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مقدمه
اندیشــمندان علــوم اجتماعــی و سیاســی از منظرهــای متفاوتــی روندهــای تاریخــی شــکلگیری و
توســعه سیاســتگذاری اجتماعــی و دولــت رفــاه را بررســی کردهانــد .گــوف 2و ت ِربــورن )2010( 3پنــج عامــل را
در زمینــه توســعه سیاســتگذاری اجتماعــی و دولــت رفــاه شناســایی کردهانــد کــه عبارتنــد از صنعتیشــدن
نهادهــا ،ایدههــا ،مطالبــات و منفعتهــای گروههــای اجتماعــی و سیاســی و عوامــل بینالمللــی.
بــه دو شــیوه میتــوان بــه تحلیــل ایــن رونــد تاریخــی پرداخــت .در شــیوه اول ،یــک عامــل بــه عنــوان
عامــل اصلــی انتخــاب و کل رخدادهــا و تحــوالت براســاس آن تحلیــل میشــود .در ایــن شــیوه ممکــن
اســت برخــی تحــوالت تاریخــی در تحلیــل پنهــان بماننــد یــا آنچنــان تفســیر فربهــی از عامــل اصلــی در
نظــر گرفتــه شــود کــه همــه عوامــل دیگــر را در بــر گیــرد .در شــیوه دوم ،فــراز و فــرود عوامــل مختلــف در
دورههــای تاریخــی بررســی و نشــان داده میشــود کــه در هــر دوره تاریخــی چــه عاملــی نقــش برجســتهتری
داشــته اســت.
در مقالــه حاضــر ،تحــوالت سیاســت اجتماعــی در دوره  1304-1357بررســی میشــود .بــه ایــنمنظــور
رونــد تحــوالت را در چارچــوب ســه دوره تاریخــی پــی میگیریــم :دوره  ،1304-1320دوره 1320-1332
دوره  .1332-1357ایــن دورهبنــدی بیشــتر در راســتای نظمدهــی بــه بحــث انجــام شــده اســت و بــه
اینمعنــا نیســت کــه هرکــدام از دورههــا الزامـاً ماهیــت و رونــد متفاوتــی از دوره قبــل و بعــد دارنــد ،امــا در
هــر دوره عاملهــا و مؤلفههــای متفاوتــی در تکویــن سیاســتها و ســازمانهای رفــاه و تأمیناجتماعــی
نقــش داشــتهاند.
 .1دوره اول ()1304-1320
در سـالهای پـس از جنـگ جهانـی اول ،طرحهای اقتصـادی و اجتماعی متعددی در راسـتای مدرنکردن
ایـران اجـرا شـد .سـاخت راهآهـن ،راهانـدازی خطـوط تلفـن ،تأسـیس نخسـتین بانکهـای ایرانـی ،راهاندازی
نخسـتین پروازهـای هواپیمایـی ،ایجاد کارخانههای کوچک و متوسـط ،توسـعه صنایع تبدیلـی ،ایجاد مدارس
 .1دکترای برنامهریزی رفاه اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
Reza omidi79@gmail.com

2.Gough
3.Therborn
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آمـوزش فنـی و حرفـهای و ...از جملـه طرحهایـی بـود کـه در دوره  1300تـا  1320بـه اجـرا درآمـد .در ایـن
دوره دولـت «بـر دو سـتون ارتـش و بوروکراسـی پیریزی شـد» (آبراهامیـان .)130 :1390 ،گسـترش ارتش و
نظـام اداری بـ ه واسـطه درآمدهـای حاصل از حق امتیاز اسـتخراج نفت ،گـردآوری مالیاتهـای معوقه ،افزایش
عـوارض گمرکـی و وضـع مالیاتهـا بـر کاالهـای مصرفـی امکانپذیـر شـد .دولـت مرکزی کـه در ابتـدای این
دوره ،عبـارت بـود از «مجموعـه بینظمـی از مسـتوفیان تقریباً خودمختار ،منشـیها و صاحبمنصبان ،تا سـال

 1320بـه  17وزارتخانـه کامـل بـا  90هـزار کارمند حقوقبگیر مبدل شـد» (آبراهامیان .)130 :1390 ،رشـد و
گسـترش نیروهـای نظامـی نیـز بهویژه پس از تصویـب قانون نظام وظیفـه اجباری در سـال  1304تداوم یافت.
ایجـاد ارتـش دائمی سیاسـتی بـود که مسـکوب ( )1391بـرای آن کاربردهـای ضمنی اجتماعی قائل اسـت.
در آذرمـاه  1301قانـون اسـتخدام کشـوری بهتصویـب مجلـس شـورای ملـی رسـید .مـواد  43و  44ایـن
قانـون ،به موضوع بازنشسـتگی مسـتخدمین دولتـی ،حق دریافت حقوق بازنشسـتگی از دولـت و میزان حقوق
بازنشسـتگی پرداختـه اسـت .بـرای تصـدی امـور بازنشسـتگی نهـادی بهنام «صنـدوق تقاعـد و وظایـف وراث
مسـتخدمین» تأسـیس شـد .بنـا بـر مطالعـات اکبـری ( )1382وزارت مالیـه« ،دایـره تقاعد» را تحـت نظارت
ادارهکل کارگزینـی تأسـیس کـرد .ایـن دایـره در سـال  1307بهنـام «اداره تقاعد کشـوری» به عنـوان ادارهای
مسـتقل در وزارت مالیه درآمد و در سـال  1317نام آن به «اداره بازنشسـتگی کشـوری» تغییر یافت .صندوق
بازنشسـتگی ارتش نیز در سـال  1314تأسـیس شـد.
1
همزمـان بـا اجـرای پروژه راهآهن سراسـری ،هیأت وزیران طـی مصوبهای در سـال  1309صندوق احتیاط
کارگـران طـرق و شـوارع را بـه عنـوان نسـل اول بیمههـای اجتماعی تأسـیس کـرد .مراقبت پزشـکی در مورد
صدمـات ،جراحتهـا یـا بیماریهـای هنـگام کار ،پرداخت پـاداش نقدی در مـوارد نقص عضو یـا ازکارافتادگی
دائمـی و پرداخـت پـاداش بـه بازمانـدگان در مـوارد فوت ناشـی از انجـام وظیفه یا در مسـیر خدمـت از جمله
خدماتـی بـود کـه براسـاس نظامنامـه صنـدوق احتیـاط انجـام میگرفـت .گسـترش کارخانههـا و مؤسسـات
اقتصـادی تولیـدی و افزایـش فعالیتهـای معدنـی موجـب شـد تـا هیـأت وزیـران بنـا بـر پیشـنهاد اداره کل
صناعـت و معـادن ،نظامنامـه کارخانجـات و مؤسسـات صنعتـی را در مردادماه سـال  1315به تصویب برسـاند.
براسـاس ایـن نظامنامـه ،کارگـران شـاغل در سـایر کارگاههـای صنعتـی و معدنـی نیـز بهتدریج تحت پوشـش
صنـدوق احتیـاط کارگـران قرار گرفتند (پیرویان و جیـوار .)3-8 :1381 ،در واقع گسـترش تدریجی طبقه مزد
و حقوقبگیـر (کارگـران و کارمنـدان دولـت) ،بـه راهاندازی و گسـترش بیمههـای اجتماعی در کشـور انجامید.
علاوه بـر صندوقهـای احتیـاط و بازنشسـتگی ،بنگاههـای خیریه وابسـته به دربار نیـز در ایـن دوره ایجاد
 .1خدمــات صندوقهــای احتیــاط در مقایســه بــا راهبــرد بیمههــای اجتماعــی در ســطح محدودتــری ارائــه میشــود .ایــن صنــدوق
«وســیلهای بــرای پسانــداز اجبــاری کارگــران اســت کــه بــر پایــه آن ،کارگــران و کارفرمایــان حــق بیمــه مشــخصی را پیوســته و مرتــب
بــه ایــن صنــدوق واریــز میکننــد .ایــن پرداختیهــا در حســاب جداگانــهای نگهــداری میشــود و در هــر دوره مالــی ســودی نیــز بــه آن
تعلــق میگیــرد .ســرمایه انباشتشــده در ایــن صنــدوق ،هنــگام رویدادهایــی نظیــر ازکارافتادگــی ،ســالمندی و فــوت ،در جهــت حمایــت از
کارگــران و خانــواده آنهــا مصــرف میشــود» (مریــدی.)207 :1378 ،
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شـدند که مهمترین آنها بنگاه حمایت از مادران و نوزادان بود که در سـال  1319از سـوی دربار تشـکیل شـد.
اکبــری در مطالعاتــش نشــان میدهــد از مجمــوع قوانیــن و مقــررات حــوزه تأمیناجتماعــی در دوره
زمانــی  1285تــا  43/7 ،1320درصــد مصوبــات بــه امــور بیمـهای و  55/5درصــد مصوبــات بــه امــور حمایتــی
مربــوط بــوده اســت .در ایــن میــان هیــأت وزیــران بیشــتر بــه امــور بیمـهای و نماینــدگان مجلــس بیشــتر بــه
امــور حمایتــی توجــه داشــتهاند .نکتــه ایــن کــه از زمــان تأســیس مجلــس مشــروطه تــا ســال  1300تمامــی
قوانیــن و مقــررات مصــوب در زمینــه امــور حمایتــی بودهانــد و نخســتین قانــون بیمـهای در ســال  1301بــه
تصویــب رســیده اســت .همچنیــن بیــش از  88درصــد قوانیــن و مقــررات مصــوب در ایــن حــوزه بــه موضــوع
تخصیــص منابــع مالــی مربــوط بــوده اســت .بخــش عمــدهای از تصمیمهــای ایــن دوره بــه گســترش ســطح
پوشــش خدمــات بیمـهای و حمایتــی معطــوف بــوده اســت (اکبــری.)77-79 :1382 ،
بررســی اقدامهــای دوره اول ( )1304-1320در حــوزه تأمیناجتماعــی نشــان میدهــد کــه کار
مقولـهای اساســی در ایجــاد نهادهــا و تدویــن و تصویــب ضوابــط و مقــررات بــوده و بیشــتر تصمیمــات دولــت
بــر تأمیــن و حمایــت از کارگــران و کارمنــدان متمرکــز بــوده اســت .صندوقهــای احتیــاط و بازنشســتگی
بهمنظــور حمایــت ســازمانیافته دولــت از نیــروی کار و کارکنــان دولــت در مقابــل مخاطرههــای ناشــی از
کار و صندوقهــای تعــاون کارکنــان بهمنظــور حمایــت از کارکنــان آســیبپذیر راهانــدازی شــدهاند .توجــه
بــه تجربــه کشــورهای صنعتــی و ضرورتهــای جهانــی و بیرونــی نیــز در ایجــاد و تــداوم ایــن تحــوالت
نقــش داشــته اســت .بــه عنــوان مثــال ،دولــت ایــران در ســال  1311همــکاری بــا ســازمان بینالمللــی
کار 1را شــروع کــرد و در همــان ســال برخــی از مقاولهنامههــای ســازمان را بــه اجــرا گذاشــت (اکبــری

 .)169 :1382اینگونــه همکاریهــا و روابــط موجــب شــد تــا برخــی ارزشهــای مرتبــط بــا نیــروی کار در
سیاســتگذاریهای دولــت مدنظــر قــرار گیــرد.
در ایــن دوران بهمنظــور یکپارچهســازی نظــام آموزشــی کشــور مــدارس مســیونری و مؤسســات آموزشــی
اقلیتهــای مذهبــی ،ملــی اعــام شــد و مکتبخانههــای ســنتی نیــز در دبیرســتانهای دولتــی ادغــام
شــدند .بــه بیــان مســکوب ( )1391در آســتانه جنــگ جهانــی دوم ،ایــران در ارتبــاط بــا آمــوزش و پــرورش
اهــداف روشــن و رونــد رو بــه پیشــرفتی داشــت.
در حــوزه بهداشــت و ســامت عمومــی نیــز دولــت اقدامهــای محــدودی را در زمینــه ســاخت فاضــاب،
آب لولهکشــی و ایجــاد تأسیســات پزشــکی انجــام داد ،امــا موفقیــت قابــل توجهــی بهدســت نیامــد و نــرخ
گومیــر کــودکان در اثــر ســل ،اســهال ،ســرخک ،تیفــوس و ماالریــا همچنــان ادامــه پیــدا کــرد.
بــاالی مر 
جمعیـت شـیر و خورشـید سـرخ ایـران نیز در سـال  1301به عنوان سـازمانی بـا رویکرد امدادی تأسـیس
شـد .امـداد بهداشـتی در مـوارد بالیـای طبیعـی ،مبـارزه بـا امـراض عمومـی ،دسـتگیری از فقـرا و درماندگان
)1. International Labour Organization (ILO
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بهویـژه در دوره قحطـی ،نگهـداری و تعلیـم و تربیـت اطفـال یتیـم و بیبضاعـت ،تأسـیس مطبهـای عمومی
رایـگان و بیمارسـتانهای ثابـت و سـیار از وظایـف ایـن نهـاد امدادی بـود (اکبـری.)61 :1382 ،
در اواخــر ایــن دوره تالشهایــی نیــز در راســتای تدویــن برنامههــای اقتصــادی و توســعهای صــورت
گرفــت .در فروردینمــاه  1316بــا تصویــب هیــأت وزیــران ،شــورای اقتصــاد بــ ه منظــور تهیــه برنامــه

اقتصــادی و ایجــاد هماهنگــی میــان اقدامهــای اقتصــادی وزارتخانههــا و مؤسســات اقتصــادی تشــکیل شــد
و بــه ریاســت ابوالحســن ابتهــاج آغــاز بـهکار کــرد .افزایــش اشــتغال ،تأمیــن حداقــل هزینــه زندگــی ،تعمیــم
خدمــات بهداشــت و ســامت و بهبــود وضعیــت عمومــی از دیگــر مأموریتهایــی بــود کــه برعهــده ایــن نهــاد
گذاشــته شــد .امــا آنگونــه کــه ابتهــاج ( )1371در خاطــرات خــود میگویــد در آن دوره امــکان برنامهریــزی
فراهــم نبــود و شــورای اقتصــاد عمـ ً
ا تعطیــل شــد.
 .2دوره دوم ()1320-1332
بـا آغـاز جنـگ جهانـی دوم ( )1320-1324و ورود نیروهای متفقین بـه ایران ،اقتدار دولـت مرکزی از هم
پاشـید .با تبعید رضاشـاه گشایشـی در فضای سیاسـی کشـور پدید آمد و زمینه فعالیت گروهها و گرایشهای
فکـری فراهـم شـد .بـه نظر آبراهامیـان ( )210 :1391فروپاشـی سـاختار سیاسـی در شـهریور  1320از وجود
تضادهـای طبقاتـی بهویـژه در شـهرها پرده برداشـت .در این دوره فشـار و گرفتـاری تودههای مردم از یکسـو
و ثروتمندترشـدن تجـار و زمیـنداران از سـوی دیگـر ،سـاختار اجتماعـی را تهدیـد میکرد و طبقـات پایین از
کمبـود شـدید مـواد غذایـی ،لبـاس ،دارو ،درمـان و آمـوزش بهشـدت ناراضـی بودند .بـا روی کار آمـدن احمد
قـوام در بهمنمـاه  ،1324برنامههـای اجتماعی گسـتردهای در دسـتور کار قـرار گرفت .دولـت ائتالفی قوام که
بـا احـزاب و سیاسـتمداران چـپ میانهرو همکاری داشـت در زمینـه امور اجتماعـی وعده داد کـه برنامههایش
بـه «توزیـع زمینهـای دولتـی ،حـق رأی زنان ،تشـکیل انجمنهـای ایالتی ،رفع بیـکاری و سـاخت درمانگاهها
مدرسـه و طرحهـای آبیـاری در مناطـق روسـتایی بینجامـد» (مسـکوب .)309 :1391 ،قوام همچنین شـورای
عالـی اقتصـاد را مأمـور کـرد براسـاس دو اصـل ارتقا سـطح زندگـی از طریق افزایـش تولید و مصـرف و تعدیل
در توزیـع ثـروت تولیـدی ،نقشـههایی را برای توسـعه کشـور طراحـی کند .در ایـن مقطع دولت اجـرای برنامه
اصالحـات کارگـری بلندمدتـی را انجـام داد کـه عبـارت بودنـد از« :بهرسـمیت شـناختن اتحادیههـای صنفی
همپیمـان بـا یکـی از احـزاب ائتالفـی دولـت و تعییـن شـورای عالـی کار بـرای اجـرای برنامـه بیمـه بیـکاری
تعیین شـاخصهای پرداخت دسـتمزد و تشـکیل کمیتههـای مذاکرهکننـده فیمابین کارفرمایـان و کارگران»
(مسکوب.)310 :1391 ،
در اردیبهشـتماه  1325قانـون کار بنـا بـه پیشـنهاد شـورای عالـی کار در هیـأت وزیـران مطرح شـد و به
تصویـب رسـید .ایـن قانون «حقوق معینـی را برای کارگران در زمینه شـرایط کار ،حداقل دسـتمزد بهداشـت،
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ایمنـی محیـط کار ،تشـکیل صنـدوق بیـکاری ،تشـکیل اتحادیههـای کارگـری و همچنیـن تشـکیل صنـدوق
بهداشـت و صنـدوق تعـاون در نظـر گرفتـه بـود» (کریمی .)38 :1384 ،تأسـیس صنـدوق تعاون روسـتایی در
خـرداد مـاه  1325از دیگـر اقدامهـای دولـت قـوام در راسـتای اهـداف اجتماعی بود .سرپرسـتی افـراد معلول
و کسـانی کـه بـر اثـر سـوانح غیرمترقبـه از کار افتادهانـد ،نگهـداری از سـالمندان بیبضاعـت و بیسرپرسـت،
نگهداری کودکان یتیم و بیماران بیبضاعت ،بیمههای اجتماعی و تأسـیس کودکسـتان ،دبسـتان ،بیمارسـتان،
داروخانـه و اسـتخدام پزشـکان سـیار از وظایـف اجتماعی این صندوقها بـود .هزینههای این صنـدوق از طریق

بهـره مالکانـه و درصـدی از درآمـد صاحبان گاوداریها ،آسـیابها و باغها تأمین میشـد (اکبـری.)50-52 :1383 ،
در خـرداد مـاه  1326نیـز اساسـنامه بنـگاه رفاه اجتماعـی بهمنظور تمرکـز و نظارت در امـور صندوقهای
کارگاههـای ذیـل قانون کار بهتصویب رسـید (اکبـری.)54 :1383 ،
در مردادمـاه  1328قانـون تشـکیل شـهرداریها و انجمـن شـهرها و قصبـات بـه تصویب رسـید .بهموجب
ماده  39این قانون ،مراقبت در امور بهداشـت و سلامت سـاکنان شـهر ،تأسـیس نوانخانه ،تأسیس شیرخوارگاه
و پرورشـگاه بـرای اطفـال بیبضاعـت و بیسرپرسـت ،جلوگیـری از تکـدی و واداشـتن متکدیـان بـه کارهـای
صنعتـی از وظایف شـهرداریها اسـت (اکبـری.)58-59 :1383 ،
در سـال  1328صنـدوق تعـاون و بیمـه کارگـران نیـز تشـکیل شـد که «با تسـری مقـرری بیمـه اجباری
بـه عمـوم کارگـران و افـراد خانـواده آنـان ،تعهـدات بیمهای را بـه حـوادث و بیماریهـای غیرناشـی از کار نیز
گسـترش داد و بر ایناسـاس برای نخسـتین بار الگوی بیمه اجتماعی کارگران را در کشـور به اجرا گذاشـت»
(پناهی.)22 :1385 ،
بـا روی کار آمـدن دولـت مصدق در اردیبهشـتمـاه  ،1330سیاسـتهای اجتماعی تداوم یافـت .جدای از
تنشهـای سیاسـی ناشـی از ملیشـدن نفـت ،اتحادیههـای کارگری کـه در سـالهای  1325-1330سـرکوب
شـده بودنـد ،در دوران مصـدق دوبـاره فعـال شـدند .کارگران ضمـن همراهی بـا جنبش ملـی ،راهپیماییهای
گسـتردهای را در اعتـراض بـه دسـتمزدهای پاییـن و وضعیـت معیشـتی و شـرایط کاری ترتیـب دادنـد .بعد از
ماجـرای  30تیـر  ،1331مصـدق «بودجـه ارتـش را بهمیـزان  15درصد کاهـش داد ،بودجه دربـار را قطع کرد.
و بنـگاه خیریه سـلطنتی را تحت نظـارت دولت قـرار داد» (آبراهامیـان.)217 :1390 ،
از اواسـط سـال  1331مجموعـهای از سیاسـتهای حمایتی و بیمـهای طراحی و اجرا شـد .دولت ،صندوق
عمـران و تعـاون ده و دهسـتان و بخـش را بـرای برعهدهگرفتن امور حمایتی در روسـتاها در مهرمـاه  1331به
تصویـب رسـاند .براسـاس ایـن قانـون ،مالکان موظف شـدند نیمـی از  20درصد بهـره مالکانه خود را بـه زارعان
تولیدکننـده و نیـم دیگـر را بـه صنـدوق عمـران و تعـاون اختصاص دهنـد تا با نظر شـوراهای محلی بـرای امور
عمرانـی و اجتماعی روسـتا هزینه شـود (کریمـی .)40 :1384 ،کمک به سـاخت خانههـای ارزانقیمت و تأمین
بهداشـت و نگهـداری کـودکان بیسرپرسـت ،کمک بـه نگهداری از سـالمندان ناتـوان و بیماران بیسرپرسـت و
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کمـک به اسـتخدام پزشـکان سـیار و جلوگیری از بیماریهـای بومی از وظایـف این صندوقها بهشـمار میآمد.

قانـون تشـکیل شـهرداریها در آبانمـاه  1331بازنگری شـد و با عنـوان الیحه قانونی شـهرداری به تصویب

دولـت رسـید .در ایـن الیحه عالوه بر وظایف پیشـین شـهرداریها ،اتخـاذ تدابیر الزم بهمنظـور تأمین خانههای
ارزانقیمت برای اشـخاص بیبضاعت سـاکن شـهر نیز برعهده شـهرداری نهاده شـد (اکبری.)59 :1383 ،

در آذرمـاه  1331نیـز کمیسـیون کمـک بـه مسـتمندان و بـه کار گمـاردن آنهـا بـه تصویب هیـأت دولت

رسـید کـه منابـع مالـی آن از محل عـوارض فروش بنزیـن تأمین میشـد .تهیه گرمخانـه ،غذا و پوشـاک برای

مسـتمندان ازکارافتاده ،تأمین ابزار کار برای بهکار واداشـتن مسـتمندان و سـاخت سـاختمانهای عامالمنفعه
از وظایف این کمیسـیون بـود (اکبـری.)60-61 :1383 ،

مصـدق براسـاس اختیـارات فوقالعـادهای کـه از مجلـس دریافـت کـرده بـود ،در بهمنمـاه  1331قانـون

بیمههـای اجتماعـی کارگـران را تصویـب کرد .بهموجـب این قانون ،سـازمان بیمههـای اجتماعـی کارگران در

اردیبهشـتماه  1332تأسـیس شـد .براسـاس قانـون ،کلیه کارخانههـا و بنگاههای مشـمول قانـون کار موظف

شـدند کارگـران خـود را ذیـل این سـازمان بیمه کنند .بـا این قانون عالوه بر گسـترش دامنه شـمول بیمههای
اجبـاری در کشـور ،جامعیـت خدمـات بیمهای نیز افزایـش یافت« .مهمترین دسـتاورد این اقـدام ،ایجاد تمرکز

در امـور اجرایـی بیمههـای اجتماعـی ،انسـجام در امور بیمهگـری ،ایجاد پشـتوانه قانونی برای تأمیـن درآمدها

و گسـترش دامنـه شـمول بیمههـای اجتماعـی بـود .شـاید بتـوان بسـیاری از دسـتاوردهای امـروز بیمههـای
اجتماعـی را ناشـی از ایـن تحول دانسـت» (پیرویان و جیـوار.)77 :1381 ،

در ایـن دوره ،در نتیجـه ملیشـدن صنعـت نفـت« ،درآمدهـای نفتـی کـه عمدهتریـن منبـع تأمیـن مالی

برنامـه توسـعه بـود ،در فاصلـه سـالهای  1329-1332یعنـی ( )1951 -1954قطع شـد .این امر موجب شـد

تـا در دوران برنامـه تنهـا یکسـوم درآمدهـای پیشبینیشـده تحقـق یابـد» (بهاریـر .)90 :1971 ،1بهرغـم
ناگزیـری دولـت بـه اتخـاذ سیاسـتهای انقباضـی ،مصـدق حقـوق و مزایـای معلمان ،پزشـکان و پرسـتاران و
هزینههـای امـور آمـوزش و بهداشـت را افزایـش داد.
در اســفندماه ســال  ،1325انجمــن خدمــات اجتماعــی بــه عنــوان نهــادی عمومــی در راســتای بهبــود
وضــع بهداشــت کشــور و درمــان بیمــاران مســتمند تأســیس شــد .در ســال  1331نیــز انجمــن ملــی حمایــت
کــودکان بــرای همــکاری بــا صنــدوق بینالمللــی کمــک بــه کــودکان ســازمان ملــل متحــد (یونیســف)
تأســیس شــد (اکبــری.)125 :1383 ،

1. Bharier
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 .3دوره سوم ()1332-1357
در ایــن دوره اقدامهــای وســیعی در جهــت کاهــش آزادیهــای اجتماعــی ،محدودســازی فعالیــت احــزاب
و تشــکلهای کارگــری صــورت گرفــت .همچنیــن در پــی اجــرای قانــون اصالحــات ارضــی ،تغییراتــی در
ســاختار اجتماعــی و اقتصــادی روســتاها پدیــد آمــد .کاهــش قــدرت و نفــوذ مالــکان بــزرگ و گســترش
دامنــه نفــوذ دولــت در روســتاها ،تشــکیل قشــری از دهقانــان خردهپــا و تشــدید مهاجــرت روســتاییان بــه
شــهرها از جملــه ایــن تغییــرات اســت (بشــیریه.)87-95 :1382 ،
پــس از کودتــا ،شــاه قــدرت خــود را تثبیــت کــرد .قــرارداد جدیــد بــا کنسرســیوم نفتــی موجــب شــد تــا
درآمدهــای نفتــی کشــور از حــدود  34میلیــون دالر در ســال  1333بــه بیــش از  344میلیــون دالر در ســال
 1337افزایــش یابــد .ایــن امــر بــه شــاه امــکان داد تــا ارتــش ،بوروکراســی و نظــام پشــتیبانی دربــار را هرچــه
بیشــتر گســترش دهــد« .در فاصلــه ســالهای  1332تــا  1356بودجــه نظامــی  12برابــر شــد و ســهم آن در
بودجــه ســاالنه از  24بــه  35درصــد رســید» (آبراهامیــان.)227 :1390 ،
در دوره پــس از کودتــای ســال  )1953( 1332فعالیــت کارگــران در قالــب اتحادیههــای کارگــری
مســتقل منــع شــد .امــا «رژیــم بــه رفــاه نســبی کارگــران جدیــد صنعتــی توجــه میکــرد و کارفرمایــان را کــه
بهخاطــر حمایــت بیدریــغ دولــت از قــدرت اقتصــادی زیــادی برخــوردار بودنــد وامیداشــت تــا بهطــور
نســبی بــه رفــاه کارگــران توجــه کننــد .گســترش بیمههــای اجتماعــی ،ســود ویــژه و ســهیمکردن کارگــران
در ســهام کارخانههــا بــه پیدایــش قش ـرهای کارگــری بالنســبه مرفــه انجامیــد» (اشــرف .)58 :1389 ،ایــن
سیاسـتها باعــث شــد تــا دولــت کارگــران بخــش صنعتــی را تــا انــدازه زیــادی تحــت کنتــرل بگیــرد.
در ســال  1342نــام وزارت کار بــه وزارت کار و امــور اجتماعــی تغییــر کــرد (اکبــری .)77 :1383 ،ایــن امر
در راســتای افزایــش تصدیگــری دولــت در حــوزه امــور اجتماعــی صــورت گرفــت .مجموعـهای از انجمنهــا
و ســازمانها ذیــل وزارت کار و امــور اجتماعــی تأســیس شــدند .در بهمنمــاه  1346بهمنظــور آمــوزش
حرفــه و شــغل بــه افــراد دارای نقــص عضــو و ناتــوان ،انجمــن توانبخشــی وابســته بــه وزارت کار و امــور
اجتماعــی تأســیس شــد (اکبــری .)91 :1383 ،صنــدوق تأمیــن آمــوزش فرزنــدان کارگــران نیــز در ســال
 1351تأســیس شــد (اکبــری.)98 :1383 ،
در اردیبهشــتماه  1348قانــون بیمههــای اجتماعــی روســتاییان تصویــب و بــر اســاس آن ســازمان
بیمههــای اجتماعــی روســتاییان تأســیس شــد .ایــن ســازمان موظــف شــد روســتاییان و خانــواده آنهــا را در
مقابــل حــوادث ناشــی از کار ،بیماریهــا ،ازکارافتادگــی و فــوت و ســایر مــوارد بیمههــای اجتماعــی تحــت
پوشــش قــرار دهــد (اکبــری .)94 :1383 ،یکــی از نماینــدگان مجلــس شــورای ملــی در زمــان تصویــب الیحه
چنیــن اظهــار میکنــد:
در واقــع ایــن یکــى از مهمتریــن قدمهایــى اســت کــه در راه تکمیــل هدفهــاى اصالحــات ارضــى و
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تأمیــن زندگــى بهتــر بــراى دهقانــان آزاد برداشــته شــده اســت .در واقــع بــا ایجــاد یــک چنیــن ســازمانى،
ســازمان ثابــت جدیــدى بــراى احســاس مســئولیت مســتقیم در مقابــل دهقانــان کــه دیگــر جنبــه ترحــم و
تصــادف و مالحظ ـهکارى و خصوصیتهــا و نظــرات شــخصى را نخواهــد داشــت بهوجــود مىآیــد ســازمانى
اســت کــه دیگــر بــر پایــه ترحــم و شــفقت و بــارى بــه هــر جهــت عمــل نخواهــد کــرد بلکــه براســاس یــک

عدالــت براســاس یــک قانــون و اصــول انجــام وظیفــه خواهــد کــرد ...بــا ایجــاد یــک چنیــن ســازمانى دولــت
خواهــد توانســت بهمعنــى واقعــى کلمــه در قلــب روســتاها رســوخ کنــد یعنــى اگــر درمانــگاه نباشــد اگــر
خ پیــدا کــرد و اگــر واقعـاً قــرار بــر ایــن باشــد کــه
پزشــک نباشــد واقعـاً نمىشــود بــه قلــب روســتاها رســو 
بــه قلــب روستانشــین نفــوذ و رســوخ کــرد و روستانشــین را آنچنــان کــه بایــد واقعـاً بــه مملکــت عالقهمنــد
باشــد عالقهمندتــرش کــرد و او را دلبســته بــه روســتا کــرد بایــد حتم ـاً پزشــک و درمانــگاه در اختیارشــان
1
گذاشــت (مجلــس شــورای اســامی.)1390 ،
ســازمان بیمــه روســتاییان در راســتای اهــداف اصالحــات ارضــی ایجــاد شــد و وجــه حامیپــروری و
کنتــرل اجتماعــی و سیاســی در ایجــاد آن برجســته بــود.
تأســیس ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور در ســال  ،1345ســازمان تأمیــن خدمــات درمانــی
عائلــه درجــه یــک افســران و همافــران و کارمنــدان ارتــش و ژاندارمــری و شــهربانی در اســفندماه 1351
تأســیس صنــدوق بازنشســتگی و وظیفــه مســتخدمین شــرکتهای دولتــی در خردادمــاه ( 1352وابســته بــه
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی) ،تشــکیل ســازمان تأمیــن خدمــات درمانــی مســتخدمین دولــت در ســال
 1352و تشــکیل صنــدوق بازنشســتگی و وظیفــه مســتخدمین ثابــت شــهرداری در تیرمــاه  1353از دیگــر
اقدامهــای بیم ـهای دولــت در ایــن دوره بــود (اکبــری.)1383 ،
در اســفندماه ســال  1352نخســتین ســمینار ملــی رفــاه اجتماعــی کشــور برگــزار شــد .در قطعنامــه
پایانــی ســمینار بــر ایجــاد هماهنگــی بیــن فعالیتهــای مؤسســات رفاهــی غیردولتــی بــا برنامههــای رفاهــی
دولــت و ایجــاد ســرعت و نظــام مطلــوب در فعالیتهــای ســازمانهای مذکــور بــه عنــوان هدفــی اساســی
تأکیــد شــده اســت .تقویــت شــاخه امــور اجتماعــی وزارت کشــور بهمنظــور توســعه خدمــات رفــاه اجتماعــی
از طریــق تمــاس بــا ســازمانها و مؤسســات اجتماعــی بهویــژه از طریــق جلــب همــکاری و مشــارکت
شــهرداریها و ســایر ســازمانهای وابســته از دیگــر بندهــای قطعنامــه پایانــی ســمینار اســت (ســازمان
برنامــه و بودجــه.)1352 ،
بــا افزایــش شــدید درآمدهــای نفتــی ،تأســیس وزارت رفــاه در دســتور کار دولــت قــرار گرفــت و
مردادمــاه ســال  1353قانــون تشــکیل وزارت رفــاه اجتماعــی بهتصویــب رســید .بــهموجــب مــاده یــک ایــن
قانــون ،تأمیــن بیمــه درمــان همگانــی ،فراهمکــردن تأمینهــای اجتماعــی از قبیــل بیمههــای اجتماعــی
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و حمایتهــای اجتماعــی ،تأمیــن خدمــات رفاهــی بــرای گروههــای ســنی و خانوادههــا ،تأمیــن خدمــات
توانبخشــی ،نظــارت بــر ســازمانهای رفاهــی غیردولتــی ،درمــان معتــادان ،عضویــت در ســازمانهای
بینالمللــی و اجــرای برنامههــای رفاهــی مصــوب شــورای عالــی رفــاه اجتماعــی از مأموریتهــای ایــن
وزارتخانــه اســت.
بــ ه موجــب مــاده  2قانــون ،برخــی از ســازمانها و نهادهــای دولتــی از وزارتخانههــای کار و امــور
اجتماعــی ،بهــداری و تعــاون و امــور روســتاها جــدا و ذیــل وزارت رفــاه اجتماعــی قــرار گرفتنــد.
ماده دو قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی مصوب اول مردادماه 1352

از تاریخ تصویب این قانون مؤسسات و واحدها و امور زیر:
الف .سازمان بیمههای اجتماعی با واحدهای مربوط (از وزارت کار و امور اجتماعی)
ب .بانک رفاه کارگران (از وزارت کار و امور اجتماعی)
ج .سازمان بیمههای اجتماعی روستاییان (از وزارت تعاون و امور روستاها)
د .سازمان تأمین خدمات درمانی (از وزارت بهداری)
هـ .انجمن توانبخشی (از وزارت کار و امور اجتماعی)

و .اجرای قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری ،ازکارافتادگی و فوت (از وزارت کار و امور اجتماعی)
ز .امور مربوط به درمان و توانبخشی معتادان و واحدهای درمانی مربوط (از وزارت بهداری)
ح .امور مربوط به درمان و توانبخشی بیماران روانی و واحدهای درمانی مربوط (از وزارت بهداری)
حســب مــورد بــا بودجــه ،دارایــی ،کارکنــان ،ارکان و شــوراهای قانونــی از وزارتخانههــای مربــوط منتــزع و بــه وزارت رفــاه
اجتماعــی وابســته یــا منتقــل خواهنــد شــد یــا تحــت نظــارت وزارت رفــاه اجتماعــی انجــام وظیفــه خواهنــد کــرد.
مســئولیت و اختیــارات هــر یــک از وزرا و وزارتخانههــای موضــوع ایــن مــاده طبــق قوانیــن و مقــررات مربــوط در هــر مــورد
عین ـاً بــه وزیــر و وزارت رفــاه اجتماعــی منتقــل میشــود.

بهموجــب مــاده ســه ایــن قانــون ،ایجــاد هماهنگــی در مــورد فعالیــت ســازمانهای رفاهــی غیردولتــی
بهعهــده شــورای عالــی رفــاه اجتماعــی اســت.
تشـکیل وزارت رفـاه را میتـوان مهمتریـن اقدام دولت در راسـتای تمرکـز و سـاماندهی فعالیتهای حوزه
رفـاه و تأمیناجتماعـی دانسـت .امـکان تسـلط بـر مؤسسـات عامالمنفعـه و بنیادهـا ،جامعنبـودن خدمـات و
حمایتهـای پیشبینیشـده در قانـون و نارسـا بودن سـاختار تشـکیالتی از مهمترین نقدهـای مخالفان الیحه
در مجلـس شـورای ملـی بـود .شیخاالسلامزاده ،تشـکیل وزارت رفاه اجتماعی را دسـتاورد نخسـتین سـمینار
رفاهـی و در راسـتای ایجـاد هماهنگـی و مدیریـت و تمرکـز بیشـتر در امـور رفاهـی میداند (سـازمان برنامه و
بودجـه1355 ،الف.)7 :
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وزارت رفـاه اجتماعـی در بهمنمـاه  ،1353دو الیحـه تشـکیل سـازمان تأمیـن خدمـات رفاهی و سـازمان
تأمیناجتماعـی را بـه مجلـس ارائـه کـرد .سـازمان تأمین خدمات رفاهی به عنوان سـازمانی وابسـته بـه وزارت
رفـاه اجتماعی در راسـتای سـاماندهی امور حمایتی تأسـیس شـد .روشـن اسـت کـه افزایـش درآمدهای نفتی
در اوایـل دهـه  1350مهمتریـن دلیـل بـرای توسـعه خدمات رفاهی و تأسـیس سـازمانهای حمایتـی در این

حوزه بوده اسـت.
سـازمان تأمیناجتماعـی نیـز در تیرمـاه  1354بهمنظـور تعمیـم و گسـترش بیمههـای اجتماعـی بـا ادغـام
سـازمان بیمههـای اجتماعـی و سـازمان بیمههای اجتماعی روسـتاییان تأسـیس شـد .این سـازمان نیـز زیر نظر
وزارت رفـاه اداره میشـد .براسـاس مـاده چهـار قانون تشـکیل سـازمان مشـموالن این قانـون عبارتنـد از :افرادی
کـه بـه هـر عنـوان در مقابـل دریافت مـزد یا حقـوق کار میکنند ،صاحبـان حـرف و مشـاغل و دریافتکنندگان
مسـتمریهای بازنشسـتگی ،ازکارافتادگـی و فـوت .بهموجـب مـاده  28ایـن قانون ،دولـت برای نخسـتین بار در
امـر تأمین مالی بیمه سـهیم شـد و پرداخت سـه درصد حقبیمه را برعهـده گرفت (اکبـری.)115-117 :1383 ،
ضعـف شـرایط و سـاختارهای اقتصـادی ،سیاسـی و اجتماعـی موجـب شـد تـا توسـعه و تعمیـم خدمـات
اجتماعـی بـا چالشهای اساسـی مواجه و در پـی آن وزارت رفاه اجتماعی نیز منحل شـود .الیحـه ادغام وزارت
رفـاه اجتماعـی بـا وزارت بهـداری بهمنظور تشـکیل وزارت بهداری و بهزیسـتی در اسـفندماه  1354به مجلس
ارائـه شـد و در تیرمـاه  1355بـه تصویـب رسـید .همزمـان بـا بحث انحلال وزارت رفـاه ،دومین سـمینار ملی
رفـاه اجتماعـی در خردادمـاه  1355برگـزار شـد .در ایـن سـمینار تأکیـد شـد« :بـا توجه بـه ابعـاد پیچیدهای
کـه رشـد شـتابان اقتصـادی کشـور فراروی مـا نهاده اسـت ،دومین سـمینار ملی رفـاه اجتماعی بهجـای توجه
بـه گروههـای گوناگـون ،بـه مسـائل و مباحـث اساسـی میپـردازد کـه در هر زمینـه و در هـر مـورد فراگیرنده
همـه گروههـا و قشـرهای اجتماعـی میباشـد» (سـازمان برنامه و بودجـه1355 ،الـف .)1 :در این سـمینار «بر
تدویـن برنامـه و نظـام جامع و قابل توسـعه عرضه خدمات به عنوان جزیی از برنامه توسـعه کشـور تأکید شـده
اسـت» (سـازمان برنامـه و بودجـه1355 ،ب .)27 :ایـن موضـوع در تدویـن برنامه ششـم عمرانـی ()1357-61
مدنظـر قـرار گرفـت بهگونـهای کـه  18کمیته از مجمـوع  36کمیتـه تدوین برنامه ششـم به ابعـاد اجتماعی و
رفاهی توسـعه اختصاص داشـتند؛ کمیتههای کالن و فرابخشـی (کمیته کیفیت زندگی ،کمیته توسـعه و رفاه
اجتماعـی و ) ...و کمیتههـای بخشهـای خاص اجتماعی (مسـکن ،آموزش ،بهداشـت و درمـان و .) ...در تعیین
خطـوط کلـی برنامه ششـم عنوان شـده اسـت که «در تعییـن اولویتهای توسـعه ،افزایش تولیـد ناخالص ملی
جـای خـود را بـه تأمین رفاه بیشـتر مردم مخصوصـاً آنهایی که در پایینترین سـطوح درآمـد و تأمیناجتماعی
قرار دارند سـپرده اسـت» (سـازمان برنامه و بودجـه.)238 :1356 ،

مروری بر تحوالت سیاستهای رفاهی در دوره 1304-1357
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جمعبندی
براسـاس شـواهد ارائـ ه شـده از تحـوالت سـازمانی و نهـادی در سـه دوره مورد بررسـی میتـوان دریافـت که در
هـر دوره عوامـل متفاوتـی در شـکلگیری و توسـعه سیاسـتهای رفاهـی نقـش داشـتهاند .در حالـی کـه در دوره
اول ،شـکلدادن بـه دولـت و ملـت مدنظـر نظـام حاکم بـوده اسـت ،در دوره دوم مطالبات اجتماعی سـهم بیشـتری
یافتـه اسـت ،امـا در دوره سـوم بـا کنتـرل جنبـش چـپ از طریـق سـازوکارهای مختلـف از یکسـو و تسـریع روند
صنعتیشـدن از اوایل دهه  1340از سـوی دیگر ،دولت با گسـترش سـازمانهای دولتی و خیریههای وابسـته نقش
بیشـتری در توسـعه سیاسـتهای رفاهـی را بهعهـده میگیـرد و در قالـب برنامههـای مختلف رفاهی سـعی میکند
ضمـن ایجـاد سـطح رفاه نسـبی بـرای گروههای مختلف اجتماعـی ،از این طریـق نوعی کنترل و نظـارت اجتماعی را
نیـز اعمـال کنـد .روند افزایشـی درآمدهـای نفتی از اواسـط دهه  1330و جهـش آن در ابتدای دهـه  1350زمینه را
بـرای حضـور گسـتردهتر دولـت در حـوزه رفاه فراهم کرد و موجب شـد با شـتاب بیشـتری خدمات رفاهـی متنوعتر
شـده و گروههـای هدف نیز گسـتردهتر شـوند .جامعیـت خدمات و فراگیـری جمعیتی در حوزه تأمین نمود روشـنی
داشـته اسـت کـه شـکلگیری وزارت رفـاه و تأمیناجتماعـی و سـپس تصویـب قانـون تأمیناجتماعـی و تغییـر نـام
سـازمان بیمههـای اجتماعـی بـه سـازمان تأمیناجتماعی نمودهایـی از این تحوالت هسـتند.
منابع
 ابتهاج ،ابوالحسن  .)1371(.خاطرات ابوالحسن ابتهاج ،به کوشش علیرضا عروضی ،تهران :علمی. اشـرف ،احمد « )1389(.کالبدشـکافی انقالب :نقـش کارگران صنعتی در انقالب ایـران» ،فصلنامه گفتوگوشماره .55-124 :55
 اشـرف ،احمـد و علی بنوعزیـزی  .)1388(.طبقات اجتماعـی ،دولت و انقالب در ایران ،ترجمه سـهیال ترابیفارسـانی ،تهران :نیلوفر.
 اکبــری ،محمدعلــی ( )1382بررســی برنامهریــزی دولتــی در حــوزه تأمیناجتماعــی (جلــد نخســت ،)1285-1320تهــران :مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیناجتماعــی.
 اکبــری ،محمدعلــی  .)1383(.بررســی برنامهریــزی دولتــی در حــوزه تأمیناجتماعــی (جلــد دوم ،)1320-1357تهــران :مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیناجتماعــی.
 آبراهامیان ،یرواند  .)1390(.تاریخ ایران مدرن ،ترجمه محمدابراهیم فتاحی ،تهران :نی. آبراهامیان ،یرواند  .)1391(.ایران بین دو انقالب ،ترجمه احمد گلمحمدی و محمدابراهیم فتاحی ،تهران :نی. بشیریه ،حسین  .)1382(.موانع توسعه سیاسی در ایران ،تهران :گام نو. پیرویـان ،ولیـم و عبدالحسـین جیـوار  .)1381(.قوانیـن و مقـررات تأمیناجتماعـی ،تهـران :مؤسسـه عالیپژوهـش تأمیناجتماعـی.
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 پناهـی ،بهـرام  .)1385(.کارکردهـای تأمیناجتماعـی در ایـران :ضرورتهـای برپایـی نظـام جامـع رفـاه وتأمیناجتماعـی ،تهـران :مؤسسـه عالـی پژوهـش تأمیناجتماعـی.
 سـازمان برنامـه و بودجـه  .)1352(.سـمینار ملـی رفـاه اجتماعـی  18-22اسـفندماه  :1352قطعنامـه سـمینار،تهـران :سـازمان برنامـه و بودجـه.

-

-

سازمان برنامه و بودجه 1355(.الف) .دومین سمینار ملی رفاه اجتماعی ،تهران :سازمان برنامه و بودجه.
سـازمان برنامـه و بودجـه 1355(.ب) .گـزارش عمومـی دومیـن سـمینار ملـی رفـاه اجتماعـی و گـزارش
کمیتههـای پنجگانـه سـمینار ،تهـران :سـازمان برنامـه و بودجـه.
سـازمان برنامـه و بودجـه  .)1356(.خطـوط کلـی ،هدفهـا ،سیاسـتها و خطمشـیهای برنامـه عمرانـی
ششـم ،تهـران :سـازمان برنامـه و بودجـه.
کریمــی ،مظفــر (1384الــف) .زمینههــای تاریخــی پیدایــش نظــام جامــع رفــاه و تأمیناجتماعــی در
ایــران ،فصلنامــه حقــوق تأمیناجتماعــی ،ســال اول ،شــماره .27-53 :1
مجلس شورای اسالمی ( .)1390مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و اسالمی (لوح فشرده) ،تهران :مجلس
شورای اسالمی.
مریدی ،سیاوش  .)1378(.فرهنگ بیمههای اجتماعی ،تهران :مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی.
مســکوب ،محمــود « .)1391(.مشــروطیت ،تجــدد و اســامگرایی :اقتصــاد سیاســی و سیاســت اجتماعــی
در ایــران» ،در مســعود کارشــناس و والنتایــن مقــدم ،سیاســتگذاری اجتماعــی در خاورمیانــه :پویاییهــای
اقتصــادی ،سیاســی و جنســیتی ،ترجمــه علیاکبــر تــاج مزینانــی و همــکاران ،تهــران :دانشــگاه امــام
صــادق(ع).303-351 :
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