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 رانیا یرفاه یها برنامه یها هینظرو  ها انگاشت ع،مناب یانتقاد یابیارز
 1زادگان فیشر نیمحمدحس

 
 74/71/49: رشیپذ خیتار 71/71/49: افتیدر خیتار

 دهیچک
 و ردیگ  یصورت م در اروپا یرفاه اجتماع ةمقول یریگ شکلبر  یمرورمقاله، ابتدا  نیا در
 نیهمچن. شود  یم یبررس یاجتماع یها مهیبو  یرفاه یها استیس نیاول یریگ شکل یچگونگ

 لیاوا و نوزدهم قرن در ینیشهرنش و شدن  یاز صنعت یناش یاجتماع عیکه وقا شود  یمنشان داده 
 رانیاست. در ا هشد یو دولت رفاه یرفاه اجتماع یها استیس یریگ شکل بموج ستم،یب قرن
 یها استیساز  ،خاص یو انگاشت یرفاه یکردهایرو جادیا یها نهیزم عنوان بهمنبع  ازدهی زین

انقالب  یها ارزش ،ینید یاه سنت ،یاریهم یاجتماع یها سنت: دونش  یم یمعرف یرفاه
و  ها انگاشت ت،یانقالب مشروط از پس یها دولت یاجتماع یها استیس ت،یمشروط

 ها دگاهید ران،یا یاسالم یجمهور یمفاد قانون اساس ران،یا یاز انقالب اسالم یناش یکردهایرو
 از پس یها دولت یها استیس ،یاسالم یمجلس شورا ندگانینما یاجتماع یها شیگراو 

ها  دانشگاه ،رانیا یاز انقالب اسالم پس یاجتماع -یاقتصاد ةتوسع ةسال پنج یها برنامهانقالب، 
 .یاجتماع نیتأم و رفاه جامع نظام ساختار یقانون یها تیو ظرف رانیا ةو روشنفکران در جامع

. شود  یم بحث یتماعاج نیتأمساختار نظام جامع رفاه و  یقانون یها تیظرف ۀدربار ،تینهادر
رفاه  ةگان ازدهیمنابع  ةهم ۀرندیو محصول دربرگ جهینت عنوان بهساختار را  قانونمقاله  نیا

 ای شدناجرا از یناش را رانیا یکنون یاجتماع رفاه یفرودها و فراز و یمعرف ،رانیدر ا یاجتماع
 .کند  یمآن قلمداد  مفاد نشدن

 

ساختار نظام  قانون ،یاجتماع عدالت ،یاجتماع استیس ،یرفاه اجتماع :یدیکل یها  واژه
 .یاجتماع نیتأمجامع رفاه و 
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  مسئله انیو ب مقدمه
و  کند یمعمل  مستقل طور  به ،حال نیدرع .است یاقتصاد توسعةمحصول رشد و  ،یاجتماع رفاه

الواح  یکه از بازخوان ییها نشانه ،باستان رانیدر ا .شود یم یتلق یاقتصاد ةرشد و توسع ازین شیپ

 هشد نیتدوآنان  ۀندیآ نیکارگران و تأم یاست که برا یمقررات نشانگر ،آمده دست  به دیتخت جمش

در شهر  امروز» دیفرما یم شانیا ،)ع( یامام عل ةسال  پنجدر حکومت  ،اسالم خیتار در نیهمچن. بود

 «نوشند یمسالم  یدنیآشام بآ و دارند خانه ،خورند یمافراد نان گندم  نیتر نییپا ،کوفه

در  یاز انقالب صنعت پس ،میشناس یم امروز یایدر دن یاجتماع رفاه عنوان بهاما آنچه  ،(االنواربحار)

 یسو  به را انییروستا ،ارزان کار یروین به اجیاحت و شهرها در عیصنا استقرار. شد داریاروپا پد

 دیمهمانان جد یبرا ،ها آن یو امکانات خدمات یشهر یفضاها یسنت تیساخت. ظرف هشهرها روان

مسکن  ،مناسبنا یفضا با ای یبدون خدمات بهداشت چندطبقه یها ساختمان ،نیبرابنا ؛نبود یکاف

موجب کاهش  ،یکارگران صنعت یربهداشتیغ یاز زندگ یمهاجران کارگر شهرها شد. امراض ناش

و امکانات  ساتیتأس جادیبه فکر ا انیکارفرما کهشد  سببو  شد ها کارخانهکارگران در  ییاکار

 .فتندیبکارگران  یشهر یفضاها یبرا یو درمان یبهداشت

کنار  در ،شده ساخته یو کاالها هیمواد اول ونقل حملسهولت  یبرا ،یصنعت یها کارخانه

 یها مکان نیا یها تیمز ،آهن راه آمدن  دانیم  به با اما ،ندشد سیتأسآب  یها ها و کانال رودخانه

امکان را فراهم ساخت که  نیا و رفت نیب از ،را بنا کرده بودند ییشهرهاکه به دور خود  یصنعت

با رودخانه و  یجوار هماز  ریغ یگرید یها تیمزکنند که  مکان نقل ییها  به مکان ها کارخانه

سبب  ،بودند یتیجمع یها تجمع یاصل یها ران شیپکه  ها کارخانهآب داشته باشد. انتقال  یها کانال

 لیتبد 1زده محنت یها مکان شوند و به یخال یاز اشتغال و رونق اقتصاد ،یشهر یها مکانشد که 

 انیکه کارفرما شد یریچشمگ یاجتماع یها بیآسو  اه یینارساموجب بروز  ،دهیپد نیشوند. ا

شانه  آن از حل مشکالت ،تر مناسب ییجامکان به  رییبا تغ یراحت بهو  رفتندیپذ ینم آن را تیمسئول

 و اشتغال یموزش، بهداشتکه مسائل آ دانستند یم خود فةیوظ ها دولت ،انیم نیا در. کردند یم یخال

را به  ها کارخانه ،دیجد یازهایامتبا دادن  یو حت دنکن وفصل حلرا  دهز  محنتو مناطق  شهرها

 دیجد طبقةو  داران هیسرما گستردۀاستثمار  ،گرید یسو از. سازند بیترغ ها مکان نیبازگشت به ا

و  بودند هشد زرویو اشراف پ داران نیزمبا  خواهانه یآزادو  یاجتماع یکه خود از نبرد گرانصنعت

 از تا          عمد        ،یاجتماع یآورده بودند، موجب شد که جنبش دست  به یشهروند یحقوق اجتماع

                                                                                                                        
1. depressed area  
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 که یطور به ؛سر برآورد استثمارشدگانرگران و کا یحام یاسیسو  یاجتماع فعاالن و روشنفکران

 ای گرا اجتماع یجنبش واقع کیو  افتندیخود را  انیحام ،در جامعه دگانیکارگران و ستمد

آلمان  کراتودم الیسوسحزب  لیتشک .پا به صحنه گذاشت یواقع یاجتماع یها نهیزمبا  یستیالیسوس

جنبش افزود.  نیا یاسیس تیبه جد ،مارکس و انگلس یاز سو ستیکمون فستیمان ةارائ و

 ،شانیدر کشورها یاسیو س یانقالب اجتماع کیاز وقوع  ،ها آن یحام یها دولتو  داران هیسرما

 یگرا راستدولت در  1331تا  1311 یها سالشدند و در  مناکیدر آلمان و انگلستان ب ژهیو  به

 یها صندوقکمک کردند تا  یمحل یها دولتبه  ،دولت در آلمان نیچند و سمارکیب صدراعظم

 ،بیترت نیا بهسازند.  ها آنکارگران را مجبور به مشارکت در  دنتوانست یمکنند که  جادیرا ا یماریب

 .شد اجرا یاجبار ةمیب اصل

 از رانیفق به یدگاهید یها بینشبا فراز و  1311 سال در «فقرا قانون» زیانگلستان ن در

در  یاریهم یسبب شد حقوق سنت یو حت افتیتولد  آن شدن 2سخاوتمندانه تا بودن  1گونه  مجازات

 مقابلخودکار در طور به دیبا یاجتماع یها استیسکه  را شهیاند نیو ا شودجامعه محدود 

مختلف  یها سال یط ،قانون فقرا در انگلستان اما ،دیکش چالش به ،باشد تر سخاوتمندانهمحرومان 

از  یبرخ توانستو  دکرحرکت  یتخصص یکارکردها یسو به جیتدر بهکه  ییجاتا  شداصالح 

 یدرمان خدمات یمل سازمانکه  یو زمان کند لیتبد مارستانیدرمانگاه و ب به ارآن  یاه  همؤسس

(NHS )به  ،شد یماداره  یکه توسط شهردار اه  همؤسس نیاز ا یاریبس ،شد سیتأس 1131 سال در

 استیو س یرفاه یها استیس مورددر زیتام نبن یجرم .(1131 مور،  کیبل) آمد NHSکمک 

است که ضرر و  یاستیس ،استیس نیبهتر» دسینو یم دهیدر قالب مکتب اصالت فا یاجتماع

 تیاکثر یاست که سعادت را برا یاستیس ایتعداد مردم به حداقل برساند  نیشتریب یرا برا یناراحت

 نیشتریب یسعادت برا نیشتریب»اصل  یو .«مام شودت تیاقل انیاگر به ز یحت ؛مردم فراهم کند

 .(همانرا مطرح ساخت ) «افراد

در  ینیبازب طرح ،دوم یجنگ جهان نیدر ح ایتانیبر یمعمار نظام رفاه عنوان به 1جیبور امیلیو

 شد منجر 11135 یو کمک مل 11141 یمل ةمیب یها برنامه بهرا ارائه داد که  یاجتماع یاستگذاریس

کمک  ةتیکم جادیو ا یبازنشستگ یمستمر ،یماریو ب یکاریب یمستمر مانند ییاه  اقدام شد سبب و

                                                                                                                        
1. punitive  
2. open handed 
3. William Beveridge  
4. National insurance Act 1946 
5. National Assistance Act 1948 
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 جهالت، از،ین بزرگ غول پنج که کرد تعهد جیبور طرح .ردیگ انجامقانون فقرا  یاجرا یجا به 1یمل

 یاجتماع یریتصو ،انگلستان خیبار در تار نیاول یبرا ،بدهد شکست را تبطال و یماریب ،یآلودگ

 .(همان) دآور فراهم زین را یکار نیچن یعمل ابزار و دشو مراقبت همگان از ،آن در که کند ارائه

سرآغاز  دیشا ارکسمیب یاز سو یاجتماع یها مهیب ةمانسا نینخست ةارائ ،حال نیدرع

 آمدن  عقلسر» آن را توان یمدر اروپا بود که  یستیالیسوسو  گرا اجتماعجنبش  مقابلدر العمل عکس

 یرفاه یها دولت یها هیپا ییدر اروپا و برپا یرفاه اجتماع یریگ شکلو به  دینام «یدار هیسرما

 .شد منجراروپا 

جامعه  یواقع یها نهیزمو  ها داستان ،یخیسوابق تار اساساروپا بر یرفاه یها نظام ینظر یمبان

 :شود یماشاره  یرفاه یها نظام یریگ شکلعمده در  شیبه دو گرا ،انیم نیشکل گرفته است. در ا

 رینظ یخدمات عموم ةعادالن توزیع گرایان چپ .انیگرا راست و انیگرا چپ ۀعمد شیگرا دو

دنبال  را ییها استیس انیگرا راستو  ندنک یم ریمنصفانه تفس یسالمت و آموزش را به برابر

 با گر مداخله های یدولت ،بیترت  به آن جینتامردم است و  یبرا جینتا کردنبرابر ،آن امدیپ که کنند یم

معتقد است:  شیدو گرا نیا ةانیم در لزوجان را ،حال نیدرع. دنآور یمرا به ارمغان  یحداقل

اوقات  ای یاشتغال، خدمات رفاه یها فرصت مات،یمانند آموزش و تعل یخوب زندگ یزهایچ»

 کی عنوان به یبه آزاد ،حال نیدرعو  شوند میبرابر تقس طور بهکه ممکن است  ییجاتا  دیفراغت با

 لز،و)را شود رفتار برابر نحو  به نهیزم نیابا همه در  نکهیا یعنی ؛عادل توجه شود ةدر جامع اصل

آنکه  شرط هب ؛داند یمرا عادالنه  زهیپاداش و انگ جادیا یبرا ینابرابر یمقدار نیهمچن یو .(1114

 . باشدناقشار جامعه  نیتر نییپاضرر  به ها استیساجرای  ،جامعه در مواهب برابر عیتوز بر  عالوه

 وجود آن مدرن و مدرن  مهیو ن یسنت یها قالبدر  یرفاه اجتماع ةشیاند ربازیداز  ،رانیا در

 ،یخیمقاطع تار در یرفاه اجتماع یها هینظرو  کردهایرو ها،  تانگاش یبررس اما ،است داشته

موارد  نیاز ا یبه بخش ،امر نیبر ا یا مقدمه عنوان بهمقاله  نیا .است عیوس یها  پژوهشمستلزم 

 اشاره دارد.

 

 رانیدر ا یرفاه اجتماع یکردهایو رو ها انگاشت یریگ شکل منابع
 ،اند بوده آنخاص از  یانگاشت ۀدکنندیتول ای یرفاه یهاکردیرو جادیمنبع که بستر ا ازدهیبه  توان یم

افراد  یازهایرفع ن یاست که برا یمختلف یاجتماع یاه  بیترت ،یاجتماع رفاه از منظور. اشاره کرد

                                                                                                                        
1. National Assistance Board 
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 نگسون،یراول و یم الکاک،) دنیآ یم وجود  به یدر جامعه و مقابله با مشکالت اجتماع ها گروهو 

شغل، مسکن  ،یاجتماع یها مهیبپوشاک،  ،سرپناه، غذا ،یبهداشت خدمات شکل در و( 1111

 .ابندی یم بروز یتیمتعارف، آموزش و خدمات حما

 یها تیحمادر اشکال مختلف  رانیا ةجامعدر  ربازیکه از د یاریهم یاجتماع یها سنت :اول

و  یاجتماع ،یفرهنگ یو همبستگ یدوست انسانآن حس  یمبنا و هوقف وجود داشت ای یاجتماع

 دارد را آن تیقابل ،است افتهین یمدرن یکارکردها رانیدر ا امروزه اگرچه ،سنت وقف .است یقوم

 عنوان بههم  ،دارد رانیکه در ا یسترگ یخیبا اتکا به سوابق تارو  افتهی توسعه یکشورها مانند که

 یاجتماعو رفاه  یاجتماع یاستگذاریسو  یمنابع در بخش عموم زیو هم تجه یمشارکت عموم

 .کندعمل 

 ییها تیاقل یاله انیدر اد یو حت ردیگ یم تئنش یاسالم یها آموزهکه از  ینید یها سنت :دوم

خداوند و  تیرضا قیعم یها زهیانگو با  کند یم ییخودنما زرتشتو  تیهودی ت،یحیمس مانند

 .است هگرفتشکل  ینید یو همبستگ یثواب اخرو

 ،خانه ضیمر ،یداشتن کمپان ،تیمشروط انقالب یشعارها در ؛تیانقالب مشروط :سوم

در  یاجتماع رفاه قیمصاد انیماما از  ،شد مطرح الصحه حفظ و یعموم آموزش ،آهن راه ،یکوب آبله

 . کرد بسنده یعموم آموزش به تیمشروط ،یقانون اساس

 یاز کشورها دیبا تقل ،اول یدولت پهلو ژهیو  به تیبعد از انقالب مشروط یها دولت :چهارم

 اه  اقدام نیا. نددکر یبهداشت عموم و دیجد مدارس ،یکوب آبله مارستان،یب سیبه تأس داماق ،ییااروپ

 یکشورها ةاز توسع یبا آگاه ،بود که در آن زمان یو روشنفکران ها کرده لیتحص یبر اثر آگاه یهمگ

 یها برنامه یریکارگ به بادوم  یپهلو دولت در ژهیو  به ؛داده بودند شنهادیا پر اه  اقدام نیا ییااروپ

 -یتوسعه اقتصاد ةبرنامهفت  ،عوجمدرم ،1151تا  1121 سال از ساله  پنج و ساله هفت ةتوسع

 ینظر یها پشتوانه با یرفاه مختلف یها استیس .به اجرا درآمد برنامهنوشته شد و پنج  یاجتماع

و در سازمان  شده حاصل یرانیا تجربة و ییاکیآمر و ییااروپ یها  هینظر                   مختلف که عمدتا  از 

 هب برنامه یاعتبارهاز ا یتوجه انیشادرصد  ،اول ةبرنام در. دندش اجرا ،پرورده شده بود وبودجه برنامه

 -بود زمان آن دولت یعموم تیامن و یساز  دولت مقابلدر یکه مانع -ریعشا اسکان و مسکن

اهداف  شتریب ،ریاسکان عشا رینظ یرفاه یها استیس گونه نیابود که  امعن  بدان نی. اافتی اختصاص

 ،شد توجه یو آموزش عموم یبهداشت عموم به ،دوم ةسال هفت ةبرنام در. یاجتماعداشت تا  یتیامن

مسائل  تیو اولو 1112 یاز سقوط دولت مصدق و کودتا یناش یبروز مشکالت اقتصاد لیدل  به ماا
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 استیو س یرفاه تاسیس نیتر مهم ،سوم ة. در برنامافتیکاهش  یخدمات رفاه ةنیهز ،یاقتصاد

و  یآموزش همگان اگرچه ،چهارم توسعه ةدر برنام .معطوف شد یبه اصالحات ارض یاجتماع

 منجر یرفاه اجتماع یها شاخص یبهبود نسب به ،سپاه دانش و بهداشت قیاز طر یبهداشت عموم

 ،گرفت یم نشئتبزرگ شاه  مدنت یها دروازه استیکه از س یرشد اقتصاد یها برنامه تیاولو با ،شد

 خاطر  به زین برنامه از دوره نیا در. داشتدوم قرار  ةدر درج یرفاه اجتماع یها استیسهمواره 

 ةبرنام یاجرا. یاجتماع ینابرابر کاهش نه و شد یمدنبال  یساز ملتهدف  ،شاه یاسیس یشعارها

 یها برنامه نیتر یواقعریغ و نیتر  پروازانهاز بلند یکی ،نفت متیق شیافزا یپ درعه پنجم توس ةسال پنج

را در  یفقر و نابرابر ،یشکاف طبقات ةنیزم ،باال یرشد اقتصاد جادیا رغم یعلقبل از انقالب بود و 

 یرانیا یدرصد از خانوارها 14 ،یجهان بانک گزارش براساس که یطور به ؛فراهم ساخت رانیا ةجامع

 نبودو  یرشد اقتصاد زانیم با ییاربنیز یها تیظرفتناسب  یفقر مطلق درآمدند و حت خط ریز

 یها  یتیاز نارضا یکیشد که  رانیا یبرق در شهرها یآن، موجب خاموش یامدهایپ یراب یآمادگ

 ؛1132 کارشناس،؛ 1134 یدیمج: از نقل به) آورد وجود  بهرا  اهش میآخر رژ یها سالدر  مردم

 .(1131 ن،یبالو

 رانیا یاسالم انقالب از یناش یکردهایرو و ها  انگاشت :پنجم

 ،یرفاه یها استیسو پرورش کارآمد،  شدانشگاه مستقل، آموز یشعارها ،البانق دوران در

 مطالعة .گرفت یمقرار  یکه در قالب رفاه اجتماع بود ییها استیس ،یمسکن، نان و آزاد نیتأم

 یاسالم یجمهور که است آن نشانگرانقالب  یسالگ یس در یاسالم انقالب اهداف و شعارها

الگوها و  ،یاصل یها استیسشامل  یاقتصاد ةتوسع یبرا مناسب یروندها جادیدر ا ،رانیا

 ،یاجتماع یها بخشمواجه است، اما در  یتوسعه با مشکالت جد یالزم برا یساختارها

 .(1113 زادگان،  فیشر) است داشته یریچشمگ یوردهاادست

و  ونیروحان یها دگاهید اساسکه بر ریموارد ز ،رانیا یاسالم یجمهور یدر قانون اساس :ششم

 افتهی نیتدو رانیا دمرم یخیو تار یاجتماع یو تقاضاها یمجلس خبرگان قانون اساس روشنفکران

 یبرا یرفاه ةمقول ،رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون در. کند یم نییرا تب یرفاه اجتماع ،است

و پرورش و  آموزش ،سوم اصل در است؛ شده مطرح یروشن بهافراد جامعه  یحفظ کرامت انسان

اقتصاد  یزیر یپ ،یآموزش عموم میو تعم لیدر تمام سطوح و تسه همه یبرا گانیرا یبدن تیترب

هر نوع  ساختن  برطرفرفاه و رفع فقر و  جادیا جهتدر یضوابط اسالم اساسو عادالنه بر حیصح

آمده است. در اصل  مهیب میت و تعمو مسکن و کار و بهداش هیتغذ یها نهیزمدر  تیمحروم
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 ةهم یبرا گوناگون مشاغل به جامعه ازین رفعدولت را موظف به  ،یاساس قانون ،هشتمو  ستیب

 .کند یماحراز مشاغل  یبرا یمساو طیشرا واشتغال  مکانا ،افراد

و دولت را مکلف  داند یم یهمگان یرا حق یاعاجتم نیاز تأم یبرخوردار نهم،و  ستیباصل  در

 یها تیحماو  ماتحاصل از مشارکت مردم، خد یو درآمدها یعموم یاز محل درآمدها کند یم

 ساختن  دولت را موظف به فراهم ،ام یس. اصل کند نیافراد کشور تأم کیکای یفوق را برا یمال

 در نیهمچن. کند یم نگایرا طور به یعال تالیمتوسطه و تحص ۀدور انیپا تا پرورش و آموزش

و دولت را موظف به  داند یم یرانیرا حق هر فرد ا ازیداشتن مسکن متناسب با ن ،کمیو  یس اصل

 .کند یم نارو کارگ نانیروستانش تیبا اولو صلا نیا یاجرا یبرا یساز نهیزم

را  رانیا یاسالم یجمهور یانگاشت رفاه ،یاجتماع رفاه مورددر یاساس نونمفاد قا ةمجموع

مشمول  ،یدرآمد تیاز موقع نظر صرفمردم را  ةهم ،دهد یمسامان  یدولت رفاه نوع کیدر قالب 

 نهطلبا  انگاشت مساوات نیا یو دولت را موظف به اجرا داند یمبرابر از مواهب جامعه  ۀاستفاد

امداد،  ةتیکم مانند ییهانهاد سیموجب تأس ،یقانون اساس ةطلبان  مساوات انگاشت بازتاب. داند یم

 از تیحما یبرا ییجار دیو طرح شه یمستضعفان، جهاد سازندگ ادیبن د،یشه ادیمسکن، بن ادیبن

 ،نهادها در کنار دولت نیاز ا یبعض وجود هرچند ؛شدکشور  یستیسازمان بهز لیو تشک انییروستا

 یاجتماع یها استیس یاجرا یآمدبلکه موجب ناکار ،دیرا بهبود نبخش یدرآمد یها شکاف تنها نه

 .(2441 ،یدی)سع شد

و  کردهایور ،ها انگاشت جادیدر ا یمهم منبع ،رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون ،درهرحال

 بعد از انقالب است. رانیدر ا یرفاه اجتماع یها هینظر

 مختلف طبقات استگاه           که عمدتا  خ یاسالم یمجلس شورا ندگانینما یها دگاهید :هفتم

 ةهم بامجلس  ۀدور نه یطجامعه را  و متوسط درآمد کم اقشار یها  یژگیو ژهیو  هببوده و  یاجتماع

مدرن  کردیتا رو یاجتماعبه رفاه  یستیرمانتاز نگاه  ها،  دگاهید نیا. است هشتدا شیها بینشفراز و 

 است. گرفتهبردر را

زمان  یها دولت نوع چهار در مشخص طور  بهبعد از انقالب که  یها دولت یها استیس :هشتم

 وارث که جنگ زمان دولت. شود یمخالصه  گرا اصولاصالحات و دولت  ،ین سازندگجنگ، دورا

 عنوان به یرفاه یدولت به ،و عراق بود رانیسال جنگ ا هشت یاه  الزام و انقالب دوران یتقاضاها

. درصد فقر داشت شیگرامردم  یداقلح شتیمع جادیو ا یجتماعاکنترل  منظور بهاول و  تیاولو

 تیکه اولو ی. دولت سازندگافتیکاهش  جیتدر به 1151درصد سال  14از  زین یرانیا یخانوارها



 8935 بهار ،8 شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    891

 

جامعه  یو اقتصاد یاجتماع یبه ساختارها جنگ دوران یها  تو جبران خسار یرشد اقتصاد ،آن

 .بود همراه تورم در کنار ینسب یبا رونق اقتصاد هک پرداخت یدوم به رفاه اجتماع ةدر درج ،بود

در کشور  یساختند و خدمات درمان فراهمخدمات  ةارائ یبرا یبهتر طیشرا ،یاجتماع یها مهیب

 یشیروند افزا یرفاه اجتماع یها شاخصو  افتی یبهتر تیوضع ی. آموزش عمومافتیتوسعه 

دولت اصالحات با استفاده از  .افتیدرصد کاهش  3/11جامعه به  ریفق یاخانواره زانیم .افتندی

 یدوم به امور اقتصاد ۀدور در ،پرداخت یاسیس ةاول به توسع ۀدر دور اگرچه ،تجارب گذشته

 ةحیال ،دوره نیا در. دیرسدرصد  5/4 یباال یاقتصاد رشد بهمدت سه سال  درو  کرد یدگیرس

 شد جادیا یاجتماع نیرفاه و تأم وزارت ،به مجلس ارائه شد یاجتماع نیقانون ساختار رفاه و تأم

خط فقر  ریز یخانوارها تعداد که  یطور  به ؛دندکر یروند بهبود را ط یاجتماع یها شاخص ةهمو 

 .دیدرصد رس 5/11به  یرانیا

آحاد مردم  ةهم به و ساخترا هدفمند  ها ارانهی ،یبا شعار عدالت اجتماع گرا اصول دولت

به حق  ،دیقدرت خر لیتعد یبرا یرا از ابزار ارانهیپرداخت  استیس لتود .دکرپرداخت  ارانهی

       عمدتا   یا گسترده اسیمهر را در مق مسکنو  ساخت لیدرآمد تبد زانیاز م نظر صرفمردم  یهمگان

و  ارانهی نظام ی. ناکارآمددکر جادیا یمل میعظ یها نهیهزشهرها و با  یقانون ۀخارج از محدود

 در یاقتصاد یرشد منف و یو ناکارآمد از درآمد نفت یناش یآن به حق همگان یمفهوم لیتبد

 تعدادو  شد تورم شیافزاموجب  ،یسرشار نفت یدرآمدها رغم یعلبه بعد  1131 یها سال

و  دیرس 1111در سال  روستاها در درصد 1/14 و شهرها در درصد 11 به فقر خط ریز یخانوارها

صندوق  انندم یمواز ینهادها جادیا. شدمواجه  یجد یها تیمحدودبا  ،رانیدر ا یرفاه اجتماع

و  یاجتماع نیقانون ساختار رفاه و تأم حیصح دننکراجراو  یرسم یها سازمان مقابلمهر رضا در

 یدر اجرا یجد یمشکالت ،با وزارت کار و تعاون یاجتماع نیادغام وزارت رفاه و تأم

 قرار داد.  هجامع یرو  شیپ رانیا یرفاه یسازوکارها

 یب اسالمبعد از انقال یاجتماع -یاقتصاد ةتوسع ةسال پنج یها برنامه: نهم

آن اجرا شده است.  ةشش برنام کههشت برنامه نوشته شده  تاکنون ،یاسالم انقالب از بعد

 پسرا  آندولت  و دینرس بیتصو به مجلس در ،شد هیته 1144سال  لیاوادر  اگرچه ،اول ةبرنام

بهداشت و  ،یاجتماع نیبود که از تأم یفراوان یاجتماع یها ستایس شامل برنامه نیا. گرفت

آن از  ةحیاول که ال ةبرنام در .گرفت یبرمگسترده را در یاجتماع یها تیحماتا  گانیآموزش را

 و  برنامه سازمانبود ) پررنگ یعدالت و رفاه اجتماع ،باز پس گرفته شد یاسالم یمجلس شورا
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سطح  ،بود دهکر نیکه دولت دوران جنگ تدو نینو طیشرا ةبرنام نیهمچن .(1142 ،جهبود

 ،یاضطرار طیشرا ةبرنام اما ،داشت و به اجرا گذاشت مدنظررا  یرفاه و امور اجتماع داشتنگه

 توسعه اول ةدر برنام .افتین اجرافرصت  هرگز جنگ عدم تحقق شرایط اضطراری زمان لیدل  به

 یآموزش و پرورش عموم یاهسهم اعتبار ،دیرس بیتصو به 1143 سال در که( 1111 -1143)

 یها بخشدر  .تا پنجاه درصد افزوده شد یو فرهنگ یو سهم امور اجتماع افتی شیافزا شدت به

 یها استیس افت،یاختصاص  ساالنه یاعتبارهااز  یهتوج انیشاسهم  ،هیبهداشت و درمان و تغذ

 ارائةدر  آنان ییاکار از ها مارستانیب یخودگردان و شد قیتشو یمسکن بخش خصوص نیتأم

 تیاول با اولو ةرنامب اگرچه. افتی یشتریگسترش ب یاجتماع یها مهیب نی. همچنکاست خدمات

دولت به  یاقتصاد لیتعد یها استیس یاجرا با عملدر ،شده بود نیتدو یو رفاه یامور اجتماع

و  شد نیتدو یاقتصاد لیتعد ةبرنام تیاولو با( 1113 -1111دوم ) ةبرنام .رفت یگریراه د

دوم  ۀبرنامه که مصادف با دور یاجرا هنگام اما ،بود یبعد تیدر اولو یرفاه اجتماع یها استیس

 با یگاهو  یانقباض یها استیسبه کنار رفت و  یاقتصاد لیتعد یها استیس ،بود یدولت سازندگ

 نیو تأم یستیبهز ،بهداشت و درمان از ،زمان نیا در. افتی ادامه یاجتماع رفاه به شتریب شیگرا

  .گرفت تصور یشتریب تیحما یاجتماع

رفاه و  ساختار حةیال نیتدو ساز نهیزم ،استوار بود ینهادساز بر( که 1131 -1111) سوم برنامة

 بیو به تصو کرد نیتدو رانیا یرفاه اجتماع ۀحوز در را مادر نیقوان از یکی ،شد یاجتماع نیتأم

 یاجرا یبرا ینهاد عیوقا نیتر مهماز  یکی ،یاجتماع نیتأم و رفاه وزارت سیتأس. رساندمجلس 

قانون  نیبود. ا یقانون اساس 21اصل  ژهیو  هب یمندرج در قانون اساس یو عمل ینظر یها استیس

 .شد نیسوم تدو ةقانون برنام 14 ۀماد اساسبر

 ةسال ستیب ندۀیآ انداز چشمسند  اساسبر بار نیاول یبرا( 1133 -1131چهارم توسعه ) ةبرنام

 خیتوسعه در تار یها برنامه نیتر کاملاز  یکی ،آن یو اجتماع یرفاه یها بخششد و  هیته رانیا

گسترش  ،یمحل یهانهاد تیتقو ،یا منطقهکاهش فقر، توازن  یها برنامهبود.  رانیا یزیر برنامه

از جمله  ،ها ارانهی کردنهدفمندو  سالمت مردم یمل یها نهیهزکاهش سهم  ،یاجتماع یها  مهیب

چهارم نداشت و اعالم کرد که  ةبه برنام یاعتقاد ،و دهم همنچهارم بود. دولت  ةبرنام یها استیس

مفاد  .برنداشت قدم برنامه نیا جهتدر زین عملدرو  دکرخواهد  ریخمبرنامه را  نیا یها نسخه

 شیسالمت را افزا یمردم برا یمل یها نهیهزو  دکر یعمل گرید یرا به شکل ها ارانهی کردنهدفمند

 دایپبهبود  ینیج بیضر اساسبر یبرابر .افتی شیافزا زین فقر خط ریز ینوارهاخا یکاریب .داد
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توجه به  حاصلکه  وردادست نیا عملدر ،ریفق یخانوارها شیو افزا یاقتصاد یبا رشد منف اما کرد،

 . اوردیبه بار ن یا ثمره ،بود ها ارانهی ةمناطق و ارائ

رفاه  یها شهیاندو  میمفاه دیدر تول یادیز ریتأث ،رانیا ةجامعروشنفکران در  و ها دانشگاه :دهم

به امر رفاه  یمحدود اریبس یها دورهو  ها دپارتمان ،رانیا یها دانشگاهدر  اما ،نددار یاجتماع

به  ،یگفتمان ای یکمتر به شکل تخصص زین روشنفکران .پردازند یم یاز منظر تخصص رانیا یاجتماع

 ۀکنند نیتضم که رانیادر  «یرفاه یروشنفکر گفتمان» نبود .اند پرداخته رانیا یامر رفاه اجتماع

را رصد  یرفاه اجتماع یو عمل ینظر روندو  استدر جامعه  یو نظارت یو عمل یطرح مسائل نظر

 است. رانیا یشگیاند ةجامع یجد یها تیمحدوداز  یکی ،کند  یم

  یاجتماع نیساختار نظام جامع رفاه و تأم یقانون یها تیظرف :ازدهمی

 نیتأم یها پژوهش یعال ةدر مؤسس سالهدو مطالعات ازقانون که  نیا بانیپشت اسناد در

 :است آمده ،بود یمشخص یها استیو ساهداف  یو دارا رفتگ نشئت یاجتماع

 تیو جامع تیکفا ،یریفراگ اصل تحقق جهتدر دیبا یاجتماع نیحرکت نظام تأم هرچند

 ،بیترت  نیبد. ستیمقدور ن کینزد ندۀیآبه اهداف مزبور حداقل در  یابیکه دست رفتیپذ دیباشد، با

کشور  بلندمدت ندۀیآکه هدف  یاجتماع نیجامع از نظام تأم یانداز چشم میتا با ترس دیکوش دیبا

 یاصل حوزۀدر دو  دیبا ها انتخاب نیا به .شود هپرداخت مدت کوتاه یبه انتخاب برا ،خواهد بود

 نیو همچن شودارائه  عیوس یها دامنهکوتاه و با  یدر زمان دیکه با ی. انتخاب نوع خدماتشود توجه

 .باشند وششپ ریزدر زمان کوتاه  دیکه با تیاز جمع ییها گروهانتخاب 

 نیتأم یتبع یها نظامکه  دهد یممورد بحث نشان  انداز چشممطالعات  نکهیا گرید نکتة

 یطراح در دیبا...( و ینسل  نیب یاجبار مةیب یها نظام خانوادۀبر  یمتک یها نظام مانند) یاجتماع

 صورت  به ها  آن بربرخوردار باشند و  یا ژهیو گاهیز جاکشور ا یاجتماع نینظام جامع تأم ةیاول

 ،یاجتماع نیتأم جامع نظام تحقق در مردم مشارکت تیاهم نهیزم نیا در. دشو دیتأک خاص

 (1131،یاجتماع نی)وزرات رفاه و تأم. شود یم انینما شیازپ شیب

 میمستق یآمار رابطة دیتول سرانةبا  ،یناخالص داخل دیبه تول یاجتماع یها نهیهزنسبت        معموال 

ناخالص  دیدر کل تول یاجتماع یها نهیهز نسبت ،سرانه درآمد شیافزا با ،درمجموع یعنی ؛دارد

 ،رانیدر ا یاجتماع یها نهیهزهم س م،یرابطه را مالک قرار ده نی. اگر اابدی یم شیافزا زین یداخل

 )همان( است. یکمتر از حد متعارف جهان یمحسوس طور به

 ،یمنابع دولت یها تیمحدودبا توجه به  نده،یآ دهةدر دو  رانیا یو اقتصاد یتیجمع انداز چشم
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 یها برنامه به یتوجه  کمدارد.  دیتأک یا مهیب یها برنامه میو تعم تیو ضرورت تقو تیبر اهم

 .دوش  یمدولت  یبرا نیسنگ اریبس یو بار مال یتیبه خدمات حما ازیسبب گسترش ن ،یا مهیب

 توسعة اول برنامة یاز راهبردها ،شاغل نیروستانش جامعة یبرا یاجتماع یها مهیب گسترش

 صندوق» سیشده است. تأس دیبر آن تأک زین دوم برنامةه و در بود یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

 بخش ای دولت)و کارفرما  شده مهیبمشترک  یها پرداخت اساسبر «انییروستا یاجتماع ةمیب

تحقق  جهتصندوق در نیا یها برنامههدف است.  نیتحقق ا جهتدر یحرکت(، یخصوص

 از: اند عبارت یو کارشناس یا مهیب یها  هبر محاسب هیو با تکمورد نظر  یها هدف

 ؛تینوع فعال یبند تیاولو با یا منطقه صورت به تیجمع پوشش -

 ؛دولت ای کارفرما ،شده مهیببا مشارکت  رانیمزدبگ یاجبار یا مهیب پوشش -

و  شده مهیبکارفرما با مشارکت  بدونشاغل  یها گروهو  انیفرما شیخو یاریاخت پوشش -

 ؛الزام سمت  به اریاز اخت یمشروط به استمرار ماهانه و گذر پوشش ،دولت

 ؛و بازماندگان کامل یافتادگکاراز یبازنشستگ یها یمستمربا انواع  ها تیحما تیاولو -

تمرکز در  سمت  بهحرکت  منظور به یاجتماع نینظام تأم یتیریو مد یداردر ساختار ا دنظریتجد -

 عرضة یو چگونگ تیفینظارت بر ک ،یاجتماع نیتأم یاطالعات گاهیپا سیتأس ،یاستگذاریس

 ؛مضاعف خدمات عرضةاز تداخل در عملکرد و  یریو جلوگ ها آن یابیو ارزش خدمات

 یاز بازنشستگ یریو نوع کار، جلوگ خدمت سنوات سن، نیب یمنطق ارتباط یبرقرار -

امکان  یمسئول، بررس یها دستگاهبه  ها یبازنشستگ گونه نیا یها نهیهزو انتقال  زودهنگام

روش  مانند) یجیتدر یبازنشستگ یها وهیشبا استفاده از  یدر تحقق نصاب سن ریتأخ جادیا

 (؛گریدر مشاغل د یکارگمار به ایساعات کار  لیتقل

 لیتعد ،یبازنشستگ یها یمستمردوران اشتغال و  یدستمزدها نیب یارتباط منطق یبرقرار -

با  ها آن دادن  قیتطب جهتدر ها یمستمرالزم در  راتییاعمال تغ ،سقف برداشت کسور

 ۀزیانگ فیتضع)خانوار  ةبودج در تعادل رفتن  نیازباز  یریارزش پول و جلوگ یاهرییتغ

 ؛بازنشستگان( یبازگشت به بازار کار برا

 یتعهدهاو  یتیحما یها نظام یها ییتوانا ،یا مهیب یها صندوق یمال تیوضع یبررس -

 ،یکاریب درمان،)انواع خدمات  برحسب یمنطق یها نرخ ةمحاسب منظور به موجود

 یها سازمانو ارتباط با  یجهان یها تجربه ،یعلم نی...( با استفاده از موازو یبازنشستگ

 ؛یالملل نیب یتخصص
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و پوشش  ییکارا شیافزا منظور بهدولت  یها ارانهی عیتوز ۀنحوو  تیریدر مد یبازنگر -

 ؛ازمندین یها گروهبه  صیتخص جهتمزبور در یها ارانهی تیهدا نیو همچن ها آن تر عیوس

داوطلبانه  یها کمک ةارائ یو چگونگ تیریدر مد یردولتیغبخش  یبرا نیمع گاهیجا میترس -

 ؛. مستقل و.. طور به ها تیمسئول رشیآنان به پذ بیو ترغ یاجتماع نیتأم یبرا

و  کوچک یها صندوقاز  تیحما ،یاجتماع نیتأم امور ۀاداردر تمرکز  از زیپرهبه  بیترغ -

امور  ۀدر ادار اعضا مشارکتامکان  جادیو ا ییکارا شیافزا منظور به ها آن کردن  یتخصص

 نیتأم و رفاه جامع نظام گزارش ةخالص ،یاجتماع نیتأم یها پژوهش یمؤسسه عال) ها آن

 .(1113 ،یاعاجتم

مواجه  یتوجه انیشاکشور با مشکالت  یاجتماع یها تیفعالاز  یبخش اساس نیا ،همه نیباا

 اشاره کرد: ریبه موارد مشخص ز توان یماست که از آن جمله 

 ؛یکالن و راهبرد یهایاستگذاریس یمنسجم برا چارچوب نبود -

رفاه و  یها تیفعال  مجموعهدر  یانسجام سازمان جادیا یبرا یاصل یاز نهادها یبرخ نبود -

 ؛یاجتماع نیتأم

 ؛یابیو ارز نظارت اجرا، ،یساز  میتصم یبرا هنگام  و به اتکا قابلجامع،  یاطالعات نظام نبود -

 ؛ ...و ها سازماناز  یبرخ فیوظا تداخل -

 .خدمات ةو ارائ ها تیفعال یدر سازمانده یکارشناس -یفن ۀشد رفتهیپذ یارهایمع نبود -

 یاز منابع مال یتوجه انیشابخش  صیتخص رغم بهتا  است شده سببو مشکالت فوق  مسائل

 افتهی صیتخصمنابع  بر  عالوه ،ریخا یها سالدولت در  یجار ةدرصد از بودج 25جامعه )حدود 

 نیدر نظام تأم یفراوان یها  ضعف(، هنوز یردولتیغو افراد  اه  هنهادها، مؤسس ادها،یتوسط بن

 یبرا ژهیو بهمسائل باال و  وفصل حل یالزم است برا ،اساس  نیاشود. بر مشاهدهکشور  یاجتماع

 کالن ومنسجم  ده،یتن  هم  نظام به کیموجود کشور به  یها تیفعال ةگسست یاجزاو  ها بخش لیتبد

 .()همان دیآ عمل  به الزم کوشش ،یاجتماع نیتأم و رفاه

 

 رانیا در یاقتصاد توسعةو رشد و  یرفاه اجتماع کردیرو سه

رفاه  یها هینظر ای کردهایرو ،ها انگاشت ساز نهیزم ای دکنندهیتول توانست یمکه  یمنابع ةهم نجایا در

 ریز لیتحل و رود  یم کار  هاقتصاد ب ةتوسع و رشد و یاجتماع رفاه کردیرو سه در ،باشد یاجتماع

 . شود یممطرح  یتصادرشد اق یها استیسو  یرفاه اجتماع ةرابط اساسبر
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 عیتوزسه راهبرد وجود دارد. اگر باز ،یو رشد اقتصاد یرفاه عدالت اجتماع ةرابط مورددر

 نیا م،یریبگ یرا معادل رشد اقتصاد 2و رشد میفرض کن یرا معادل رفاه و عدالت اجتماع 1درآمد

 :(1134 زادگان،  فی)شر بود دنخواه ریز شرح به راهبرد سه

راهبرد را  نیا م؛یدرآمد بدان عیبازتوزرا مرجح بر  یاست که رشد اقتصاد یطیشرا :اول راهبرد

آن  حیتوض درراهبرد  نیا طرفداران. دانند  یم 1(GTR) «درآمد عیبازتوز بر یرشد اقتصاد تقدم»

اقتصاد،  محج شدن  بزرگو  یاقتصاد ۀگسترد یها تیظرف جادیو ا یبا رشد اقتصاد ندیگو یم

 متعادل درآمد عیتوز وفراهم  یاجتماع یها گروه ةهم یبرا ،خود طور خودبه بهاشتغال و کار  طیشرا

امر را  نیا ربودنیناپذ  امکان ار،یبس یها  پژوهشو  یجهان تجارب. شود یم حققم یاجتماع فاهر و

امر رخنه  جیتدر بهو  شود دیتشد ینابرابر توسعه، یةاولاگر در مراحل  ی. حتدان  دادهنشان  یخوب به

نخواهد  راهبرد تحقق نیا بازهم ،شود جادیا تعادل وکاسته  ینابرابر شدت از ،فتدیاتفاق ب نییپابه 

 .افتی

 ةمرحلدر  ی                                        درآمد عمدتا  مورد توجه باشد و رشد اقتصاد عیبازتوز که یطیشرا دردوم:  راهبرد

 نیا در. شود یم مطرح115(RTG) «یرشد اقتصاد بردرآمد  عیزبازتو تقدم»راهبرد  ،شودمطرح  بعد

 ،شود یم یرفاه اجتماع یها نهیهز و مناسب درآمد عی                          منابع جامعه عمدتا  صرف توز ،استیس

 عملدرو  ردیگ یمقرار  یبعد ةدرجو توجه به آن در  یرشد اقتصاد یبرا یگذار هیسرما

 نیا یاجرا دهد یم نشان متعدد تجارب و مطالعات. شود یم فیجامعه تضع یاقتصاد یها تیفظر

 .یو نه به رشد اقتصاد رسد یم ینه به رفاه و عدالت اجتماع ،بلندمدتدر  استیس

متعادل صورت  درآمد عیتوز ،یاقتصاد رشد بدون که لیتحل نیا به توجه باسوم:  راهبرد

25(GWR) «درآمد عیبازتوزهمراه با  یاقتصاد رشد»راهبرد  ،ردیگ ینم
 . شود یم مطرح1

بازتاب  که ندارند را آن تیقابل عملدر رایز ؛دینام یافراط یراهبردها توان یمراهبرد اول را  دو

تحقق  یرفاه و عدالت اجتماع ،اول راهبرد در. دنباش یاقتصادرشد  یتحقق رفاه و عدالت اجتماع

 بدون درآمد عیبازتوزآن،  ةجیدرنتو  ابدی  یمکاهش  یو در راهبرد دوم، رشد اقتصاد افتینخواهد 

 .ردب  ینم ییجابه  راه و توانا پررونق یبه اقتصاد هیتک

خواهد رفت و همراه و  شیاقتصاد به پ یاصل پشتوانة عنوان به یرشد اقتصاد ،سوم راهبرد در

                                                                                                                        
1. Redistribution  
2. Growth 
3. Growth Then Redistribution  
4. Redistribution Then Growth (RTG)  
5. Growth With Redistribution (GWR)  



 8935 بهار ،8 شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    811

 

به انجام  یدرآمد و رفاه اجتماع عیبازتوزهمگام با آن و در حد توان اقتصاد و متناظر با آن، 

و هم به نفع رفاه و  یبه نفع رشد اقتصاد هم استیس نیمهم است که ا اریبس نجایا. در رسد یم

 است یاقتصاد رانیمد و رانیگ  میتصم ،استگذارانیسهنر  ،درواقع نیعمل کند. ا یعدالت اجتماع

 یشرق یایآس یکشورها و ییااروپ یکشورها از یاریبس. ببرند شیپ به را استیس نیا بتوانند که

رفاه و عدالت و رشد  ةمسئلحل  یبرا را یراهبرد استیس نیا زین یجنوب ۀکر و یمالز رینظ

 دهآزمو ینحو  به ها استیس نیا سههر ،انقالب از پس رانیدر ا رسد یم نظر  به. اند دهیبرگز یاقتصاد

 . اند  شده

از جنگ در  پس ةسال  هشتدر دوران  «درآمد عیبازتوزبه  یرشد اقتصاد دمتق» یعنیاول  راهبرد

به  یتوجه  کم خاطر  به ران،یدر اقتصاد ا دیجد یها تیظرف جادیا رغم یو عل شدآزمون  رانیا

 .نشد منجر یدر عدالت اجتماع یمهم یها رفتشیپ به ،رانیدرآمد در ا عیبازتوز

 رغم یعلرا  یاقتصاد رشد بر درآمد عیبازتوزتقدم  استیس ،نهم و دهم یگرا اصول دولت

 ةارانی قیطر از مردم انیما درآمده عیو با توز دکردوباره اتخاذ  یقبل ةافتی توسعه ةدو مرحل شدن  یط

اقتصاد و بروز مشکالت  یموجب ناکارآمد ،یعیتوز یها استیس ریسا یاجرا واقشار  ةبه هم کسانی

و هم در رفاه و عدالت  یهم در توسعه و رشد اقتصاد ،عملدرو  شد رانیا یرفاه اجتماع یبرا یجد

 خود را نشان داد. یناکارآمد ،1یاجتماع ینابرابر و ینیج بیبهبود ضر رغم یعل ،یاجتماع

جنگ  ةسال  هشتدر دوران  عملدر «یرشد اقتصاد بردرآمد  عیبازتوز تقدم» یعنیدوم  راهبرد

رشد  ةنیزم ،دیامان بخشدوران جنگ را س یو اقتصاد یمسائل اجتماع اگرچه و شد شیاآزم

 نیا یاجرا ن،یبنابرا د؛نکررا فراهم  رانیا ةدر جامع یدرآمد و رفاه اجتماع عیو بازتوز یاقتصاد

 . شود  ینم هیتوص یو رشد اقتصاد یرفاه اجتماع جادیو ا رانیا ةتوسع یبرا ،استیس

دولت  ةچهارسالدوم  ۀدر دور تنها ،«درآمد عیبازتوزهمراه با  یاقتصاد رشد» ،سوم ردراهب به

 ،یاجتماع نیوزارت رفاه و تأم سیتأس مانند ییها استیس یبا اجرا وگرفت  صورت توجهسابق 

 یجار یتا حد ،دولت یریگ میتصمو  یساز  میتصم ساختار در اماراهم شد، آن ف یاجرا یها نهیزم

 ها دگاهید ،شد گفته تر  شیپ کهطور همان گرفت،که در دولت انجام  ییاه  هبا مطالع ،دوره نیا در. شد

و  یقانونگذار بار  نیاول یو برا شد نیتدو یاجتماع نیرفاه و تأم مورددر یروشن ینظر یو مبان

 بود. یرفاه اجتماع یها هینظرو  ها  انگاشت اساسبر ،یاستگذاریس

                                                                                                                        
 ۀرود در رانیا در ینابرابر و فقر تیوضع گزارش) دیرس 1111در سال  14/4به  ،1131 سال در 11/4 از ،ینیج بیضر .1

 (1111اسفند  ،یکار و رفاه اجتماع ،، وزارت تعاون1111تا  1131 ةسال  هشت
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 طیشرا ،است شده اجرا یتا حد استیس سههر ،الذکر فوق یها دورهدر  اگرچه رسد یم نظر  به

جنگ، به توسعه در قالب  انروکه در د شدهمراه با عدالت جامعه سبب  یخواه وسعهتانقالب و 

و  ردیگ صورتتوجه  یو خدمات اجتماع ها ارانهی ةارائ به یسازندگ دوران در وانقالب  یها پروژه

 دردرآمد  عیبازتوزشد همراه با ر استیس تینهادرمختلط و  یها استیس زیدر دوران اصالحات ن

سه راهبرد  تنها کشور، در شده  انجام مطالعات اساسگفت بر توان یم ن،یبنابرا د؛شو گرفته شیپ

 رتأثم ،راهبردها غالب بوده نیاز ا یکی ،ر دورهدر ه اگرچهو  اند  دهیرسنبه انجام  یجد طور بهفوق 

 است.  هگرفت انجاماز آنان  یکیبه نفع  ییاهرییهمواره تغ ،رفاه و عدالت و رشد از

انجام شد که  یزیر برنامهو  تیریدر دفتر اقتصاد کالن سازمان مد یا مطالعه ،1111سال  در

 است: ریح زآن به شر جینتا

را در  تیوضع نیو بهتر 1145را در سال  تیوضع نیبدتر ،درآمد عیاز نظر توز انیرانیا -

 .اند هشتدا 1112سال 

 یتا حد و 1112، 1111، 1141، 1143، 1141، 1141 یها سالدر  درآمد عیتوز شاخص -

را نشان  1112 -1141 ۀدوردرآمد در  عیتوز تیمتوسط وضع از باالتروضع  ،1144

 .دهد یم

 نیبهتر یاقتصاد کشور از نظر رفاه اجتماع م،یقرار ده یابیارز یشاخص سن را مبنا اگر -

 .است کردهتجربه  1141را در سال  تیوضع نیو بدتر 1142را در سال  تیوضع

 (.11: 1115 ،یلین)است  افتهی بهبود هموارهبه بعد  1141از سال  یرفاه اجتماع سطح -

درآمد و هم به  عیبازتوز بههم  ،در بعد از انقالب ها دولت یها استیسکه  دهد یم نشان جینتا

از  کی چیهدوران،  نیا یو اجتماع یاسیمسائل س خاطر  به اما ،است داشته شیگرا یرشد اقتصاد

مختلط از سه راهبرد فوق به  ییها استیسو  اند  نشده اجرا میمستق طور بهفوق  ةگان هس یها استیس

 یدر دوران سازندگ درآمد عیبازتوز استی        عمدتا  س ،سال جنگ هشت دراست.  دهیانجام رس

تا  دوم دورۀو در  یشد اقتصاداول ر ۀدر دورو در دوران اصالحات،  یرشد اقتصاد استیس

 استیس به ،نهم و دهم یها دولتدر  و شد یریگیدرآمد پ عیبازتوزرشد همراه با  استیس یحدود

 خود را نشان داد.  یناکارآمد عملدرکه  شد بازگشت یدرآمد و سپس رشد اقتصاد عیبازتوز

 مسائلشرح است:  نیبه ا که کرده ارائه را یگزارش رانیا اقتصاد دموردر زین یجهان بانک

 ،یمال مشکالت همة رغم به. استمطلق برخوردار  تیاز زمان انقالب از اولو رانیا یاجتماع

 زانیمت. اس ریچشمگ      کامال  فقر کاهش و بهداشت پرورش، و آموزش نةیزمدر  رانیا یدستاوردها
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 افتهی کاهش حاضر حالدرصد در 24 کیبه نزد ،از انقالب شیدرصد پ 14 ۀشدبرآورد رقم از فقر

 تیحما و ینقد پرداخت روش با فعال درآمد عیتوز استیس به دولت یاتکا با دستاورد نیا. است

 اگرچه ن،ی. با وجود اافتیتحقق  یاجتماع نیتأم ةشرفتیپ اریو از راه نظام بس فقرا از میمستق

 ژهیو  به میرمستقیغ ةارانی نظامواقع شد،  مؤثراز فقرا  تیدر حما رانیا یاجتماع یها برنامه

 .شد تمام ثروتمندان سود به 1به  12به نسبت  ،به فقرا کمک کند آنکهاز  شیب ،یانرژ یها ارانهی

و  داد شیافزاآن را  ،کند نهیرا به یمصرف انرژ نکهیا یجا به ها ارانهی نیا ،شد اشاره کهطور همان

برآورد شده است(  1114 ةده در دالر اردیلیم 14 حدود که) شده  عیضا یبالقوه ول انداز پس نیاگر ا

 افتیدر یجا به فیضع قشر ،آن ةجیدرنتکه  آورد  یم دیپد را یشتریب درش ،شد یم یگذار هیسرما

از  ،کرد یم جادیا یرشد اضاف نیکه ا یا بالقوهاز امکانات  یبا برخوردار توانست یم میکمک مستق

 استی. سکارندیب رانیمردم در ا نیرتریفقدرصد  14 کهنیا ژهیو  به ؛دتوانمندتر شو اشتغال جمله

 یروین یرشد را برا انداز چشمو  خود را نشان داد یداریدر عمل ناپا ،رانیا «رشد از شیپ عیتوز»

 همراه عیتوز»به  «رشد از شیپ عیتوز» استیآن است که از س ازمندین رانی. ابرد نیاز ب ندهیکار فزا

  (.1131 ،یجهان بانک)آورد  یرو «رشد شیافزا با

 ،باشد یاجتماع اقشار ییاشناس اساسبر که یدرصورت ،ها ارانهی کردنهدفمند مانند ییها استیس

به افراد جامعه، منابع  ها ارانهی ةارائ یاثربخش ةنیبا هز رایز ؛شود  یم یراهبرد سوم تلق جهتدر

. دیآ  یم کار  به یرشد اقتصاد یبرا یگذار هیسرماو  یخدمات اجتماع در که شود یمآزاد  یفراوان

. شدمعوق  یاسالم یمجلس شورا در البته که بود همم نیچهارم، ناظر بر ا ةبرنام ةحیال 1 ۀماد

 کردنانحراف از اصول هدفمند ،در دولت نهم و دهم انجام شد یا ارانهی استیس عنوان بهآنچه 

 وابستهدولت  میمستق یها پرداخت به ،رانیا تیاز جمع یمیبود و موجب شد که بخش عظ ها ارانهی

درآمد الزم  ،یانرژ یها حامل متیق شیاز افزا تنها نه ،عملدرو  شد فیتضعکار  فرهنگ ،دنشو

دولت وارد  یبه ساختار مال یادیفشار ز ،ها ارانهیبلکه پرداخت  ،فراهم نشد ها ارانهیپرداخت  یبرا

 اما ،بود الیر اردیلیهزار م 114کشور  یعمران ةعملکرد بودج ،1111در سال  که یطور به ؛دکر

سالمت و  ةبودج که است یحالدر نیا. شد ختپردا ارانهیدالر  اردیلیهزار م 114 مبلغ انهیسال

 . مواجه بود یادیز یبا کسر ،آموزش و پرورش

مفصل و  اریبحث بس ،با دولت رفاه «درآمد عیبازتوزهمراه با  یاقتصاد رشد»راهبرد  ارتباط

 دولت میمستق تیلمسئو خاطر  آن، به یدولت رفاه به شکل سنت کردیرو یاجرا اما ،است یحساس

آن را ندارد  تیقابل در کشور ما ژهیو بهاقتصاد،  کردنبه جامعه و ناکارآمد یخدمات اجتماع ةارائ در
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 ن،یبنابرا ؛دیازیدست  درآمد عیبازتوزبه  ،به آن اتکاالزم باشد تا بتوان با  یمتضمن رشد اقتصاد که

 نایم ارتباط ،«یسکیر ةجامع»و  «یرفاه ةجامع» استیس رب هیو تک «رفاه دولت»ح راهبرد اصال

 یها نهیهز و دخالت دولت ،ها استیس نیا یاجرا رایز ؛کند  یم یراهبرد سوم و دولت رفاه را منطق

 .دهد یم شیاقتصاد را افزا یاثربخش و کاهشآن را 

را متأثر از انقالب و  یکه عدالت اجتماع رانیا یاجتماع یتوجه به شناخت از تقاضا با

و متأثر  رانیا ةخاص جامع طیاز شرا یرا ناش یو رشد اقتصاد کند یمجنگ  ةسال  هشت یها  تحول

 ،داند یم هیکره و ترک انندم یا توسعه درحال یو کشورها یتوسعه و اقتصاد جهان یاه  از تحول

 نیا یهردوبود و  توجه یب زمان هم طور به یو عدالت اجتماع یبه عامل رشد اقتصاد توان ینم

وم انتخاب راهبرد س دراست که  یلیدالاز  یکیامر  نیاست. ا رانیا ةجامع یموارد، مورد تقاضا

 .استمؤثر 

 

 یریگ جهینتو  بحث
و عملکرد آن در  رانیدر ا یرفاه اجتماع یها هینظرو  کردهایرو ها،  انگاشت دیتول منابع به توجه با

و هم با  یرفاه یها بخشکه هم در درون  یگکپارچیو  انسجام ،یقبل و بعد از انقالب اسالم

توسعه  یها بینش. فراز و شود ینممشاهده  باشد، داشتهالزم را  یستگویپ هم  بهاقتصاد کالن کشور 

 در یاجتماع رفاه از منسجم یفیتعر نشانگر، ةتوسع یها برنامهقبل از انقالب و  یو رشد اقتصاد

 ۀدهند پوشش یسه کارکرد مستقل رفاه ،یاجتماع رفاه که میکن فرض اگر. است نبوده رانیا

 ۀکنند نیتضمو  یاجتماع یها استیس یاز اجرا یناش یاجتماع یها بیآسو  یدرآمد یها شکاف

از  یبعض ،گفت که در دوران قبل از انقالب توان یم د،را دار یاقتصاد ةتحقق رشد و توسع

 کار  هب مستقل شکل هب کمتر و داشت یساز  دولت ای یاسیس ،یتینقش امن ،یرفاه یها استیس

 .آمد یم رانیمستقل ا یساختن رفاه اجتماع

 عاملو همواره  شد توجهکمتر  مستقل ةمقول کی عنوان به یاجتماع رفاه به ،انقالب از پس

که  یقانون اساس 21اصل  یو اجرا یحقوق شهروند یاجرانه  و بود بخش آرامو  یکنترل اجتماع

 .داند یم رانیملت ا یرا حق شهروند یو رفاه اجتماع یاجتماع نیتأم

و قانون ساختار رفاه و  حهیال ،یاسالم انقالب از بعد یاجتماع رفاه در یخیتار برهة نیتر مهم

 کردارائه  رانیا یرفاه اجتماع عناصر همةاز  کپارچهیو  یعلم یگاهدیبود که هم د یاجتماع نیتأم

 نیرفاه و تأم یفراهم ساخت و شورا آن را یاجرا یالزم برا یهم راهکارها و سازمانده و
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 در متأسفانه. کرد سیتأس یبخش  نیب یها یهماهنگ یبراالزم  یریگ میتصمرا با قدرت  یاجتماع

در  یاجتماع نیو ادغام وزارت رفاه و تأم الذکر فوقبه مفاد قانون  یجهتو یببا  ،دهم و نهم دولت

 یزیر برنامهبه  یتوجه کم ،کشور یرفاه کپارچةیاغلب عناصر نظام  انداختنکاروزارت کار و از

 در کشور دوباره شدت گرفت.  یرفاه

دوم دولت  ۀدور از ریغ ،یتوجه به امر رفاه اجتماع رغم یعل ،قالببعد از ان یها در دولت

کشور به  ینظام رفاه ةحیال میو تقد یاز رفاه اجتماع کپارچهی فیاصالحات که مبادرت به تعر

 یکپارچگیبه  یاهتمام جد ،ها دولت ةیدر بق ،دکر یاجتماع نیتأموزارت رفاه و  سیمجلس و تأس

هنگفت  یها نهیهزصرف  ،امر نیا جةینت. نگرفت صورتآن  یبرا یزیر برنامهو  یر رفاه اجتماعام

و  یرفاه یها تیفعال نةیهز نبودن  اثربخش نةیهزو  یمختلف رفاه اجتماع یها حوزهدر 

 بوده است. با حجم اقتصاد کشور ها نهیهز نبودن  متناسب

 است یاجتماع نیتأم و اهرف ساختار قانون دوبارۀ یایاحمحتاج  رانیا اکنون هم رسد یم نظر  به

 ۀدربار دوباره در جامعه مطرح و دیبا «رانیا یاجتماع رفاه یروشنفکر گفتمان» یاجرا قیطر از که

 . دشو گوو  گفتآن  یها ضرورت
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