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 هاپیشینه، عملکرد و اولویت گذاری رفاه در ایران؛سیاست عنوان:

 

 های استراتژیک ریاست جمهوری است.کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز بررسی

 ستراتژیک ریاست جمهوری ممنوع استهای اگونه بازنشر این گزارش بدون اجازه کتبی مرکز بررسیهر

www.irpublicpolicy.ir



 

 مطالبهرست ف

 2 ...............................................................................................................................................................................................................................مقدمه

 3 ................................................................................................................................................. گذشته دهة در یرفاه یهااستیس نةیشیپ به ینگاه. 1

 4 ...................................................................................................................................................................................... نهادگرا یابرنامه نیتدو .الف

 7 ....................................................................................................................................................................... یاجتماع رفاه و توسعه پنجم برنامة .ب

 9 .................................................................................................................................................................... عدالت سهام و میمستق ارانةی پرداخت .ج

 11 ...................................................................................................................................................................................................................... عملکرد. 2

 17 ............................................................................................................................................ مشکالت و موانع ران؛یا در رفاه یگذاراستیس ساختار. 3

 21 ........................................................................................................................................................... یرفاه و یاجتماع یگذاراستیس یهاتیاولو. 4

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.irpublicpolicy.ir



 
 هارفاه در ایران؛ پیشینه، عملکرد و اولویت گذاریسیاست                                                                                                                      

2 

 

 مقدمه

قانون  44توان اصل و وظایفی بسیار را متقبل است. برای درکی اجمالی از این گزاره میدولت در ایران بزرگ است و کارکردها 

« ریزی شدهبا کوششی برنامه»،  «ها و اصول قانون اساسیتحقق آرمان»، که غایت خود را 1444انداز اساسی را با سند چشم

 دهد تا با ایجادتحویل می 1ل اقتصاد کشور را به دولتعمده منابع اقتصادی و در عمل، فرمان و کنتر 44داند، بسنجیم. اصل می

همگانی  2«بیمه و تعمیم بهداشت و کار و مسکن و تغذیه های زمینه در محرومیت نوع هر ساختن برطرف و فقر و رفع رفاه»

تامین »ا برای برای همه، شرایط ر 3«مشاغل احراز برای مساوی شرایط و کار به اشتغال امکان»چنین و خدمات حمایتی، و هم

« او آزادی حفظ با رشد، جریان در نیازهای انسان برآوردن و محرومیت و فقر کردن کن ریشه استقالل اقتصادی جامعه و

انداز جمهوری چشم»شتابی بگیرد، سند « ها و اصول قانون اساسیآرمان»که تحقق این ، به قصد این1332فراهم کند. در سال 

 1444در افق سال  انداز کالن ایرانبه تصویب رسید. بنا بر این سند، چشم« هجری شمسی 1444اسالمی ایران در افق 

 الهام انقالبی، و اسالمی هویت با منطقه، سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه با یافته توسعه»شد تصویر می کشوری

جاست که اکنون که بیش از . پرسش این گزارش در این4«بین الملل روابط در موثر و سازنده تعامل وبا اسالم جهان در بخش

ها در گذرد به چه میزان از اهداف و آرمانانداز بیست ساله میسه دهه از تدوین قانون اساسی و قریب به یک دهه از آغاز چشم

اما از بازگویی این ایم، ایم. البته تردیدی نیست که دستاوردهای قابل توجهی داشتهحوزهای رفاهی و اجتماعی دست یافته

ها و ایم با شکستواقعیت نیز محابا نیست که تالشهایمان در دستیابی به اهداف اجتماعی کالنی که در اسناد قانونی تعیین کرده

 اتالف منابع بسیاری همراه بوده است.

ی در حال توسعه نظری داشته های اجتماعی به تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با دیگر کشورهاچه به نسبت هزینهچنان

های گذاریایم. به طبع پیامدهای چنین سیاستباشیم، درخواهیم یافت که میزان قابل توجهی منابع صرف این حوزه کرده

های رفاهی و اقتصادی، اعم از نرخ بیکاری، درآمد سرانه، شاخص فقر، شاخص گرسنگی، ای باید خود را در شاخصپرهزینه

ها به خدمات بهداشتی و درمانی و جز آن نشان دهد. تامل در این ، شاخص توسعه انسانی، انواع دسترسیشاخص امنیت غذایی

                                                           

ایم مراد قوة ت یاد کردهایم. هرجا از حکومقرار داده state، معادل مفهوم و علوم اجتماعی. در این گزارش، دولت را، همانند منابع علم سیاست  1
را « دولت»ایم، که جایی که از اسناد قانونی و منابع دیگر نقل قول آوردهایم؛ آنمجریة جمهوری اسالمی ایران است. البته استثنایی نیز قائل شده

 ایم.معادل قوة مجریه گرفته بودند، عین عبارت را بدون تغییر ضبط کرده
یابد، دولت به معنای قوة اجتماعی، که زبانی سخت آشفته است و این آشفتگی زبانی در آشفتگی عمل نیز تظاهر میدر تداولِ عمومیِ مفاهیم علوم 

قانون اساسی  44های ابالغی اصل سازی و اجرای سیاستهنگام خصوصیمجریه رواج یافته است. نمونه تبعات این کژفهمی را از مفهوم دولت به
شد، درواقع از دست قوة مجریه خارج و در اختیار دیگر « غیر دولتی»و « خصوصی»چه مثال بسیاری از اهل نظر، آنتوان دریافت. بنا به گفته می

شک ابهام در مفهوم توان به علل این رویداد تاویل کرد، اما بینهادهایی که زیرمجموعة دولت هستند قرار گرفت. البته عوامل متعددی را می
 سازد.هایی فراهم میست که زمینه را برای چنین آشفتگیمهمی یکی از عوامل مبادی سیاست جدید است،، که ناشی از جهل از «دولت»
 12. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اصل 2
 23اصل  همان،. 3

 1333هجری شمسی، مصوب  1444انداز جمهوری اسالمی ایران در افق . چشم 4
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تواند ها میسازد. اگرچه این شاخصگذاری رفاهی آشکار میهای سیاستهایی جدی را در برخی از حوزهها عدم توفیقشاخص

ارائه دهد، اما چونان نمایی از کوه یخ شناوری است که بخش گذاری در این بخش، وصفی از وضعیت رفاهی، و نتایج سیاست

هایی از این بخش بزرگ، یا عواملی که وضعیت رفاهی کنونی کشور را جا سعی در بررسی جنبهبزرگ آن زیر آب است. در این

 ایم.به شکل داده است، داشته

های حوزه رفاه در ایران هستیم. به منظور گردآوری طور مشخص، به دنبال بررسی پیشینه و عملکرد سیاستدر این گزارش، به

های منتشر شده از سوی مراکز معتبر داخلی و ها و شاخصگذاری، دادهسو اسناد قانونی و سیاستها و اطالعات، از یکداده

م؛ از دیگر سو با ایها و دیگر مطالعات این حوزه را بررسی کردههای توصیفی و تحلیلی ناظر بر عملکرد سیاستخارجی، گزارش

مصاحبه با برخی افراد مطلع در این حوزه، در دو گروه متخصصین مطالعات اقتصادی و مطالعات رفاه، و صاحب منصبان و 

های گذاریهای آنان را پیرامون پیشینة سیاستها و داوریگذاری رفاهی در بخش حکومتی، نظرات، دغدغهمسئوالن سیاست

استقرائی بوده و از  -ایم استراتژی تحقیق حاضر کیفیید حکومت در دستور کار قرار دهد جویا شدههایی که بارفاهی و اولویت

گذاری، نظرات صورت منفرد( در کنار بررسی اسنادِ سیاستنیافته)عمیق( با افراد مطلع در این حوزه)بهمتد مصاحبة سازمان

منظور تحلیل عملکرد های معتبر داخلی و خارجی، بهسازمانهای رفاهی منتشر شده از سوی ها و شاخصکارشناسان و گزارش

ها تالش بر این بوده است که های رفاهی دهة اخیر، استفاده شده است. در سواالت مطرح شده در مصاحبهسیاست

از های رفاهی گذشته است، تحلیلی نوعی نتیجة سیاستشونده ضمن ارائة تصویر کلی وضعیت رفاهی امروز، که بهمصاحبه

دست های گذشته و حال بهتوفیق سیاستگذاری دولت در حوزة رفاه و عوامل توفیق و عدمها، موانع و امکانات سیاستزمینه

 داند معرفی کند. گذاری رفاهی اساسی میهایی را که برای سیاستدهد؛ و در نهایت، بر بنیاد این تحلیل، اولویت

توان گامی به سوی شناخت ها در این حوزه را شکل داده است، میگذاریکرد سیاستطبع با بررسی پیشینه و عواملی که عملبه

های اجتماعی برداشت. رسیدن به اجماعی عالمانه بر سر شناخت عوامل گذاریموانع و در مسیر اثربخشی و کارآمدی سیاست

های نهادی، قوانین ناموجه یا تاثیر جریانها ناشی از عوامل که این کژکارکردیها ـــ اعم از ایناساسی کژکارکردی سیاست

های خود را، با توجه تواند افقی را در مقابل ما آشکار کند تا در پرتوی آن، اولویتها باشد ـــ میای از اینسیاسی، یا مجموعه

 تر تعیین کنیم.به محدودیت منابع و کثرت مشکالت، به شکلی عقالئی

 ی در دهة گذشتههای رفاه. نگاهی به پیشینة سیاست1

بند دوازدهم، اصل  -توان به اصل دوم های رفاهی است، میاگر بخواهیم اصولی از قانون اساسی را برشمریم که مرتبط با حوزه

اشاره کنیم. عصارة این قوانین عبارت است از حضور  44و اصل  43، اصل 29، اصل 23بند دوم وچهارم، اصل  - 21دهم، اصل 

ة دولت در اقتصاد و رسالت دولت در حمایت از محرومان و نیازمندان، تقویت نهاد خانواده، تامین اجتماعی و نقش کنترلی گسترد

هایی ها و تالشریزیهمگانی و جامع، تامین لوازم معیشت مردم، و توزیع منابع و ثروت. بر مبنای چنین رسالتی بود که برنامه

طور ددی برای توسعه و گسترش تامین اجتماعی در کشور ایجاد شد. بهگوناگون از سوی دولت صورت گرفت و نهادهای متع
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خرداد،  11هایی چون کمیتة امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، بنیاد های اول و دوم توسعه سازمانمشخص در طی برنامه

خدمات درمانی و بنیادهای متعدد امام، بنیاد مستضعفان، سازمان بیمة  144بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، بنیاد مسکن و حساب 

های بیمه و تر سازمان بازنشستگی کارکنان دولت، سازمان تامین اجتماعی، و سازمانخیریه، در کنار نهادهای قدیمی

 تدوین رفاهی، گذاریسیاست زمینة در تالش ترینمهم برخی، گمانِ به همه، این با 1بازنشستگی نیروهای مسلح تشکیل شد.

 کنندةهماهنگ نهاد نقش بود قرار که قانونی است ؛ بوده ،1333 سال مصوب ،اجتماعی تامین و رفاه جامعه نظام ساختار قانون

 . کند ایفا را کشور اجتماعی تامین ساختار کردن مندنظام و مذکور هایسازمان

 ای نهادگراالف. تدوین برنامه

 بندهای و ام29 اصل اجرای» منظوربه را اجتماعی تامین جدید اختارس ، تشکیلاجتماعی تامین و رفاه جامعه نظام ساختار قانون

 عدالت توسعه منظور به رفاهی هایسیاست کالن انسجام ایجاد جهت در» و اساسی قانون «6ام21 اصل از چهارم و دوم

 این. کندمی ، اعالم«آن پیامدهای و طبیعی اقتصادی، اجتماعی، رویدادهای برابر در کشور افراد همه از حمایت و اجتماعی

 فوت؛ و ازکارافتادگی بازنشستگی؛: است امدادی، و ایبیمه حمایتی، حوزة سه چهارچوب در ذیل، نیازهای تامین بر ناظر قانون

 بیمه روانی؛ و ذهنی جسمی، های ناتوانی سوانح؛ و حوادث اجتماعی؛ هایآسیب و سرپرستی بی ماندگی، راه در پیری؛ بیکاری؛

 از حمایت فرزند؛ حضانت و بارداری دوران در خصوص به مادران از حمایت پزشکی؛ های مراقبت و درمانی شتی،بهدا خدمات

. نجات و امداد فقر؛ و نابرابری کاهش خودسرپرست؛ و سالخورده زنان بیوگان، خاص بیمه ایجاد سرپرست؛بی زنان و کودکان

 و کشور ]است[ افراد همه حق» است شده بینیپیش جامع نظام اختارس قانون که در شکلی به و امور این در اجتماعی تامین

 7.«شودمی محسوب دولت]=قوة مجریه[ تکلیف آن، تامین

                                                           

های تامین های کالن؛ بدون کاهش نابرابری در فراگیری؛ چالش سیاستارتقاء در شاخص»دوی. . واعظ مهدوی، محمدرضا و زینب واعظ مه 1
. انجمن علمی رفاه اجتماعی و معاونت همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامة ششم توسعه)خالصه مقاالت(«. اجتماعی در پنج برنامة توسعه گذشته

 .149-113. صص 1393رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 
 ، سوانح و حوادث ، ماندگی راه ، در سرپرستی بی ، ازکارافتادگی ، پیری ، بیکاری ، بازنشستگی نظر از اجتماعی تامین از ام: برخورداری 29. اصل  6

 محل از قوانین بقط است موظف دولت . همگانی است حقی ، غیره و بیمه به صورت پزشکی مراقبتهای و درمانی بهداشتی خدمات به نیاز

: 2بند  21اصل  .کند تامین کشور افراد یک یک برای را فوق مالی حمایتهای و خدمات ، مردم مشارکت از حاصل درآمدهای و درآمدهای عمومی
 سالخورده زنان و بیوگان بیمه خاص : ایجاد4سرپرست. بند  بی از کودکان حمایت و فرزند، حضانت و بارداری دوران در بالخصوص ، مادران حمایتاز 

 سرپرست.  بی و
 .1333. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مصوب  7
 این مجری نهادهای و رفاهی، هایسیاست و اهداف تداخل از تا است شده داده تشخیص یکدیگر از مستقل نسبت به حوزة سه قانون، این در

 و بازماندگان و ازکارافتادگی سوانح، و حوادث بیکاری، بازنشستگی، از جمله اجتماعی هایبیمه شبخ شامل که ای،بیمه حوزة: کند جلوگیری اهداف،
 کمکهای و یارانه اعطای و توانبخشی و حمایتی خدمات ارائه شامل توانبخشی که و حمایتی درمان( است؛ حوزه و بهداشت) درمانی هایبیمه بخش
 کند؛ و حوزهنمی را آنان زندگی حداقل تکافوی آنان درآمد یا و نیستند کار به قادر گوناگون دالیل به که است نیازمندی هایخانواده و افراد به مالی

به افراد  (benefits package)ای از مزایاجا ناظر بر ارائة بستهای در اینغیرمترقبه است. حوزة بیمه حوادث در نجات امداد و شامل امدادی که
افراد است که خود قادر  (Basic minimum needs )که خدمات حمایتی مربوط به تامین نیازهای اساسی اولیهل آنها است، حاتحت پوشش بیمه
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به عهدة قوة « یابی، و توزیع منابعگذاری، نظارت، ارزشریزی، سیاستبرنامه»بر اساس قانون نظام جامع، وظیفة  

بخش خصوصی و بازار رقابتی خدمات تامین اجتماعی قرار دارد. به عبارتی  بر دوش« امور اجرایی و کارگزاری»مجریه است و 

 حکومت کنترل جریان مالی و هدایت نظام تامین اجتماعی کشور را به عهده دارد. 

های رفاهی و تامین ها را در پیوند با سیاستمند کردن یارانهدرستی سیاست هدفمادة دهم قانون نظام جامع به 

شد تا های پردرآمد، امکان آن فراهم میها و حذف یا کاهش یارانة خانوادهمند کردن یارانهکند. با هدفمیاجتماعی مطرح 

پذیر تخصیص ها و اقشار نیازمند و آسیبها ــ به ارائة خدمات اجتماعی به خانوادهــ از بند یارانه شدهبخشی از منابع مالی آزاد 

درآمد سخن گفته شده و چیزی دربارة تخصیص منابع های پردرآمد به کمجایی یارانة خانوادهیابد. البته در قانون تنها از جابه

  3پذیر به میان نیامده است.های نیازمند و آسیبمند به گروهها به خدمات هدفمندی یارانهناشی از هدف

رسد نظر میاین دو قانون که به 9در همان سالِ تصویب قانون نظام جامع، قانون برنامة چهارم توسعه نیز تصویب شد. 

اند، ارائة خدمات رفاهی و تامین اجتماعی را وظیفة دولت در شرایط توسعة اقتصادی و با رویکرد نظری مشابهی تدوین شده

نسبت مفصل های رفاهی قانون برنامة پنجم بهداند. برنامهپذیر میآسیب اقشارهای ناشی از تحول ساختاری توسعه به ضربه

ای و (، تا خدمات بیمه1333تا پایان برنامه)یعنی سال « ارجاع نظام و خانواده پزشک محوریت با سالمت بیمه استقرار»ت. از اس

آید برنامة قانون برنامه برمی 91که از مفاد مادة چنانکه آن« های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعیبرنامه»حمایتی مفصل، و 

برنامة »از تدوین  141دهد. مادة ته از اشتغال غافل نشده است و نوید طرحی نو را در این زمینه میای است. برنامه البگسترده

باشد. دیدگاهی که « عرصة کار و توسعه»گوید که قرار است دیدگاه نظری و سازمانی جدید سخن می« توسعة ملی کار شایسته

 فرصتها، برابری نفس، عزت متضمن»ارگر)کارمند( قرار دارد و میان حکومت، کارفرما و ک« گراییجانبهسه»بر اساس راهبرد 

آید، هدف این قسمت از برمی 141گانة مادة که از بندهای هشتاست. چنان« الزم صیانت با همراه کار نیروی امنیت و آزادی

]اعم از[ ) کار نیادینب حقوق»افکندن نوعی سازمان کورپراتیستی مدرن است که در قالب آن ضمن تضمین برنامة چهارم، پی

 و زن برای مزدها تساوی جمعی،-دسته مذاکره و سازماندهی حق کار، روابط مدنی هایتشکل حق از حمایت و انجمنها آزادی

 مزد حداقل رعایت کودك، کار ممنوعیت کار، سنِ حداقل حرفه، رعایت و اشتغال در تبعیض منع ارزش،هم کار مقابل در مرد

 ، ارتقای(کار روابط مدنی نهادهای) اجتماعی شرکای و دولت اجتماعی گفتگوی»شرایط را برای « (یشتمع حداقل با متناسب

                                                                                                                                                                                                 

ها از یکدیگر، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ اجرایی و تخصیص بودجه و روست که تفکیک این حوزهها نباشند. هم از اینبه تامین آن
 ریزی اهمیت دارد.برنامه

بر  و قانون چارچوب در اییارانه سیاستهای اتخاذ»مادة دهم قانون نظام جامع، در این مورد، قدری ابهام دارد. در این ماده آمده است که  . عبارات 3
 رآمدهای پردخانواده به اعطائی یارانه تدریج به که گیرد[نحوی ]صورت می به ...  ها،یارانه کردن هدفمند منظور به نظام کلی هایسیاست اساس
 های خانواده یارانه کاهش یا حذف از حاصل منابع .یابد افزایش درآمد کم های خانواده به اعطایی یارانه میزان و گردد حذف یا و یافته کاهش
های قالی از خانوادهجایی منابع انتجا معلوم نیست که با جابهدر این .«شد خواهد منظور اجتماعی جامع تامین نظام مورد نیاز منابع تامین برای پردرآمد

 مند باقی خواهد ماند.های نظام جامع تامین اجتماعی و خدمات هدفدرآمد، چه منابعی برای تامین نیازهای مالی برنامهپردآمد به کم
 اشاره کرد. 142و  141، 97، 91بند ب،  91، 94توان به مواد . ازجمله مواد قانون برنامة چهارم که ناظر بر خدمات رفاهی و اجتماعی بود می 9
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 انعقاد، جمعی زنیچانه و مذاکرات، اجتماعی شرکای نقش کار، روابط و صنعتی روابط ارتقای اجتماعی، و انسانی سرمایه

 اصالحات، کار روابط در جانبه سه هایمکانیزم رشگست، ملّی مشاوره جانبه سه شورای تشکیل، جمعیدسته هایپیمان

فراهم سازد. طبعا درانداختن چنین طرح نویی، نیازمند « کار روابط مدنی تشکلهای تقویت و اجتماعی گفتگوی ترویج، ساختاری

ست و کاری منظور ایجاد بسترهای الزم انیازهای نهادی و فرهنگی و البته تالشی عالمانه و تخصصی از سوی دولت بهپیش

 است بس دشوار. 

چنین ژاپن را باید در و کورپراتیسم در برخی از کشورهای اروپای قاره نظیر آلمان و هم« گراییجانبهسه»توفیق این  

زمان با صنعتی شدن و گسترش نیروی کارِ صنعتی، شرایط برای ساختارهای فرهنگی و نهادهای این کشورها جست که هم

چنین حکومت ــ که برخالف کشورهایی چون انگلستان ــ نقشی فعال در نی میان کارگر و کارفرما و همزنوعی گفتگو و چانه

گیری ها را برای شکلاما آیا حکومت، که مجری قانون برنامة توسعه بود، توانست زمینه 14هدایت اقتصاد داشت، فراهم شد.

دهه از آغاز تالشی منسجم برای صنعتی شدن کشور ــ  3رم ــ و ای از آغاز برنامة چهاچنین نهادی ایجاد کند؟ با گذشت دهه

جانبه نمایندة منافع کارگران در نظام سه« نهادِ»های صنفی کارگری مستقلی که بتوان آید که هنوز نه تشکلچنین برمی

نیرومند، به گفتگو با  نامیدشان شکل گرفته است و نه شرایطی که نهادهای مدنی کارگری و کارفرمایی مستقل، چونان بازیگری

 حکومت بنشینند. 

 که اقتصاد ــ نهادگرا رویکردی با که اجتماعی تامین جامع نظام ساختار قانون تدوین و 1333 سال تا برخی، اعتقاد به 

 از جز رکشو رفاهی هایسیاست شد، طراحی دید ــجامعه می نهادهای دیگر از تاثیرپذیر و تاثیرگذار نهادی عنوانبه بازار را و

(« ره)خمینی امام امداد کمیتة» چون نهادهایی کارکرد در را آن نمونة و خواند، 11«پدرمآبانه» را آن توانمی که تفکری مجرای

 فرزندان میان مالی منابع باید که دیدمی را گویی در قیمومیت دولتی جامعه که رویکردی گرفت؛نمی صورت یافت، شودمی

 بر که گذاری رفاهی راتالش در سیاست نخستین گاهآن بپذیریم، را تحلیلی چنین اگر. کند وزیعت خود «مستضعف» و «محروم»

 قانونی سند یک تدوین این، وجود با. بجوییم چهارم برنامة و جامع قانون نظام در باید شد، آغاز منسجم نظری دیدگاه یک بنیاد

 منسجم اینظریه یا و خیّرانه نیّتی با صرف: اینجاست موضوع. ستنی راه همة اما است، گام اولین منسجم نظریه یک مبنای بر

 موفق رفاهی سیاست امکان اجرای یک برای الزم شرایط مالیْ پشتوانه و نهادی هایزمینه. شودنمی گشوده رفاه کار از گره

                                                           

دفتر مطلعات رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه « داری هماهنگگیری دولت رفاه و سرمایهشکل». در این زمینه برای نمونه بنگرید به:  14
بیقی با ایران بنگرید به: ای تط. به عنوان اثری مفید دربارة توسعة اقتصادی در ژاپن و مطالعه1393. تهران: تیر ماه 11. شمارة گزارش اجتماعی

 تفکرات طرز مقایسه جهان، در اقتصاد بندیهای بلوك به نگاهی با آسیایی کشورهای اقتصاد توسعه و ژاپن اقتصاد: 21 قرن سوی بهزاده، محمد، نقی
های رفاه و خصیصة کورپوراتیستی دولتهای انواع ها و ویژگیچنین دربارة زمینه. هم1376. تهران: انتشار، ژاپن و ایران تجاری رابطه و اقتصادی

 هایی چون آلمان و ایتالیا، بنگرید به اثر مهم زیر: دولت رفاه

Esping-Andersen, Gøsta. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Oxford: Polity press, 1996. pp. 9-31. 

11. Paternalistic 
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هایی چه شرایط نهادی چنین برنامهرسد که اگرنظر میویژه قانون برنامة پنجم، بهاست. در باب قوانین ساختار نظام جامع و به

ها، افزایشی چشمگیر داشت. درآمدهای حکومت، در دورة اجرای برنامه 12 انداز تامین منابع مالی مثبت بود.فراهم نبود، اما چشم

، 1333تا پایان  1334های برنامه، از دالر رسید و طی سال 144، قیمت هر بشکه نفت به بیش از 91و  1394تا سال 

 میلیارد دالر تجاوز کرد. 341سابقه از صورتی بیدهای نفتی بهدرآم

 و یگذارهیسرما و ریذخا انواع گرید به نفت فروش از حاصل یهایدارائ لیتبد»منظور مادة یک قانون برنامه، به 

 از حاصل یارز هریذخ حساب» جادیاحکومت را مکلف به  ،«برنامه در شده ینیبشیپیهاتیفعال تحقق امکان کردنفراهم

بینی برنامه از جمع عواید ساخت. پیشبینی شدة حاصل از نفت در این حساب، می، و نگهداری مازاد عواید پیش«نفت دیعوا

بایست تا میلیارد دالر بود. بنا بر این ماده قانونی، قوّة مجریه، که مجری قانون برنامه بود، می 316644حاصل از نفت برابر با 

 دیعوا از حاصل یارز رهیذخحساب »میلیارد دالر(، در  316644بینی شده)میلیارد دالر درآمد نفتی را با رقم پیش 341 تفاوتمابه

 ازمیلیارد دالر  341که حکومت، طی پنج سال برنامه، برخالف روح برنامة پنجم توسعه، حداقل کرد. طرفه آنذخیره می« نفت

ی هزینه کرد! پرسشی که الجرم مطرح خواهد شد چنین است که با چنان جهشی گاز عاناتیم و خام نفت از حاصل دیعوا محل

ای که، بر در درآمد حکومت، چه میزان از اهداف رفاهی قانون نظام جامع و برنامه چهارم محقق شد؟ البته از اجرای برنامه

شده است، نباید انتظار چندانی  درصد آن محقق 33اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای از عملکرد برنامه، تنها 

های رفاهی به ای از کارشناسان معتقدند، هنگامی که سکان هدایت و اجرای سیاستگونه که عدهعالوه بر این، آن داشت.

 بدهد.« پدرمآبانه»جای خود را به رویکردی « نهادگرا»ای توان انتظار داشت که برنامهمعاون سابق کمیتة امداد سپرده شد، می

 برنامة پنجم توسعه و رفاه اجتماعی ب.

اجرای آن اهتمام تمام برنامة چهارم توسعه را به افسونی خمیر کردند، و در عدم« مبنای نظری»کسانی که  1339در سال 

 بود که بر حول« سند ملی کار شایسته»حال هنوز صحبت از تدوین ورزیدند، دست به کار ارائة برنامة پنجم توسعه شدند. با این

خانة رفاه حکومت دکتر روحانی نیز سخت بر آن پای ــ مفهومی که در وزارت« گفتگوی اجتماعی»و « گراییجانبهسه»

قانون برنامة چهارم قرار بود تا پایان سال اول برنامه، یعنی تا سال  114که بر مبنای مادة « کار شایسته»فشارندــ بود. سند می

شد که تا پایان سال اول برنامه، یعنی تا سال بینی میقانون برنامة پنجم، پیش 21نا بر مادة ، تقدیم مجلس شود، این بار ب1331

                                                           

 ها، تامینمندی یارانهن ساختار پیش بینی شده بود، عبارت بود از منابع عمومی، منابع حاصل از هدف. منابع مالی ساختار نظام جامع که در قانو 12

 و اقتصادی سیاستهای از ناشی هایخسارت اجتماعی جبران برای یافته اختصاص شده، منابع-بیمه کارفرما، مشارکت با ایبیمه بخش منابع
 وجوه سایر و زکات خمس، از حاصل منابع از اجتماعی، استفاده تامین نظام قلمروهای در مردمی کمکهای از حاصل منابع از ای، استفادهتوسعه
اجتماعی،  تامین نظام قلمروهای در نذورات و صدقات از حاصل منابع از تقلید، استفاده مراجع مجوز با اجتماعی تامین نظام قلمروهای در شرعی
 ناشی رهبری، درآمد مقام اذن با اجتماعی تامین نظام مختلف قلمروهای در اسالمی انقالب بنیادهای و هانهاد های دارائی و اموال منابع، از استفاده

 نظام مختلف قلمروهای در فعال صندوقهای و موسسات سازمانها، عمومی، و دولتی اجرائی دستگاههای ذخائر و وجوه مدیریت و گذاریها سرمایه از
 .اجتماعی تامین
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و « گراییجانبهسه»گیری نظام رسد این بار عالوه بر مشکالت نهادی بر سر راه شکلاما به نظر می 13، به مجلس ارائه شود.91

هایی اضافه کرد. افزایش نرخ بیکاری را نیز به موانع چنین برنامه ، باید وضعیت رکود اقتصادیِ توام با تورم و«کار شایسته»

های عمومی اشتباه بود، جای ایجاد توان مدعی شد که تعمیق وضعیت وخیم اقتصادی، که خود ناشی از سیاستدرواقع می

 شرایط نهادی برای توسعة ساختارهای تولید و روابط کار را در عملکرد حکومت گرفت.

هاى مربوط به رشد و توسعه همه فعالیت»از برنامة پنجم، که ناظر بر گسترش عدالت اجتماعی است،  در فصل هشتم 

منظور « درآمدعدالت اجتماعى و کاهش فاصله میان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى کمپایة »بر « اقتصادى

هاى غیرموجه درآمدى از طریق سیاستهاى مالیاتى، ابرىجبران نابر»های چنین رویکردی را در شود. برنامة مذکور سیاستمی

هاى آشکار و اجراى تدریجى هدفمند کردن هدفمند کردن یارانه»، «اىهاى هدفمند و ساز و کارهاى بیمهاعطاى یارانه

دهک باال  کاهش فاصله دو»، «درصد 7انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بیکارى در کشور به »، «هاى غیرآشکاریارانه

تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و »، «در پایان برنامه برسد 31/4طورى که ضریب جینى به حداکثر و پایین درآمدى جامعه به

  14گیرد.و جز آن، در نظر می« گسترش کمى و کیفى نظام تأمین اجتماعى و خدمات بیمه درمانى

استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند »قانون یعنی  27ة بینی شده در برنامة پنجم، مادهای پیشاز جمله برنامه 

کمیسیون »اکنون، یعنی در اواخر سال سوم برنامه، در دستور کار نامة اجرایی این ماده همبود. بررسی و تدوین آیین« الیه

ی و خدمات بیمة تکمیلی اقوة مجریه است. نظام چند الیه تامین اجتماعی در سه الیه با کارکردهای حمایتی، بیمه« اجتماعی

یا « نیازمندان»بینی شده است. در الیه پایینی، که معطوف به خدمات حمایتی است، حکومت مکلف به پوشش حمایتی از پیش

سرپرستِ فقیر و جز آن. بر چون معلوالن ناتوان، سالمندان، زنان بیهستند: هم« قابلیت توانمندسازی»افرادی است که فاقد 

ای که در قانون ساختار نظام جامع نیز منظور شده بود، خدمات ارائه شده به جامعة هدف در این الیه ریمبنای منطق نظ

های اجتماعی است که خود از دو بخش تشکیل معطوف به تامین نیازهای اساسی اولیه خواهد بود. الیه دوم ناظر بر بیمه

ر به مشارکت و پرداخت حق بیمه هستند، و دوم افرادی که شود. نخست ارائة خدمات بیمة اجتماعی به افرادی که قادمی

، در بیمة «اصالحات پارامتریک»گیری از ابزارهایی چون توانند تمام حق بیمة خود را پرداخت کنند. حکومت باید با بهرهنمی

 ت ندارد.های تکمیلی است که حکومت در آن مشارکاجتماعی این دستة اقدام کند. الیة سوم نیز عبارت از بیمه

 

 

                                                           

 .21مادة  1339نجم توسعه مصوب قانون برنامة پ . 13
 31و 34. قانون برنامة پنجم مادة  14
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 15ج. پرداخت یارانة مستقیم و سهام عدالت

منظور اهدافی چون توزیع عادالنه درآمد و کاهش فاصلة طبقاتی، به 1333دی ماه  11در « هامند کردن یارانهقانون هدف»

هایی که ها، کاهش حجم دولت، کارآمدساختن واحدسازی تخصیص منابع از طریق آزادسازی قیمتکاهش مصرف انرژی، بهینه

مند کردن قانون هدف 7کنند، جلوگیری از قاچاق سوخت، به تصویب مجلس رسید. مادة یارانة سنگینی از دولت دریافت می

پنجاه درصد حداکثر »داد تا ها، در چهارچوب هدف توزیع عادالنة درآمد و گسترش عدالت اجتماعی، به حکومت اجازه مییارانه

]=یارانه به کلیه  غیرنقدی پرداخت نقدی و»در قالب دو سیاست رفاهی  را «ء این قانون( خالص وجوه حاصل از اجرا14%)

 »، هزینه کند. سیاست اخیر خود شامل «اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی»، و «با لحاظ میزان درآمد خانوار خانوارهای کشور[

 مت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص وخدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سال های اجتماعی،گسترش و تأمین بیمه

حمایت  هایتوانمندسازی و اجراء برنامه»و « سازی مسکن و اشتغال کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم« ،«صعب العالج

ن مندی به بخش تولید تخصیص یابد)که در قانودرصد عواید حاصل از هدف 34کرد که بینی میبود. قانون پیش« اجتماعی

نکتة  16شود.« های دولتیصرف جبران هزینه»درصد دیگر هم  24درصد کاهش یافت(، و  24، سهم تولید به 1394بودجه سال 

هزار میلیارد ریال برآورد کرده بود،  144مندسازی را ساالنه جاست که قوة مجریه درآمد حاصل از اجرای هدفانگیز اینشگفت

منظور جبران هزار میلیارد ریال بود و قوة مجریه به 344ها چیزی در حدود کردن یارانهمند اما در عمل، عواید حاصل از هدف

هایی ودجهاین کسری دست به دامان تمهیداتی چون استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم پول، تامین از بودجة عمومی)ب

های صل از فروش نفت به ریال برای پرداخت یارانه( و تبدیل دالرهای حاشدگذاری و اداره امور کشور میکه باید صرف سرمایه

 :1394بنابر گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال  17.مستقیم، شد

                                                           

های رفاهی دهة اخیر در ایران بوده است، که البته به دلیل مجال اندك این گزارش، به آن ورود ترین سیاست. طرح مسکن مهر، یکی از پرهزینه 11
کند: فقدان درکی روشن از نقش حکومت در ی رفاهیِ این دوره تبعیت میهاایم. به نظر نگارنده، این سیاست نیز از منطق دیگر سیاستنکرده

بند ایدئولوژی و منازعات سیاسی ساختنِ مناسبات های عمومی، و تختههای اجتماعی، گریز از نگاهی تخصصی به تدوین و اجرای سیاستسیاست
 ومی را موجب شده است.های عمحوزة عمومی، از جمله عواملی است که ناکارآیی و ناکارآمدی سیاست

هزار میلیارد  444هزار میلیارد ریال شامل  144در قانون بودجه  1394کل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال . » 16
« لک دارایی های سرمایه ایهزار میلیارد ریال سهم اعتبارات هزینه ای و تم 44هزار میلیارد ریال سهم تولید و  144ریال سهم یارانه خانوار، 

 9 خبرگزاری مهر  «هدفمندی منابع از میلیارد هزار 14 مجاز غیر تامین/ هدفمندی در تولید سهم از درصد 3 تنها پرداخت»بینی شده بود. رك. پیش
 1392تیر 

؛ و 1391اردیبهشت  21. شرقمصاحبه با  در« مندسود و زیان یارانة هدف»نظرات دو صاحب نظر اقتصادی: رنانی، محسن ، . بنگرید به نقطه 17
چنین رئیس . هم1391بهمن  13. همشهریدر مصاحبه با « کارشناسانه هایتوصیه به توجهیبی دستاورد تورمی رکود تشدید»هادی زنوز، بهروز 

 34 ،91خرداد31 تا 39 آذرماه 23از ها رانهیا هدفمندی از درآمدحاصل میزان »گوید می 91ایران در اواخر سال  معادن و صنایع و بازرگانی وقت اتاق
رك. نهاوندیان، «. است تومانی میلیارد هزار 32 کسری دهنده نشان ارقام این که بوده تومان میلیارد هزار 62 مصارف میزان و تومان میلیارد هزار

 .1391بهمن  23. ایلنا «شود عملیاتی اقتصادی ثبات درشرایط باید هدفمندی دوم فاز/اقتصاد به نقدینگی قوی پمپاژ»محمد 
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تنها   1394میلیارد ریال منابع وصولی بابت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال  273هزار و  391از مبلغ »

درصد کل منابع( از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین شده  17متر از میلیارد ریال )ک 273هزار و  223مبلغ 

ها، انتقال سهم مالیات بر ارزش افزوده، است که مابقی منابع تامین شده از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه

بوده  1394بودجه سال داری کل کشور بر خالف حکم قانون سهم شرکت ملی نفت ایران و استفاده از منابع خزانه

 13«.است

های انرژی و سایر کاالها و خدمات موضوع قانون درصد از درآمد حاصل از اصالح قیمت حامل 91در نهایت بیش از  

بینی شده در قانونْ تخصیص عالوة منابعی که برای تامین کسری درآمد مذکور نسبت به درآمد پیشها بهمند کردن یارانههدف

که رغم آن، علی1394که، بنا به گزارش تفریغ بودجه سال پرداخت یارانة مستقیم به خانوارها شد. در حالی یافته بود، صرف

ها به بخش تولید کرده مند کردن یارانهدرصد منابع حاصل از قانون هدف 24قانون بودجة قوة مجریه را مکلف به تخصیص 

. با این همه، رئیس وقت قوة مجریه همواره تاکید داشت که سهم تولید از درصد از این منابع به بخش تولید رسید 3/3بود، تنها 

بودجه نداشته  کسری ریالی قانون این اجرای بابت»طور کامل پرداخت شده و قوة مجریه مند کردن بهاجرای سیاست هدف

 «.است

درستی متذکر ، به1391شت اردیبه 24که محمدرضا محجوب، نمایندة مجلس، در جلسه مورخ چناندر این میان، هم  

« صرف تامین اجتماعی»مند کردن را درصد از منابع حاصل از قانون هدف 14شود، اگرچه قوة مجریه قرار بود حداکثر تا می

در واقعِ قضیه هم، بنا به نظر برخی  19نبود.« اجتماعی تامین به منابع این اختصاص از خبری هیچ»کند، تا آن تاریخ 

که آثار ها نه تنها تبعات چندان مثبتی بر وضعیت رفاهی شهروندان بر جای نگذاشت، بلند کردن یارانهمکارشناسان، هدف

توان این استدالل را پذیرفت که چه به اجمال گفتیم، میسوئی در وضعیت رفاهی کل جمعیت شهروندان داشت. بنا بر آن

که اهل نظری، یک سال ها نبود. چنانمند کردن یارانهبود، هدفاجرا شد، هرچه « هامند کردن یارانههدف»سیاستی که به نام 

در  ]و[ های جامعه به یکسان آزاد شده استهای انرژی برای همه قشرها و بخشقیمت»درستی گفت: پس از اجرای قانون، به

  24«.است شود. پس چیزی هدفمند نشدهبینیم که به همه خانوارها یکسان پرداخت میها هم میپرداخت یارانه

                                                           

 جا.همان...«.  درصد 3 تنها پرداخت. » 13
اردیبهشت  21خبرگزاری مهری. « درصد؟ 64 یا درصد14 تورم/ هدفمندی از دولت درآمد کاهش با مجلس گزارش مهر از مجلس: مخالفت. »19

1391. 
 جا.همان. رنانی،  24

اند، به نتایج قابل توجهی ، انجام داده1339ها، در اواخر سال مند کردن یارانهپیرامون آثار هدفدکتر بهروز هادی زنوز و همکارانش، در تحقیقی که 
کنند که درصد سود می 31 بینند وها زیان میدرصد خانوارها در کل کشور از اجرای هدفمندسازی یارانه 61»دست یافتند. بنا بر نتایج این مطالعه 

های پایین درآمدی هستند که میزان کاالهای مصرفی آنها به نسبت سایر خانوارهای کشور کمتر در دهک درصد هم خانوارهای واقع 31 این 
متوسط منفعت و زیان توان محسن رنانی، دیگر اقتصاددان، معتقد است که با اتکا به نتایج مطالعة دکتر هادی زنوز، می (.جاهمانهادی زنوز، )«است

اند نسبت به درصد جمعیت کشور دیده 61در کل کشور مجموع زیان رفاهی که »ها را چنین تحلیل کرد که انهمند کردن یارناشی از هدف رفاهی
درصد  31درصد جمعیت را فقیرتر کرده تا بتواند وضع  61یعنی طرح هدفمندی . برابر استاند، بیش از پنجدرصد برده 31مجموع سود رفاهی که آن 
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تر، در طور دقیقبود که، به« 44های کلی اصل قانون اجرای سیاست»ها تصویب شد، قانون دیگری که در همان سال

قانون اساسی و کوچک کردن حوزة دخالت دولت در اقتصاد و تحدید مالکیت عمومی بود. بخشی از این  44پی اصالح اصل 

های اجتماعی و رفاه دارد، فصل ششم، یعنی توزیع سهام عدالت، است؛ سیاستی ستقانون که احتماال بیشترین ارتباط را با سیا

میلیون نفر صاحب برگة سهام بودند و در انتظار دریافت سود  36، 1391دار کند. تا سال خواست همة مردم را سهامکه می

 21سهام.

 . عملکرد 2

های اجتماعی عمومی گیرند، شاخص هزینهکار میها بهی دولتهای رفاهگیری میزان تالشاز جمله معیارهایی که برای اندازه

خوانیم که های اجتماعی را زمانی عمومی میهزینه»(، OECDبنا بر تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ) 22است.

تامین  های محلی و نهادهایها در دست حکومت )اعم از دستگاه مدیریت مرکزی، حکومتکنترل جریان مالی این هزینه

های توسط مشارکت اجباری کارفرمایان و کارگران)کارمندان( با صندوقمزایای درمانی را که به»برای مثال، «. اجتماعی( باشد

طور که مزایای درمانی را که کارفرمایان بهگیرد، در حالیقرار می« عمومی»شود، ذیل مقولة بیمة اجتماعی تامین مالی می

منظور این شاخص را، به 23«.شودبندی میطبقه« خصوصی»کنند، ذیل ندان( خود پرداخت میمستقیم به کارگران)کارم

 کنند.( بررسی میGDPای میان کشورها، به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی)مقایسه

های اجتماعی عمومی برای کشورهای عضو سازمان همکاری بینیم، متوسط شاخص هزینهمی 1که در نمودار چنان 

درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورهاست. در این میان،  2169، برابر با 2412-13(، در سال OECDاقتصادی و توسعه )

 34های فرانسه، دانمارك، بلژیک و فندالند، بیشترین هزینه عمومی را در حوزة خدمات اجتماعی، با اختصاص بیش از دولت

مقایسه کرده و  2447و  2414های نیز این شاخص را در سال 2د. نمودار شمارة کنندرصد تولید ناخالص داخلی خود، صرف می

 نشان داده است. 2447ها را از پس از سال بیشترین سطح این هزینه

                                                                                                                                                                                                 

 92و  91، 1394ها انگیز نرخ تورم در سالها را مبنا قرار دهیم، با لحاظ کردن افزایش شگفتکه این استداللچنان (جانهمارنانی، ).«را بهبود بخشد
های توان ادعا کرد که وضعیت رفاهی ایرانیان، به نسبت سالاست ــ و افزایش جمعیت بیکار، میدرصد بوده 3467و  3461، 2161ــ که به ترتیب 

 طور قابل توجهی وخیم شده است.ها نه تنها بهبودی نیافته، بلکه بهکردن یارانه مندپیش از هدف
 1391شهریور  16. ، دنیای اقتصاد«تر شدسهام عدالت به پول نقد نزدیک. » 21

22. Public Social Spending; or Public Social Expenditure (SOCX) 

23. “Public social spending”, in Society at a Glance 2411:OECD Social Indicators, OECD Publishing. 2411. 

p.74. 
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 . منبع:2412-13های اجتماعی عمومی به تولید ناخالص داخلی، . درصد هزینه1 نمودار

“Social spending”, in Society at a Glance 2414: OECD Social Indicators, OECD Publishing. 2414. p. 

117. 

 . منبع: 2447و باالترین میزان پس از  2414، 2447های های اجتماعی عمومی به تولید ناخالص داخلی، در سال. درصد هزینه2 نمودار

“Social Expenditure Update - Social spending is falling in some countries, but in many others it remains at historically 

high levels”. OECD. 2414. p. 1. 
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های توانیم رقم دقیقی را به عنوان شاخص هزینهگیری نشده است و ما نمیمتاسفانه هنوز این شاخص در ایران اندازه 

مومی در ایران ارائه کنیم. اگرچه ارقام دقیقی برای محاسبه این شاخص، از سوی وزارت کار، در دسترس من قرار اجتماعی ع

درصد از تولید ناخالص داخلی است.  24تا بیش از  12ای در ایران میان نگرفت، به تخمین برخی مطلعین میزان چنین هزینه

میلیارد دالر و در  363، بر اساس آمارهای بانک جهانی، برابر با 2413سال شویم که تولید ناخالص داخلی ایران در متذکر می

 میلیارد دالر بوده است. 243برابر با  2414سال 

های حامل انرژی در سال های مستقیم کاال و یارانهارائه شده است، سهم کل یارانه 1337بنا بر آماری که سال   

درصد مخارج جاری حکومت بوده  127های انرژی داخلی و سهم یارانة حامل درصد از تولید ناخالص 2369برابر با  1331

مند هزار میلیارد تومانی از هدف 14بینی رغم پیش، علی1394جا الزم به یادآوری است که قوة مجریه در سال در این 24است.

زار میلیارد تومان درآمد تحصیل کند. ه 34های انرژی، تنها توانست چیزی نزدیک به ها و آزادسازی قیمت حاملکردن یارانه

چون وزارت نیرو و زمان با استقراض از بانک مرکزی و منابع دیگر، و بدهکار ساختن برخی نهادهای حکومتی همحکومت هم

صورت درصد منابع حاصل از این تمهیدات را نیز به 92شرکت ملی گاز، تالش کرد تا بخشی از این کسری را تامین کند، و 

های اجتماعی لحاظ کرد. با توجه های نقدی را نیز باید ذیل هزینهة مستقیم به مردم پرداخت کرد ــ که این پرداخت کمکرایان

های توان گفت تنها این قلم از هزینههای پرداختی مستقیم به همة افراد، میهزار میلیارد تومانی یارانه 42به سهم ساالنه 

که اعتبارات اجتماعی لحاظ گیرد. چنان( را در برمی2413کل تولید ناخالص داخلی)سال درصد از  1اجتماعی چیزی پیرامون 

های بخش صنعت)بسته به هزار و پانصد میلیارد تومان(، بخش سالمت، یارانه 41در حوزة رفاه)  1393شده در بودجة سال 

منظور یافته بههای تخصیصزدواج، کمکهای اچون پرداخت دستمزدها شود(، کمک هزینهکه صرف اهدافی اجتماعی هماین

های بیمه و تامین اجتماعی های صندوقچنین هزینههای اجتماعی عمومی لحاظ کنیم، و همایجاد اشتغال و جز آن را در هزینه

نیم، تر سازمان تامین اجتماعی( قرار دارد، در محاسبه لحاظ کطور مشخصرا که جریان مالی آن زیر نظر و کنترل حکومت )به

گوییم که های اجتماعی عمومی و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی در ایران ارائه دهیم. به اجمال میتوان تخمینی از هزینهمی

هنگام بررسی عملکرد و رسد که منابع مالی تخصیص یافته به حوزة رفاهی و اجتماعی منابع کمی بوده باشد. اما بهنظر نمیبه

گذاری و اجرای توان گفت که یا تخصیص منابع نامناسب بوده و یا نهادهای سیاستها به یقین میدستاوردهای این هزینه

 تواند قدری مسئله را روشن کند.ای میان ایران و ترکیه در این زمینه میاند. مقایسههای رفاهی ناکارآمد بودهسیاست

درصد از تولید ناخالص داخلی این  1263کنیم، ظه میمالح 1که در نمودار چنانهای اجتماعی عمومی ترکیه، همهزینه 

 961های اجتماعی عمومی دولت ترکیه، که هزینهگیرد. با آندربرمی (21میلیارد دالر 733636)معادل  2413کشور را در سال 

                                                           

اثر »، به نقل از: بیکی، سحر، مرتضی سامتی و حسن شریفی رنانی 1337 ،پشتیبان گزارش جمهوری، ریاست، «تحول طرح بر ای مقدمه. » 24
 4. ص 1392. انداز اقتصاد ایرانهمایش الکترونیکی ملی چشمها( مندی یارانهها بر فقر و بیکاری: )فاز اول هدفنهمندی یاراهدف
 برگة اطالعات اقتصادی کشور ترکیه در پایگاه اینترنتی بانک جهانی. بنگرید به  21

http://www.worldbank.org/en/country/turkey 
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جهی طور قابل توتر است، اما این کشور موفق شده تا بهدرصد از متوسط کشورهای سازمان همکاری و توسعه پایین

تقریبا مشابه ایران بود. رشد  1934های رفاهی زندگی شهروندان را ارتقاء بخشد. تولید ناخالص داخلی ترکیه تا سال شاخص

 2414، چنان بود که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2442ویژه پس از سال مداوم اقتصاد ترکیه در سه دهة گذشته و به

زمان با این روند رو به رشد دولت ترکیه هم 26ای بیش از دو برابر ایران.رسید ــ و با درآمد سرانهمیلیارد دالر  324به بالغ بر 

سو، و پس از بحران اقتصادی آن سال در به این 2442های رفاهی و اجتماعی موفقی را نیز اجرا کرد. از سال اقتصادی، سیاست

منظور ارائة خدمات را، در به« گذاری منسجمالعاتی و سیاستساز اطپارچهنظام یک»ترکیه، دولت تصمیم گرفت تا یک 

مند، پیاده کند و توانست تا ظرف کمتر از پنج سال نهاد حمایت اجتماعی و رفاهی خود را به نهادی کارآمد تبدیل حمایتی هدف

اجتماعی و نظام  های، بانک اطالعات حمایت2413کند. بر اساس گزارش سازمان همکاری کشورهای اسالمی در دسامبر 

 27نرخ فقر ملی از »که نتیجه آن 27های اجتماعی ترکیه بوده است.گذاری دو رکن اساسی در نظام حمایتپارچه سیاستیک

رسید، و  2412در  4633به  2442در  4644یافت، ضریب جینی از « کاهش 2449درصد در  1361به  2442درصد در سال 

چنین دولت ترکیه توانسته است تا نرخ افزایش یافت. هم 2412در  46722به  2441در  46641شاخص توسعة انسانی از 

، 1991، 1994های رقم شاخص گرسنگی در ایران طی سال 23زیر یک درصد نگه دارد. 2411تا  1993گرسنگی را از سال 

شاخص گرسنگی طی بیست  درصدی در 64برآورد شده است. این کاهش  4و  661، 764، 361به ترتیب برابر با  2411و  2444

حال هنگامی که به نماگر افراد دچار سوء با این«. دارد« گرسنگی پایین»حکایت از رسیدن ایران به سطح کشورهای با »سال، 

وزنی و مرگ و میر کودکان کاهش یافته است، اما نسبت افراد دچار گونة دیگری است. اگرچه کمکنیم، وضع بهتغذیه نگاه می

، به میزان پنجاه درصد افزایش داشته است. جمعیت نزدیک به چهار میلیون نفر در سال 2411تا  1994ز سال سوء تغذیه ا

چه افزایش چشمگیر تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها را طی سه سال اخیر در چنان 29در ایران دچار سوء تغذیه بودند. 2411

 تر نیز شده است.نسبت وخیمویژه سوء تغذیه بهخص گرسنگی و بهتوان ادعا کرد که وضعیت شاتحلیل خود وارد کنیم، می

                                                                                                                                                                                                 

 دهدهای بانک جهانی نمایش میکه بر ااطالعات بانک اقتصادی کشورها را بر اساس داده tradingeconomicsچنین پایگاه اینترنتی هم
http://www.tradingeconomics.com/turkey/gdp 

 دالر. 4763در برابر  14941.  26
گزارش شمارة ماعی؛ دفتر مطالعات رفاهی. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ معاونت رفاه اجت«  های حمایت اجتماعی در ترکیهبرنامه». رك.  27
 .1393. مهرماه 22

بعدی گرسنگی سه نماگر وزنی را، که عبارتند از برای انعکاس ماهیت چند Global Hunger Index(GHI). شاخص جهانی گرسنگی یا  23
های گرسنگی و نگاهی به شاخص»است. رك. طور مساوی در یک شاخص واحد ترکیب کرده وزنی کودکان و مرگ و میر کودکان، بهغذایی، کمکم

 14. ص 1393. تیرماه 17گزارش شمارة وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ معاونت رفاه اجتماعی؛ دفتر مطالعات رفاهی. «  وضعیت ایران
 مقایسه کنید با 

von Grebmer, Klaus, Amy Saltzman, Ekin Birol, Doris Wiesmann, Nilam Prasai, Sandra Yin, Yisehac 

Yohannes, Purnima Menon, Jennifer Thompson, Andrea Sonntag, 2414 Global Hunger Index. International 

Food Policy Research Institute (IFPRI): 2414. pp. 41-42 
 .13-14جا. صص همان، «های گرسنگی و وضعیت ایراننگاهی به شاخص. » 29
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دست دهد تا تری از وضعیت اجتماعی و رفاهی کشور بهتواند تصویر روشنها میارائه و بررسی برخی دیگر از شاخص 

ات دکتر حسین راغفر، های این حوزه داوری کنیم. بنا بر تحقیقگذاریبر این اساس بتوان در مورد دستاوردها و نتایج سیاست

به بعد، با  1334گیرد. از سال روندی نزولی می 34رسد و از آن پس تا سال به اوج خود می 67و  1366منحنی فقر تا سال 

توانست پشتوانة مالی مناسبی یابد ــ که این افزایش خود میویژه با جهش قیمت نفت، افزایش میکه منابع مالی حکومت، بهآن

امروز، بنا بر آمار منتشره نشدة  34یابد.های توسعه و تامین اجتماعی باشد ــ اما منحنی فقر روندی صعودی میبرای برنامه

منحنی نابرابری وضعیت مشابهی  31درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. 34شود که بیش از نهادهای رسمی، برآورد می

های مستقیم به خانوارها، وضعیت نابرابری قدری بهبود پیدا یارانه و پرداخت 1333داشته است. با این تفاوت که پس از سال 

های ها با مالحظهکند. البته برخی از اهل نظر، در تحلیلی قابل تامل، بر این باورند که آمارهای ارائه شده در این سالمی

که همین آمارها را نیز معیار قرار نارائه شده است و از اعتبار علمی برخوردار نیست. با این حال چنا« جناحی»و « سیاسی»

تنها، با توجه به صعود درآمدهای ارزی، بر افزایش ، نه33های بعد از های سالدهیم، ناگزیریم که بپذیریم که کاهش نابرابری

چنین باال قدرت خرید افراد مبتنی نبوده است، بلکه، با توجه به آمار فقر، به بهای فقیرتر شدن جمعیت، کاهش قدرت خرید و هم

که سه دهک باالی ها افتاد عبارت بود از اینرفتن نرخ بیکاری حاصل شده است. به روایتی، اتفاقی که با هدفمند کردن یارانه

جامعة مصرف خود را کاهش داد و برای مدتی به قدرت خرید دهک پایین افزوده شد. با این حال پس از کاهش ارزش پول، 

 شدت کاهش پیدا کرد. ایین جامعه بهقدرت خرید طبقات متوسط و پ

چه نرخ های رفاهی را باید در کلیت ساختار اقتصادی یک کشور بررسی کرد. چنانالزم به تذکر است که شاخص 

توان ادعا کرد های اخیر را نیز در تحلیل وضعیت اجتماعی و رفاهی ایران لحاظ کنیم، میچنین تاثیر تورم در سالبیکاری و هم

درصد، و  1461های اجتماعی و رفاهی در ایران سخت ناامید کننده بوده است. نرخ بیکاری امسال را گذارید سیاستکه عملکر

گیر در اند. این نرخ بیکاری چشمدرصد، برآورد کرده 24آیدــ باالتر از تر هم مینظر واقعیتر ــ که بهگیرانهبا محاسباتی سخت

شود. چنین وضعیتی از فقر و دهد، خود به افزایش فقر منجر میت خرید افراد را کاهش میای که قدرگسیختهکنار تورم لگام

های اجتماعی، از جمله گسیختگی افراد از جامعه است. بیراه نیست اگر بگوییم بیکاری منشا بسیاری از فسادها و ناهنجاری

هایی که قرار گذاریبری افزود. ناکارآمدی سیاستفقر و بیکاری و نابرا« صفرای»های رفاهی بر گذاریسیاست« سرکنگبین»

 چنان عمل کرد که فسادی در نهادهای اخالقی موجود ایجاد شد. « ناخواسته»های اخالقی را گسترش دهد، بود ارزش

                                                           

 تگو با نگارنده.. حسین راغفر در گف 34
 اند.میلیون و چهارصد هزار تومان در ماه درآمد دارند، بررسی کرده 1ای که کمتر از نفره 4. در این آمار خط فقر را بر اساس خانوارهای  31
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جتماعی های اهای رفاهی و  هزینهرسد که نسبت منابع مالیِ هزینه شده در حوزهکه متذکر شدیم، به نظر نمیچنان 

طور عمومی به تولید ناخالص داخلی در ایران طی دهة گذشتة کمتر از ترکیه بوده باشد. اما نتایج و دستاوردهای آن به

چشمگیری متفاوت است. به گمان بسیاری مشکل اساسی را باید در ساختار اقتصادی و نهادهای ایران جستجو کرد. پرسش این 

تواند پرتویی بر موانع و مشکالت رفاهی در ایران در کجاست؟ پاسخ به این پرسش می است که مشکل ساختار اقتصادی و نظام

 32های حوزة رفاه در ایران بیاندازد.گذاریسیاست

 گذاری رفاه در ایران؛ موانع و مشکالت. ساختار سیاست3

دیگر از نهادهای نوآیین، در اعراض  چون بسیاریهای اجتماعی در ایران، همگذاریبیراه نخواهد بود اگر ادعا کنیم که سیاست

رو ناکارآمدی و فقدان اثربخشیِ های سیاسی، شکل گرفته است. از ایناز مبانی نظری آن، و اغلب تحت تاثیر ایدئولوژی

چنین متولیان امور رفاهی که برخی منتقدینِ اهل نظر و همرفاهی دور از انتظار اهل نظر نخواهد بود. چنان هایگذاریسیاست

ای که گذشت، بنیان عقالئی استواری نداشته است. اگرچه ویژه در دهههای اجتماعی در ایران، بهگذاریگویند، سیاستمی

توان از اسناد قابل تامل این حوزه در نظر گرفت، اما به ثمر ن اجتماعی را میقوانین خوبی مانند ساختار نظام جامع رفاه و تامی

گذاری عمومی و اجتماعی در ایران تفسیر توان به مشکلی ساختاری در سیاستسال، می 14ننشستن عمدة مفاد آن را پس از 

دِ شهروند باید چونان مسئولیت اجتماعی گذاری اجتماعی در این معنا باشد که مخاطرات اجتماعیِ فراگر بنیان سیاست 33کرد.

مشترکی تلقی شود، پس باید وجود اجتماع شهروندان یا اقتدار عمومی را مفروض گرفت که یکی از وظایف جوهری آنْ تامین 

 وسیلة موسسات خیریه، یاآن دسته از نیازهای رفاهی شهروندان، از طریق نهادهایی کارآمد، است که در نهاد بازار و یا به

تی اچ مارشال بازگردیم. تامین « شهروندی اجتماعی»جا باز باید به نظریة شوند. در اینهای خانوادگی مرتفع نمیحمایت

گاه که گذاری اجتماعی است، متاخر بر حقوق مدنی و حقوق سیاسی بود. به عبارتی آن، که مبنای سیاست«حقوق اجتماعی»

شود، و نهادهایی که ای که فردِ شهروندْ مبنای آن قرار گرفته است، تضمین میدر جامعهها و حقوق افراد لحاظ قانونیْ آزادیبه

های یابند، تقاضای حقوق اجتماعی نیز، که فرصتهای اجتماعی را در روابط کار به عهده دارند استقرار مینمایندگی منافع گروه

                                                           

اری رفاه در ایران گذکه مبنایی برای بررسی و نقادی تطبیقی سیاست «اجتماعی گذاریسیاستبنیادهای نظری دولت رفاه و ». در اینجا، بخش  32
گذاری رفاه حذف شد. در این بخش به وجوه مهم صورتِ معقول سیاست« تئوریک بودن»در این گزارش بود، با نظر ارزیاب محترم گزارش، به دلیل 

از مبانی مفهومی نهادها  گذارانهای رفاهی در ایران به اعراض سیاستتوفیق سیاستنظر نگارنده یکی از دالیل عدمو نهادهای آن اشاره شد بود. به
 اند.یابد، اتخاذ شدهگذاری رفاه در آن امکان ظهور میگردد که در خال شرایط مفهومی و نهادی که سیاستهایی بازمیو سیاست

 در اجتماعی تامین سازمان استراتژیک برنامه سند اولین تدوین ،1373 سال در سازمان جامع برنامه تدوین»که در گزارشی آمده است: . چنان 33
 تامین و رفاه وزارت راهبردی ریزیبرنامه شورای در آن تصویب و اجتماعی تامین سازمان عملیاتی و راهبردی برنامه اولین تدوین ،1333 سال

 راهبردی امهبرن سومین تدوین نهایت در و 1339 سال در اجتماعی تامین سازمان عملیاتی و راهبردی برنامه دومین تدوین ،1337 سال در اجتماعی
 مورد استراتژیک هایبرنامه کامل اجرای به منجر یک هیچ 1394 سال در متوازن امتیازی کارت مدل اساس بر اجتماعی تامین سازمان عملیاتی و

 22. قتصاددنیای ا« چیست؟ ایران در اجتماعی تامین مسائل ریشه »اجتماعی،  تامین سازمان مدیره هیات مشاورین ك.  گروهن«. است نشده نظر
 .1392مرداد 
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گذارد، مطرح فاهی)بهداشتی، آموزشی و ...( در اختیار افراد میبرابر کنش اجتماعی و سیاسی را در کنار تامین حداقل نیازهای ر

 خواهد شد. 

گذاری اجتماعی در اعراض از مبانی نظری آن شکل گرفت، متعرض این واقعیت هستیم گوییم سیاستهنگامی که می 

دمات اجتماعی بود؛ های اجتماعی در درون کلیتی پا گرفت که فاقد درکی عقالئی از چرایی دخالت دولت در خکه سیاست

ای از مخاطرات اجتماعی ببینیم، خدمات که مبنا را بر مسئولیت مشترك جامعه در محافظت از فرد در برابر پارهجای آنبه

 34شد.ای به مردم پنداشته می«هبه»های دولت چونان دیدیم.  بر این مبنا کمک« پدرمآبانه»اجتماعی را بر بنیاد رویکری صرفا 

های اجتماعیِ گذاریتنها سیاستنیز چندان عقالئی و بهینه نبود. به بیانی، نه« هبه»ن، حتی تخصیص این عالوه بر ای

الزم بود.  36های اجتماعی نیز فاقد کارآمدینبود، بلکه تخصیص منابع و تدوین و اجرای برنامه 31اثربخش« پدرمآبانه»

نیافتگی نهادهای دهای بخش عمومی است که این را نیز باید در توسعهها خود تالی ناکارآمدی نهاها و برنامهناکارآمدی سیاست

 اقتصادی و دولت در ایران جستجو کرد.  -اجتماعی

توسعة یک بروکرراسی عقالئی و غیرشخصی است. بنا به گفتة برخی از متخصصین جا، عدمیک مشکل عمده در این 

که تابع عقالنیتی علمی و معطوف به مصالح عمومی جای آنمی، بههای عموگذاریمنصبان حکومتی در ایران، سیاستو صاحب

شود. نگاه غالب، و نه مطلق، میان مدیران و بازیگران بخش عمومی به دولت باشد، عمدتا تحت تاثیر روابط سیاسی اعمال می

نگرند. از آن گذشته و ثروت میچون منبع قدرت معنای ابزاری برای تامین مصالح عمومی، بلکه هموجود دارد که دولت را نه به

چنین فقدان فرهنگ ها و همگذاری عمومی از جانب حکومتوجود برنامة منسجم سیاسی و سیاستدالیلی، از جمله عدمبه

ها، وجود دارد. چنین ها و چه میان سازمانگر میان مدیران، چه در درون سازمانعقالئی در نهادهای اداری، رقابتی ویران

، یکی از عوامل بازتولید ناکارآمدی و اتالف منابع در دستگاه «هازیرآب زدن»منصبان گفتة یکی از صاحبی، یا بههایرقابت

های فردی و پیگیری منافع شخصی و جناحی مدیران و بازیگران بخش عمومی آفت نهادهای بروکراسی کشور است. رقابت

یاد کرد. این شرایط از جمله در نهادهای اجتماعی و رفاهی بخش « انسداد نهادها»عمومی است که شاید بتوان از آن به 

 74 از بیش با کشور اداری سازمان ترینبزرگ»ویژه سازمان تامین اجتماعی، سخت مشهود است. تامین اجتماعی عمومی، به

 پرداخت تعهدات حوزه در نفر میلیون 14 از بیش و درمان حوزه در نفر میلیون 31 حدود»است و « انسانی نیروی هزار

 ترینبزرگ از یکی و( شستا) گذاریسرمایه سازمان ترینبزرگ همچنین،»را تحت پوشش دارد.  37«(آینده و حال در)مستمری

توان از دو به چنین سازمانی البته می«. شوندمی محسوب سازمان این هایدارایی جمله از نیز( کارگران رفاه) کشور هایبانک

 هاد اداری بزرگ و تاثیرگذار در وضعیت رفاهی ایرانیان، و یا منبعی بزرگ از ثروت و قدرت.منظر نگاه کرد: یک ن

                                                           

های اجتماعی گذاریسیاستبر « کمیتة امدادی»های اجتماعی این مسئله را تسلط رویکرد گذاریسیاست. برخی از شاغالن حکومتی حوزة  34
 اجتماعی. گذاریسیاست چندان گسترده از نظامعنوان بخشی نهشود، اما بههای رفاهی یافت میها کمابیش در همة نظامگونه سیاستخوانند. اینمی

31. effectiveness 

36. efficiency 

 . رك. همان. 37
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در که در گزارشی که از سوی گروه مشاوران سازمان تامین اجتماعی تدوین شده است، در طول شش سال چنانهم 

 برعهده را آن مدیریت مسئولیت مدت، اهکوت زمانی هایدوره هفت مدیر عامل، در»، 92تا  1336، از سازمان تامین اجتماعی

عالوه بر  33«.اندکرده تغییر هادوره اغلب در زیرمجموعه هایشرکت و مختلف سطوح در مدیران و معاونان آن تبع به. اندداشته

و  های اقتصادی تابع سازمان تامین اجتماعی، از جمله مدیریتکه آگاهانِ این حوزه متعرضند، منابع بنگاهاین، چنان

چون فرصتی برای نفعان سیاسی و برخی مدیران حکومتی، همهای زیر مجموعة شستا، در نظر ذیهای شرکتمدیرههیئت

گرایانه و پیگیری منافع شخصی در شدن روابط خاصای از نهادینهشود. این خود نشانهتقسیم غنایم میان نزدیکان نگریسته می

(، و عملکرد آن باید معطوف به مصالح عمومی، باشد. در تحلیل universalیا کلی) گرانهادی است که در ذات خود باید عام

 برای الشرایطیجامع و قبول قابل مرجع هیچ»شود که مدت مدیریت سبب میهای کوتاهگروه مشاوران، تغییرات و دوره

 مختوم جا همین به اوران مساله راوجود نداشته باشد. گروه مش« ساختاری و ایریشه مشکالت و مسائل برابر در پاسخگویی

 به سازمانی، رهبری الگوی گیریشکل عدم بوروکراسی، تشدید اجرایی، و مدیریتی مختلف سطوح در روزمرگی ایجاد» بیند:نمی

 سطوح در اساسی و استراتژیک مباحث فقدان نفعان،ذی همسوییعدم و واگرایی مخرب، غیررسمی هایگروه آمدن وجود

و  گذاشته اثر یکدیگر بر پیچیده ایگونه به «مدیریتی تغییرات» موضوع با ارتباط در دیگر عارضه و نشانه هاده و ارشد مدیران

 «. پذیرندمی تاثیر ]از یکدیگر[

های غیرعقالیی و برخاسته از امیال شخصی و تصمیمی مطالعه شده، البته در چهارچوب یک بروکراسی سیاست 

 تغییر یا تصویب»چه در گزارش مورد اشارهْ ذیل توان در آنها را مینیست. مصداقی از این سیاستغیرعقالیی دور از انتظار 

 آمده است، مشاهده کرد:« آن عواقب گرفتن نظر در بدون تعهدآور مقررات و قوانین

سازمان برای تاسیس مراکز درمانی یا بیمارستان در مناطق مختلف بدون در نظر گرفتن توجیه الزام »

تصادی، افزایش یا کاهش دوره خدمت و بازنشستگی پیش از موعد، حذف فرانشیز خدمات درمانی، قبول اق

اند و... سازمان را دچار تعهد پرداخت حق بیمه برای حرف و مشاغلی که تاکنون تحت پوشش بیمه نبوده

ازمان ایجاد کرده و مسائل و مشکالت متعدد کرده است. این قوانین و مقررات بار مالی سنگینی را برای س

 39«اند.ها همچون تراز منفی تعهدات یا تراز منفی نقدینگی را باعث شدهبخشی از نشانه

های متولی آن در ایران، عمدتا درگیر دو مشکل نهادی هستند. یک مشکل های اجتماعی و سازمانگذاریسیاست 

های اجتماعی و رفاهی میان ها حوزهحلمشکالت و راه نیافتگی نهاد بروکراسی و فقدان درکی عقالئی ازعبارت از توسعه

بازیگران این نهاد است. مشکل دیگر، که پیوندی متقابل با مورد اول دارد، در این است که منابع این حوزه بازیچة مناسبات 

 سیاسی و مقاصد شخصی و جناحی شده است. 

                                                           

 . همان. 33
 . همان. 39
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گذاری اجتماعی نیست. هنگامی که از ی سیاستهای متولها و سازمانگذاریاما مشکل تنها محدود به سیاست 

اقتصادی مانند  -توان از ساختار نظام اقتصادی کشور و نهادهای اجتماعیشود نمیگذاری اجتماعی سخن گفته میسیاست

نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی غافل بود. وجود نهادهای صنفی نیرومند، که حقوق اعضا را محافظت و منافع ایشان را 

اندازی اصحاب قدرت بر منابع خدمات اجتماعی کند الزمة مهار قدرت نهادهای غیرعقالئی اداری و دستنماینگی و تصریح می

چنین نظام اقتصادی کشور را درگیر ساخته است، مسئلة گذاری عمومی و هماست. مشکل دیگری که تقریبا تمام نظام سیاست

تواند هر نوع تخصیص بهینة منابع و هر حوزة عمومی چنان ریشه دوانده که میفساد است. فسادی که در ساختار اقتصاد و 

 تصمیم عقالئی مهم را تحت تاثیر مخرب خود قرار دهد.

اندرسن از  -گانة اسپینگشناسی سهتوان در چهارچوب گونهگذاری رفاهی در ایران را نمینظام اقتصادی و سیاست 

و « داری الیگارشیکسرمایه»شاید بتوان نظام اقتصادی ایران را ذیل ترکیبی از  44های دولت رفاه گنجاند.داریسرمایه

داری بد...، داری خوب، سرمایهسرمایهتحلیل کرد که ویلیام باومُل و همکارانش، در کتاب « داری تحت هدایت دولتسرمایه»

توضیح  42داری رفاقتیدی ایران را با مدل سرمایهدهند که نظام اقتصاحال برخی از اهل نظر ترجیح میبا این 41کنند.معرفی می

منصبان در دولت منبع مهمی برای توفیق اقتصادی افراد است. ویژگی ممیزة این نظام دهند. در چنین نظامی، رابطه با صاحب

توار است که است. روح چنین نظامی بر این امر اس« پارتی بازی»که در افواه عمومی ایرانیان رایج است، اقتصادی، آن چنان

دهد، منابع ثروتی را که تحت کنترل حکومت است ــ از جمله صاحب منصبان، تا جایی که اختیارات و روابطشان اجازه می

داری رفاقتی، از سه سرمایه 43کنند.های مالیاتی ــ بر مبنای روابط شخصی خود توزیع میمجوزها و امتیازات قانونی و معافیت

گذاری. انحصار؛ و قیمتهای انحصار و شبهکند: اعتبارات بانکی؛ توزیع فرصتقدرت استفاده می مجرا برای توزیع ثروت و

هزار میلیارد تومان  144توان یافت که تاییدی بر ویژگی اقتصاد رفاقتی باشد. های متعددی را در نظام اقتصادی ایران مینمونه

 این ثروت از مجرای اعتبارات بانکی است. گذشته از این، به« رفاقتی»های توزیع ترین نشانهدئون معوقه بانکی یکی از بارز

و  نفوذمواردی از اعطای انحصارها به بازیگران ذی .کنند دریافت انحصاری هایامتیاز که شودمی داده اجازه هاگروه و افراد

 هایانحصار اعطای امکان هایی کهدر جا حتی»منصبان حکومت در ایران امری چندان دور از واقعیت نیست. نزدیک به صاحب

                                                           

 بنگرید به:.  44
44.Esping-Andersen, Gøsta, Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford university press. 2443. chapter 1, 

“Comparative Welfare Regimes Re-examined”. 

 . بنگرید به: 41
Baumol William J., Robert E. Litan, and Carl J. Schramm. Good Capitalism, Bad Capitalism, and the 

Economy of Growth and Prosperity. New Heaven: Yale University Press, 2447 
42. Crony Capitalism 

شوند تر هستند از مواهب و امتیازاتی برخوردار میکنند نزدیکهای اساسی را تنظیم میه سیاستآنهایی که به مقامات سیاسی ک»در این نظام .  43
 اقتصاد کسب در متداول هایبازدهی از باالتری مراتب به هایبازدهی»دهد تا ها اجازه میو به آن« که ارزش اقتصادی بزرگی برای آنها در پی دارد

  .1392دی  3. روزنامة اعتماد«. یازدهم دولت گام تریناصلی اقتصادی ادفس با مبارزه»راغفر، حسین.  .«کنند
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 مصونیت المللیبین هایرقابت مقابل در ها]یعنی نزدیکان[آن به تجاری هایحمایت ایجاد با باشد، نداشته وجود رسمی

 از باالتر مراتب به هایی]تا با[ قیمت دهندمی اجازه آنها به وارداتی هایتعرفه در دستکاری با و طریق این از. بخشندمی

 44.«کنند کسب نجومی هایدرآمد المللیبین هایبازار در متداول هایمتقی

های رانت»، اعطای «منابع غلط تخصیص»چنین برشمرد: توان اینداری رفاقتی را میبرخی پیامدهای مخرب سرمایه 

امل اقتصادی؛ توزیع فعالیت عو« افق کوتاه مدت»؛ «از گردونه خارج کردن کارآفرینان»مبتنی بر روابط شخصی، و « بزرگ

که دارای قدرت سیاسی و ثروت « رفاقتی»شفافیت فرآیندها؛ و تاثیرات سیاسی مخرب شبکة روابط ناعادالنة درآمد؛ عدم

یافته که فضا را برای فعالیت داری رفاقتیْ فساد است. فسادی سازماناما پیامد اساسی نظام سرمایه 41اقتصادی توامان است.

گرایی سازد. عامکند و مجال پیگیری و تامین مصالح عمومی را سخت محدود میشدت مخدوش میبتی بهاقتصادی سالم و رقا

شود. روحیة قلب می« داری رفاقتیسرمایه»گرایی که از ارکان مناسبات حوزة عمومی در عصر جدید است، در ورطة خاص

به « داری رفاقتیسرمایه»شود، در گرداب سبب می سازی روابط میان اشخاص راسازی و عقالئیداری که غیرشخصیسرمایه

انجامد. حتی اگر از نگاه تجددستیزانة متولیان سیاسی و کردن روابط، باندبازی و فساد در حوزة عمومی میشخصی

ی رقابتی داردانستند به دنیا نظر کنیم، آنگاه سرمایهداری را تباه میکه سرمایه 92تا  1334های گذاری عمومی در سالسیاست

گذاری عمومی، از جمله گمان تباهی مضاعف است: تباهی در تباهی که فقر و نابرابری و فساد حاصل از آن است. سیاستبی

جا تابعی از منطق فساد خواهد بود. در گذاری اجتماعی، که ابزار دولت برای تامین مصالح عمومی است، خود در اینسیاست

ان آن است که فقر را مرتفع ساخته و نابرابری را متعادل کند و نه در دولت ــ با وجود چنین سیستمی که نه بازار را تو

مدت با فساد میسر بوده است، تداوم فقر و نابرابری  -ای بلندسیاسی مولد فساد ــ اجماعی برای مبارزه -های اقتصادیشبکه

های اجتماعی نابرابری، عامل بسیاری از فسادها و ناهنجاری ویژه در کناردانیم که فقر، بهپیامدهایی ناگزیر است؛ و البته می

ترین موانع سیاست گذاری خود یکی از مهمدیگر نیز هست. از این منظر نهادهای مولد فساد در نظام بروکراسی و سیاست

 تفاوت باشد.یتواند نسبت به این فساد بگذاری رفاهی نمیبندی در سیاسترفاهی موثر است و هر نوع اصالح و اولویت

 گذاری اجتماعی و رفاهیهای سیاست. اولویت4

مدت که از  -های کالنِ بلندتوان به دو دسته تقسیم کرد. نخست اولویتگذاری عمومی در حوزة رفاه را میهای سیاستاولویت

ها از صرف اقدام تگذاری عمومی است. اعمال این دسته از اولویحوزة رفاه فراتر رفته و ناظر بر کلیت نظام سیاست

تر است. دولت و میان نیروهای سیاسی برای اصالحاتی جدی 46رود و نیازمند اجماعی درون دولتحکومت)قوة مجریه( فراتر می

گذاری سیاستو  بستری سالم برای اقدام سیاسیایجاد هایی را اتخاذ کند که معطوف به باید مجموعه سیاست

                                                           

 . همان. 44
 ك. همان.. ن 41
معنای قوة مجریه تداول یافته، ریاست ها به غلط بهکنیم که در این گزارش منظور از دولت، که در افواه عمومی و رسانه. دوباره تاکید می46

 است. stateجمهوری یا قوة مجریه نیست، بلکه 
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گیرد. بدون شک ایجاد اصالحاتی ها قرار میدر کانون این سیاست فسادمداوم با  مبارزةباشد.  عمومی عقالئی و ملی

خواری را مسدود و رانت« پارتی بازی»های فردی و جناحی را درون دستگاه بروکراتیک کاهش دهد و مجاری نهادی که رقابت

یتی تحلیل کنیم که فساد در درون آن صورت مصداقی و در مظاهر آن، بلکه در کلکند، مستلزم آن است که فساد را، نه به

مدت باید در نظر گرفت، ایجاد بسترها  -های کالن و بلندیابد. موضوع اساسی دیگری که در سیاستمجال رشد و گسترش می

های صنفی و اجتماعی مختلف باشند. است که نمایندة گروه تشکیل و تقویت نهادهای صنفیهای الزم برای و حمایت

های و وجود نهادهای موثری است که نمایندة واقعی گروه تعمیق تقسیم کار اجتماعیعه در گروی پیشرفت یک جام

های مولد ثروت و اندیشه ــ باشند و موازنة نیروها را در جامعه و دولت تعادل بخشند. بسیاری از ویژه گروهمختلف ــ به

 یابد.هادها شرایط امکان میگرایی، در زمینة وجود این نجانبههای اجتماعی، مثل سهسیاست

مدت حوزة اجتماعی دانست.  -مدت و میان -های کوتاهگذاریتوان شامل به سیاستها را میسطح دیگری از اولویت 

کنیم. یکی از اند اشاره میهایی که برخی کارشناسان دانشگاهی و مدیران حکومتی بر آن انگشت نهادهجا به اولویتدر این

است. پیشتر تحلیلی از  گذاری و متولی امور اجتماعی و رفاهیکارآمد ساختن نهادهای سیاستا هنخستین اولویت

جا متذکر شویم که از آن جهت که اند ارائه دادیم. باید این نکته را در اینکه نهادهای دولتی خود بستر تولید ناکاآمدیاین

تر شدن روابط فراهم سو زمینه را برای هرچه شخصیند، از یکنهادهای متولی امور رفاهی منابع قابل توجهی در اختیار دار

 گذارد. های قابل توجهی به دوش دولت و جامعه میکنند، و از سوی دیگر ناکارآمدی در این نهادها هزینهمی

کارهای های فقر و راهمطالعة علل و ریشهاست.  فقرگذاری اجتماعی مسئلة دیگر اولویت بسیار مهم سیاست 

گیرد. به عقیدة برخی ربط قرار میهای حکومتی ذیهای دستگاه، باید از جمله مواردی باشد که در صدر اولویتآن کاهش

است. از این منظر نابرابری با طیف وسیعی از مشکالت در رابطه  نابرابریترین بحث حوزة رفاهی مسئلة کارشناسان مهم

یافته نابرابری را در جامعه زند و فساد سازمانساد به نابرابری دامن میترین این مشکالت مسئلة فساد است. فاست، که مهم

زایی اشتغالاست. نرخ باالی بیکاری در کشور و عدم اشتغالسازد. دیگر موضوع بسیار اساسی حوزة رفاه، نهادینه و تعمیق می

ای ار کردن برای افراد بیش از مسئلهتواند تاویل شود. اشتغال و فرصت کهای گذشته خود یک بحران اجتماعی میدر سال

سازد. جمعیت پرشمار بیکار یک جامعه، صرفا اقتصادی است. با کار است که فرد خالقیت وجودی خود را در زندگی متظاهر می

ها و شود و باری به دوش اقتصاد است، عامل بسیاری از ناهنجاریکه از تامین هزینة معاش خود ناتوان میضمن آن

کردگان، معضلی ویژه برای تحصیلتواند باشد. بیکاری و ناامیدی نسبت به آیندة شغلی، بههای اجتماعی نیز میینابسامان

های که یک زندگی مرفه برای شهروندان گذاری اجتماعی در ایران ــ که باید معطوف به تامین حداقلاجتماعی است. سیاست

سوی آموزش عالی های آموزشی، بهاست که خیل افرادی را که، از قِبَل سیاستهایی بوده باشد ــ حتی ناتوان از ایجاد زمینه
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یکی از کارکردهای  47اند، نسبت به یک آیندة شغلی، ولو نامرتبط با تحصیالت و حتی شأن ایشان باشد، امیدوار سازد.گسیل شده

کنند احساس ای که در آن زندگی میمعهنوعی که افراد نسبت به جاگذاری اجتماعی تنظیم اجتماعی است؛ بهاساسی سیاست

های اخیر رو به فزونی گذارده کردگان ایرانی که در سالدغدغة مهاجرت خیل تحصیل .43تعلق و تعهدی عقالئی داشته باشند

 گذاری اجتماعی ایران در ایفای این کارکرد اساسی است.توفیق سیاستای از عدماست نمونه

گذاران صاحب دغدغة حوزة اجتماعی است، ایجاد تاکید کارشناسان و سیاست موضوع مهم دیگری که سخت مورد 

های اجتماعی هدفمند را به مرحلة اجرا است تا با در اختیار داشتن اطالعات خانوارها بتوان سیاست بانک اطالعاتی دقیقی

های همگانی، که دو اولویت ن یارانهمند کرددرآورد و از اتالف و انحراف منابع جلوگیری کرد. اصطالحات حوزة بیمه و هدف

شوند. یکی از عوامل توفیق ترکیه واسطة وجود یک بانک اطالعاتی دقیق ممکن میگذاری اجتماعی است، تنها بهمهم سیاست

استقرار نظام ها و در ارائة خدمات رفاهی و اجتماعی، وجود یک بانک اطالعاتی شفاف بوده است. اصالح در حوزة بیمه

اند. موضوع دیگری که دغدغة گذاری اجتماعی دانستهرا نیز، که توصیفی از آن را پیشتر آوردیم، دیگر اولویت سیاست چندالیه

است. اتالف و انحراف قابل توجه منابعی  نشتی بودجهو حل مشکل  ریزیاصالح نظام بودجهبرخی از منتقدان است، 

 یابد، موضوع اعتراض این منتقدان است.ی و رفاهی تخصیص میهای اجتماعهای متولی سیاستکه به نهادها و دستگاه

نظر برخی صاحب نظران باید تمهیدی برای رفع گذاری اجتماعی کارآمد است و بهموضوع دیگری که از موانع سیاست 

ی رفاهی هاهای اثربخشی و کارآمدی سیاستتواند زمینههایی است که میدر حوزه نگاه امنیتی مشکل وجودآن اندیشید، 

داری کودکان معلول و را ارتقاء بخشد. مشارکت نهادهای اجتماعی و مدنی در ارائة خدمات اجتماعی، اعم از ترك اعتیاد، نگه

تواند تاثیرات مثبت رفاهی و اجتماعی برای جامعه داشته باشد. اما چنین امری که به تقویت نیروهای اجتماعی ها میمهد کودك

های اصالح و شود. در جدول پایین، رئوس اولویتای مالحظات امنیتی مردود اعالم میمبنای پاره انجامد، برو مدنی می

 گذاری در حوزة رفاه به اشاره آمده است.سیاست

 

 

 

                                                           

 زایی اشتغال میزان گذشته سال 14 طی گفته است که بیکاری ، درباره1393جمهور، اخیرا در بهمن ماه  رئیس اول معاون جهانگیری، . اسحاق 47
 از دولت جدید گزارش »رك:  .است کننده نگران کشور در کرده تحصیل نیروهای بیکاری وضعیت متاسفانه بوده و صفر به نزدیک کشور در خالص

 .1393بهمن  3. الیناقتصاد آن« التحصیالنفارغ بیکاری

. بحث دستمزدهای نازل، که مورد تاکید برخی کارشناسان است، در همین چهارچوب قابل طرح است. از این منظر دستمزد یک پارامتر صرف  43
شوند و از قِبّل این رقابتی یابد، مشاغل نیز رقابتی میمی که امنیت شغلی و امید به آیند افزایشاقتصادی نیست. با باالرفتن دستمزد عالوه بر این

 یابد.وری نیروی کار افزایش میشدن مشاغل، مهارت و بهره
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 ست رفاه در ایرانها و اصالحات در سیااولویت

گذاری عمومی عقالئی و ملی: ایجاد بستر نهادی سالم برای اقدام سیاسی و سیاست

 گیردارزه با فساد در کانون چنین اصالحاتی قرار میمب

 های کالناولیت

 توسعة تقسیم کار اجتماعی و کمک به تشکیل و تقویت نهادهای صنفی 

 -های کوتاهاولویت گذاری و متولی امور اجتماعی و رفاهیکارآمد ساختن نهادهای سیاست

 مدت -مدت و میان

 

 ارائة راهکارهایی برای کاهش فقرمسئلة فقر؛ مطالعة علل، ریشه و 

 مسئلة نابرابری

 اشتغال

های مربوط به وضعیت مالی، و رفاه و ایجاد بانک اطالعات خانوارها و افراد)در حوزه

 تامین اجتماعی(

 ها و استقرار نظام چندالیهاصالح در حوزة بیمه

 ریزیاصالح نظام بودجه

 گذاری اجتماعیترفع رویکردی امنیتی از حوزة سیاس

 کارشناسان دانشگاهی و مدیران حکومتی گذاری و اصالح در حوزة رفاه؛ مستخرج از نظراتهای سیاست. اولویت1 جدول
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