب سفید را با محوریت اصالحات

« ، آزموني برای مشروعیت رژیم شاه بود1۳۴0-1۳۴2های  دهي سال های آزادی سیاست»درواقع، 

 (.۳۴: 1۳8۷)سیاوشي، 

ترین اهداف شاه در  ب سفید، اصالحات ارضي بود. مهمترین بندهای انقال یکي از مهم

بردن قدرت اربابان و افزایش وفاداری دهقانان به شاه بود.  اجرای برنامۀ اصالحات ارضي، ازبین

های اجتماعي در اموری كه حتي  شاه در این مورد نیز نشان داد كه تمایلي به مشاركت گروه
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شود، ندارد و بیشتر، به كسب پشتیباني توجه  مي شان مربوط طور مستقیم به سرنوشت خود به

گردید  1۳۴2گیری قیام  ها با بندهایي از انقالب سفید، باعث شکل كرد. مخالفت برخي گروه مي

های تحرک و فعالیت سیاسي  دنبال آن، بار دیگر فضای سیاسي بسته و فرصت كه سركوب، به

 برروی مردم بسته شد.

جنبۀ »كاهش یا عدم تمایل دولت به اصالح نظام مالیاتي بود.  ازجمله پیامدهای درآمد نفتي،

مالي هزینۀ دولت و  ، رشد سهم عواید نفتي در تأمین19۶۳-19۷۷مهم مالیۀ عمومي طي دورۀ 

تالش مالیاتي ضعیف توسط دولت بود. سهم كل عواید نفتي در كل عواید... تا بیش از 

طور كلي زیر  های داخلي، به كه مالیات درصد، طي برنامۀ پنجم افزایش یافت؛ درحالي۷5

(. افزایش درآمدهای نفتي، دولت ۳۶۷: 1۳8۷)سیاوشي، « درصد تولید ناخالص ملي باقي ماند10

كه دولت به جایگاه مالیاتي، نیاز خیلي كمي داشت،  ازآنجایي»را از درآمدهای مالیاتي غافل كرد. 

های  ترین گروه د. چنین نظامي حتي مهمخصیصۀ رانتي او حکومت را مستقل از جامعۀ مدني كر

: 1۳8۷)سیاوشي، « گذاری كنار گذاشت كردن در سیاست اقتصادی را از مشاركت -اجتماعي 

های دولت  گویي در مقابل جامعه راجع به هزینه (. همین امر باعث شد كه شاه مسئولیت پاسخ۳۶

یت در حق مردم بداند؛ های اجرایي خود را لطف و عنا را در خود احساس نکند و برنامه

ام كارهایي... برای ایران  اگر من توانسته»كرد كه  ای كه در مصاحبه با اوریانا فاالچي بیان  گونه به

ام. برای انجام كارها،  خاطر این نکتۀ ظاهراً جزئي است كه من پادشاه آن بوده انجام دهم، به

اجازه یا توصیه بگیرد و تصمیمات قدرت الزم است و برای توسل به قدرت، آدم نباید از كسي 

 (. 55: 1۳58نقل از: هالیدی،   ؛ به1۶: 19۷۳)فاالچي، « كس مورد بحث قرار داد را نباید با هیچ

گیری و اظهارنظر در مورد  هرچند كه در این دوران، شاه صداهای مستقل را در شکل

وجود اقدامات  (، بااین200۶سیاست اجتماعي، قوانین كار و تأمین اجتماعي محو كرد )مسکوب، 

رفاهي چندی نیز صورت گرفت؛ ازجمله اینکه صندوق بازنشستگي نیروهای مسلح، در سال 

تأسیس شد كه پوشش بازنشستگي برای ارتش، نیروی هوایي، نیروی دریایي و كاركنان  1۳۳۶

ن كه (. همچنین سازمان بیمۀ اجتماعي كارگرا2۴۳: 200۶كرد )مسکوب،  ژاندارمری را ایجاد مي

، به سازمان بیمۀ اجتماعي توسعه یافت و 1۳۴0توسط مصدق ایجاد شده بود، در اواخر دهۀ 

برای  19۷2ای خود را گسترش داد و اینکه سازمان بیمۀ خدمات درماني، در سال  پوشش بیمه



 

 

 

 

 

 23-56(: 1) 19شناختی مطالعات جامعه   44 

 

 

ای، در  ارائۀ بیمۀ پزشکي به كاركنان دولتي تأسیس شد. بنیاد پهلوی، در پوشش یک نهاد خیریه

 طور رسمي تأسیس شد و از پرداخت مالیات معاف بود. به 1۳۳۷سال 

های خیریه، به سه  از بنیاد، ورای فعالیت»(، 19۷9)1۳58بنابر گزارش نیویورک تایمز در سال 

ای برای خانوادۀ سلطنتي؛ ابزاری  صورت یک منبع سرمایه شد: به صورت مختلف استفاده مي

های گوناگون به حامیان  انالي برای پرداخت پاداشصورت ك برای كنترل بر اقتصاد كشور؛ به

كردند و  (. این بنیاد از دانشجویان ایراني كه در خارج تحصیل مي2۳۴: 1۳89)آبراهامیان، « رژیم

ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتي در  كرد؛ به نوعي مورد تأیید حکومت بودند نیز حمایت مي به

 (.1۳8۷پرداخت )كاتوزیان،  منظم ماهیانه ميهای  ها كمک ، به آن50نیمۀ اول دهۀ 

خصوص با توان اقتصادی كه دولت  شده به از دهۀ پنجاه به بعد، با توجه به تحوالت حادث

های عمراني نیز به امور رفاهي توجه شده است. در  كند، در برنامه از قِبَل فروش نفت كسب مي

اجتماعي اختصاص یافته است )غفاری و  بار، فصلي مجزا به رفاه  برنامۀ چهارم، برای نخستین

ریزی و جلوگیری از تداخل وظایف،  (. جهت ایجاد هماهنگي در كارِ برنامه152: 1۳88امیدی، 

گردد. در برنامۀ پنجم نیز بر  تشکیل مي« شورای عالي رفاه اجتماعي»كاری و اتالف منابع،  دوباره

به اجرای سیاست تأمین خدمات درماني دولت متعهد »رفاه و رونق كشاورزی تأكید شده بود و 

)غفاری و امیدی، « شود ای، در مناطقي كه امکان استقرار بخش خصوصي وجود ندارد، مي و بیمه

داد. اما این  های غذایي را ارائه مي سری یارانه دوره دولت یک  براین، در این (. عالوه15۳: 1۳88

شد؛ زیرا  دۀ آن، نصیب طبقات باالتر ميگیری مناسبي نداشتند و بخش عم ها نیز جهت یارانه

ها، برای كنترل قیمت مواد غذایي بود و میزان مصرف مواد غذایي  ای از این یارانه بخش عمده

 طبقات باال، بیش از طبقات پایین بود. 

گیری و گسترش  ها و نهادهای دولتي، باعث شکل های نوسازی شاه و نیز رشد دستگاه برنامه

نظامي در كشور شد. شاه سعي در جلب حمایت و وفاداری كامل این  -ری ساالری ادا دیوان

گاه اصلي خود داشت كه بتواند پایگاه اجتماعي محکمي داشته  عنوان حامیان و تکیه گروه، به

اند، سود مالي زیادی  های میاني و باالی این دستگاه عریض، ازاینکه بخشي از دولت باشد. رده

ساالری،  با رشد زیاد دیوان(. »۳۶9-9: 1۳88شان چندان كم نبود )فوران، ها تعداد بردند و این مي

(. 5۴9: 1۳8۳)آبراهامیان، « دولت توانست در زندگي روزمرۀ شهروندان عادی كامالً نفوذ كند

وقت را درخدمت داشت  دولت در مناطق شهری چنان رشد یافته بود كه یکي از دو كارمند تمام
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و دستمزد و مزایای دیگری مانند بیمۀ درماني، بیمۀ بیکاری،  ق و به هزاران شهروند، حقو

قیمت بدهد یا درصورت لزوم، از آنان  های تحصیلي، حقوق بازنشستگي و حتي مسکن ارزان وام

 (.5۳9: 1۳8۳)آبراهامیان، « دریغ نماید

منطق اقتصادی اجتماعي مشي دولت دربارۀ اقتصاد سیاسي، این بود كه در راه ایجاد یک 

از این بود كه  عنوان پایگاه اجتماعي رژیم بکوشد. هدف واقعي اما، عبارت  به« طبقۀ متوسط»

كرده، برای جلوگیری از پیدایش اپوزیسیون  تحصیل كرده و نیمه  رضایت جامعۀ شهری تحصیل

جدی سیاسي تأمین شود و در مقابل قدرت اجتماعي بزرگ مالکان، پایگاه قدرت مركزی 

(. همچنین شاه به افسران نیز توجه خاصي داشت؛ 25۳: 1۳8۷)كاتوزیان،  دیگری ایجاد شود

های سخاوتمندانه، پاداش و  برای آنان حقوق»دارندۀ شاه، ارتش بود. شاه  زیرا ستون اصلي نگه

های ادواری، امکانات و تسهیالت  مزایای جنبي ازجمله مسکن مناسب، سفرهای خارجي، پاداش

صورت امالک و مستغالت  قیمت و هدایایي به ای ارزان ای زنجیرهه پیشرفتۀ پزشکي، فروشگاه

(. بنابراین قشر اداری نظامي، در حفظ نظام منافع 5۴۶: 1۳89)آبراهامیان، « درنظر گرفته بود

 داشتند.

های این دوره، بازتابي از نظرات شخص شاه و در راستای اهداف و  گذاری درواقع، سیاست

گیری داشتند كه  هایي جهت سمت گروه وی بودند؛ بنابراین بهاغراض ایدئولوژیک و سیاسي 

همراه  بتوانند پایگاه اجتماعي را برای شاه فراهم كنند. از این میان، نیروهای نظامي و امنیتي به

های مناسبي بودند كه بتوانند در ازای خدمات و مزایایي كه دریافت  طبقۀ متوسط جدید، گزینه

ترتیب، بخش عمدۀ مزایا و خدمات  های شاه را فراهم كنند. بدین كنند، اهداف و خواسته مي

روز، پایگاه مردمي و اجتماعي را از  كنندۀ مشروعیت برای رژیمي بود كه روزبه رفاهي، فراهم

پیرو، بین شاه و نیروهای نظامي و امنیتي و طبقۀ متوسط  -داد و شکلي از رابطۀ حامي  دست مي

 جدید را ایجاد كرد.

 بعد از انقالب اسالمي ب. دوران

 (۱۳۵۷-۶۸مرحلۀ تثبيت نظام و ايجاد نهادهاي انقالبي )

، به نظام پادشاهي ایران خاتمه داد. شعار اصلي انقالب كه ازجانب 1۳5۷انقالب اسالمي بهمن 

شد، حکومت اسالمي و حکومت مستضعفان بر مستکبران بود. این  رهبر انقالب بیان مي
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طرف،  یک های مستضعف و طبقات پایین شد. از به متن كشاندن گروه ایدئولوژی باعث از حاشیه

دیگر،  ها از یک حکومت اسالمي انتظار بهبود وضعیت خویش را داشتند و ازطرف این گروه

حکومت انقالبي نیز برای كسب پایگاه مردمي و مشروعیت، نیازمند پشتیباني كساني بود كه 

ساالری  برداشتن دستگاه دیوان سیس، درپيِ ازمیانتأ هاست. حکومت تازه مدعي حمایت از آن

توانستند  رژیم گذشته و نیز ایجاد نیروی نظامي پشتیبان و حافظ انقالب بود. طبقات مذكور مي

جایگزین مناسبي را فراهم كنند؛ لذا مسئلۀ جذب افراد این طبقه و جلب حمایت و   نیروی

 های حکومت بود. ها، از اولویت پشتیباني آن

هایي كه پس از پیروزی  های گروه گویي به خواسته كردن حکومت و پاسخ ی نهادینهبرا

های اسالمي تأمین  شدن پایه دادند و نیز عملیاتي را تشکیل مي انقالب، نیروهای اصلي آن

شدن همگان در درآمدهای دولت(، در حکومت جدید  اجتماعي )كفالت عمومي و سهیم

)سعیدی،  1های اول انقالب، بنیادهای انقالبي و فرادولتي ر سالبنیادهای انقالبي تأسیس شدند. د

(، همانند بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد مسکن، بنیاد پانزده خرداد و نیز 200۴

جز بنیاد مسکن كه زیر  خمیني تشکیل شدند. این بنیادها، به سازمان بهزیستي و كمیتۀ امداد امام

جمهوری است، مستقل از دولت هستند  به نهاد ریاست هزیستي كه وابستهنظر وزارت مسکن و ب

 دست بیاورند. دور از نظارت به اند جایگاهي مستقل و به  و توانسته

ای برای  عنوان حربه ایجاد و توسعه یافت، به 1۳58نهادهایي كه در سال  نظر كدی، مجموعه به

گرایي شیعي و كمک  الفان، ترویج مردمبردن مخ تحکیم قدرت حکومت جمهوری اسالمي، ازبین

های دوران پس از انقالب،  سیاست(. »25: 1۳8۳)كدی، « سازی دستگاه اداری استفاده شد به پاک

ها،  نشین به روحانیت رادیکال تحکیم كرد. بسیاری از این حاشیه ها را نسبت نشین تعهدات حاشیه

: 1۳81ای برای خود بسازند )كمالي،  انهزمین كوچکي در اطراف شهرها دریافت كردند تا خ قطعه

های مسکن و اقالم پرمصرف و  دستان، تاحدی ازطریق یارانه وفاداری بسیاری از تهي(. »225

ها،  بندی، یارانه برخي اقدامات به نفع روستائیان و نیز بهداشت و آموزش حفظ شد... . سهمیه

های مالي مستقیم كه بر درآمد نفتي  شده و پاداش ها، توزیع مجدد اموال مصادره كنترل قیمت

(. بر این ۴0-1: 1۳8۳)كدی، « دولت مبتني بود، به حفظ و وفاداری طبقات فرودست كمک كرد

 های هدف نیز در مجموعۀ نظام ادغام و به آن وابسته شدند. اساس، گروه

                                                           
1. Para-governmental 
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نظارت های بعد، دسترسي نسبتاً آسان این نهادها به منابع مالي و مصرف به دور از  در سال

ها بر بسیاری از منابع درآمدی كنترل داشته و دارند.  ها را تسهیل و تسریع كرد. آن آن، فعالیت آن

های  ای مشخص دارند. كمک های متعددی دراختیار دارند. ردیف بودجه ها و شركت كارخانه

ند. كنند و از پرداخت مالیات نیز معاف هست ای و وجوهات مذهبي زیادی را دریافت مي خیریه

 –ای  های خیریه اند با افزایش قدرت و استقالل خود، تبدیل به بنگاه درواقع، این بنیادها توانسته

 اقتصادی شوند. -رفاهي 

 (۱۳۶۸-۷۶ها ) دوران آزادسازي اقتصادي و تعديل قيمت

جمهوری هاشمي رفسنجاني. جنگ پایان یافته بود،  آغاز این دوره، مصادف است با ریاست

ای منظمي وجود نداشت.  ریزی اقتصادی و توسعه وضعیت مناسبي نداشت و برنامه اقتصاد كشور

های ناشي از جنگ، اولویت دولت جدید معطوف به بازسازی  براین، با توجه به ویراني عالوه

گیری اصلي این دوره برای بازسازی اقتصادی،  بود. سیاست و جهت های ناشي از جنگ  ویراني

ساختاری كه ازسوی بانک جهاني به كشورهای درحال توسعۀ دارای بر سیاست تعدیل  مبتني

 شد، بود. اقتصاد دولتي تجویز مي

وپاگیر اداری و تخصیص   ، دولت با حذف مقررات دست1۳۶8سال »در گام نخست، در 

: 1۳81)نونژاد، « گذاری صنعتي را فراهم كرد بیشتر ارز به بخش صنعت، زمینۀ رشد سرمایه

سازی را با واگذاری  خصوصي 1۳۷2های تعدیل ساختاری، از سال  است(. در جهت سی210

سازی از همان  ( شروع كرد. خصوصي51: 1۳8۳هزار بنگاه و كارخانۀ دولتي )كدی،  بیش از یک 

ها در این میان به افراد معیّن واگذار شد.  ای مواجه بود. بیشتر كارخانه آغاز، با مشکالت عمده

های  تصویب كرد كه به دولت اجازۀ فروش بنگاه 1۳۷۳در سال  مجلس قانوني را»همچنین، 

مدت، به افرادی كه خودشان را وقف جنگ  دولتي به طرق مختلف، نقدی یا اقساط بلند و میان

(. اما این افراد ممکن بود پول كافي ۷5: 1۳8۳؛ كدی، ۴9۳: 200۴داد )سعیدی،  كرده بودند، مي

بنیادهای فرادولتي را »اشند. برای حل این مشکل، همان قانون، را برای این كار دراختیار نداشته ب

 (.۴9۴: 200۴)سعیدی، « ها تشخیص داده بود عنوان نمایندۀ آن به

سازی دراختیار بنیادها  ها و واحدهای اقتصادی، در جریان خصوصي درنتیجه بسیاری از بنگاه

آنکه به كارایي نظر داشته  سازی بیش از و افراد خاص قرار گرفتند. درواقع، سیاست خصوصي

بنابراین »های معیّن بود.  های اقتصادی و امتیازات تجاری به گروه باشد، درپيِ واگذاری بنگاه
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ها و  بودن منافع، رانت مقامات یا بورژوازی تجاری یا صاحبان نقدینگي عظیم، هر دو، از دولتي

ی دوران سازندگي، طبقۀ اقتصادی ها (. سیاست285: 1۳85)موثقي، « كردند امتیازات استفاده مي

(. بنابراین 1۳۳: 1۳80داد )بشیریه،  گاه اصلي دولت را تشکیل مي وجود آورد كه تکیه جدیدی به

رانت  ایجاددلیل  بههای اقتصادی بعد از انقالب،  سازی نیز مانند برخي دیگر از سیاست خصوصي

ری یک طبقۀ جدید ناشي از گی مورد سؤال قرار گرفت. شکل ،ها دولتي برای خواص و شبه

گرایي در این طبقه، در كنار اینکه قربانیان  های اقتصادی دوران هاشمي و رواج تجمل سیاست

ها و  های تعدیل ساختاری، طبقات متوسط به پایین بودند كه یکي از ستون اصليِ سیاست

برای حکومت  دادند، منجر به بحران مشروعیت های اصلي حکومت انقالبي را تشکیل مي پایگاه

 شد.

-۷2با پایان یافتن جنگ و بهبود درآمدهای دولت، اولین برنامۀ توسعۀ كشور برای سال 

دیده از جنگ و  تدوین شد. تأكید عمدۀ این برنامه، بر بازسازی مناطق و موارد آسیب 1۳۶8

مومي و تأمین بهداشت ع»ترین اهداف رفاهي این برنامه،  های تولیدی بود. مهم ویژه زیرساخت به

گسترش بیمۀ همگاني، توجه به مناطق محروم با اولویت اشتغال، بهداشت و آموزش و 

پذیر و نیازمند،  های انتقالي دولت در راستای حمایت از اقشار آسیب دهي به پرداخت جهت

-9: 1۳88)غفاری و امیدی، « های ذیل هدف تحقق عدالت اجتماعي است مشي ازجمله خط

[ تصویب شد، 1۳۷۴] 1995قانون خدمات بهداشتي همگاني كه در سال »براین،  (. عالوه1۷8

هایي كه در مناطق روستایي زندگي  بار به همه، شامل آن بیمۀ اجتماعي را برای نخستین

ها با محوریت و نقش اصلي  (. درواقع، این برنامه2۴1: 200۶)مسکوب، « دهد كردند، ارائه مي مي

بیني  ون اینکه بسترهای مناسبي برای مشاركت جامعه پیشو فعال دولت طراحي شده بودند، بد

 های مدني چندان فراهم نبود.  شده باشد. بر همین مبنا بود كه فضای سیاسي الزم برای فعالیت

 (۱۳۷۶-۸۴دوران اصالحات )
، گفتماني جدید وارد حوزۀ 1۳۷۶جمهوری در سال  در جریان هفتمین دورۀ انتخابات ریاست

دادن مردم در  دادن به جامعۀ مدني و مشاركت محور آن، شکل سیاسي كشور شد كه

ها بود. به احزاب سیاسي اجازۀ فعالیت داده شد و جهت بهبود  گذاری ها و سیاست گیری تصمیم

های  وجود آمد و سازمان ای برای پیگیری امور زنان به ها، اداره وضعیت زنان نیز در وزارتخانه

دند. برنامۀ سوم توسعه كه در این دوره تدوین و اجرا شد، غیردولتي گسترش بیشتری پیدا كر
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( و در راستای نقش 1۳85نقش مهمي به شوراهای اسالمي شهر و روستا داده است )توفیق، 

معنای  تر شوراها، اختیار انتخاب شهردار نیز به شوراهای اسالمي واگذار شد. این امر به فعال

 ریت شهری است.های مدی گیری افزایش نقش مردم در تصمیم

و بندهای  29، نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي، جهت اجرای اصل 1۳8۳در اردیبهشت 

های  قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران و ایجاد انسجام كالن و سیاست 21( اصل ۴( و )2)

منظور توسعۀ عدالت اجتماعي و حمایت از همۀ افراد كشور در برابر رویدادهای  رفاهي به

عي، اقتصادی، طبیعي و پیامدهای آن، با رعایت شرایط و مفاد این قانون برقرار گردید اجتما

این قانون، فعالیت  ۶در بند )د( مادۀ  1(.1: مادۀ 1۳8۳)قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي، 

كند كه  ( این قانون بیان ميهرسمیت شناخته شده، بند ) های غیردولتي به و مشاركت بخش

مواردی صورت  در ، های اجرایي و كارگزاری تأمین اجتماعي دولت در سطح فعالیت دخالت»

خدمات را ننماید یا برای  ۀ گیرد كه میزان فعالیت مؤسسات غیردولتي كفایت الزم برای ارائ مي

)قانون نظام « دخالت دولت الزم باشد ، تنظیم بازار خدمات تأمین اجتماعي و جبران نقص بازار

در كه  دارد این قانون بیان مي 11 ۀماد براین،  (. عالوه۶: مادۀ 1۳8۳و تأمین اجتماعي، جامع رفاه 

 .اجتماعي تشکیل گردد رفاه و تأمین  وزارت ،تأمین اجتماعي رفاه و راستای تحقق نظام جامع

گذاری و  ، گام مهمي در راستای سیاست1۳8۳تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعي در سال 

  پوشش تری بود. ازجمله اهداف این وزارتخانه، تحت اهي براساس موازین مشخصاقدامات رف

ها و نهادهای فعال درزمینۀ ارائۀ خدمات رفاهي، ازقبیل سازمان تأمین اجتماعي،  دادن سازمان قرار

سازمان بهزیستي، سازمان خدمات درماني، هالل احمر، سازمان حوادث غیرمترقبه، سازمان 

، بنیاد جانبازان و مستضعفان، بنیاد شهید، سازمان خمیني یتۀ امداد اماماورژانس كشور، كم

چنیني و نیز جلوگیری از  های این بازنشستگي، صندوق بیمۀ روستائیان و دیگر سازمان

                                                           
ماندگي،  اند از: بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت، بیکاری، پیری، درراه . موارد مورد پوشش این قانون، عبارت1

خدمات بهداشتي،  ۀبیم ،ي، ذهني و روانيهای جسم ناتواني های اجتماعي، حوادث و سوانح،  سرپرستي و آسیب بي

حمایت از  ،ضانت فرزندحخصوص در دوران بارداری و  حمایت از مادران به ،های پزشکي درماني و مراقبت

 ،كاهش نابرابری و فقر ،خورده و خودسرپرست خاص بیوگان، زنان سال ۀایجاد بیم ،سرپرست كودكان و زنان بي

كه در این قانون  نحوی به ،برخورداری از تأمین اجتماعيشود كه  تماعي یادآور مي. در مورد تأمین اجامداد و نجات

)قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي،  شود افراد كشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب مي ۀ حق هم ،آید مي

1۳8۳.) 
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های  های گسترده و پراكنده بود. باید توجه داشت كه بااینکه سازمان كاری و فعالیت موازی

خدمات رفاهي فعالیت داشتند، اما هنوز نهاد واحدی متولي این امر  ها و مختلفي در ارائۀ برنامه

كرد آن نبود كه تأسیس  گوی نحوۀ ارائۀ خدمات رفاهي و هزینه نبود و بنابراین هیچ نهادی پاسخ

 گوی این مهم باشد. توانست پاسخ وزارت رفاه مي

ي با تأكید بر ارتقای فرهنگ مشاركت عموم»در برنامۀ سوم توسعه، رهنمودهایي همچون 

ها و حقوق مصرّح در قانون  كردن آزادی  اصل حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعي، نهادینه

اساسي، گسترش مشاركت مردم و اِعمال نظارت عمومي بر امور مختلف كشور ازطریق گسترش 

)سازمان برنامه و « های صنفي و تخصصي و... ها، تشکل نهادهای مدني در قالب احزاب، گروه

(. اما این 18۳: 1۳88ریزی وارد شد )غفاری و امیدی،  (، به ادبیات برنامه19و  15: 1۳8۷ودجه، ب

های رانتي، ضعف  های قبلي، از برخي مشکالت ساختاری ازقبیل سیاست برنامه همانند برنامه

 ؛1۳80نظام مالیاتي، درآمدزایي ضعیف اقتصادی و فقدان یک نظام تأمین اجتماعي كارآمد )نیلي، 

 برد. ( رنج مي182: 1۳88نقل از: غفاری و امیدی،   به

در محور توزیع درآمد، همچون »در برنامۀ چهارم توسعه كه در این دوران تدوین شد، 

های گذشته، به مسائلي چون توزیع نابرابر درآمد، عدم جامعیت در ارائۀ خدمات امور  برنامه

مندی اقشار  بودن میزان بهره ي و ناعادالنههای حمایت تأمین اجتماعي، تعدد نهادها و دستگاه

: 1۳88)غفاری و امیدی، « با اقشار مرفه اشاره شده است مقایسه ها در پذیر جامعه از یارانه آسیب

ها مدنظر قرار داده  كردن یارانه (. این برنامه تکالیف مشخصي را برای دولت درزمینۀ هدفمند190

ها، در اواخر دولت  بهانۀ كاهش و تعدیل قیمت به بود؛ اما مجلس هفتم برای تثبیت قیمت و

به  ای را تصویب كرد كه مانع اجرای مادۀ سوم برنامۀ چهارم توسعه كه مربوط خاتمي مصوبه

 كردن یارانه بود، شد.  هدفمند

های قانوني توجه  براین برنامۀ چهارم به نهادسازی، اصالح ساختاری و ایجاد ظرفیت عالوه

« شورای عالي سالمت و امنیت غذایي»ال در حوزۀ رفاهي و اجتماعي، تشکیل عنوان مث دارد؛ به

نامۀ ارتقای عدالت توزیعي در دسترسي عادالنۀ مردم به خدمات بهداشتي  (، تدوین آیین8۴)مادۀ 

ها، نهادهای غیردولتي و شوراها  (، ...تدوین طرح جامع نظارت مردم، سازمان90و درماني )مادۀ 

است   (، در دستور كار قرار گرفته100)مادۀ « منشور حقوق شهروندی»ام تدوین ( و الز98)مادۀ 

مشي و  شویم كه خط چهارم متوجه مي  (. با دقت و تعمق در برنامۀ192: 1۳88)غفاری و امیدی، 
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مدني،  گیری برنامه، معطوف به تقویت مشاركت اجتماعي، حاكمیت قانون، تقویت جامعۀ  جهت

ها  با عدالت است كه منجر به مقاومت و واكنش ازسوی برخي از گروه توسعۀ اقتصادی همراه

 شود.  مي

 گيري تحليل و نتيجه
دهد كه نزدیک به هشت دهه است ایران دارای برنامه و ارائۀ  های این مقاله نشان مي یافته

های محکمي را از وجود نظام رفاهي پیدا  توان داللت خدمات رفاهي مدرن است؛ هرچند كه نمي

صورت متمركز و از باال به پایین  ها در دورۀ قبل از انقالب و بعد از انقالب، به كرد. این برنامه

ها  ها و سیاست وسوی برنامه كردن سمت هایي برای دگرگون اند. هرچند كه در برهه ارائه شده

ست. گذاری رفاهي با نهاد دولت ا هایي شده است، ولي درمجموع تا به امروز، ثقل سیاست تالش

گذاری اجتماعي در ایران با رویکرد نهادی )تحلیل  بر این مبناست كه مطالعه و تحلیل سیاست

محور و تحلیل مسیر وابسته(، توان تبییني بیشتری از دیگر رویکردهای مطالعۀ سیاست  دولت

 اجتماعي دارد. 

درن در ایران گیری دولت ملي م توان عنوان نمود كه با شکل در پرتو این رویکرد تحلیلي، مي

تدریج در دستور كار دولت قرار گرفتند. شروع  های رفاهي و اجتماعي نیز به ، برنامه1۳0۴در 

آهن را  گردد كه برنامۀ بیمۀ كارگران راه در ایران، به زمان رضاشاه برمي اقدامات رفاهي اجتماعي

به پیش افزایش  تتدریج نسب در دستور كار قرار داد و سپس، در دورۀ محمدرضا این خدمات به

واسطۀ   شدند كه شاه توانسته بود به یافتند. خدمات رفاهي در دوران پهلوی، در شرایطي ارائه مي

نوسازی ناقص، دسترسي آسان به منابع مالي، اتکا به نیروهای نظامي و امنیتي و اینکه خود را 

ي ننهد و بسترهای ها وقع دانست، از جامعه مستقل شود و به حقوق اجتماعي آن نعمت مي ولي

 ها مسدود كند. مشاركت را بر آن

لحاظ ایدئولوژی، حکومت پهلوی بر ناسیونالیسم ایراني و توجه به گذشتۀ ایرانِ پیش از  به

سازی و نیز سركوب سیاسي، حکومت را  های دولت ملت اسالم تأكید داشت كه در كنار بحث

دیگر، وجود طبقۀ  طرف ده بود. ازو پایگاه اجتماعي كر  نیازمند كسب مشروعیت و حمایت

ها كرد و  بزرگي از دهقانان، شاه را وادار به نفوذ به درون این طبقه و كسب یک پایگاه در بین آن

های حمایتي را با محوریت اصالحات ارضيِ معطوف به این طبقه انجام  بنابراین برخي سیاست
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ت خاصي از جامعه )نظامیان، دیگر، شاه برای كسب پایگاه درمیان طبقا عبارتي داد. به

های رفاهي معطوف به آنان را ارائه داد و خودِ شاه  ساالران و دهقانان(، خدمات و برنامه دیوان

دانست و اقدامات خود را لطف  نعمت جامعه مي رأساً در این زمینه اقدام كرد؛ زیرا خود را ولي

م بپندارد یا به كاركردهای اجتماعي مسلّم مرد را حق  اینکه آن دانست، نه خویش در حق مردم مي

 این خدمات، ازقبیل كاهش نابرابری، نظر داشته باشد.

های  های این دوران، متأثر از امور سیاسي و سیاست گذاری درواقع، بخش عمدۀ سیاست

های رفاهي. شاه  گذاری ها بر سیاست حکومت با محوریت شخص شاه بود؛ یعني تأثیر سیاست

شدت محدود كرده بود و به مشاركت شهروندان اعتنایي نداشت، نیازمند  به كه فعالیت سیاسي را

ها  های رفاهي، اقدامي در جلب حمایت آن ها بود. بنابراین سیاست جلب حمایت برخي گروه

كرد تا بتواند خدمات حکومت را از  بود و در این راستا، به مشاركت شهروندان احساس نیاز نمي

تواند این لطف  ن حس را به دیگران القا كند كه هروقت هم بخواهد ميآنِ خود قلمداد كند و ای

 ها دریغ نماید.  را از آن

ها و خدمات رفاهي  درمجموع، در دوران قبل از انقالب، در ابتدا دامنه و پوشش برنامه

  ها گسترش یافت. هرچند كه در برخي مواقع كم محدود بود؛ اما با گذر زمان، دامنه و پوشش آن

های بیمۀ  اند؛ برای مثال، برنامه ها تدوام خود را حفظ كرده اند، اما این سیاست یاد شدهو ز

اجتماعي كه در زمان رضاشاه شروع شده بود، در زمان مصدق ارتقا یافته و صندوق بیمۀ 

، تبدیل به سازمان تأمین اجتماعي شد كه 1۳۳9كارگران ایجاد شد و سرانجام در اواخر سال 

 نیز گسترش بخشید. دامنۀ خود را

های توسعه  های اجتماعي، در برنامه های بهداشتي، آموزشي، رفاهي و بیمه درزمینۀ برنامه

بار فصلي  ای كه در برنامۀ چهارم، برای نخستین گونه توان روند تکاملي را مشاهده كرد؛ به مي

كردن و  ترلبراین، همواره بر نقش دولت در كن مجزا به امور رفاهي اختصاص یافت. عالوه

شد؛ یعني دولت رأساً و بدون توجه  گذاری اجتماعي و رفاهي افزوده مي دراختیارگرفتن سیاست

كرد و شاه نیز نشان داد كه در این راستا، تمایلي  های اجتماعي، در این زمینه اقدام مي به خواست

صیصۀ عدم داند. درواقع، خ های اجتماعي ندارد و خود را ارباب همه مي به مشاركت گروه

به  بیني شاه نسبت حق عدم مشاركت و اتکا به درآمد نفت، موجب نگرش خودبه -مالیات 

ویژه جامعۀ مدني شد. این روند، طي دو دورۀ قبل و بعد از انقالب  های مختلف جامعه، به گروه
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از  دار بود؛ ولي بعد جریان داشت. در دورۀ قبل از انقالب، شاه با كمک دربار این نقش را عهده

 انقالب، این نقش به نهادهای انقالبي واگذار شد. 

در دورۀ بعد از انقالب، براساس ایدئولوژی انقالب و ازسوی رهبر انقالب، مستضعفان 

عنوان پایگاه و گروه هدف اصلي حکومت تعریف شدند. حکومت ایران بعد از انقالب، برای  به

كردن  های حکومت، نیازمند نهادینه كردن پایه ها و نیز مستحکم حفظ وفاداری این گروه

های رفاهي را  گیری برنامه همراه دین اسالم، شرایط اولیۀ شکل ایدئولوژی خود بود. این امر به

اند در   كردن آن، بنیادهای انقالبي تأسیس شدند. این بنیادها توانسته فراهم كردند و برای نهادینه

دارند   خاص، وضعیت را در حالت انقالبي نگههای  كنار سایر خدمات حکومتيِ معطوف به گروه

 عنوان نیروهای انقالبي حفظ كنند. هایي را به و گروه

های رفاهي بعد از انقالب، متأثر از این شرایط اولیه است؛  درواقع، تمام اقدامات و برنامه

ی ها بر هزینه توانست یا یک نظام رفاهي كارا، مبتني یعني در اوایل انقالب كه حکومت مي

پذیر، با پشتوانۀ تئوریکي مناسب و برآمده از اجماع گفتماني را  گو و مسئولیت مالیات، پاسخ

كردن ایدئولوژی انقالب و كسب  های رفاهي را ابزاری در راه نهادینه تشکیل دهد یا اینکه برنامه

مشروعیت قرار دهد. حکومت راه دوم را برگزید و تمام اقدامات بعدی، نوعي واكنش یا 

واكنش در قبال این رویکرد اتخاذی بود. برای مثال، در دوران اصالحات، گفتمان دولت ضد

اقدامات  دادن فعالیت بنیادهای رفاهي بودیم؛ اما سلسله تغییر یافت و شاهد اقداماتي برای سامان

هایي كه در برابر  دیگر، در مقابل واكنش عبارت اثر گذاشت. به های وی را بي متقابلي، تالش

هایي كه در تداوم فعالیت بنیادها  هایي ازسوی گروه شد، ضدواكنش لیت بنیادها نشان داده ميفعا

 داد. منافع داشتند، رخ مي

های بعدی را  گذاری ترتیب، نوع انتخاب در یک نقطۀ تاریخي خاص، تمام سیاست بدین

است. ه دهد و اقدامات دیگر، نوعي واكنش و ضدواكنش در قبال آن تحت تأثیر قرار مي

گذاری اجتماعي رفاهي در ایران معاصر، تولید ساختار سیاسي كشور با نقش  درمجموع، سیاست

تازی دولت در این زمینه بود. بر این مبناست كه رویکرد نهادی در چارچوب تحلیل مسیر  یکه

های رفاهي در  شدن و نئوماركسیسم، برای تحلیل سیاست با رویکردهای صنعتي وابسته، درقیاس

 رسد. نظر مي تر به ان مناسبایر
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