
تاریخ شفاهی فعالیت های رسانه  ای سازمان تأمین  اجتماعی در سه 
دهۀ گذشته )از سال 1372 تا سال 1397(
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  چکیده 
مقدمه: این پژوهش به دنبال ارائۀ تصویری از اهداف، رویکردها و روش های فعالیت های رسانه ای 
سازمان تأمین  اجتماعی با استفاده از روش تاریخ شفاهی و مستند سازی تجربیات و خاطرات فعاین 

و مسئوین گذشته و حال نشریات و رسانه های این سازمان است. 

روش: این پژوهش از روش تحقیق کیفی کمک گرفته و بر اساس روش تاریخ شفاهی انجام شده  
است. در نتیجه با افراد تأثیرگذار و نیروهای اصلی شش رسانۀ سازمان شامل »پایگاه اطالع رسانی 
رسمی سازمان تأمین  اجتماعی«، »نشریۀ داخلی تأمین«، »پایگاه خبری تحلیلی تأمین  24«، 

»هفته نامۀ آتیه نو« و »ماهنامۀ قلمرو رفاه« مصاحبۀ عمیق انجام شده است. 

یافته  ها: نقطۀ آغاز انتشار رسانه های اختصاصی سازمان تأمین  اجتماعی را می توان دورۀ مدیریت 
مهدی کرباسیان در این سازمان د انست که ناشی از نگاه ارتباطاتی مدیرعامل سازمان و باور تیم 
مدیریتی سازمان به لزوم استفاده از ابزار رسانه برای شناساندن اهداف، مسئولیت ها و چهرۀ تأمین  
اجتماعی به جامعه و متخصصان و تصمیم گیران بود و انتشار نخستین نشریۀ تخصصی حوزه رفاه، 
تأمین  اجتماعی و بیمه های اجتماعی در دورۀ او و با حمایت این سازمان آغاز شد. در این دوره 
هفته نامۀ آتیه و نشریۀ داخلی تأمین پایه گذاری شدند و نیروهایی حرفه ای برای فعالیت رسانه ای در 
حوزۀ رفاه و تأمین  اجتماعی در این دو رسانه تربیت شدند. دورۀ دوم، هم زمان با دولت اصالحات 
و مدیرعاملی محمد ستاری فر؛ دورۀ تثبیت جایگاه آتیه و تأمین بود. در این دوره اثربخشی رسانه ها 
در جامعه و بر سیاست گذاران و سیاست هایی که شرایط تأمین  اجتماعی را تحت تأثیر قرار می داد، 
مشخص و همین مسئله باعث شد تا لزوم توسعۀ فعالیت های رسانه ای در نگاه مدیریت سازمان 
اجتماعی  تأمین  و  رفاه  ایده های  به  آنها  توجه  و  این رسانه ها  انتشار  پیدا کند.  بیشتری  اهمیت 
همچنین باعث شد فعاین رسانه های عمومی نیز با این مفاهیم بیشتر آشنا شوند و به این ترتیب، 
آتیه تبدیل به مرجعی برای خبرنگاران این حوزه در سایر رسانه ها شد. دورۀ سوم با ریاست جمهوری 
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محمود احمدی نژاد آغاز شد که به سیاسی ترشدن رسانه های سازمان انجامید. حاشیه های غیرتخصصی 
رسانه ها در این دوران آغاز شد و روزنامۀ خورشید  جایگزین هفته نامۀ آتیه شد. دورۀ چهارم از 1392 و 
با تغییر دولت و شروع به کار تیم جدید مدیریتی سازمان تأمین  اجتماعی آغاز شد. تیم جدید با درک 
اهمیت فعالیت های ارتباطی و اطالع رسانی در کنار توسعۀ پایگاه رسمی اطالع رسانی سازمان که در 
فضای مجازی فعالیت داشت، از توسعه و رونق فعالیت های رسانه ای سازمان نیز حمایت کرد. روزنامۀ 
خورشید متوقف شد، »هفته نامۀ آتیه نو« به  جای آتیه شروع به فعالیت کرد که البته به  تناسب شرایط 
زمانه و تنوع مخاطبان و نیازهای جدید آن تغییراتی در فرم و محتوای این نشریه نسبت به آتیه ایجاد 
شد. انتشار نشریۀ تأمین، شکل منظم تری یافت. مدتی بعد، سایت تأمین  24 به عنوان پایگاه خبری– 
تحلیلی حوزۀ رفاه و تأمین  اجتماعی در فضای مجازی کار خود را شروع کرد و پس از آن، ماهنامۀ 
قلمرو رفاه با تعریف و هدف گیری مخاطبان خاص سازمان تالش کرد بر مفاهیم و مسائل تخصصی 

رفاه و تأمین  اجتماعی تأکید کند.

واژگان کلیدی: تاریخ شفاهی، رسانه های سازمان تأمین اجتماعی، هفته نامۀ آتیه
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 1. مقدمه 
در  موجود  بایدستی  اسناد  و همچنین  اجتماعی  تأمین  اطالعات سایت رسمی سازمان  اساس  بر 
مؤسسۀ فرهنگی هنری آهنگ آتیه، این مؤسسه به عنوان یکی از مؤسسات مأموریتی سازمان تأمین  
اجتماعی در سال 1379 با هدف نقش آفرینی مؤثر فرهنگی و ارتباطی میان طیف وسیع مخاطبان 
و  و...(  کارفرمایان  و مستمری بگیران،  بازنشستگان  بیمه شدگان،  از  )اعم  اجتماعی  تأمین   سازمان 
همچنین، برای پاسخ گویی به بخشی از نیازهای فرهنگی و رسانه ای واحدها، شرکت ها و مؤسسات 
زیرمجموعۀ این سازمان تأسیس شده و طراحی، برنامه ریزی و مدیریت تولید، انتشار و توزیع نشریات 

تخصصی و عمومی سازمان بر عهدۀ آن است.

اما شروع کار نشریات و رسانه های سازمان تأمین  اجتماعی به قبل از تاریخ تأسیس و ثبت موسسۀ 
آهنگ آتیه و به سال 1372 بازمی گردد؛ زمانی که نشریه آتیه بعد از انتشار 9 پیش شماره به عنوان 
نخستین نشریۀ تخصصی حوزۀ بیمه های اجتماعی و تأمین  اجتماعی در ابتدای دی ماه سال 1372 
به صورت رسمی منتشر شد. بر اساس اطالعات موجود، انتشار این رسانه به دو دلیل انجام شد: »در آن 
مقطع، این سازمان از یک سو، به واسطۀ سال ها کم توجهی به فعالیت های اجتماعی و رسانه ای هدفمند 
اقناعی در شرایط قطع نسبی ارتباطات با مخاطبان قرار داشت و از سوی دیگر، در سال های پس از 
پایان جنگ تحمیلی و آغاز برنامه های سازندگی و همچنین، اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، سازمان 
تأمین اجتماعی که متحمل بار مالی ریزش های نیروی انسانی ناشی از این سیاست ها شده بود، نیازمند 

آن بود که وجهۀ خود را در جامعه و نزد افکار عمومی بازسازی کند.«

در تقسیم بندی نشریات، نشریاتی که در سازمان تأمین  اجتماعی )به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی( 
منتشر شده اند در زمرۀ رسانه ها و نشریات تخصصی نیمه دولتی قرار می گیرند. یکی از اهداف این 
نشریات »کار روابط عمومی به  منظور آشناساختن مردم به کارهایی است که توسط آن دستگاه صورت 
تأمین   سازمان  مدیرعامل  ششمین  ابتکار  به  نیز  سازمان  این  در   .)79 )قندی، 1387:  می گیرد« 
اجتماعی بعد از پیروزی انقالب اسالمی، شورایی به  عنوان نهاد مشورتی مدیرعامل سازمان و برای 
 اجتماعی،  تأمین  به سازمان  اعتماد عمومی  تقویت  ایجاد و  به هدِف  اقدامات معطوف  سامان دهی 
اصالح دیدگاه هایی که »حق بیمۀ تأمین اجتماعی را پول زور می دانستند« و توسعه و ترویج گفتمان 
بیمۀ  اجتماعی در جامعه تشکیل شد. انتشار نشریه ای تخصصی در حوزۀ بیمه های اجتماعی یکی از 
مهم ترین تصمیمات شورای ارتباطات سازمان تأمین  اجتماعی در اوایل دهۀ 70 بود؛ اما نشریۀ آتیه 
که ابتدا به  صورت دوهفته نامه و بعدها به  صورت هفته نامه منتشر شد، فقط یکی از رسانه های سازمان 

تأمین اجتماعی است که البته سرگذشت پُرفرازوفرودی دارد.
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پس از آغاز انتشار آتیه از آنجا که با توجه به اهداف کالن ترسیمی برای این نشریه، اخبار برخی از 
تحویت داخلی سازمان تأمین  اجتماعی امکان انتشار در این نشریه را نمی یافتند، حدود یک سال پس 
از آغاز انتشار آن، ضمیمه ای داخلی با نام »تأمین« از آذرماه 1373 در کنار آن و در ابتدا در صفحاتی 
بسیار محدود آغاز شد. عمدۀ اهداف این نشریه بر اساس اسناد موجود در سازمان تأمین  اجتماعی، 
»کمک به تقویت همدلی و هم افزایی در مسیر تحقق اهداف توسعه ای سازمان تأمین  اجتماعی و 
جلب همراهی هرچه بیشتر کارکنان بخش های بیمه ای و درمانی سازمان و خانوادۀ آنان با اهداف 
سازمانی« بود. کم کم این نشریه به  صورت هفتگی و مستقل هویت جداگانه ای یافت و تا سال 1388 
توسط مؤسسۀ فرهنگی هنری آهنگ آتیه و زیر نظر روابط عمومی سازمان تأمین  اجتماعی از تیم 
تولید آتیه به صورت مستمر منتشر شد. از آن زمان تا سال 1392 که انتشار دوبارۀ این نشریه به  طور 
منظم از سر گرفته شود، مسئولیت آن به روابط عمومی سازمان سپرده شد و در مقطعی هم فقط 
به  صورت دیجیتال منتشر می شد. البته این فقط نشریۀ تأمین نبود که متأثر از شرایط بیرونی دچار 
تغییراتی شد، هفته نامۀ آتیه هم تحت تأثیر شرایط سیاسی و تغییر دولت ها و سپس، تغییر مدیریت 
عالی سازمان سرنوشت متفاوتی پیدا کرد. در سال 1383 مسئوین مؤسسه مأموریت بررسی امکان 
انتشار یک روزنامه را بر عهده گرفتند؛ اما برای اجتناب از ورود به حاشیه های سیاسی انتشار آن را 
به ایام بعد از انتخابات تیرماه 1384 موکول کردند. در اواخر دولت نهم، انتشار این روزنامه در آستانۀ 
انتخابات سال 1388 و با توقف انتشار هفته نامۀ آتیه )پس از انتشار 671 شماره در 15 سال( آغاز و 
نخستین شمارۀ روزنامه ای با نام خورشید در 13 مهر 1387 منتشر شد. مقطع نخست انتشار روزنامۀ 
خورشید اما در نهایت در روزهای آغاز سال 1388 با استناد به شعار این سال، یعنی »اصالح الگوی 
مصرف« از سوی مدیرعامل وقت سازمان متوقف شد. متعاقباً و پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 
1392 نیز بار دیگر این روزنامه با تیمی جدید منتشر شد که ویژگی اصلی آن در این دوره را شاید 
بتوان دورشدن از اهداف اصلی و تبدیل شدن به یک نشریۀ سیاسی و در خدمت اهداف خاص جناحی 

و سیاسی دانست. 

در سال 1392 و پس از آغاز به کار تیم مدیریتی جدید سازمان تأمین  اجتماعی در دولت یازدهم، 
موضوع بازنگری در سیاست های ارتباطی و رسانه ای این سازمان با توجه به دغدغه هایی که در پی 
رویکرد متفاوت و غیرمرتبط اتخاذشده در روزنامۀ خورشید ایجاد شده بود، در دستوِرکار قرار گرفت. 
در نخستین گام، بالفاصله پس از آغاز به کار تیم مدیریتی جدید سازمان، انتشار نسخ مکتوب و 
چاپی روزنامۀ خورشید متوقف شد و این روزنامه که در آن مقطع با کادری حدوداً 160 نفری تولید و 
منتشر می شد، از 20 مهر 1392 به مدت حدود چهار ماه تنها در فضای مجازی و به شکل دیجیتال 
به کار خود ادامه داد. در گام بعدی، از بهمن ماه 1392 و حسب رویکردهای نوین ارتباطی و رسانه ای 
سازمان، انتشار نسخ دیجیتال این روزنامه نیز متوقف شد. هم زمان بررسی هایی در زمینۀ انتشار مجدد 
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هفته نامۀ اختصاصی حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی با استفاده از تجربۀ موفق انتشار هفته نامۀ آتیه در 
دهه 70 و 80 انجام و با توجه به اینکه مجوز انتشار این هفته نامه با تغییر دورۀ انتشار و تغییر نام، 
برای انتشار روزنامۀ خورشید مورد استفاده قرار گرفته بود، درخواست صدور مجوز برای هفته نامه ای 
جدید با نام »آتیه نو« به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه شد. نخستین پیش شمارۀ این هفته نامه 
در 5 اسفند 1392 منتشر شد و پس از انتشار پنج پیش شماره، نخستین شمارۀ رسمی این نشریه 
در آستانه روز کارگر )11 اردیبهشت( به تاریخ 6 اردیبهشت 1393 منتشر گردید. بر اساس اسناد 
کیان  از  اقناعی  مؤثر  دفاع  با هدف  هفته نامه  »این  آتیه  آهنگ  فرهنگی هنری  مؤسسۀ  بایدستی 
سازمان تأمین  اجتماعی، احیای اعتبار این سازمان در میان شرکای اجتماعی و پاسخ گویی متناسب 
با انتظارات آنان، تأثیرگذاری مثبت بر نگرش ها، باورها، داوری ها و رفتارهای مخاطبان منتشر شده و 
به عنوان رسانۀ اصلی سازمان، برای برقراری، حفظ و تعمیق ارتباط سازمان با مخاطبان و نیز نهادهای 

سیاست گذاری و حاکمیتی تالش می کند«.

وب سایت خبری تحلیلی تأمین 24 نیز با هدف تقویت حضور رسانه ای سازمان در فضای مجازی و 
حساس سازی گسترده تر رسانه ها و افکار عمومی نسبت به رخدادها و تحویت عرصۀ رفاه و تأمین 
اجتماعی و ارائۀ اخبار، گزارش ها و تحلیل های دقیق و کارشناسی در مورد چالش ها و مشکالت و در 
عین  حال، ظرفیت ها و دستاوردهای این حوزه از سوی مؤسسۀ فرهنگی هنری آهنگ آتیه، از اوایل 

سال 1393 راه اندازی شده  است.

یک سال پس از استقرار تیم جدید مدیریتی در مؤسسۀ فرهنگی هنری آهنگ آتیه ، تیم ارتباطی سازمان 
تأمین  اجتماعی نشریۀ تحلیلی »قلمرو رفاه« را راه اندازی کرد که حسب اسناد موجود، »مأموریت دارد 
میدانی مناسب برای شکل گیری و تعمیق گفت وگو میان مدیران، کارشناسان سازمان ها و نهادهای 
فعال در این عرصه از جمله سازمان تأمین  اجتماعی- به عنوان نماینده و کارگزار ارائۀ خدمات بیمه ای 
و درمانی به طیفی وسیع از مردم- و مسئوین و فعاین حوزه های تصمیم سازی اقتصادی و اجتماعی 
کالن کشور و جامعۀ علمی، دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی و کارشناسان و صاحب نظران حوزه های 
رفاه و تأمین اجتماعی با نگاهی تحلیلی و همه جانبه فراهم کند. انعکاس تحویت، دیدگاه ها و مبانی 
علمی- نظری نوین در عرصۀ جهانی به مخاطبان از دیگر دغدغه های انتشار این ماهنامه شمرده 

شده  است«.

هرکدام از این پنج رسانه )پایگاه اطالع رسانی رسمی سازمان، تأمین، آتیه نو، قلمرو رفاه، تأمین 24( 
مسئولیت تالش برای بخشی از اهداف اطالع رسانی و ارتباطی سازمان تأمین اجتماعی را به عهده 
داشته اند و دارند. در سه دهه ای که از عمر فعالیت رسانه ای این سازمان می گذرد، با توجه به تغییرات 
و تحویت سیاسی و اجتماعی کشور و تغییرات مدیریتی در سازمان تأمین  اجتماعی، این رسانه ها نیز 
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دستخوش تغییراتی در ظاهر و محتوا شده اند که به طور مختصر به بخشی از آنها پرداخته شده است.

و  تجربیات  حاوی  فعالیت ها،  گسترۀ  و  تغییر شکل  و  تولد  از  رسانه ها،  این  فرازوفرودهای  بررسی 
دستاوردهای مهمی برای حوزۀ ارتباطی و اطالع رسانی این سازمان است که تا به  حال، نه به شکل 
مکتوب و نه به شکل شفاهی ثبت و ضبط نشده اند. این تجربیات نه تنها می توانند روند پیگیری اهداف 
ارتباطی سازمان را در این سه دهه نشان دهند؛ بلکه شناخت دقیق مسیر فعالیت و گذشتۀ این 
رسانه ها باعث می شود بتوانیم دربارۀ راه آیندۀ آنها صحبت کنیم؛ چراکه سیاست گذاری برای آینده با 

شناخت تحویت گذشته و فهم جایگاه کنونی امکان پذیرتر است.

نحوۀ  و  اجتماعی  تأمین  و  رفاهی  چالش های  و  مطالبات  ایران  جامعۀ  مهم  مسائل  از  یکی  امروز 
پاسخ گویی به این مطالبات است. در این شرایط، تمرکز بر نیازها و معضالت صندوق های بازنشستگی، 
به ویژه سازمان تأمین  اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات خود دارد، 
حائز اهمیت بسیار است. پرداختن به تجربیات کسانی که در سه دهه سعی در انتشار و شناساندن 

مأموریت این سازمان داشته اند می تواند به بخشی از پرسش ها دربارۀ وضعیت امروزی پاسخ دهد.

 2. پیشینۀ تحقیق
استفاده از روش تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری گرچه متأخر است، اما منابع بسیاری با استفاده از این 
روش در ایران با موضوعات مختلف نگاشته شده اند. یکی از بیشترین استفاده ها از این روش، در روایت 
تاریخ انقالب اسالمی و جنگ نمود داشته است. از این روش در تاریخ نگاری درون سازمانی هم استفاده 

شده  است.

مرکز اسناد انقالب اسالمی مجموعه های مختلفی از خاطرات مبارزان سیاسی، شخصیت های سیاسی 
و ویژگی های اماکن تاریخی جمع آوری و منتشر کرده است. مجموعۀ »تاریخ شفاهی مبارزات سیاسی 
زنان مسلمان« و مجموعۀ »تاریخ شفاهی انقالب اسالمی ایران« از جملۀ آنها است. در زمینۀ تاریخ 
انقالب، مراکزی در خارج از ایران نیز اقداماتی در جهت تاریخ نگاری انجام داده اند؛ از جمله می توان 
به م رک ز م طال ع ات  خ اورمیانه  دان ش گ اه    هاروارد اشاره کرد که طرح تاریخ شفاهی ایران را با مصاحبه از 
سیاست مداران ایرانی منتشر کرد. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و سازمان اسناد کتابخانۀ ملی 
همچون مرکز اسناد انقالب اسالمی در زمینۀ جمع آوری تاریخ شفاهی جنگ، کتاب های بسیاری از 
فرماندهان، آزادگان جنگ و همسران شهدا منتشر کرده است و می کند که البته بخش زیادی از آنها 
در قالب خاطره هستند و به روش، چندان پایبند نبودند. البته سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی پروژه های 
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بسیاری را در قالب تاریخ شفاهی اشخاص، رویدادها و سازمان ها در موضوعات مختلف انجام داده و 
محدود به موضوع جنگ نبوده است.

استفاده از این روش همچنین، برای جمع آوری تاریخ برخی سازمان ها و نهادها مورد استفاده قرار 
گرفته است که از جملۀ این تاریخ ها می توان به تاریخ شفاهی بانک مرکزی ایران )1392(، تاریخ 
دکتر  روایت  به  ایران  عالی  آموزش  تاریخ شفاهی   ،)1392( تهران   ترافیک  کنترل  شفاهی شرکت 

مصطفی معین: آموزش عالی عدالت و توسعه )-1372 1368( )1393( اشاره کرد.            

از دیگر تجربه های تاریخ نگاری با استفاده از روش تاریخ شفاهی می توان به مجموعه ای تحت عنوان 
»تاریخ معاصر شفاهی ادبیات معاصر ایران« به دبیری محمد هاشم اکبریانی اشاره کرد که به شرح 
خاطرات و زندگی نویسندگان، شاعران و مترجمان ادبی اختصاص دارد و روایت جریان ها و رویدادهای 
مرتبط با ادبیات معاصر ایران و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی این رویدادها است. از خالل 
نقل شفاهی کسانی که هریک به  نحوی در این رویدادها دخیل بوده یا شاهد و ناظر آنها بوده اند و 
اگر هم برخی از آنها خودشان حضور مستقیم در آن رویدادها نداشته اند، در زمانه ای زیسته اند که 
آن رویدادها در آن رخ داده است. سیمین بهبهانی، م.آزاد، لیلی گلستان، ضیاء موحد، جواد مجابی، 
علی باباچاهی، شمس لنگرودی و مهدی غبرایی از جمله نویسندگان، شاعران و مترجمانی هستند که 
تاکنون خاطراتشان در مجموعۀ تاریخ شفاهی به چاپ رسیده است. از کتاب های دیگری که با این 
روش در موضوع خاص منتشر شده، »تاریخ شفاهی  نمایش در ایران« )مبتنی بر مصاحبه های تاریخی 

شفاهی( است که در سال 1394 منتشر شده  است.        

مجلۀ بخارا در سال 1380 با هدف روایت تاریخ نشر در ایران، بخشی را در مجله با عنوان تاریخ شفاهی 
مطبوعات ایران، به مصاحبه با ناشران کهنه کار اختصاص داده بود که در هر شماره مصاحبه با یک نفر 
منتشر می شد. مجموعۀ این مصاحبه ها با عنوان تاریخ شفاهی نشر ایران در سال 1393 منتشر شد. 
در این کتاب با 21 نفر از ناشران یا متصدیان نشر مصاحبه شده  است. در این مصاحبه ها روایت زندگی 

فردی و اجتماعی ناشران، جریانات و وقایع مهم نشر بازگو می شود.

  3. هدف پژوهش
هدف کلی این پژوهش گردآوری، ثبت، تنظیم و تحلیل تجربیات و حافظۀ تاریخی فعاین رسانه ای 
سازمان تأمین  اجتماعی در سه دهۀ گذشته با روش تاریخ شفاهی )از سال 1372 تا سال 1397( 
است. در قدم دیگر، این پژوهش در نظر دارد به چند هدف اختصاصی نیز دست یابد. روزنامه نگاران، 
مدیران، متولیان و کارکنان دارای تجربه و سابقۀ فعالیت سازمانی و به  بیان  دیگر، فعاین رسانه ای 
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سازمان در این سال ها تجربیاتی در ذهن دارند که باید تا زمانی که ممکن است آنها را گردآوری و ثبت 
کرد. پس از گردآوری و ثبت تجربیات آنها این پژوهش در نظر دارد ادوار مختلف فعالیت های رسانه ای 
سازمان را برحسب مهم ترین متغیرهای مستخرج از مصاحبه ها دوره بندی کند. در نهایت، همۀ اینها 
در خدمت ارائۀ تحلیل  سازوکار ایجاد فرازوفرودها و تحویت پیش گفته در ادوار مختلف فعالیت های 

رسانه ای و به دست دادن روایتی تحلیلی هستند که این پژوهش به این امر نیز پرداخته است.

  4. سؤاالت پژوهش
- شروع کار هرکدام از این رسانه ها با چه هدفی بوده است و حامیان آنها چه کسانی بوده اند؟

- تحویت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه بر انتشار یا اهداف و محتوای این رسانه ها چه تأثیری 
گذاشته است؟

- تحویت داخلی سازمان و سیاست گذاری ها چگونه بر این رسانه ها تأثیر گذاشته است؟

- وجود رسانه ها و عمومی کردن بحث های تخصصی در سیاست های سازمان تأمین  اجتماعی چه 
تأثیراتی گذاشته است؟

- دوره های توقف انتشار و تغییر شکلشان چگونه گذشت و چه کسانی بر آن اثرگذار بودند؟

- نقاط عطف و ویژگی های خاص هرکدام از ادوار انتشار چیست؟

- مشکالت و محدودیت های این رسانه ها چه بوده است؟

- چه روابطی با مخاطبانشان ایجاد کردند و چه تأثیراتی بر جامعه گذاشتند؟

- چقدر در رسیدن به اهدافشان موفق بودند و در چه مواردی و به چه علت نتوانستند هدف مورد 
نظرشان را به دست بیاورند؟

  5. روش پژوهش
این پژوهش از روش تحقیق کیفی کمک گرفته و بر اساس روش تاریخ شفاهی انجام شده  است. تاریخ 
شفاهی بیانگر یک روش تحقیق کیفی است که برای ضبط اطالعات تاریخی به  وسیلۀ انجام مصاحبه 
با افراد دربارۀ وقایع گذشته است و از حافظۀ افرادی کمک می گیرد که یا در آن رخداد موردنظر فعال 
بوده اند و یا شاهدان عینی بدون واسطه آن باشند تا معانی، تفاسیر، روابط و تجربه های شخصی آنها 

را درک کند.

روش تاریخ شفاهی امکانی است تا آن بخش از تاریخ که به دییل مختلف مثل ناتوانی از ثبت یا نبود 
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قدرت در تاریخ رسمی ثبت نشده اند، حفظ شوند. این شیوه متضمن نگاهی اجتماعی به تاریخ است و 
از مکتب آنال1 الگو می گیرد. از این رو است که گفته می شود تــاریخ شــفاهی بــیش از هــر چیــز 
راهکاری در دستیابی به اطالعات یزم بـرای بازسـازی گذشته به  حساب می آید. این شـیوۀ علمـی بـه 
نـسبت حیات نه چندان طوینی خود در رمزگشایی متنـوعی از گذشته، کارآمدی داشته اسـت. این 
شیوۀ ثبت تاریخی به دنبال اطالعاتی است که در هیچ سند رسمی ثبت نشده باشند. یافتن و بازسازی 
حواشی و هیجانات حول رویدادها در این روایت تاریخی اهمیت زیادی دارند و مسئلۀ تاریخ شفاهی 
فقط بازسازی گذشته نیست. آلساندرو پرتلی تأکید دارد که »اولین چیزی که تاریخ شفاهی را متمایز 
می سازد این است کـه پـیش از آنکـه دربارۀ واقعه )event( خبر دهد دربارۀ معانی )meanings( آن 

سخن می گوید« )نورائی و همکاران، 1389: 45(.

جامعه آماری این پژوهش مسئوین و متصدیانی هستند که از سال 1372، یعنی زمانی که اولین 
از پنج رسانۀ پیش گفته، مدت  تا امروز در یکی  رسانۀ سازمان تأمین  اجتماعی آغاز به کار کرد، 
قابل توجهی فعالیت کرده و به طور مستقیم در جریان تصمیمات سازمان برای رسانه ها بوده اند و با 
تصمیمات خود نیز رسانه ها را تحت تأثیر قرار داده اند و شاهدان عینی یا عامالن تحویت بوده اند. با 
این توصیف، سردبیران و دبیران تحریریۀ رسانه ها و خبرنگاران ارشد و باسابقه و مسئوین درجۀ اول و 
قدیمی روابط عمومی سازمان تأمین  اجتماعی از سال 72 تاکنون جامعۀ آماری این پژوهش هستند.

واحد نمونه گیری در این پژوهش فرد است. روش نمونه گیری مانند عمدۀ روش های کیفی نظری یا 
هدف دار است )هومن، 1365: 60(. این روش نمونه ها را بر اساس هدف پژوهش انتخاب می کند. در 
این پژوهش از روش گلوله برفی که یکی از نمونه های روش تحقیق کیفی است، استفاده شده  است. 

اسامی و سمت افراد مورد مصاحبه در پژوهش حاضر در جدول زیر آمده است.

سمتمصاحبه شوندگان

سردبیر هفته نامۀ آتیه به مدت 13 سال و مشاور مدیرعامل سازمان تأمین  اجتماعی ابراهیم رستمیان مقدم1
در امور رسانه

مشاور مدیرعامل مؤسسۀ فرهنگی  هنری آهنگ آتیه رضا شهاب2

مدیر تولید مؤسسۀ فرهنگی هنری آهنگ آتیهابراهیم باقری3

مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین  اجتماعیامیرعباس تقی پور4
)در مقطع انجام این پژوهش(

1. annal

جدول 1. اسامی و سمت افراد مصاحبه شونده
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سمتمصاحبه شوندگان

نائب رییس هیئت مدیرۀ سازمان تأمین اجتماعی )در مقطع انجام این پژوهش(علی حیدری5

سردبیر سایت تأمین  24 )در مقطع انجام این پژوهش(مجید اعزازی6

عضو سابق تحریریۀ آتیه شایسته شریعتمداری7

ویراستار ارشد سابق تحریریۀ آتیهرضا خاکی نژاد8

جانشین سردبیر هفته نامۀ تأمین امیر کیان مهر9

عضو سابق تحریریۀ آتیه و تأمین عزیز آذر خرداد10

مدیرعامل سابق مؤسسۀ فرهنگی  هنری آهنگ آتیهحامد شمس11

سردبیر هفته نامۀ آتیه نورضا جمیلی12

معاون سردبیر هفته نامۀ آتیه نومیترا فردوسی13

سردبیر اسبق سایت تأمین اجتماعیبهزاد ادراکی14

سردبیر اسبق هفته نامۀ آتیه نواکبر هاشمی15

سردبیر و مدیرمسئول روزنامۀ خورشیدمحمدرضا تقوی فرد16

مشاور مؤسسۀ آهنگ آتیهفریدون رضوی17

کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین  اجتماعیمحمدمنصور عظیم زاده18
 )در مقطع انجام این پژوهش(

ادامۀجدول 1

از آنجا  که این تحقیق در اهداف خود، مطالعۀ عمیق گذشته و روند رسانه های سازمان را در نظر 
دارد، معیار توقف نمونه گیری اشباع نظری است. در این شیوه »نمونه گیری بر اطالعات هنگامی پایان 
می یابد که اشباع نظری یک مقوله یا گروهی از موردها حاصل شود؛ یعنی دیگر چیز جدیدی به دست 

نیاید« )فلیک، 1387: 140(. 

  6. یافته های پژوهش
دوره بندی رسانه های تأمین  اجتماعی را می توان بر اساس تغییرات دولت بررسی کرد؛ همچنان که 
می توان بسته به تغییراتی که به واسطۀ تغییر دولت ها در مدیران عامل سازمان ایجاد شده خوانش 
اتفاقات مهم و گره گاه های رسانه ای رسانه های تأمین اجتماعی، با  کرد. در جدول زیر زمان بندی 

دسته بندی زمانی دوران مدیران عامل سازمان آمده است.
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تحوالت زمانی نشریات تأمین  اجتماعیمدیرعامالن سازمان 

راه اندازی آتیه و بنیان گذاری رویکرد ارتباطاتی، راه اندازی مجله تأمین دکتر مهدی کرباسیان )1376-1370(

تأسیس مؤسسۀ فرهنگی هنری آهنگ آتیه،  غنای رویکردها و تغییر دکتر محمد ستاری فر )1380-1376(
مدیریت و تثبیت موقعیت آتیه

گرفتن مجوز روزنامه و عدم استفاده از آن، جداشدن مؤسسۀ آهنگ آتیه دکتر محمدحسین شریف زادگان )1380-1383(
از سازمان و انتقال آن به ساختمان بلوار کشاورز

آغاز به کار سایت سازمان تأمین  اجتماعیدکتر غالمرضا سلیمانی )1384-1383(

تغییر در نیروهای رسانه ای سازمان تأمین اجتماعی، تعدیل نیروهای مهندس داوود مددی )86/3-84/8(
قدیمی از جمله آقای رستمیان از مؤسسۀ آهنگ آتیه

تعطیلی مجلۀ آتیه و انتشار روزنامۀ خورشیدمهندس حسین علی ضیایی )87/21-86/3(

بسته شدن روزنامۀ خورشیددکتر علی ذبیحی)89/4-87/12(

انتقال سایت سازمان به روابط عمومیدکتر رحمت اهلل حافظی )90/11-89/4(

انتشار دوبارۀ روزنامۀ خورشیددکتر سعید مرتضوی)92/5-90/12(

تعطیلی روزنامۀ خورشید، انتشار هفته نامۀ آتیه نو و هفته نامۀ داخلی دکتر سید تقی نوربخش)97/8-92/6(
تأمین؛ انتشار ماهنامۀ قلمرو رفاه، تأسیس تأمین 24 

جدول 2. زمان بندی اتفاقات مهم رسانه ای رسانه های تأمین اجتماعی در دوران مدیران عامل

6-1. نشریۀ آتیه
سال 1370؛ زمانی که مهدی کرباسیان، ششمین مدیرعامل سازمان تأمین  اجتماعی پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، به این سازمان وارد شد، سازمان تأمین  اجتماعی، حداقل از نگاه و قضاوت افکار عمومی 
در شرایط چندان مناسبی نبود. در خارج از سازمان انتقادات زیادی نسبت به برخی عملکردهای آن 
وجود داشت که بخشی از آن به دلیل ناشناخته بودن فعالیت های آن، نه  فقط بین مردم که حتی بین 
متخصصان و بخش هایی از سیاست گذاران و تصمیم گیران بود. کرباسیان در چنین فضایی تصمیم به 
ایجاد شورایی به نام »شورای ارتباطات« گرفت تا بتواند اقداماتی برای تقویت اعتماد عمومی نسبت به 
این سازمان انجام دهد و برخی برداشت ها، ذهنیت ها، تصورات و قضاوت های اشتباه را دربارۀ سازمان 
اصالح کند. این شورا که جمعی از اصحاب رسانه در آن حضور داشتند، در جلسات دو هفته یک بار، 
در اواخر سال 71 تصمیم گرفت نشریه ای تخصصی منتشر کند تا مفهوم بیمۀ اجتماعی و لزوم آن 
را در جامعه نهادینه کند. در آن مقطع، روابط عمومی سازمان ماهنامه ای  داخلی منتشر می کرد که 
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ضمن مرور اخبار این حوزه، گاهی تجارب دنیا در زمینۀ دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی در آن 
منعکس می شد.

سال 1376 با روی کار آمدن دولت اصالحات، نشریۀ آتیه موجودیت و اهمیت خود را ثابت کرده 
بود. مهدی کرباسیان در این سال جای خود را به دکتر محمد ستاری فر داد که از شهریور این سال 
مدیریت عاملی سازمان تأمین  اجتماعی را به عهده گرفت. او در دورۀ چهارسالۀ مدیریت خود، همچون 
سلف خویش، به اهمیت آتیه باور داشت و آن را ابزاری در راستای کمک به تحقق اهداف و اجرای 
مسئولیت های سازمان می دانست. گواه این مسئله انتظار او از آتیه برای تأثیرگذاری بر مسئوین کشور 
در هنگام تصمیم گیر ی های اساسی بود که بر سرنوشت سازمان تأثیر می گذاشت. در این دوران، 
همچنان ابراهیم رستمیان مدیریت روابط عمومی و سردبیری آتیه را به عهده داشت. آتیه که در ابتدا 
هر دو هفته یک بار تولید و منتشر می شد، در این زمان به صورت هفتگی منتشر شد و رویکرد سازمان 

در دورۀ ستاری فر نسبت به گذشته تغییر چندانی نکرد. 

آمدن دکتر شریف زادگان به سازمان تأمین  اجتماعی در شهریور سال 1380 نگاه و رویکرد آتیه را 
تغییر چندانی نداد. قطع آتیه در این زمان بزرگ تر شده و لوگوی آن  تغییر کرده بود و بیشتر، شکل 
و ظاهر روزنامه ای به خود گرفته بود. در آن دوران، مطبوعات در جامعه اهمیت زیادی داشتند و آتیه 
توانسته بود به  عنوان یک نشریۀ تخصصی، میان مخاطبان جایگاهی خاص پیدا کند؛ چراکه این نشریه 

تالش کرده بود صرفاً نشریۀ یک سازمان نباشد؛ بلکه نگاهی کالن  و مخاطب محور داشته باشد.

سازمان تأمین  اجتماعی یکی از پرچالش ترین سازمان ها در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 
بود. در هشت سال دوران ریاست او، هفت نفر در این سازمان مدیرعامل شدند. افراد جدیدی که 
وارد سازمان و مؤسسۀ فرهنگی هنری آهنگ آتیه شدند، در ابتدا حوزۀ تأمین اجتماعی و نیروهای 
استفاده هایی که  و  با ظرفیت های رسانه  به تدریج،  و  را نمی شناختند  فعال در رسانه های سازمان 
می شد از آن داشت، آشنا شدند. تا یکی دو سال اول دولت جدید، رستمیان همچنان به  عنوان عضو 
هیئت مدیرۀ مؤسسۀ آتیه حضور داشت. در دوران داوود مددی، اولین مدیرعامل تأمین اجتماعی در 
دولت احمدی نژاد، فشارها برای تغییر او از معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان از بیرون سازمان شروع 

شد و در نهایت، او از این معاونت رفت.

محمدمنصور عظیم زاده در دوران مددی، مدیرمسئول هفته نامۀ آتیه و مدیر روابط عمومی سازمان شد. 
تغییر مدیرعامل در سازمان تأمین اجتماعی که تا پیش از آن، تأثیر چندانی در رویکرد و شرایط کاری 
آتیه نگذاشته بود، از دولت نهم معنای دیگری داشت: حذف و تغییر تعداد زیادی از نیروها. رستمیان 
تا سال 88 به  عنوان مشاور مدیرعامل سازمان در مؤسسۀ فرهنگی هنری آهنگ آتیه حضور اجرایی 
کم رنگی داشت؛ یعنی دورانی که داوود مددی و حسین علی ضیایی مدیرعامل سازمان بودند. در دورۀ 
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دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و زمان مدیریت سعید مرتضوی در سازمان تأمین  اجتماعی، آثار 
تغییرات مدیریتی در مؤسسۀ آتیه بیشتر و جدی تر خود را نشان داد و فضا برای کار و فعالیت عدۀ 

زیادی از نیروهای مؤسسه تنگ شد.

هفته نامۀ آتیه، بایخره پس از کشمکش های زیاد با جدی شدن ارادۀ مدیران جدید بخش ارتباطی 
سازمان برای انتشار یک روزنامه، در سال 1387 بسته شد تا خورشید بیاید. شمارۀ آخر آتیه در پاییز 

87 با تیتر »سالم خورشید« منتشر شد.

6-2. نشریۀ داخلی تأمین
نشریۀ تأمین ابتدا به عنوان ضمیمۀ درون سازمانی آتیه در نیمۀ دوم آذرماه سال 1373 منتشر شد و 
اولین شمارۀ آن، دو صفحۀ تک برگی بود که به ضمیمۀآتیه منتشر شد و چند سال بعد، انتشار آن 
کماکان به عنوان ضمیمۀ داخلی آتیه، اما به صورت مستقل تر ادامه یافت. تا سال 1388 این نشریه 
در مؤسسۀ فرهنگی هنری آهنگ آتیه و به عنوان یکی از انتشارات این مؤسسه منتشر شد و در سال 
1388 بعد از توقف فعالیت مؤسسه در فروردین ماه این سال، زیرمجموعۀ روابط عمومی سازمان قرار 

گرفت. از این زمان تا سال 92 تأمین به طور نامنظم و گاه فقط در نسخۀ دیجیتال منتشر می شد.

سردبیری هفته نامۀ تأمین هنوز با ادارۀ کل روابط عمومی سازمان تأمین  اجتماعی است؛ اما از سال 
92 تاکنون با مشارکت مؤسسۀ فرهنگی هنری آهنگ آتیه منتشر می شود. این نشریۀ هفتگی در حال 
حاضر، 10هزار نسخه تیراژ دارد و از اهداف آن اطالع رسانی و کمک به ارتقای آگاهی کارکنان، آگاهی 
مدیران از نظرات کارکنان و تالش برای ایجاد همدلی کارکنان با فعالیت های سازمان است. تأمین نیز 
مانند آتیه روزگار پرتالطمی را از سر گذراند؛ اما شاید به دلیل نشریۀ داخلی بودن نوع تغییرات آن با 

آتیه متفاوت بود.

6-3. سایت سازمان تأمین  اجتماعی
سایت سازمان تأمین  اجتماعی برای اولین بار در سال 1383 و با رونمایی در نمایشگاه الکامپ کار 
خود را آغاز کرد. سازمان تأمین  اجتماعی از سازمان های پیشرو در این زمینه بود که تالش کرد از 
قابلیت فضای مجازی برای اطالع رسانی استفاده کند. این مهم در زمان ریاست دکتر شریف زادگان 
و  اولین  بهره برداری کند.  آماده  را  اجتماعی مکلف شد سایت  تأمین  استان های  امور  و  انجام شد 
مهم ترین مسئله در راه اندازی سایت، سازماندهی محتوای سایت بود. آقای حیدری نقشۀ اولیه ای را بر 

اساس بررسی ها و نیازسنجی های سازمان طراحی کردند. 

مسئولیت سایت تا یک سال بر عهدۀ امور استان ها بود و در این یک سال، در ورژن سایت، مدیریت 
ساختار  سایت  سال 1385،  تا  سال 1383  در  سایت  تأسیس  از  یافت.  تغییراتی  محتواها  تهیۀ  و 
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تشکیالتی جداگانه نداشت و به عنوان مجموعه ای که به دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل وابسته بود، 
فعالیت می کرد. جذب نیرو از طریق مؤسسۀ آتیه در مرحله بعد از طریق شرکت خدمات ماشینی 
انجام می گرفت. کار فنی بر عهدۀ شرکت خدمات ماشینی بود و در تعامل با مجموعۀ سایت، ساختار 

سایت تعریف می شد.

در حال حاضر، سایت سازمان تأمین  اجتماعی به عنوان سایت خدمات رسانی از آن زمان تاکنون 
زیرمجموعۀ روابط عمومی سازمان تأمین  اجتماعی در حال فعالیت است.

6-4. روزنامۀ خورشید

انتشار روزنامه خورشید در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و از نیمۀ دوم سال 1387 
اصالحات مطرح  دولت  در  و  این  از  پیش  آن  انتشار  زمزمه های  آتیه شروع شد؛ گرچه  درمؤسسۀ 
شده بود. در سال های ابتدایی دهۀ 80، ابعاد مختلف تبعات و دستاوردهای ایدۀ پیشنهادی تبدیل 
نشریۀ هفتگی آتیه به روزنامه، در مؤسسۀ فرهنگی هنری آهنگ آتیه و در محافل و مجامع ارتباطی 
و رسانه ای سازمان تأمین  اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اخذ مجوز تغییر دورۀ انتشار 
آتیه از هفتگی به روزانه در دورۀ اصالحات و هم زمان با مدیرعاملی غالمرضا سلیمانی در سازمان تأمین 
اجتماعی صورت گرفت. پس از روی کار آمدن دولت نهم، تیم مطبوعاتی و رسانه ای دولت محمود 
احمدی نژاد که سازمان تأمین اجتماعی را برخالف اصول کارشناسی در قبضۀ دولت می دانستند و 
حتی اساسنامۀ سازمان را برای تقویت نقش دولت در این سازمان تغییر دادند، استفاده از مجوز صادره 

برای تغییر وضعیت آتیه از هفته نامه به روزنامه را غنیمت دانستند. 
در نهایت، در آستانۀ انتخابات 88 و این بار با پیگیری جدی محمد پاریاب که مدیریت مؤسسه را 
در این زمان بر عهده داشت، انتشار پیش شماره های آزمایشی روزنامۀ خورشید، به عنوان جایگزین 
هفته نامۀ آتیه و با توقف انتشار آتیه، در روزهای پایانی مردادماه 1387 شروع و پس از انتشار 17 

پیش شماره، انتشار رسمی و عمومی خورشید از 13 مهر 1387 آغاز شد.

کم توجهی روزنامه به موضوع تأمین  اجتماعی و اخبار و گزارش های این حوزه و کارکرد سیاسی 
ناگزیر آن اختالفاتی جدی  را میان مدیران سازمان و مدیران مؤسسه و روزنامه به وجود آورد. از طرفی، 
مواجهۀ دو دیدگاه اصول گرایی و اصالح طلبی در تحریریه محل اختالفاتی در روش ادارۀ نشریه شد و 
از طرف دیگر، انعکاس موضوعات سیاسی چالش های بیشتری پیش می آورد. واکنش های بیرونی به 
برخی مواضع نشریه و عدم ثبات و اختالفات بسیار در تحریریه و عدم حمایت سازمان تأمین  اجتماعی 
از روزنامه ای که اهداف ارتباطی و اطالع رسانی سازمان را دنبال نمی کرد سبب شد در آغازین روزهای 
سال 1388 علی ذبیحی مدیرعامل وقت سازمان تأمین   اجتماعی، حکم به توقف انتشار آن دهد و 
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اعالم کرد که تا اطالع ثانوی این روزنامه منتشر نمی شود و علت آن را نیز نام گذاری سال 1388 به  
نام »اصالح الگوی مصرف« اعالم کرد. برخی خبرنگاران قدیمی مؤسسه به عنوان کارمند جذب سازمان 
تأمین اجتماعی شدند و برخی از مدیران قدیمی مطبوعات تأمین  اجتماعی همچون ابراهیم رستمیان 

مقدم بازنشسته شدند. 

تأمین   سازمان  در  مرتضوی  سعید  آمدن  کار  روی  و  سال 1390  تا  خورشید  منظم  انتشار  توقف 
اجتماعی به عنوان مدیرعامل سازمان ادامه داشت. سال 1390 بعد از ورود مرتضوی به سازمان تأمین  
اجتماعی، مجدداً تالش هایی برای انتشار منظم این روزنامه آغاز شد؛ ولی این بار رویکرد روزنامه کاماًل 
سیاسی بود. این روزنامه از سال 1390 تا شهریور 1392 با همین روند ادامه یافت؛ اما در بحبوحۀ 
انتخابات در نیمۀ دوم بهار سال 92 و با تحویت جدید در عرصه سیاسی کشور رویکرد سیاسی نشریه 

تغییر یافت. 

انتشار روزنامۀ خورشید از موارد مورد اختالف در دولت جدید بود. ابتدا با صفحات کمتر و به صورت 
آن  انتشار  مدیرعاملی حامد شمس  زمان  در  و  اسفند 1392  در  نتیجه،  در  منتشر شد.  دیجیتال 

متوقف شد.

6-5. هفته نامۀ آتیۀ نو
روزگار پرتنش روزنامۀ خورشید با تصمیم مدیران سازمان در دولت اعتدال به پایان رسید و نظرها 
دوباره به سوی انتشار یک هفته نامۀ تخصصی برای حوزۀ تأمین  اجتماعی متمایل شد؛ هفته نامه ای 
که دیگر نمی توانست با نام پیشین به کارش ادامه دهد و به ناچار نامی تازه را یدک کشید:  آتیۀ نو. 
همان طور که در بای آمد، زمستان سال 92 انتشار خورشید به دلیل تراکم مشکالت مالی و پشتیبانی 
به طور کامل متوقف و با اکثر کارکنان تحریریه تسویه حساب شد و مدتی بعد مقدمات انتشار دوبارۀ 
هفته نامه فراهم شد. اسفند سال 92 حامد شمس که در »آتیۀ« سابق گزارشگر بود و در تیم جدید 
مدیرعامل مؤسسۀ آهنگ آتیه شده بود، طی مذاکراتی با افراد مختلف، اکبر  هاشمی را به عنوان سردبیر  

آتیۀ نو پیشنهاد کرد. 
تیم سردبیری هفته نامۀ آتیۀ نو برای تکمیل تیم تحریریه با روزنامه نگاران اجتماعی که در نشریات 
عمومی فعالیت می کردند وارد مذاکره شدند و مسئوین صفحات مختلف را انتخاب کردند. بهمن ماه 

سال 93 پیش تولید آتیۀ نو شروع شد و تا قبل از پایان سال، 4 پیش شماره از آن به انتشار رسید. 

سال 96 پس از گذشت چند سال از شروع انتشار  آتیۀ نو، اکبر   هاشمی که سردبیری این هفته نامه 
را به عهده داشت از مجموعه خارج شد. به گفتۀ جمیلی، تقریباً از پایان سال اول، حضور  هاشمی در 
تحریریه به دلیل سایر مشغله های حرفه ای کم رنگ شده بود و بیشتر وظیفۀ هماهنگی و مدیریت پروژه 
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را به عهده گرفته بود. از اواخر سال 1397 سردبیر این نشریه رضا جمیلی است و در مجموع سه نفر 
نیروی ثابت که حقوق بگیر مؤسسه هستند، کار هماهنگی با سایر نیروهای حق التحریری و هنری، 

سفارش مطلب و هماهنگی آماده سازی نهایی نشریه را انجام می دهند.

در حال حاضر، دغدغۀ مهم تحریریه آتیۀ  نو تقویت حضور در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
است. توزیع هدفمند برای مخاطبان واقعی محتوای آتیۀ  نو از نظر آنها نقطۀ قوت است؛ اما می گویند 
توزیع محتوا در شبکه های اجتماعی کمبودی است که باعث شده مطالب این نشریه آن چنان که 

شایسته است، در فضای مطبوعات و همچنین، مخاطبان عام دیده نشود.

6-6. پایگاه خبری تحلیلی تأمین  24
سایت تأمین  24 در زمان مدیرعاملی حامد شمس درمؤسسۀ فرهنگی- هنری آهنگ آتیه شروع به 
کار کرد. باقری مدیر تولید مؤسسه و فریدون رضوی که در آن مقطع مشاور مؤسسه بود، با هماهنگی 
آقای رستمیان و آقای شمس، در طراحی ساختار محتوایی و راه اندازی و آغاز فعالیت سایت مشارکت 

داشتند و مصطفی قاجار قوانلو نخستین سردبیر سایت بود. 

سایت تأمین  24 از ابتدا قرار بود بیشتر بر انعکاس فوری و آنی اخبار حوزه رفاه، تأمین  اجتماعی و 
بیمه های اجتماعی متمرکز شود و در کنار این مأموریت اصلی کار تحلیل رویدادها و تحویت این حوزه 
را هم پیگیری کند. ظرفیت های ذاتی پایگاه های اطالع رسانی و خبری اینترنتی این انتظار را پیش 
آورده است که همکاران و خبرنگاران سایت تأمین  24 در همۀ رویدادهای سازمانی و نیز رویدادهای 
مرتبط با این حوزه حضور داشته باشند و اخبار را با دقت و در حداقل زمان منتشر کنند. با این وجود، 
تعداد محدود نیروی انسانی سایت تأمین  24 و محدودیت های مالی فرایند تهیۀ خبر را با مشکل 
مواجه می کند و سبب می شود اخبار به موقع ارائه نشوند و کمبود منابع مالی امکان کمک گرفتن از 

خبرنگاران، گزارشگران و نویسندگان خارج از مجموعه را کمتر می کند.

6-7. ماهنامۀ قلمرو رفاه
ماهنامۀ قلمرو رفاه به عنوان یکی از نشریات تخصصی و تحلیلی سازمان تأمین  اجتماعی با گروه هدف 
کارشناسان، متخصصان و مدیران از بهمن 1393 کار خود را آغاز کرد و پس از انتشار دو پیش شماره، 

شمارۀ نخست این ماهنامه در اردیبهشت 1394 منتشر شد و انتشار آن تاکنون ادامه یافته است.

میان  گفت وگو  تعمیق  و  شکل گیری  برای  مناسب  »میدانی  فراهم کردن  مجله  این  مأموریت 
مدیران و کارشناسان سازمان ها و نهادهای فعال در عرصۀ رفاه و تأمین  اجتماعی از جمله سازمان 
تأمین  اجتماعی- به عنوان نماینده و کارگزار ارائۀ خدمات بیمه ای و درمانی به طیفی وسیع از مردم- و 
مسئوین و فعاین حوزه های تصمیم سازی اقتصادی و اجتماعی کالن کشور و جامعه علمی، دانشگاهی، 
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پژوهشی و تحقیقاتی و کارشناسان و صاحب نظران حوزه های رفاه و تأمین  اجتماعی با نگاهی تحلیلی 
و همه جانبه و همچنین، انعکاس تحویت، دیدگاه ها و مبانی علمی- نظری نوین در عرصۀ جهانی به 
مخاطبان« است. گروه های اصلی و عمدۀ مخاطبان این ماهنامه نیز شامل نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و نهادهای مرتبط مانند مرکز پژوهش های مجلس و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی نظیر آن، 
سطوح عالی مدیریتی و کارشناسی دستگاه های مهم مرتبط با حوزۀ رفاه و تأمین  اجتماعی، اساتید 
فعاین  و  اجتماعی  و  اقتصادی  کارشناسان حوزه های  و  پژوهشگران  دانشگاه، محققان،  و مدرسان 
تشکل های صنفی کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی و مدیران و کارشناسان ارشد و متخصص در نظام 

رفاه و تأمین  اجتماعی، به ویژه در سازمان تأمین  اجتماعی تعریف شده اند.

گرچه سیاست  و خط مشی مجلۀ قلمرو رفاه به تدریج نسبت به ابتدای راه تغییراتی داشته است؛ اما به 
نظر می رسد هنوز هم اختالف سلیقه ای میان تحریریه و برخی مدیران مؤسسه در مورد محتوای نشریه 
وجود دارد. در حالی که تیم تحریریه عمدتاً بر موضوع سیاست گذاری اجتماعی و دولت رفاه تمرکز 
کرده  است و حوزۀ تأمین  اجتماعی و بیمه های اجتماعی را بخشی از این گفتمان می داند، برخی 
مدیران مؤسسه و مدیران سازمان تأمین  اجتماعی معتقدند که این ماهنامه باید بیشتر و جدی تر به 
مسائل حوزۀ بیمه های اجتماعی و سازمان تأمین  اجتماعی بپردازد؛ عالوه بر اینکه در کنترل محتوایی 
مطالب نشریه نیز نظارت چندگانه وجود دارد و ممکن است محتوا و تیتر برخی مطالب دستخوش 
از واحدهای سازمان تأمین اجتماعی مشکل  بیرون  تغییراتی شود. نداشتن توزیع سراسری جدی 
دیگری است که تالش های بسیاری برای حل آن صورت گرفته است. با اینکه مجله رویکرد نویی دارد و 
انتشار آن هم متأخر است؛ اما در فضای مجازی حضور چندانی ندارد. غفاریان فقدان سیاست مشخص 

و نبود دغدغۀ جدی را در حضور کم رنگ مجله در فضای مجازی بسیار مؤثر می داند.

 7. نتیجه گیری
بر اساس روایتی که از دست اندرکاران رسانه ای سازمان به عمل آمد، سه فرایند را در رسانه های تأمین  

اجتماعی می توان بازشناخت: 

الف. دوران شکوفایی
در سال 1376 آتیه و تأمین جای خود را پیدا کرده بودند و این با دورۀ رونق مطبوعات هم زمان شد. 
فضای بیرون از سازمان نسبت به آتیه تشویق کننده بود و در داخل سازمان هم این روحیه به وجود 
آمده بود که این نشریه می تواند به تحقق اهداف تأمین اجتماعی کمک کند. در واقع، دوران طالیی 
مطبوعات به شکل گرفتن دوران پویایی رسانه های تأمین اجتماعی کمک کرد. هفته نامۀ آتیه که دوران 
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شکل گیری را پشت سر گذاشته بود، وارد دوران تأثیرگذاری نسبی شد. در این دوره کارکنان سازمان 
هم به عنوان مخاطبانی جدی در نظر گرفته شدند و نشریۀ تأمین با هدف کمک به آگاهی رسانی به 

آنها و همراه کردن آنها با اهداف سازمان هویت مستقلی گرفت.

مهم ترین ویژگی رسانه های سازمان در این دوره استفاده از خبرنگاران حرفه ای در کنار دانش آموختگان 
جوان روزنامه نگاری، اهمیت دادن به خبر و اطالع رسانی در سازمان، شکل گیری معاونت فرهنگی 
اجتماعی، ایجاد مؤسسۀ فرهنگی هنری آهنگ آتیه و استقالل نسبی رسانه ها از ساختار بوروکراتیک 
سازمان، تأثیرگذاری رسانه ها بر سیاست گذاری ها و تعامل هم زمان با مخاطبان بیرونی و کارکنان 

سازمان بود.

قائم به فرد بودن برنامه ها و اقدامات، همچون بیشتر نهادهای دولتی در این سازمان هم بیشتر متوجه 
مدیریت ارشد سازمان است. به این ترتیب، با هر تغییر در سطح مدیریت ارشد سازمان، با وجود تالش 
رستمیان برای پیشگیری از تأثیرگذاری این تغییرات بر رویکردهای اصلی ارتباطی و رسانه ای سازمان، 
یجرم تغییراتی در حوزۀ رسانه ای و ارتباطی سازمان ایجاد می شد که گاه عظیم  و گاه معتدل بودند. 
اهمیت دادن به ارتباطات اجتماعی و اقدامات اطالع رسانی در سازمان با روی کار آمدن کرباسیان شروع 
شد. او احساس کرد سازمان به توسعۀ اقدامات ارتباطی و اطالع رسانی نیاز دارد تا ضمن شنیده شدن 
صدایی واحد از کل پیکرۀ سازمان و همدلی و همراهی همۀ مدیران و کارکنان با اهداف توسعه ای 
سازمان، در سطح جامعه نیز اهمیت موضوع تأمین اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این رویه ای 

بود که پس از او نیز ادامه پیدا کرد. 

یکی از مهم ترین ویژگی های اقدامات رسانه ای سازمان در این دوره، توجه و پیگیری تصمیمات و 
رویکردهایی بود که ممکن بود بر عملکرد سازمان تأثیر گذارند و ابعاد مختلف این تأثیرات احتمالی 
بر عملکرد حوزۀ بیمه های اجتماعی در قالب مطالب متنوع و دیدگاه های کارشناسی در آتیه منعکس 
می شد و به این ترتیب، آتیه توانسته بود در سطوحی از تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های داخل 
و خارج از سازمان تأثیرگذاری نسبی داشته باشد. بخشی مهم از این توان تأثیرگذاری متوجه حضور 
و همکاری اهل فن با آتیه بود. تقریباً تمامی افرادی که در این پژوهش با آنها گفت وگو شده  است، 
معتقدند که این عامل و به ویژه روحیات فردی و کاری و پیگیری و تالش ابراهیم رستمیان که به نوعی 
اجتماعی دانست، عامل شکوفایی و  تأمین  نوین  نظام رسانه ای  اصلی  بنیانگذاران  از  را  او  می توان 
تأثیرگذاری آتیه و تأمین بوده است؛ هرچند در هر دوره به تناسب امکان مذاکره و تعامل با مدیران 

سازمان این اثرگذاری کمتر یا بیشتر می شد.

همان طور که گفته شد، رستمیان در تیم رسانه ای که برای آتیه شکل داد، ترکیبی از نیروهای قدیمی 
و جدید مطبوعاتی را در کنار هم قرار داد. برای انتخاب نیروهای جدید و جوان به ارزیابی تخصصی 



109

)1
39

ل 7
سا

 تا 
13

72
ل 

سا
)از 

ته 
ذش

ۀ گ
ده

سه 
در 

ی 
ماع

جت
ن  ا

أمی
ن ت

زما
سا

ی 
ه ا

سان
ی ر

تها
عالی

ی ف
فاه

 ش
یخ

تار

آنها برای ورود به تیم آتیه معتقد بود و پس از آن نیز به موضوع آشناسازی آنان با مفاهیم تأمین  
اجتماعی و نقش آن در حمایت از نیروهای مولد جامعه و کمک به تعدیل شکاف های درآمدی اهتمام 
ویژه داشت. این نگاه و رویکرد باعث شد که نشریات سازمان در کنار اجرای مأموریت های تخصصی 
خود، به تدریج نیروهای جوانی را به طور مشخص برای فعالیت تخصصی در حوزۀ تأمین  اجتماعی و 
رفاه تربیت کنند. این اتفاق که می توان نام آن را »تیم سازی« گذاشت، رویکردی حرفه ای و نوعی 
سرمایه گذاری اجتماعی و رسانه ای برای مهم ترین سازمان بیمه های اجتماعی کشور بود که نتایج 

عینی آن بعدها مشخص تر شد.

مسئولیت   اجتماعی  تأمین  سازمان  در  رسانه ای  فعالیت  کنار  در  که  زمانی  از  رستمیان  ابراهیم 
روابط عمومی این سازمان را نیز بر عهده گرفت، به دلیل سابقه روزنامه نگارانه اش، روابط عمومی این 
سازمان را به دو سو پیش برد: گسترش تعامل با شرکای اجتماعی )تشکل های کارگری، بازنشستگی، 
تولیدات  تقویت  و  با رسانه ها  تعامل  توسعۀ  نیز  و  بازنشسته سازمان(  کانون کارکنان  و  کارفرمایی 

رسانه ای سازمان. 

شکل گیری معاونت فرهنگی اجتماعی که مدیریت و راهبری آن یک سال و اندی پس از تأسیس بر 
عهدۀ ابراهیم رستمیان قرار گرفت، باعث تقویت جایگاه آتیه و تأمین شد. اندکی بعد مؤسسۀ فرهنگی 
هنری آهنگ آتیه شکل گرفت و باعث شد رسانه های سازمان از سیستم بوروکراتیک استقالل نسبی 
تأمین، فعالیت های رسانه ای دیگری را هم  آتیه و  بر  پیدا کنند. معاونت فرهنگی اجتماعی عالوه 
پشتیبانی می کرد که عمومی تر بودند. کمک به تولید برنامه های رادیو تلویزیونی یکی از حوزه های 

موردتوجه این معاونت بود که باعث شد ایده های سازمان بیشتر در سطح جامعه مطرح شود.

توسعۀ تعامل با مخاطبان بیرونی و کارکنان سازمان در دستوِرکار نشریات سازمان بود. تعامل نشریۀ 
تأمین با کارکنان مستقیم تر بود. مصاحبه با کارکنان و ستون ارتباط با مدیرعامل و انتشار نامه های 
کارکنان سازمان باعث تقویت این تفکر شد که این رسانه متعلق به کارکنان است. در نتیجه قرار است 
صدای آنها بیشتر شنیده شود؛ همین رویکرد در عین حال باعث می شد خواسته های مدیران سازمان 
برای ایجاد تغییراتی جدی همچون ساماندهی سوابق بیمه شدگان و تغییر فضای کار اداری ستاد و 
شعب بیمه ای بین کارکنان راحت تر پذیرفته شود و آنها را مجاب کند که با تغییرات تازه همراه شوند. 

فعالیت های مدیریت سازمان در آن دوران و طرح های متعددی که برای توسعۀ خدمات سازمان تعریف 
شده بود باعث می شد گاه حضور مدیران و اخبار مربوط به آنها در صفحات نشریات پررنگ شود. تعامل 
مدیریت با تحریریه و مدیرمسئول و سردبیران آتیه و تأمین نیز در این دوران گسترده و راهگشا بود.
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ب. دوران افول
در دورۀ اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد )84 تا 88( شرایط برای تعامل با مدیران سازمان و 
حفظ و استمرار نسبی رویکردهای سابق ارتباطی و رسانه ای سازمان تا حدودی فراهم بود؛ اما به هر 
حال، تغییر دولت و به تبع آن مدیریت سازمان تأثیر خود را بر رسانه های تأمین اجتماعی نیز بر جای 

گذاشت؛ همان  گونه که تغییر دولت بر فضای مطبوعاتی عمومی کشور هم در حال تأثیرگذاری بود.

نگاه مدیران سازمان نسبت به رسانه و کارکرد آن برای سازمان تأمین اجتماعی نسبت به پیش از دولت 
جدید تغییر کرده بود. این مسئله از تغییر سمت وسوی محتوای رسانه ها قابل ردیابی بود. به تدریج 
حضور مدیران در صفحات آتیه بیشتر شد. اگرچه حضور چهرۀ اول تأمین  اجتماعی در آتیه در دوران 
گذشته هم در مواردی اتفاق می افتاد؛ اما در این دوران جهت دهی به سمت مدیران و چهره سازی از 
آنها به صورت معمول مطرح می شد و آتیه را کم کم تبدیل به ابزاری برای آگراندیسمان )بزرگ نمایی( 
برخی چهره های دولت وقت می کرد. در نتیجه، رنگ وبوی سیاسی بیشتری به آتیه داده شد. این 
رویکرد در دورۀ دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد تقویت شد. از دیدگاه سیاست گذاران جدید، برای 
این نگاه سیاسی دیگر هفته نامه پاسخ گو نبود و روزنامه ای یزم بود تا در مقابل مطبوعات منتقد دولت 
که عمومی بودند قد علم کند. این مأموریت به عهدۀ روزنامه خورشید گذاشته شد که مجوز آن در 

سال 83 گرفته شده بود؛ اما عزم جدی برای انتشار آن در دولت قبلی به وجود نیامده بود.

تحویتی اساسی برای آتیه و تأمین در راه بود. تداوم رویکرد سیاسی به رسانه، ابزاری دیدن آن برای 
رسیدن به انتصاب ها و توجیه آنها، تحمل فضای آتیه را برای برخی از نیروها سخت کرد؛ برخی استعفا 

دادند، برخی به واحدهای اداری دیگری درخواست انتقال دادند و عذر برخی نیز خواسته شد.

روزنامۀ خورشید مکانی برای پیگیری ایده های دولت وقت شد که نیروهای خودش را می خواست. در 
این دوره تحریریه پوست اندازی کرد و نیروهای زیادی جذب شدند که هرچند غالباً حرفه ای بودند؛ اما 

راهبری تحریریه بر عهدۀ مدیریتی سیاسی بود.

در ابتدای سال 88 که سال اصالح الگوی مصرف نامیده شده بود، مدیرعامل وقت سازمان فعالیت های 
رسانه ای را تعطیل کرد. این رسانه ها از ابتدای دولت احمدی نژاد بیشتر ابزاری برای پیگیری اهداف 
سیاسی شده بودند و حمایت از اهداف سازمان تأمین اجتماعی و ایدۀ  رفاه اجتماعی و بیمۀ اجتماعی 
جای کمی در آنها داشت. این مسئله نشان می دهد که در این دوره مدیران دیگر نقش رسانه را برای 
ادامۀ اهداف سازمان و آگاهی بخشی و حتی تأثیرگذاری بر سیاست های مؤثر بر سرنوشت سازمان 
تأمین  اجتماعی جدی نمی گرفتند یا بهایی به آن نمی دادند. انتشار دوبارۀ روزنامۀ خورشید در سال 
90 برای چهره سازی از جریان حامی دولت در انتخابات بعد گواه این ادعا است. در حقیقت، نگاه ابزاری 
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به نشریات تأمین  اجتماعی یکی از ویژگی های رسانه ها در این دوران بود و حتی نشریۀ تأمین نیز از 
این مسئله راه گریزی نداشت. از نقطه ای به بعد هم رویکرد دولت تعطیل کردن نشریات سازمان بود. 

ج. دوران بازگشت
با انتخابات سال 1392 و تغییر دولت، امید دوباره به رسانه های تأمین اجتماعی بازگشت. بازگشت 
مدیران و روزنامه نگاران سابق، تغییر کادر رسانه ای موجود، بازاندیشی در رویکرد تأمین اجتماعی به 
رسانه را به همراه داشت. رشد فضای مجازی، متنوع شدن مخاطبان و نیاز به تخصصی دیده شدن 
مباحث تأمین  اجتماعی تیم رسانه ای سازمان را بر آن داشت تا در این مقطع به طیف وسیع تری از 

مخاطبان بیندیشند. 

تیم جدید که بر سر کار می آیند با حاشیه هایی هم درگیر می شوند که امکان تمرکزشان را بر نشریات 
می گیرد. نوربخش سعی می کند این حواشی را با کمک نیروهایی که در نشریات فعالند کم کند و 
به گفتۀ تقی پور، آرامش را به سازمان بازگرداند. در روابط عمومی سازمان که نشریۀ تأمین را منتشر 
می کرد هم ایجاد آرامش به اولویت تبدیل می شود. در این دوران مدیریت سازمان دخالتی در محتوای 
نشریات ندارد. مدیران نشریات هم به دنبال این بودند که وارد جناح بندی ها و دسته بندی ها نشوند. 

* آتیۀ نو که با بهره گیری از تجربۀ موفق انتشار آتیه و در قامتی جدید و رویکردی نوین متولد شده 
است، تیم جدید رسانه ای که از بدنۀ روزنامه نگاران اجتماعی تشکیل می شد را به کار گرفت و سعی 
کرد با توسعۀ دامنه فعالیتش همچنان که به مخاطبان همیشگی می اندیشد، رویکرد اجتماعی و 
مسئله محوری نسبت به تأمین  اجتماعی اتخاذ کند. این نشریه یک تغییر در نوع رویکرد فعالیت 
رسانه ای به نسبت آتیۀ قدیم به حساب می آید که ناشی از نگاه روزنامه نگاری اجتماعی با توجه به 
مخاطبان نسل جدید است که می توان آن را نوعی »تغییر گفتمانی« توصیف کرد. نگاه جامعه شناسانه 
به موضوع در این دوره تقویت شده است. آتیۀ  نو مانند گذشته، تیم ثابت کوچکی دارد؛ اما از پشتیبانی 
تیم تحریریۀ بزرگی به صورت حق التحریری برخوردار است که توانسته آنها را سفیران مفاهیم و نگاه 
تأمین اجتماعی کند. آتیۀ  نو به دلیل هفتگی بودن، بیشتر به تحلیل و نگاه عمیق به رخدادها توجه 
دارد و کمتر به اخبار می پردازد. شورای سیاست گذاری رسانه های سازمان در این مسیر رسانه های 

مختلف سازمان را راهبری می کند.

و  رفاه  عرصۀ  در  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی  نظام  بر  تأثیرگذاری  برای  رفاه  قلمرو  مجلۀ   *
تأمین  اجتماعی، به ویژه مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و... شروع به کار کرد. این مجله قرار است 
مطالب تخصصی و تئوریک در این حوزه را پوشش دهد و راهگشای سیاست گذاری ها باشد. این مجله 
تحلیلی- تئوریک به مفاهیم رفاه و تأمین  اجتماعی و به طور کلی، به حوزۀ سیاست گذاری اجتماعی 
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می پردازد. رویکرد حرفه ای تئوریک و تحلیلی این ماهنامه موجب شده است پژوهشگران، کارشناسان، 
محققان و دانشگاهیان آن را مورد توجه قرار دهند.

* سایت تأمین  24 با رویکرد توجه به نقش رسانه های جدید و فضای مجازی در دروه جدید، آغاز به 
کار کرد. تأمین  24 قرار است عالوه بر پیگیری تحویت روز در عرصۀ سیاست های اجتماعی، رفاه و 
تأمین  اجتماعی، مطالب و محتوای تولیدی منتشر شده در رسانه های آتیۀ  نو و قلمرو رفاه را در فضای 
مجازی منتشر کند و ایدۀ تأمین اجتماعی را در این فضا نمایندگی کند. این سایت به نوعی در کنار 
وظایف خبری و تحلیلی خود، دروازۀ حضور رسانه های تأمین اجتماعی در فضای مجازی نیز هست. 
در واقع، گسترش حضور در فضای مجازی نیازی مبرم برای رسانه های تأمین اجتماعی است و کم رنگ 
بودن حضور فعلی این رسانه ها در فضای مجازی ضعفی است که مورد توجه مدیران مؤسسۀ فرهنگی 

هنری آهنگ آتیه نیز قرار گرفته و برنامه هایی در این زمینه در حال پیگیری است.
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