
  
  
  
  
   
 

  
  
  
  

  ملت– اجتماعی در ایران، شکاف دولت سیاست

  *معصومه قاراخانی
 30/9/94:     تاریخ دریافت               

  8/3/95: تاریخ پذیرش                                     
  

  چکیده
مالت «هاي اجتماعی با تأمین رفاه و تحقق عدالت اجتماعی، نقش  سیاست

 . هستندن دولت و ملترا داشته و یکی از ابزارهاي پیوند میا» اجتماعی
هاي سیاسی از اقتدارگرا تا  اي از رژیم سیاست اجتماعی در طیف گسترده

با توجه . هاي رفاه نیست  و تنها محدود به دولتدموکراتیک تجربه شده است
توسعه سیاست اجتماعی به عنوان بخشی از که به این پیش فرض 

اي در   رویهوظایف نظام سیاسی براي ایجاد عدالت توزیعی و عدالت
تواند به عنوان یکی از ابزارهاي  کنار خصلت پاسخگویی و کارایی، می

پرسش مقاله این است که سازي در ایران تلقی شود،   ملت–پیشران دولت 
 ملت سازي را داشته –آیا سیاست اجتماعی در ایران ظرفیت پیشران دولت 

تحلیل تطبیقی است؟ براي پاسخ به این پرسش با استفاده از روش کیفی و 
مندي سیاست اجتماعی در ایران هم در گفتمان نظري  هاي ثانویه بر مسئله داده

                                                
     qarakhanim@gmail.com                    .یئطباطبا دانشگاه عالمه شناسی استادیار جامعه *
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دهد  در شرایطی که دولت  این تحلیل نشان می.  شود و هم کاربردي اشاره می
ی براي تحقق شهروندي اجتماعی را وظیفه تأمین خدمات اجتماعی و رفاه

و دچار » روزمره«، »رهاشده«دارد، با وجود یک سیاست اجتماعی که 
اش مخدوش  است، کارایی نظام سیاسی در وظایف حکمرانی» توازن عدم«

. شده و به طور بالقوه چالشی براي مشروعیت نظام سیاسی خواهد بود
عمیق شکاف میان دولت و وضعیتی که با کاهش تأمین خدمات اجتماعی، به ت

سازي در ایران را با تأخیر و دشواري   ملت–ملت  انجامیده و فرایند دولت 
 .روبرو کرده است

سازي، کارایی نظام   ملت– سیاست اجتماعی، دولت :هاي کلیدي واژه
  .سیاسی، مشروعیت نظام سیاسی

  
  مقدمه  .1

و گسترش عدالت هاي اجتماعی به منظور برقراري رفاه اجتماعی  تدوین سیاست
هایی که پس از  دولت«به ویژه . ها بوده است هاي همیشگی دولت اجتماعی از دغدغه

اکشتاین، (» وجود آمده و براي تحکیم خود نیازمند پشتیبانی مردم هستند انقالب به
روبرو هاي جدید با ضرورت ایجاد چهار تحول اساسی  به نظر آلموند دولت). 1385
» انقالب اقتدار سیاسی«، )ایجاد هویت ملی و فرهنگی واحد(» انقالب ملی«: هستند

) توزیع منابع به نحوي عادالنه(» انقالب رفاهی«، )ایجاد ساخت قدرت دولتی مشروع(
به نقل از بشیریه، ) (هاي مختلف درون زندگی سیاسی ورود گروه(» انقالب مشارکت«و 

هاي اجتماعی،  سیاستز طریق از میان این چهارکارویژه، انقالب رفاهی ا). 38: 1381
 عنوان معیاري به همواره و دارد پی در نیز را سیاسی تأثیرات اجتماعی، اثرات بر عالوه

  .است توجه مورد آنان مشروعیت سنجش براي میزانی و ها دولت کارآمدي براي
اي عادالنه و برقراري رفاه اجتماعی در  توان گفت، توزیع منابع به شیوه بنابراین می

هاي کسب مشروعیت نظام سیاسی  هاي اجتماعی یکی از پیشران یجه اتخاذ سیاستنت
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ها و  ها، قومیت گرا نمودن ملت سیاست اجتماعی نیرویی بالقوه براي هم. است
ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی نه تنها . کنند هایی است که احساس طردشدگی می گروه

هاي  کنند مرتبط است و یکی از مالك ها اتخاذ می هایی که دولت مستقیماً با سیاست
شود، بلکه موفقیت فرایند دموکراسی، رقابت در  ها محسوب می تعیین میزان موفقیت آن

عرصه اقتصادي و برقراري نظم اجتماعی و ثبات سیاسی، مستلزم کارکرد مناسب نهاد 
هاي  تدوین سیاست« تا از طریقکنند  ها تالش می  دولتاز این رو است که. رفاه است

 به نقل  O’connor, 1973 ؛ 1381هابرماس، (» اجتماعی، بقا و مشروعیتشان را تضمین کنند
هاي اجتماعی در  این ادعا نیز وجود دارد که سیاست). Dani & Haan, 2008: 62: از

هاي پسااستعماري اگرچه ماهیت بازتوزیعی داشتند اما بیشتر، اهداف مرتبط با  دولت
اند و در جهت کسب حمایت اجتماعی براي  دنبال نموده ملت سازي را –دولت 
 اقتصادي عملکرد ارتقاي ملی، امنیت اجتماعی، انسجام .اند هاي نوظهور اجرا شده دولت

 کند، همگی سازي را تقویت می  ملت–ملی که فرایند دولت  اقتصاد توان رقابت بهبود و

  .است اجتماعی سیاست به ها دولت گیري جهت از تابعی
سیاست اجتماعی «تواند خود را نشان دهد؛  ر سیاست اجتماعی به دو شیوه میآثا

تواند آثار بازتوزیعی داشته و نابرابري ساختاري را کاهش دهد یا آثار جبرانی  یا می
هاي  در ایران سیاست). 174: 1388دین، ( «داشته و محرومیت سیستمی را کاهش دهد

هاي بعد از  ت مدرن و پس از آن توسط دولتگیري دول اجتماعی به ویژه از زمان شکل
اما شواهد نشان . با طرح مسئله عدالت اجتماعی، دنبال شده است. ش. ه1357انقالب 

هاي  دهد، سیاست اجتماعی تاثیرات بازتوزیعی موفقی نداشته و به کاهش نابرابري می
ران و بح» عدالت«در حال حاضر ایران با بحران . ساختاري نیز منجر نشده است

تغییرات و توزیع ناعادالنه درآمد و نیز اذعان به وجود . روبرو است» مندسازي توان«
ها از جمله بحران فقر و نابرابري  هاي گذشته و استمرار آن مسائل اجتماعی در دهه

؛ 1383دانا،  ؛ رئیس1382باره بنگرید به مؤمنی،  در این(هاي اجتماعی  اجتماعی و آسیب
در نتیجه ناکارآمدي دولت رفاه کارساز در ) 1387 و دیگران، ؛ رفیعی1385عظیمی، 
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: 1381بشیریه، (و ضعف دولت در دستیابی به عدالت اجتماعی ) 1384دادگر، (ایران 
سبب شده تا سیاست اجتماعی که هدف آن برقراري رفاه و عدالت اجتماعی از ) 186

 عنوان یکی از مسائل هاي اجتماعی و تأمین نیازهاي اساسی است به طریق حل بحران
شاخص ھای معتبر جھانی،  پایین بودن رتبه ایران در یکی از .کنونی ایران مطرح شود

این شاخص رتبه کشورها را براساس رشد اقتصادي، انباشت .  استرفاه لگاتوم شاخص
 نشانرتبه ایران در این شاخص . 1کند ثروت ملی و نیز رفاه و کیفیت زندگی تعیین می

اگر .  اجتماعی در کاهش محرومیت و برقراري عدالت اجتماعی داردسیاستاز ناکامی 
هاي اجتماعی از طریق باز توریع عادالنه منابع در جامعه به برقراري  بپذیریم سیاست

ساز پیشبرد دولت   زمینهشود و می عدالت اجتماعی و تأمین مشروعیت نظام سیاسی منجر
یاست اجتماعی در ایران ظرفیت پیشران سازي است، پرسش این است که آیا س  ملت–

داشته است؟ براي پاسخ به پرسش، این مطالعه با اتخاذ رویکرد   ملت سازي را–دولت 
 سیاست سالمت و سیاست –تطبیقی به بررسی دو حوزه اصلی سیاست اجتماعی 

توجه به سیاست آموزش و . پرداخته است. ش.هـ1388 تا 1360هاي  الاز س –آموزش 
 دو جهت داراي اهمیت است؛ نخست این که، تأمین عدالت در آموزش و سالمت از

هاي مورد تأکید اسناد باالدستی و از جمله قانون اساسی بوده  سالمت از جمله سیاست
دوم این که، این دو سیاست منحصر به . هاي مهم حاکمیتی است و تحقق آن از کارویژه

هاي آموزش و  نفعان سیاست ه از ذيگروه خاصی نیست و تقریباً همه شهروندان جامع
ساز توانمندي  ها، پاسخ به نیازهاي اساسی جامعه و زمینه سالمت هستند و تأمین آن

سالمتی و سواد دو آزادي اولیه ) 1391(که به تعبیر سن  چنان. اجتماعی شهروندان است

                                                
-  شاخص رفاه لگاتوم زیر)Legatum Prosperity Index( اقتصاد؛ کارآفرینی و فضاي : عبارت هستند از

ایران در . تماعیکسب و کار؛ حکومت و حکمرانی؛ آموزش؛ بهداشت؛ امنیت و ایمنی؛ آزادي فردي و سرمایه اج
اگرچه ایران در حوزه آموزش و سالمت در مقایسه با .  را داشته106 کشور رتبه 142 در میان 2015سال 

هاي دیگر داراي باالترین رتبه است، اما همچنان موضوع کیفیت و عدالت آموزش از یک سو و نیز  شاخص
 .مند هستند و حوزه مسئلههاي این د ترین چالش عدالت در دسترسی به سالمت به عنوان مهم
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ست که و حق انسانی تمام افراد بشر است و محروم ماندن از این دو آزادي، تحمیلی ا
انداز  تواند چشم بررسی روند این دو سیاست می. از سوي اجتماع ایجاد شده است

  .روشنی از فرایند سیاست اجتماعی در ایران ارائه نماید
  

  مالحظات نظري پژوهش .2
  سازي  ملت–مشروعیت سیاسی و دولت . 1-2

 طریق از کند می تالش سیاسی کل جامعه آن طی که است روندي سازي، ملت-دولت

 را خود استقالل و حاکمیت خودمختاري، ظرفیت نهادي، توسعه و قدرت انباشت

 یکپارچگی و همبستگی افزایش به وابسته شدیداً هدفی چنین .دهد ارتقا و حفظ کسب،

 .است دموکراتیک نهادهاي توسعه مفهوم در ویژه به سیاسی ثبات و اجتماعی و ملی
) ملت و (نیرومند نهادي سازه به عنوان(دولت  بیشتر چه هر تکامل روندي چنین مقصد

 دو این بیشتر هرچه پیوند و )واحد هویت و داراي یکپارچه اجتماعی سازه یک عنوان به

این پیوند مستلزم برخورداري دولت از مشروعیت سیاسی ). 115: 1390زرگر، (است 
رضایت «و هم بر » خواست مردم«ضابطه این مشروعیت هم بر . در نزد ملت است

مشروعیت به دو روش متفاوت و در عین حال مرتبط با هم تعریف «. نهفته است» دممر
هاي مرتبط با سیاست  مشروعیت به یک مجموعه از هنجارها و ارزش) الف: شود می

مشروعیت در این . گردد که در ایجاد یک نظام سیاسی نقش اساسی دارند مربوط می
و تکالیف حکومت و حکومت معنا با موضوعاتی همچون مقاصد حکومت، حقوق 

کنند ارتباط  هاي انتخاب، تغییر و پاسخگویی کسانی که حکومت می شوندگان، روش
دومین معناي مشروعیت اشاره به این دارد که مردم تا چه اندازه درك ) ب. کند پیدا می

یوسفی، (» کند کنند که حکومت بر اساس یا برخالف هنجارهاي مذکور عمل می می
1379 :17-16(.  

بحران «و » دولت پر مسئولیت«در وجه کالن منابع مشروعیت سیاسی ذیل دو نظریه 
) 1384(به نظر هلد . عمدتاً بر خصوصیات نهادي یک نظام سیاسی اشاره دارد» مشروعیت
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تر قدرت دولتی توانایی  طبق این دو نظریه؛ اول آن که، قدرت حکومتی یا به عبارت کلی
اي است در دست کارگزاران  بدین ترتیب قدرت وسیله.  دارداقدام به عمل سیاسی مؤثر را

آن را به کار گیرند و حتی در شرایطی  هاي دسته جمعی، تا در چارچوب نهادها و سازمان
ها را  کند، منابع این نهادها و سازمان ها را محدود می که مقررات نهادي، حوزه فعالیت آن

قدرت دولت دموکراتیک در نهایت به دوم، . در جهت مقاصدي معین به کار اندازند
یا مشروعیت آن بستگی دارد ) پردازان دولت پر مسئولیت نظریه(پذیرش اقتدار آن 

سوم، چنانچه قدرت دولت با توانایی آن براي حل ). پردازان بحران مشروعیت نظریه(
 شود، سنجیده شود مشاهده خواهد شد که مرتباً مشکالت و ادعاهایی که با آن روبرو می

چهارم، ظرفیت دولت براي انجام اقدامات . در حال از میان رفتن است] قدرت دولت[
از دیدگاه . یابد رود زیرا اقتدار یا مشروعیت آن مرتباً کاهش می قاطعانه از میان می

هاي  پردازان دولت پر مسئولیت، رابطه سفت و سخت میان حکومت و گروه نظریه
فزاینده ناشی از افزایش انتظارات و کاهش تمکین تبیین توان با تقاضاهاي  اجتماعی را می

کنند که  پردازان بحران مشروعیت نیز به نوبه خود بر این مطلب تأکید می نظریه. کرد
ها و هنجارهاي تثبیت شده سنتی را از بین  چگونه مداخله بیش از حد دولت، ارزش

ها را در معرض  یعنی آن. کشاند برد و مسائل هرچه بیشتري را به عرصه سیاست می می
اند، قدرت دولت  طرفداران این دو نظریه مدعی. دهد بحث و کشمکش سیاسی قرار می

روي  از دیدگاه اول این تقاضاها زیاده. شود در مواجه با تقاضاهاي فزاینده تضعیف می
ت آیند که دول ناپذیر تناقضاتی به شمار می شوند و از دیدگاه دوم نتیجه اجتناب قلمداد می

  ).360 – 359: 1384هلد، (درآن گرفتار است 
اگر چه مشروعیت نظام سیاسی صرفاً به توان حکومت براي تأمین تقاضاهاي 

نظام سیاسی مشروع را بر ) 1379(شود، اما به نوشته یوسفی  شهروندان خالصه نمی
، »کارایی«این خصوصیات شامل . توان شناسایی نمود مبناي چهار خصوصیت می

به معناي توانایی » کارایی«. است» اي عدالت رویه«و » عدالت توزیعی«، »یپاسخگوی«
هاي  است و به حسب شاخص) اي جامعه(نظام سیاسی براي تأمین اهداف جمعی 
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هاي چهارگانه اجتماعی یعنی اقتصاد، سیاست، فرهنگ و  عملکرد حکومت در حوزه
 نظام سیاسی فرصت به این معنا است که» پاسخگویی«. گردد اجتماع برآورد می

به این معنا است که نظام » اي عدالت رویه«. مشارکت گسترده شهروندان را فراهم بیاورد
پذیر، مسائل جامعه را حل کند و فرصت برابري  بینی مند و پیش سیاسی به روشی ضابطه

نیز از » عدالت توزیعی«. گیري ایجاد نماید را براي دسترسی شهروندان به حوزه تصمیم
شود با  بینی می پیش. یات متمایز کننده نظام سیاسی مشروع از غیرمشروع استخصوص

هاي اجتماعی و عدم توان نظام در ترمیم و بهبود  افزایش نابرابري در توزیع پاداش
درك نابرابري از . نابرابري، رقابت براي کسب منابع ارزشمند اجتماعی گسترش یابد

 را کاهش داده و از این طریق نظام سیاسی با سوي شهروندان، باور به مقبولیت سیاسی
 –هاي تشکیل و قوام دولت  در حالی که یکی از پایه. شود بحران مشروعیت روبرو می

ملت، مشروعیت نظام سیاسی است و بخشی از این مشروعیت در گرو انجام وظایف 
  .حکمرانی دولت است

  
  رویکردهاي نظري درباره دولت و سیاست اجتماعی. 2-2

ها و  هاي اجتماعی، نقش دولت کننده توسعه سیاست  تبیینمؤثرمیان عوامل از 
اي  هاي آنان در مواجه با مسائل اجتماعی و بهبود رفاه اجتماعی از اهمیت ویژه سیاست

مفهوم دولت به دو شیوه با توسعه ) 2009(به گفته آلتوسر و بالبر . برخوردار است
 براي سیاست پذیري که دولت ه مسئولیتسیاست اجتماعی ارتباط دارد؛ یکم، درج
این مسئولیت شامل تنظیم اقتصاد . پذیرد  میاقتصادي، اجتماعی، رفاه و بهزیستی انسان

 اش و روابط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تعیین شده بازار، نهادهاي حمایت کننده
طرفی یا  م، بیدو.  کاالها و مزایا است4و توزیع فراگیر )یا بهینه سازي(براي حمایت 

                                                
1. Government 
2. Human Well- being 
3. Rationalize 
4. Prevailing 
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سوگیري دولت به عنوان نهاد تنظیم کننده در زمینه منافع متضاد و نیازهاي در حال 
تعریف مفهوم دولت بنابر چگونگی توزیع . ها در جوامع مختلف رقابت افراد و گروه

قدرت، چگونگی ماهیت اقتدار رسمی در دولت و دیگر نهادهاي اصلی، و تعریف ما از 
در پیوند این دو مفهوم، یک . شود اعی و فردي، تعیین میچیستی مسئولیت اجتم

ها و نهادها را تبیین  آید که سیستم موجود، ارزش  ایدئولوژیکی به وجود میفراساختار
  ).Reisch, 2014: 12 :به نقل از(نماید، محافظت کند، ارتقا داده و بازتولید نماید 

 نقش دولت مطرح شده هاي دولت، تنوعی از فرضیات درباره در مرور نظریه
هایی است که کیفیت و کمیت این نقش را  است و سیاست اجتماعی یکی از عرصه

تواند منبع اقتدار   فقط خدا میگرایی  یا مطلقمطابق با نظریه الوهی. سازد متبلور می
نظریه قانون طبیعی با صاحبنظرانی از جمله افالطون، ارسطو و اکویناس، . سیاسی باشد

گیرند که وجودش بایستی مسلم   در نظر می4»پدیده طبیعی«ه عنوان یک دولت را ب
به همین ترتیب، نظریه زور، با . توان به پرسش کشید فرض شود و اقتدارش را نمی

نظرانی چون فالسفه آلمان، هگل و نیچه، به این اشاره دارد که دولت به عنوان  صاحب
 که به طور جزئی در رأس مردم شکل قدرتمند و مطلق سازمان انسانی، نهادي است

در مقابل طرفداران نظریه ). Reisch, 2014: 13 : به نقل ازMurphy, 2006(قرار دارد 
و ) 1999(قرداد از جمله هابس، الك، روسو و جفرسون و از میان فالسفه اخیر، رالز 

 آن ها یا افراد دخیل در ، به این اشاره دارند که دولت توسط همه گروه2011(لوسمان 
این مفهوم از .  استشود و حکمروایی منوط به رضایت حکمروایی شونده ایجاد می

مورد قبول باقی مانده، دولت را به عنوان نهادي مورد  دولت، که در محافل لیبرال
دهد که در تضادهاي قومی و طبقاتی در جامعه، با کاربست اصل  توجه قرار می

                                                
1. Superstructure 
2. Divine 
3. Absolutism 
4. Natural phenomenon 
5. Governed 
6. Liberal circles 



   
  
  
  

 101  ...  سیاست اجتماعی در ایران، شکاف دولت 

گرایی  ین اصل اولیه زیربناي نظریه کثرتا. کند گري می میانجی »حاکمیت عامه«
  ).Ibid(گذاري است  سیاست

در سنت نظریه مارکسیستی تنوعی از تفسیرها وجود دارد اما موضوع دقیق این 
داري هژمونیک براي  هاي رفاهی به عنوان ابزارهاي سرمایه است که اساساً سیاست
در این نظریه ). Kim, 2004: 209(کنند  داري انجام وظیفه می نیازهاي کارکردي سرمایه

شود و منافع دولت مشابه منافع  طبقه مسلط تلقی می» کمیته اجرایی«دولت به عنوان 
 :Reisch, 2014 به نقل Miliband, 1969(نخبگان اجتماعی و اقتصادي مسلط است 

در قرن بیست و یکم، چهار برداشت درباره رابطه ) 1978(به گفته گلین و دیگران ). 13
هاي  این چهار برداشت در کل، با دیدگاه. ت و سیاست اجتماعی مطرح شده استدول

در بیان این چهار برداشت ) 2015(رایش . متفاوت درباره رفاه اجتماعی ارتباط دارند
  :نویسد می

یک برداشت از دولت، تفسیر جدید از نظریه قرارداد است که به 
نهادي که . داردطرف توجه  دولت به عنوان نیروي خیراندیش و بی

شود که بر سر آن رقابت وجود دارد،  باعث توازن میان منافعی می
نابرابري نظام اقتصادي اجتماعی را رفع کرده و کنترل حداقلی در 

این . اي که توسط بازار آزاد احاطه شده است، را برعهده دارد جامعه
که همه   دارد و پس از آندیدگاه، به رفاه اجتماعی رویکردي باقیمانده

نهادهاي اجتماعی نظیر خانواده و بازار شکست خوردند، دولت آخرین 
دومین برداشت، به دولت به عنوان نیروي پدرساالر . راه حل است

گاهی خوب در جامعه که منبع دخالت است و به توسعه اجتماعی و 
در این دیدگاه نقش دولت به . کند  دارد، توجه میاقتصادي حساسیت

                                                
1. Popular sovereignty 
2. Executive committee 
3. Residual 
4. Critical intervention 
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سومین برداشت ... نده تعدیات مدرنیته محدود شده استنیروي بازدار
از دولت که بیشتر در کشورهاي اسکاندیناوي رایج است، به دولت به 
عنوان ابزاري براي تغییر اجتماعی و اقتصادي، توزیع منابع و تسهیل 

این مفهوم مبناي . توسعه انسانی در همه مراحل دوره زندگی توجه دارد
اي دولت  هاي توسعه رفاهی و مبتنی بر دیدگاههاي  هاي دولت سیاست

 با بازگشتی 1980و سرانجام چهارمین برداشت که از دهه . رفاه است
کاري ایجاد شد، عقیده دارد، تأمین  به گرایش ضددولتی یا نئومحافظه

اي با بازار آزاد ضرورت چندانی ندارد و در  رفاه اجتماعی در جامعه
 ,Reisch(تخریب توانایی انسان است واقع محدودیتی براي آزادي و 

2014: 13& 14.(  
ها براي توجه به دولت نه به عنوان نهادي که به دنبال  البته از همین دهه تالش

این توجه . منافع گروه یا طبقه خاصی است، بلکه به عنوان سازمانی مستقل مطرح شد
ها بازگردانده  ثاش در بح دولت به جایگاه اصلی«در آثاري که در آن سعی شده بود 

به نظر اسکاکپول ). Skocpol & Amenta, 1986؛ 81: 1380اوانز، (گسترش یافت » شود
المللی قرار دارند که  هاي سیاسی اجتماعی داخلی و روابط بین ها در تقاطع بین نظام دولت

هاي دیگر پیشرفت  بایستی در این چارچوب عمل کنند و دوام بیاورند و در روابط با دولت
ها و طبقات است و به نفع استقالل دولت  هاي پیچیده فراتر از منافع گروه این نقش. ندکن

دولت به مثابه یک کنشگر و یک ساختار که استقالل قابل قبولی براي ایجاد . است
در یک ) 2006(کارشناس و مقدم . شود هاي اجتماعی دارد، در نظر گرفته می سیاست

هاي رفاهی، بیان کردند که  هاي مختلف در سیاست مطالعه تطبیقی درباره نقش دولت
هاي رفاه اروپایی در تحقق بخشیدن به حقوق  هاي اجتماعی در دولت سیاست

مدل دیگري از دولت . شهروندي و نیز کارکرد اقتصادها و بازارهاي کار موفق شدند
ي رفاه پس از جنگ جهانی دوم، توسعه سوسیالیستی بود که شامل شوروي سابق، اروپا

هاي اجتماعی در این جوامع مبتنی بر پیشرفت  سیاست. شرقی، چین، کوبا و ویتنام بود
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در کشورهاي درحال توسعه . و بسیج نیروي کار زنان و مردان براي صنعتی شدن بود
هاي  در اغلب این کشورها سیاست. مبانی و مسیرهاي سیاست اجتماعی متفاوت بود

در کشورهاي . ارگري و شهروندي نبوداجتماعی مبتنی بر هنجارها و حقوق ک
جنوب شرق آسیا، سیاست اجتماعی پیوند محکمی با نتایج توسعه و / اقتدارگراي شرق

هاي رفاهی در  در دوره پس از استعمار، سیاست. به ویژه با اهداف صنعتی شدن داشت
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر در جهت ملت سازي و دولت سازي و ایجاد 

ها ایجاد شدند تا بر  ها یا رژیم  ملت–ناي اجتماعی براي حمایت از ظهور دولت مب
 در ).Karshenas & Moghadam, 2006: 3-4 :تلخیص از(اساس حقوق شهروندي 

مطالعه تاریخی و تطبیقی «شود این است که  آنچه مسلم فرض میامتداد همین شیوه تفکر،
ها است و ممکن است  هاي دولت و سیاست هدرباره سیاست اجتماعی اغلب مبتنی بر نظری

هایی که خدماتی را در جهت حفظ خود از  از طریق پرداختن به دولت» سازي دولت«
ها به  حال با توجه به این بحث).Amenta, 200: 123(» دهند ارتباط یابد خطرات انجام می

 میان دولت و  تأمین خدمات اجتماعی، به شکافگردیم که کاهش این پیش فرض اولیه بازمی
موضوعی که با ارایه شواهد در . گذارد سازي تأثیر می  ملت–ملت منجر شده و بر فرایند دولت 

 .شود زمینه ایران به بحث گذاشته می

  
  روش پژوهش .3

هاي  با اتخاذ رویکرد قیاسی و با استفاده از تحلیل داده. روش این پژوهش اسنادي است
هاي ثانویه با  داده.صلی نوشتار پاسخ داده شده استثانویه، به شیوه استداللی به پرسش ا

 تا 1360هاي  سال(ها، قانون بودجه  هاي دولت مراجعه به قوانین برنامه توسعه، مصوبه
به ) 1390بنگرید به قاراخانی، (هاي دیگر  هاي مربوط به پژوهش داده و نیز )ش.ـ ه1388

اجتماعی در دو حوزه هاي کمی و کیفی مربوط به سیاست  داده .دست آمده است
هاي اجتماعی  سیاست سالمت و سیاست آموزش به عنوان دو بخش اصلی از سیاست

ها و  رویکرد تطبیقی هم از جهت بازه زمانی داده. اند به صورت تطبیقی مورد توجه بوده
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هم حوزه موضوعی، از یک سو بازنماي وضعیت سیاست اجتماعی و از سوي دیگر، 
  .الل جهت پاسخ به پرسش طرح شده استاي براي استد مایه دست

  
  و دولت در ایران سیاست اجتماعی .4
در انتقاد به عملکرد رژیم پیشین و در جهت پیروي از اهداف . ش. هـ1357 شروع انقالب با

انقالب، برقراري رفاه و عدالت اجتماعی همواره به عنوان یک مسئله مورد تأکید رهبران 
هاي اقتصادي  ضوع و اهمیت آن در اهداف و ارزشبازتاب این مو. انقالب قرارگرفت
در  (ها تبلور یافت ش و پس از آن در شعارهاي انتخاباتی دولت. هـ1357شعارهاي انقالب 

توجه به موضوع رفاه و تأمین عدالت به عنوان تکالیف ). 1380این باره بنگرید به پناهی، 
پیوستن ایران به لت اجتماعی، گذاري در زمینه رفاه و عدا حوزه قانوندولت با تحوالت 

 و التزام بیانیه کپنهاكو امضا ) ش. ه1373 اسفند (1995 در مارس اجالس توسعه اجتماعی
 و تأسیس قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب آن براي اجراي تعهدات این بیانیه،

 به برقراري این اقدامات که مصادیقی از توجه.  ادامه یافتوزارت رفاه و تأمین اجتماعی
شوند که در نظر  دولت رفاهی در حوزه سیاست مدرن ایران است، وقتی بهتر درك می

هاي قدرت نظام جمهوري اسالمی کارکردها و خدمات عمومی یا  یکی از پایه«داشته باشیم 
هاي  که از طریق سیاست) 401: 1381بشیریه، (» هایی از جامعه است تأمین منافع بخش

هاي سیاست اجتماعی از جمله  بسیاري از حوزه اکنون در ایران. شود اجتماعی محقق می
آموزش، سالمت، تغذیه، مسکن، اشتغال، امور جوانان و زنان و حتی امور قضایی در حیطه 

هاي دولتی و رسمی است و دولت در کانون  ها و سازمان وظایف اصلی دستگاه
  .دارد هاي اجتماعی قرار گذاري سیاست

ها و  هاي اجتماعی دولت ست اجتماعی به عنوان بخشی از سیاستدر مطالعات سیا
ها در جهت ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی، ارتقاي کیفیت زندگی و در نهایت  عملکرد آن

اي  ایجاد انسجام اجتماعی؛ به دو حوزه سیاست آموزش و سیاست سالمت توجه ویژه
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آموزش . ئز توجه و اهمیت استاین دو بعد از سیاست اجتماعی از چند جنبه حا. شود می
مندسازي شهروندان در  و سالمت جزء اساسی خدمات عمومی محسوب شده و به توان

همچنین، ضمن تأکید قانون اساسی و نیز . شود ها منجر می ارتقاي کیفیت زندگی آن
ش ایران، مبنی بر تأمین آموزش و سالمت به . ه1357هاي توسعه پس از انقالب  برنامه

گذاري  ریزي و سیاست هاي برنامه ترین جنبه ازهاي اساسی، این ابعاد از قدیمیعنوان نی
المللی ایران در تأمین نیازهاي مرتبط با این ابعاد نیز  در ایران هستند و تعهدات بین

عالوه براین، ویژگی دموگرافیک ایران به لحاظ . سازد ها را ضروري می توجه به آن
ها را  آموزش و سالمت، بر اهمیت این ابعاد افزوده و آنجوانی جمعیت و نیاز بیشتر به 

  .گذاري، شایسته توجه کرده است به عنوان مسائل مهم سیاست
دهد، یکی از اهداف اساسی  سیر تحوالت آموزش و پرورش در ایران نشان می

مندي افراد از آموزش و  آموزش و پرورش در گذشته و در حال حاضر تأمین حق بهره
دهد، با وجود افزایش نرخ باسوادي و گسترش  شواهد نشان میاما، . استپرورش بوده 

. التعلیم، نظام آموزش در ایران با مشکالت متعددي روبرو است پوشش تحصیلی کودکان الزم
کمبود امکانات آموزشی، توزیع نامناسب اعتبارات در سطح کشور، پایین آمدن استانداردهاي 

. ح تحصیلی، بخشی از مشکالت آموزش در ایران استکیفی و کمی آموزشی در تمام سطو
شود، مسائل آموزش و پرورش هنوز یکی از پانزده اولویت  که بیان می چنان) 1391قاراخانی، (

سیاست  بررسی). 1387بنگرید به رفیعی و دیگران، (مشکالت اجتماعی در ایران است 
 در ایران 1357 پس از انقالب هاي هاي قانونی در دولت ها و سیاست آموزش از بعد برنامه

هاي  رغم داشتن تغییرات جزیی، استمرار و تکرار برنامه ها به که این سیاست دهد، نشان می
بنگرید به قاراخانی، (اند  هایی است که به درستی اجرا نشده پیشین بوده و یا تکرار سیاست

 دارد، چنانچه این چالش ادامه هزینه اجتماعی در حوزه آموزش نیزدر مورد ). 1390
در دولت » هزینه آموزش از تولید ناخالص داخلی«دهد، میانگین  ها نشان می بررسی

 3,3 درصد، در دولت خاتمی 3,3رفسنجانی   درصد، در دولت هاشمی3,9موسوي 
این رقم به گفته ). 2014همان، (  درصد بوده است3,7نژاد  درصد و در دولت احمدي
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خبرگزاري ایلنا، ( درصد تقلیل یافته است 8/1 به 1392معاون آموزش ابتدایی در سال 
هاي نظام آموزش و پرورش، همانند  دولت یازدهم نیز در تداوم چالش). 1394
ساماندهی و بهسازي منابع انسانی، توسعه مشارکت در آموزش و هاي پیشین  دولت

 جمله ازرا ریزي عملیاتی و تمرکززدایی   مدیریت آموزشگاهی، بودجهيپرورش، ارتقا
ارتقاي «شعار را با » عدالت آموزشی«راهبردهاي وزارت آموزش و پرورش دانسته و 

جلب البته . در دستور کار خود قرارداده است »نمشارکت مردم و سیاست گذارا
هاي  هاي توسعه دولت مروري بر برنامه. مشارکت مردمی سیاست جدیدي نیست

ی از مسئولیت نهادي خود که در قانون ها بر واگذاري بخش دهد دولت گذشته نشان می
نشان آشکار بر واگذاري وظایف حاکمیتی . اند اساسی نیز تصریح شده است، اقدام کرده

و عدم انجام تعهدات » افزایش پرداخت از جیب مردم در حوزه آموزش«دولت در 
مرکز  1394که بررسی الیحه بودجه در سال  چنان. برجاي مانده دولت است

هاي مدارس   درصدي اعتبار سازمان68/10 نشان از کاهش مجلسهاي  پژوهش
توان ادعا نمود، دولت در  بنابراین می. هاي مردمی دارد غیرانتفاعی و توسعه مشارکت

دسترسی متعادل به «انجام وظایف نهادي خود در زمینه آموزش همچنان با سه مسئله 
» مدیریت منابع«و » پرورشهاي آموزش و  کیفیت فعالیت«، »هاي برابر آموزشی فرصت

  .اند، روبرو است به آن اشاره کرده) 1384(که صراف و بزرگیان 
اي براي توسعه اجتماعی در کشورهاي در حال  بهداشت و سالمت نیز از نیازهاي پایه

بلکه در معناي مثبت آن مورد نظر  سالمت نه تنها در معناي رهایی از بیماري،. توسعه است
هم نیازمند تدارك تجهیزات بیمارستانی و درمانگاهی است، و هم تأمین این برداشت، . است

هاي غذایی مناسب، تأمین آب آشامیدنی  خدمات بهداشتی پیشگیرانه و ترویجی، مانند رژیم
هاي پیشگیرانه است  ها و مراقبت سالم، بهداشت محیط، رهایی از آلودگی، ایجاد تفریحگاه

اهداف سیاست سالمت را به طور کلی در دو بعد ) 1999(بالدوك ). 220-221: 1387گور، (
هدف اول ارتقاي سالمت ملی و هدف دوم، فراهم نمودن دسترسی برابر بیشتر : کند مطرح می

ها و مناطق، کاربرد کارآمد منابع و پاسخگویی به تغییر نیازها و دانش پزشکی و هزینه  گروه
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در جایی دیگر این اهداف در ). Baldock, 1999: 524(عمده براي مراقبت بیمارستانی است 
. 2، )ها کنترل کالن اقتصادي بر روي هزینه(ها  محدود کردن هزینه. 1تر شامل  سه دسته کلی

: 1382مینارد، (است ) اهداف توزیعی(عدالت . 3و ) تخصیص منابع در سطح خرد(کارایی 
. این اهداف را محقق سازندهاي سالمت  گذاري توانند به دو شیوه از سیاست ها می دولت). 11

هاي دولتی براي بهبود بهداشت  گذاري شامل؛ سیاست) 1389(مور  این دو شیوه از نظر بلیک
از طریق خدمات بهداشتی و درمانی و نیز هرگونه اقدام دولتی است که بر بهداشت و سالمت 

 ملی خدمات وزارت بهداشت، سازمان این اقدامات فقط شامل عملکرد. گذارد مردم تأثیر می
تر  در تعریفی وسیع. بهداشتی، متخصصان درمان یا سایر خدمات بهداشتی نیست

مثل مالیات بر : هاي دیگر در ارتباط است گذاري بهداشتی با بسیاري از سیاست سیاست
فروش دخانیات، یا تالش براي کنترل آلودگی آب و هوا، سالمت غذا یا بهداشت محیط کار 

  ).256: 1389مور،  بلیک(
ین و ارتقاي سطح تأمین اهداف نظام جمهوري اسالمی حفظ، تر مهمیکی از 

سالمت تمام افراد جامعه اعالم شده است، به نحوي که این موضوع در اصول متعددي 
. باشند، گنجانده شده است اي با سالمت جامعه مرتبط می از قانون اساسی که به گونه

 بهداشتی هاي مراقبت اصلی هاي مشی خط )1389(طبق گزارش وزارت بهداشت و درمان 

 محروم مناطق اولویت اولیه، بهداشتی خدمات ارائه محوریت: از عبارت هستند ایران اولیه در

 سرپایی درمان اولویت و بر درمان پیشگیري اولویت شهرها، و برخوردار بر مناطق روستاها و

وان گفت سیاست سالمت در ت می). 14: 1389وزارت بهداشت و درمان،  (بستري درمان بر
گفته را مدنظر داشته  هایی که دولت برعهده گرفته است، دو هدف پیش مشی ایران با خط

در (دهد   نشان میش.هـ 1388 تا 1360از سال  هاي سالمت که، بررسی سیاست چنان. است
کارایی، عدالت و محدود  ها با سه هدف  سیاست،)1392این باره بنگرید به قاراخانی، 

هاي نظام سالمت در ایران  اما، تکرار مشکالت و چالش. ها اتخاذ شده است ردن هزینهک
. شاهدي بر استمرار و وجود مشکالت پایدار و فاصله تا دستیابی به اهداف تعیین شده است

به عنوان شاخصی براي هزینه اجتماعی در حوزه سالمت نیز » هزینه سالمت از تولید ناخالص داخلی«
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میانگین  ها، طبق بررسی. د، که سهم دولت در هزینه اجتماعی سالمت پایین بوده استده نشان می
رفسنجانی   درصد، در دولت هاشمی1,9موسوي  در دولت »هزینه سالمت از تولید ناخالص داخلی«

این سبب .  درصد بوده است1,8نژاد   درصد، و در دولت احمدي1,4 درصد، در دولت خاتمی 1,7
هاي اساسی نظام  چالش به عنوان یکی از» از جیب مردم در حوزه سالمتپرداخت «شده تا 

در برنامه چهارم . سالمت مطرح شده و در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز دنبال گردد
درصد مطرح و دولت  توسعه، سیاست دولت در جهت کاهش این سهم به حداقل سی

در .  درصد برساند30اکثر به موظف شد تا پایان برنامه پنجم توسعه این سهم را حد
ش با .ه 1389از سال .  درصد باقی ماند60حالی که این سهم تا اجراي برنامه پنجم 

جهش در شاخص هزینه سالمت و رشد جمعیت از یک درصد به هفت درصد که در 
 به منظور طرح تحول سالمتدرمان به زیر خط فقر افتادند، » هاي کمرشکن هزینه«اثر 

ش . ه1392از پانزدهم اردیبهشت این طرح که . این چالش مطرح شدروبرو شدن با 
،  خدمات با کیفیتارائه ،کاهش پرداخت از جیب مردماجرا گردید، اهدافی از جمله؛ 

افزایش پاسخگویی نظام سالمت، کاهش درصد خانوارهایی که به دلیل پرداخت هزینه 
دهد،  ها نشان می  اما تحلیل.اند، را در پیش گرفت شده» هزینه کمرشکن«سالمت دچار 

علیرغم دستاوردهاي مقطعی که اجراي این طرح داشته است، به دلیل تزریق پول به «
هاي سالمت براي عامه  اي فقرا و محرومین، هزینه نفع پزشکان و کاستی در پوشش بیمه

به حاشیه رفتن وظایف حاکمیتی دولت، ) 1394مؤمنی، (» .مردم افزایش داشته است
بر ارائه خدمات درمانی بیمارستانی به جاي اقدمات پیشگیرانه و نیز تأمین مالی تأکید 

ها در کنار  این چالش. هاي این سیاست است تداوم اجراي این طرح از دیگر چالش
گذار سریع دموگرافیک و تغییر ساختار سنی جمعیت در بخشی  «:هایی از جمله ویژگی

هاي مزمن و غیرواگیر در بخشی  رش بیمارياز مناطق کشور؛ گذار اپیدمولوژیک، گست
هاي  هاي واگیر در برخی مناطق و تداوم بروز بیماري از مناطق کشور؛ پایداري بیماري

هاي نوپدید؛ با توزیعی نابرابر و پراکندگی نامتقارن در کشور و  بازپدید و آغاز بیماري
حوزه سیاستی را با این ) 7: 1384نقوي و دیگران، (» ها حتی درون بسیاري از استان
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ضمن این که، نظام سالمت در ایران همچنان ایجاد . دشواري روبرو ساخته است
  .گذاري پیش روي خود دارد سیاست ترین هدف را به عنوان اصلی» عدالت در سالمت«

در یک تصویرکلی از وضعیت سیاست اجتماعی در ایران با تأکید بر ابعاد مطرح 
دهد سیاست اجتماعی در ایران با نوعی  ي موجود نشان میها شده در این مقاله، بررسی

گذاري  در سیاست» رهاشدگی«و در مواردي  »عدم رویکرد مشخص«، »روزمرگی«
گیري سیاست اجتماعی ناهمسو، ناهمزمان  که این رویه منجر به شکل چنان. روبرو است

 اجتماعی از این ویژگی را در برخی دیگر از ابعاد سیاست. و گاه ناهنجار شده است
هاي  ها، اعطاي سبد کاال و سیاست جمله؛ سیاست مسکن، سهام عدالت، پرداخت یارانه

هاي ضعیف و  در شرایطی که با سیاست. توان مالحظه نمود محیط زیست می مربوط به
هاي قابل توجه در  مسائل پیچیده روبرو هستیم، بحران بازتوزیع منابع یکی از بحران

  .  استسیاست اجتماعی ایران
  

  گیري بحث و نتیجه .5
در مباحث نظري این نکته مورد تأیید قرارگرفت که یک نظام سیاسی وقتی قادر به 

است که ساختار نهادي قادر به پاسخگویی مطالبات و  حفظ مشروعیت و وفاداري
. هاي اجتماعی را در نظر بگیرد تقاضاهاي شهروندان باشد و نیز، دولت منافع همه گروه

 استدالل برمبناي نظریه بحران مشروعیت و وضعیت سیاست اجتماعی در با همین دو
ها  توان گفت اگرچه دولت می) با تأکید بر سیاست سالمت و سیاست آموزش(ایران 

اند، اما این موضوع  هاي اجتماعی دستاوردهایی داشته طی چهار دهه در پیشبرد سیاست
ه نتوانسته است نخست، هاي دولت در این دو زمین قابل طرح است که سیاست

پاسخگوي همه مطالبات شهروندان حداقل در چارچوب اصول قانون اساسی در این دو 
چنانچه سهم پرداخت از جیب مردم هم در حوزه . بعد از سیاست اجتماعی باشد

آموزش و هم سالمت موید این ادعا است، و دوم این که، توزیع عادالنه منابع براي 
عدم تحقق عدالت اجتماعی در .  اجتماعی صورت نگرفته استهاي همه طبقات و گروه
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توان  که می چنان. دسترسی به خدمات آموزش و سالمت نیز مقوم ادعاي دوم است
مندي از  اند و میزان بهره گفت هم سالمت و هم آموزش، خصلت طبقاتی به خود گرفته

  .این دو کاالي عمومی بستگی به تعلق طبقاتی و گروهی افراد دارد
 از درك ناقص نیز و» عطایا« عنوان به شهروندي حقوق به گذار سیاست رویکرد

معیشتی  نیازهاي به محدود صرفاً نیازها تأمین تا شده سبب او نیازهاي و انسان مفهوم
نشاند، که البته در  فرومی» آور نان دولت«یک  جایگاه به را دولت که رویکردي .باشد

دهد، نظام  هاي اجتماعی نشان می بررسی سیاست. این مورد هم مناقشاتی مطرح است
سیاسی الگوي مشخص و مدونی براي توسعه سیاست اجتماعی ندارد و در روبرو شدن 

گذاري  در مورادي که سیاست. نماید مند عمل نمی با مسائل اجتماعی نیز هماهنگ و نظام
ی سیاسی بدون  حتها در ابعاد اجتماعی، اقتصادي و صورت گرفته است نیز این سیاست

  . شوند توجه به پیامدهاي مسئله برانگیزشان دنبال می
 در کنار ساختار رفاه نیز مفهوم و شهروندي حقوق به نسبت سیاستگذار رویکرد

غیرپاسخگو از جمله دالیل رهاشدگی، روزمرگی و  دولت وجود و رانتی سیاسی اقتصاد
وضعیت سبب شده تا دولت این .گذاري اجتماعی در ایران است ناهنجاري در سیاست

برخالف وظایف حاکمیتی و شعارهاي خود، در تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی 
بنگرید به یوسفی، (در دو دهه اخیر که مطالعات انجام شده  چنان. ناکارآمد عمل نماید

دهد، احساس عدالت در  نیز نشان می) 1384 و شوراي عالی انقالب فرهنگی، 1379
یت بخش نیست و طرز تلقی مردم این است که حکومت ایران حقوق میان مردم رضا

هاي بحران  طور که نظریه همان. شمارد شهروندي را براي همه شهروندان محترم نمی
مشروعیت سیاسی اذعان دارند، این برداشت ذهنی که ناشی از عملکرد نظام سیاسی 

وضعیتی .  خواهد داشتاست رابطه مستقیم با جهتی منفی بر باور به مشروعیت سیاسی
  .  ملت سازي را با تأخیر و دشواري روبرو کرده است–که فرایند دولت 

باشد که کدام دیدگاه پشتوانه   ملت سازي وابسته به این  می-مسیر دولت 
هایی است که مناسبات میان شهروندان و نظام حاکم را تعریف و تعیین  سیاست
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 اجتماعی یکی از مسیرهاي شناسایی این طور که بیان شد، سیاست همان. نماید می
نقش مالت « )1389 (مور بلیک تعبیر به اجتماعی سیاست رود، می  انتظار.مناسبات است

روابط  تسهیل مدنی، وگوي گفت ارتقاي اجتماعی، وفاق تسهیل به و داشته را» اجتماعی
 – نیاز پیشبرد دولت وضعیتی که پیش. شود منجر ملی توان ارتقاي و اجتماعی

 ملت –سیاست اجتماعی غیرتوسعه یافته زمینه ساز بحران دولت  .سازي است ملت
 بعد سه در در ایران اجتماعی سیاست کارکردي هاي ضرورت به توجه. است

 انسجام اجتماعی، تقویت و تأمین و دولت، براي زایی مشروعیت نیازها، به پاسخگویی

ظام سیاسی در گرو امنیت سیاست امنیت ن. سازد می نمایان را آن به توجه اهمیت
شکافی که در رابطه دولت و ملت، هم در ابعاد اجتماعی و هم اجتماعی است و 

همچنان که ذعان داریم  .هاي سیاسی است ساز شکاف اقتصادي وجود دارد، زمینه
زرگر، (» سازي در مرزهاي ملی در گرو پاسخگویی به عدالت است  ملت–دولت «

هاي اجتماعی کارآمد و  عدالت اجتماعی در چارچوب سیاست توجه به بحران )1390
راه تبدیل شکاف ساختاري میان دولت و مردم را به فرصتی براي تواند  مند، می نظام

نظام سیاسی در حال حاضر، .  ملت سازي در ایران فراهم نماید-پیشبرد پروژه دولت 
لت محیط زیستی، هایی از جمله عدالت قضایی، عدا حاکم که از یک سو با چالش

آمیز  عدالت آموزشی، عدالت سالمت روبرو است، و از سوي دیگر یک جامعه مخاطره
بینی کسب و کار است،  شدن خدمات عمومی و وضعیت غیرقابل پیش با بحران کاالیی

 کیفیت ارتقاي .باشد نیازمند ایجاد سیستم ایمنی براي همه شهروندان می بیش از پیش

 و آموزش سطح ارتقاي بیکاري، کاهش جامعه، در جرائم کاهش زندگی شهروندان،
 افزایش لذتبخش، و سالم محیطی از برخورداري اجتماعی، امنیت ایجاد کشور، در سواد

 ابعاد و اجتماعی سیاست به مند نظام توجه پرتو در اجتماعی تحقق عدالت و وري بهره

ساختار اقتصاد سیاسی در  نقشی که به ویژه با استناد به اسناد باالدستی و .است آن
  .ایران، برعهده دولت است
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  پیشنهادهاي سیاستی
نخست، از : پیش از پرداختن به پیشنهادهاي سیاستی قید دو مالحظه الزم است

آنجا که در این مقاله ادعا بر این است که توسعه سیاست اجتماعی به عنوان بخشی از 
اي در کنار خصلت  دالت رویهوظایف نظام سیاسی براي ایجاد عدالت توزیعی و ع

سازي   ملت–تواند به عنوان یکی از ابزارهاي پیشران دولت  پاسخگویی و کارایی، می
در ایران تلقی شود، بنابراین پیشنهادها عمدتاً ناظر بر توجه به توسعه سیاست اجتماعی 

دوم، این مالحظه وجود دارد که توسعه سیاست اجتماعی کارآمد، تنها در . است
چوب وظایف دولت در مقام قوه مجریه نیست، بلکه مستلزم ایجاد اراده در کل چار

نظام سیاسی براي توسعه سیاست اجتماعی و فراهم نمودن بسترهاي نهادي براي 
شود تنها محدود به نقش  از این رو پیشنهادهایی که در اینجا ارائه می. گسترش آن است

  .دولت مستقر نیست
  سی از مفهوم حداقلی رفاه بر مفهوم چندبعدي چرخش گفتمانی نظام سیا

هاي اجتماعی در  سیاست اجتماعی و درك وجود رابطه ارگانیک میان انواع سیاست
در همین رابطه، نهادسازي براي پیشبرد این . جهت ایجاد عدالت و رفاه اجتماعی

الف سرمایه، کاري و ات گفتمان نیز باید ناظر بر این پیوند ارگانیک بوده و مانع از موازي
هاي  هاي نهادي و سازمانی در پیشبرد سیاست اندازي اقدامات ضد و نقیض، سنگ
 اجتماعی متنوع و متکثر باشد؛

   پیش از اتخاذ هر سیاست اجتماعی  بایستی ابتدا مناقشات نهادي و ارزشی که
ها در نظر  بینی شده براي حل آن هاي پیش در تعریف مسائل، حل مسائل و سیاست

ها و تفسیرها از یک سو و پیچیدگی  به دلیل پیچیدگی سیاست. شود رفع گردد  میگرفته
هاي  تواند پاسخ هاي سیاسی می هاي مورد مناقشه گروه ها، ارزش مسائل و تحلیل آن

 ها نباشد؛ متفاوتی ارائه نماید که لزوماً به سود ذینفعان سیاست
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  گذاري  ه مدت در سیاستنگرانه، ناقص، روزمره و کوتا چرخش از رویکرد کوته 
اجتماعی به رویکرد بلند مدت و مبتنی بر دانایی محوري با هدف ارتقاي سیاست 

  اجتماعی و حل واقعی مسائل اجتماعی؛
   تدوین الگوي مشخص و مدون براي توسعه سیاست اجتماعی از سوي نظام

به جاي سیاسی حاکم با اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در روبرو شدن با مسائل اجتماعی 
 ها؛ رویکرد واکنشی به آن

   توجه به این نکته از سوي نظام سیاسی حاکم مبنی بر این که، دولت– 
سازي یک پروژه فرایندي است و نه مقطعی که بتوان براي آن آغاز و پایانی متصور  ملت
هاي تصنعی در جهت قالب بخشیدن به هویت  بنابراین به جاي توسل به سیاست. شد

هاي پیشبرد  چه واقعاً به حل مسائل و دشواري ها را به سوي آن ت سیاستبایس ملی، می
بنابراین توجه مدیریت نظام سیاسی حاکم در . سازد، سوق داد این پروژه مربوط می
براي مردم و نظام سیاسی حائز »  برد-برد«هاي اجتماعی با نتیجه  جهت توسعه سیاست

 اهمیت است؛

  ها،  ماعی کارآمد و مبتنی بر نیازهاي قومیتهاي اجت اتخاذ و پیشبرد سیاست
به ویژه در شرایطی که کشور با . کنند هایی که احساس طردشدگی می ها و جمعیت گروه

بایست معطوف به  هاي اجتماعی می المللی روبرو است، سیاست بحران در روابط بین
ن اساسی بنابراین، انجام وظایف حاکمیتی در چارچوب قانو. ها باشد جذب این گروه

 ضرورتی قابل توجه است؛

  گذاري به مسائل اجتماعی به عنوان بخشی از پیامدهاي  توجه نظام سیاست
هاي  گذاري و پاسخ به این مسائل در چارچوب سیاست هاي اقتصادي و سیاسی سیاست
گذاري باید درباره دو مؤلفه مهم؛ یکی نظام  به این منظور نظام سیاست. مذکور
ریزي و دیگري نظام توزیع منابع و منافع از ابزارهاي سیاستی با  نامهگذاري و بر قاعده

 ها توجه نماید؛ حداقل پیامدهاي نامطلوب در این چارچوب
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  گذاري به این موضوع که هر مسئله اجتماعی نیازمند یک  توجه نظام سیاست
هاي سیاستی بایستی ماهیت اصالحی داشته باشند و شرط  پاسخ. پاسخ سیاستی است

هاي اتخاذ شده و عملکردها  ستیابی به این ماهیت برقراري رابطه متقابل میان سیاستد
ها و به طور مشخص  گذاري ها و سیاست بنابراین شایسته است، در برنامه. است
ها  هاي توسعه، تمهیدات اجرایی جهت برقراري این رابطه مهیا شود تا سیاست برنامه

 یابد که به نظر برسد، هید در شرایطی اهمیت میتوجه به این تم. کاغذي باقی نمانند
 .شود هاي اجتماعی کارآمد دیده نمی هاي جدي براي اتخاذ سیاست نشانه

  
 منابع
 سیداکبر میرحسنی و مرتضی : ، ترجمهرفاه اجتماعی، )1380. (باري، نورمن

  .سمت: نوربخش، تهران
 نشر : ، تهرانرانشناسی سیاسی ای اي بر جامعه دیباچه، )1381. (بشیریه، حسین

  .نگاه معاصر
 علی اصغر : ، ترجمهاجتماعی گذاري اي بر سیاست مقدمه، )1389. (مور، کن بلیک

  .موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی:  صادقی، تهرانسعیدسیعدي و 
 مقایسه شعارهاي انتخاباتی مجلس ششم با شعارهاي انقالب «، )1380. (پناهی، حسین

  .14 و 13، شماره تماعیفصلنامه علوم اج، »اسالمی
 دولت و سیاست آموزش «، )1390. (ساعی، علی، معصومه قاراخانی و فرشاد مؤمنی

  .56، شماره فصلنامه علوم اجتماعی، ».ش 1388 – 1360در ایران 
 گیري گفتمان رفاهی در ایران هاي شکل چالش«، )1386. (سعیدي، علی اصغر« ،

ه جدید، شماره اول، فروردین، ویژه سال یازدهم، دور، کتاب ماه علوم اجتماعی
  .سیاست اجتماعی
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  محمدسعید نوري نائینی، تهران: ، ترجمهتوسعه یعنی آزادي، )1391(سن، آمارتیا :
  .نشرنی

 فصلنامه ، قانون اساسی و دولت رفاه کارساز در اقتصاد ایران، )1384. (دادگر، یداله
  .، بهار3، شماره اقتصاد و جامعه

 طرح نظرسنجی بررسی نگرش ، )1384( انقالب فرهنگی دبیرخانه شورایعالی
، به سفارش دبیرخانه شهروندان و نخبگان جامعه به عدالت اجتماعی

  .شورایعالی انقالب فرهنگی
 عبداهللا بیچرانلو، تهران: ، ترجمهگذاري اجتماعی سیاست، )1388. (دین، هارتلی :

  .پژوهشکده مسالعات فرهنگی و اجتماعی
 انجمن مسائل اجتماعی ایرانتحول فقر در ایران، در ، )1383. (زدانا، فریبر رئیس ،

  .آگه: شناسی ایران، تهران جامعه
 مشکالت اجتماعی در )1387. (رفیعی، حسین؛ سعید مدنی قهفرخی و مروئه وامقی ،

  .2 و 1، دوره نهم، شماره شناسی ایران مجله جامعهاولویت ایران، 
 از مدل اروپایی تا مدل اوراسیایی، :  ملت سازيهاي دولت ، مدل)1390. (زرگر، افشین

  .، پاییز7، سال چهارم، شماره فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
 1. 8سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به ، )1394. (خبرگزاري ایلنا 

  http://www.ilna.ir، 12/2/1394، تاریخ دسترسی درصد کاهش یافت
 چاپ هفتم، نیافتگی در اقتصاد ایرانمدارهاي توسعه ، )1385. (عظیمی، حسین ،

  .نشرنی: تهران
 پایان ، )1388 – 1360(، سیاست اجتماعی در ایران )1390. (قاراخانی، معصومه

  .، دانشگاه تربیت مدرسنامه دکتري، رشته جامعه شناسی
 1388 – 1360دولت و سیاست سالمت در ایران «، )1392. (قاراخانی، معصومه 

 . 62 ، شمارهتماعیفصلنامه علوم اج، ».ش
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 1368 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران-
، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارك اقتصادي، اجتماعی و )1373. ( 1372

 . انتشارات

 1374قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران- 
، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارك اقتصادي، اجتماعی و )1375. ( 1378

 . انتشارات

 1379قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران-
، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارك اقتصادي، اجتماعی و )1378. ( 1383

 .انتشارات

 ماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجت
، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارك اقتصادي، )1385. ( 1388-1384ایران

 . اجتماعی و انتشارات

 1394قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران-
 و ، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارك اقتصادي، اجتماعی)1389. ( 1390

  .انتشارات
  وحیـد  : ، ترجمـه نقـش نیازهـاي اولیـه در توسـعه اجتمـاعی          ،  )1387. (اس. گور، ام

پژوهـشکده مطالعـات    : جو، در توسعه اجتماعی، جمعی از مترجمـان، تهـران           صادقی
  .اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري فرهنگی و

 سیاست در ، پیرامون اهمیتگرا هاي توسعه ولتد، )1385. (ویچ، آدریان لفت 
 .نشرمرندیز و نی نگار: جواد افشار کهن، تهران: ، ترجمهتوسعه

 هاي هیأت وزیران مصوبه«، )1389. (هاي نوین معاونت پژوهشی دفتر مطالعات فناوري« ،
، نسخه هاي  مجلس شوراي اسالمی مرکز پژوهشمجموعه قوانین و مقررات کشور، 

  . الکترونیکی
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  گـذاري در سـازوکارهاي پرداخـت بـه     ف سیاسـت اهـدا «، )1382. (مینارد، بلورکی 
، دوره  2، سال   ماهنامه توسعه سالمت و پزشکی    ،  »کنندگان خدمات سالمت    ارایه
  .24، پیاپی، 6، شماره 24

 نابرابري در گفت و گو با دکتر فرشاد مسئلهاقتصاد رانتی،  «،)1382. (مؤمنی، فرشاد 
  .19، شماره فصلنامه مطالعات راهبردي، »مؤمنی

 تارنماي، گذاري اشتغال در ایران اقتصاد سیاسی سیاست ،)1386. (ی، فرشادمؤمن ،
 .20/11/1386، موسسه مطالعات دین و اقتصاد

 http://old.ires.ir/publication/publicationf/ItemList.asp?All=1  
 ،روزنامه ، »طرح تحول سالمت شبیه مسکن مهر است «،)1394( فرشاد مؤمنی

  .694 آبان، شماره 25، 11، سال سپید
 ،خدمات از مندي بهره ،)1384. (دیگران و جمشیدي حمیدرضا و محسن نقوي 

 و درمان بهداشت، وزارت ،ایران اسالمی جمهوري در 1381 سالمت سال
  .تندیس: سالمت، تهران ارتقا و توسعه مرکز سالمت، پزشکی، معاونت آموزش

 ساله وزارت بهداشت،  گزارش عملکرد سی ،)1389. (وزارت بهداشت و درمان
، اداره کل روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و درمان و آموزش پزشکی

  .آموزش پزشکی
 نشر : جهانگیر معینی، تهران: ، ترجمهبحران مشروعیت ،)1381. (هابرماس، یورگن

  .گام نو
 ،انتشارات : عباس مخبر، تهران: ، ترجمههاي دموکراسی مدل ،)1384. ( دیویدهلد

  .روشنگران و مطالعات زنان، چاپ سوم
 بررسی تطبیقی مشروعیت سیاسی دولت جمهوري اسالمی  «،)1379. (یوسفی، علی

 .، دانشگاه تربیت مدرسپایان نامه دکتري، »ایران در سه شهر تهران، مشهد و یزد
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