
 

 

 

 
 195-231، صفحات 1139 بهار، 15، شماره چهارممددكاري اجتماعي، سال  پژوهشنامه 

 های بازنشستگی در بستر گفتمان سیاسی و اجتماعیتحلیل سیاست

 ائه سناریوی آیندهمصادف با دوران سازندگی و ار 

 **تقي پارسامهر  ،  *رضا صفری شالي
 6/52/5968پذيرش : تاريخ  57/4/5964تاريخ دريافت : 

 
 چكيده

دهد كه گفتمان حاكم در اين برهه، ، نشان مي5949تا  5998هاي تحليل متون گفتماني سال
ت، فقرزدايي و از نوع توسعه اقتصادي است، بر اساس اين گفتمان شرط اصلي استقالل، عدال

تداوم انقال  و توسعه اقتصادي است. از الزامات و اقتضائات ضروري براي تحليل 
هاي اين دوره را با توجه به روح حاكم در آن و در هاي عمومي، اين است كه برنامهمشيخط

تبيين نقش  :اي، مورد بررسي قرار گيرند. بنابراين، هدف عبارت است ازبستر گفتمان زمينه
هاي بازنشستگي، گيري بحران صندوقمان سياسي و اجتماعي توسعه اقتصادي در شكلگفت
ها در اليه گفتماني مورد واكاوي و همچنين ها و عوامل بحران صندوقديگر ريشهعبارتبه

گيرد. مورد بحث قرار مي «ساخت  اجتماعي واقعيت آينده»پردازي، قابليت در قال  روايت
هاي بازنشستگي در بستر گفتمان توسعه اقتصادي، با مشيكه مفهوم خط دهدها نشان مييافته

با تفسير خاص آن،  «توليد و توسعه اقتصادي» ترين نشانه  اين دوره، يعنيتوجه به مهم
هاي سازگار با اين معنا از قبيل تعديل نيروي انساني، بازنمايي شده است كه مدلول

هاي گيريي شده و شرايط امكاني براي جهتسازي دولت و...دچار تقليل معنايكوچک
گذاري بازنشستگي و انباشتگي بحران مشيخاصي در خصوص تأمين اجتماعي و خط

 هاي بعدي را فراهم كرده است.ها و حمل روايت بحران براي دولتصندوق

توسعه اقتصادي، سياست اجتماعي، تعديل دولت، ظرفيت برسازي آينده، : های كليدیواژه

 پردازي گفتماني آيندهروايت

                                                 
 reza_safaryshali@yahoo.com         شناسي دانشگاه خوارزمي )نويسنده مسئول(.استاديار جامعه *
 المللي امام خميني )ره( وپژوهش گر دانشگاه.پژوهي دانشگاه بيندكتري رشته آينده **

  parsamehrvision@gmail.com 
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 بيان مسئله
مثابه هايش ازجمله بازنشستگي بهمقوله تأمين اجتماعي مدرن با تمام زيرمجموعه

مند، بعد از انقال  صنعتي در غر  بر اثر تحوالت دروني اي اجتماعي و تاريخپديده

هاي حقوقي مدافع سرمايه و ظهور گيري چارچو جامعه مثل انباشت سرمايه، شكل

دار، بر اثر تسلط و در بستر بقات ديرپاي اجتماعي مثل طبقه كارگر و سرمايهط

هاي گفتمان مدرنيته پديدار شد. يعني روايت تأمين اجتماعي مدرن در غر  امكان

حاصل تحوالت اجتماعي و برخاسته از نيروهاي درون جامعه بوده است. اما روايت 

ه برخاسته از مطالبات تاريخي جامعه، جمله بازنشستگي( ن تأمين اجتماعي مدرن )از

در  ، كهعنوان يک پديده وارداتي بوده استبلكه تحت تأثير گفتمان تجدد آمرانه به

تداوم سلطه گفتمان تجدد آمرانه، در دهه پنجاه از محل درآمدهاي نفتي رخ داد. بنابراين 

ناپذيري از ع پايانهاي اين گفتمان برخي مفاهيم مثل دولت، به معناي منبدر بستر امكان

 كننده امتيازات معنايابي گرديد.ثروت و قدرت و توزيع

، اولين گفتمان سياسي و اجتماعي كه 5914با پيروزي انقال  اسالمي در سال 

بر كشور حاكم شد.  5998تا  5914مصادف با انقال  و دفاع مقدس بود در برهه زماني 

هاي ترين ميراثامكاني را براي مهماين گفتمان برآمده از شرايط انقال ، شرايط 

هاي گذار به قانون اساسي و همچنين ريل 66سياستي در تأمين اجتماعي يعني اصل 

كه اين گفتمان متأثر از شرايط انقال  و دفاع مقدس آينده فراهم كرد. برخي به دليل اين

كه در اين دوره ايناند. اما ما با توجه به بوده است، آن را گفتمان انقال  اسالمي ناميده

فقط جزئي از ظرفيت انقال  اسالمي با در نظر گرفتن اقتضائات و اضطرار زمانه امكان 

هاي ويژه شرايط امكاني براي تحقق ظرفيتتحقق يافت و نه همه ظرفيت انقال  و به

جبران »ترين رويكردها اين گفتمان بلندمدت انقال  مهيا نگرديد و از سوي ديگر مهم

مسكوت مانده تاريخي به ويژه جبران محروميت هاي رژيم سابق بوده است، ما  نيازهاي

ناميم و نه گفتمان مي« جبران نيازهاي مسكوت مانده تاريخي»اين گفتمان را گفتمان 
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اي است كه همه پردازانههاي آيندهانقال  اسالمي. زيرا كه گفتمان انقال  داراي ظرفيت

هاي بديع، قابل تحقق نبوده و در آينده با گشودن امكانهاي تنگ گذشته ها در قال آن

 آشكار خواهند شد. 

قانون اساسي و در دوره تسلط  66هاي اوايل انقال ، اصل در فضاي آرماني سال

ترين نشانه اين دوره اين گفتمان مصوبات اول و دوم مجلس به تصوي  رسيد. مهم

بود. در بستر اين « اري دوره پهلويدمانده از سرمايهرفع دوگانگي طبقاتي برجاي»

ها و مدارس امري دولتي تلقي مثابه خدمات عمومي نظير جادهگفتمان، بازنشستگي به

داشتن قيمت برخي از كاالهاي اساسي حق شود. در اين دوره دولت براي پايين نگهمي

 كم بدهي دولت به سازمانبيمه بسياري از صنايع و صنوف را بر عهده گرفت و كم

گذاري توجهي به رشد و سرمايههاي تهي اين گفتمان بيتأمين اجتماعي آغاز شد. از دال

است. اگرچه وقوع جنگ در هر دولتي با هر گفتماني منجر به افول رشد و 

شود، اما گفتمان جبران نيازهاي مسكوت مانده تاريخي به دليل گذاري ميسرمايه

ظر از شرايط بحراني و اضطراري جنگ، نهاي عميق به دولت رفاه چپ، صرفگرايش

گذاري و رشد اقتصادي نداشت. در اين گفتمان خود شرايط امكاني را براي سرمايه

كه منابع سازمان  چرا ،گذاريتمايل به تقسيم و توزيع منابع بين كارگران بود تا سرمايه

گذاري و رمايهويژه سهاي تهي از قبيل رشد اقتصادي و بهشد. دالالناس پنداشته ميحق

ها توانست، گفتمان حاكم را سازي آنهايي بودند كه گفتمان رقي  با برجستهتوليد، دال

 حاشيه راني و خود را براي مدتي تثبيت كند.

مشتي گتذاري   ، گفتمان سياسي و اجتماعي جديدي بتر فضتاي ختط   5998در سال 

بتود، يعنتي بتاور    عمومي كشور تسلط يافت، دال مركزي اين گفتمان توستعه اقتصتادي   

هتاي توستعه   بنيادين در اين گفتمان اين بود كه در سايه توسعه اقتصادي و ستاير جنبته  

هاي انقال  از قبيل استتقالل،  همه آرمان ناتوگذاري و توليد مياقتصادي از قبيل سرمايه

گتذاري در  عدالت، فقرزدايي و... را تحقق بخشيد. يعني شترايط امكتاني بتراي سترمايه    

گفتمان جديد وجود داشت. بنابراين انتظار طبيعتي ايتن بتود كته بتا تستلط ايتن        درون 
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گتذاري  ستازي سترمايه  گفتمان، يكي از اركان اصلي تأمين اجتماعي مدرن، يعني ظرفيت

گتتذاري شتتود. همچنتتين در ايتن دوره شتترايط فنتتي بتتراي  بتراي تتتأمين اجتمتتاعي پايته  

هتاي عمتده   بتود. چترا كته صتندوق     هاي مناس ، مساعدگذاري نيز در پورتفويسرمايه

بردنتد، متثالً نستبت پشتتيباني در     بازنشستگي در كشور در دوره جواني ختود بستر متي   

هاي عمده نيز در وضعيت مطلتوبي بستر   و ساير صندوق 6سازمان تأمين اجتماعي عدد 

بيمه پرداز وجتود   6بگير در سازمان تأمين اجتماعي بردند، يعني به ازاي هر مستمريمي

هتاي بيمته پتردازان بتراي     ديگر، منابع حاصل از حق بيمته و مشتاركت  عبارتشت، بهدا

 گذاري در وضعيت بسيار خوبي بود. سرمايه

گيرد كه با وجود شرايط مستاعد  اين پژوهش از اين موقعيت پروبلماتيک نشأت مي

ي و هاي بازنشستگي در كشور و باال بودن نسبت پشتيبانفني از قبيل جوان بودن صندوق

هاي اين دوره شامل مفاهيمي از قبيتل توليتد و توستعه    ترين دالكه برجستهبا وجود اين

تنها ركتن مهتم تتأمين اجتمتاعي     گذاري و...بودند، در كمال حيرت نهاقتصادي و سرمايه

سازي و قابليت سازي نشتد، بلكته در دوره تستلط گفتمتان     گذاري ظرفيتيعني سرمايه

گذاري تأكيد داشت مانند دوره قبل، بحتران متالي   يد و سرمايهتوسعه اقتصادي كه بر تول

تتر شتده و بته دوره بعتدي     هاي بازنشستگي تشديد و بار تكفل دولتتي انباشتته  صندوق

اي از علتل  كنيم تا به درک گفتماني و زمينته شده است. در اين پژوهش تالش ميپرتا  

گيتري  گتونگي شتكل  گتذاري و همچنتين از چ  هتاي سترمايه  گيتري ظرفيتت  عدم شكل

يادشتده  يابيم. پژوهش حاضر از موقعيت پروبلماتيتک   آفرين دستهاي بحرانمشيخط

 اند از:گيرد، بنابراين سؤاالت اين پژوهش عبارتنشأت مي

گفتمتان توستتعه اقتصتادي )گفتمتتان مصتتادف بتا دوره ستتازندگي( چگونتته در     .5

 برساختن وضعيت كنوني بازنشستگي نقش داشته است؟

 اي قابل تصوير است؟كه اين گفتمان مجدداً تسلط يابد، چه آيندهدرصورتي .6
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 مروری بر تحقيقات پيشين
خصتوص  در شده در خارج و داختل كشتور   در اين قسمت به برخي از تحقيقات انجام 

 شود:صورت ايجاز در دو دهه اخير پرداخته ميبازنشستگي به

بتدهي دولتت بابتت    »عنتوان:  ( بتا  6224) 6«و آننستون  5الهتي »هاي تحقيق يافته -

بازنشستگي چرا انجتام اصتالحات بتراي نجتات سيستتم بازنشستتگي كاركنتان دولتت         

دهتد كته   سيستم بازنشستگي ايالتي در امريكا، نشان متي  561با بررسي « ضروري است؟

هاي دولت امريكتا سيستتم بازنشستتگي )مزايتاي معتين( استت، ايتن        بدهيه علت عمد

 كنند.تم بازنشستگي را مطرح ميپژوهش پيشنهاد اصالح سيس

دهد، كه ( نشان مي6229) 1«و ماروتو 7، هاولينگ9ويليامسون»هاي پژوهشي يافته -

كته بتا ميتراث سياستتي كشتور      رغم ايتن پيشنهادي بانک جهاني، به 9چرا مدل سه ركني

روسيه ناسازگار بود، مورد پذيرش قرار گرفت. بر اين اساس، چندين عامل در پتذيرش  

سته ركنتي تتأثير داشتته استت. فشتارهاي اقتصتادي داخلتي و ختارجي ناشتي از            مدل

هتاي اقتصتاددانان نئتوليبرال و متخصصتان كته بتا       المللتي متالي، شتبكه   هاي بينسازمان

ويژه بانک جهاني در تعامل بودنتد، در فراينتد پتذيرش ايتن     المللي بهمؤسسات مالي بين

سوي گيري بهاختاردهي مجدد با جهتمدل نقش اساسي داشت. همچنين اين تحقيق، س

 كند.مدل مشاركت معين را مطرح مي

                                                 
5. Lahey 

6. Anenson 

9. Williamson 

7. Howling 

1. Maroto 

9. Multi-pillar pension Model 
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اثرات اصالح سيستتم  » ( با عنوان:6227) 6«و اشميت هبل 5كوربو»هاي تحقيق يافته

دهد كه اصتالحات بازنشستتگي در كشتور    ، نشان مي«بازنشستگي شيلي بر اقتصاد كالن

انتداز كتل، اشتتغال كتل،     گذاري كل، پسشيلي بر متغيرهاي اقتصاد كالن از قبيل سرمايه

وري كل و بازار سرمايه اثر مثبت داشته است. اين تحقيق تتأثيرات مانتدگار اصتالح    بهره

 دهد.سيستم بازنشستگي بر اقتصاد كالن را نشان مي

 بتراي هفتت   1هاي همپوشاني نسلي( بر اساس مدل 5668( 7«و مريته 9هاودينگ» -

ه، كانادا، ايتاليا، انگلستتان، و ستوئد، پژوهشتي انجتام دادنتد.      مريكا، ژاپن، فرانسآكشور، 

هاي اين تحقيق، كاهش سخاوتمندي نظام بازنشستگي عمتومي بتراي كتاهش    سازيشبيه

 كد.بار مالي تعهدات آينده، پيشنهاد مي

ايجاد تعادل بين منابع و مصارف » ( در مقاله پژوهشي با عنوان5969موسي پور ) -

با رويكرد ايجاد تعادل بين منتابع و  « گي با استفاده از دانش آكچوئريهاي بازنشستطرح

هتا حيتاتي   ها، انجام محاسبات آكچوئري را در برآورد تعهدات صندوقمصارف صندوق

 داند.مي

هتاي  هتا و راهكارهتاي صتندوق   چالش»( در مقاله پژوهشي5969مير و ديگران ) -

كننتد  بيان مي« زنشستگي جهاد كشاورزيبازنشستگي در ايران، مطالعه موردي صندوق با

هتا و راهكارهتاي صتندوق بازنشستتگي جهتاد كشتاورزي، رونتد        كه با رويكرد چالش

اي و عتدم ايفتاي تعهتدات    نظتام بيمته  هاي حمايتي بهسالمندي جمعيت،  تحميل هزينه

اصتالحات   يتترين راهكارهتا  هتا و مهتم  تترين چتالش  از مهتم را هتا  دولت به صتندوق 

 داند.ميپارامتريک 

                                                 
5. Victor Corbo 

6. Klaus Schmidt- Hebbel 

9. Hviding 

7. Merette 

1. Overlapping generations(OLG) 
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هتتاي پتتيش روي صتتندوق  چتتالش»( در گتتزارش پژوهشتتي  5962عطاريتتان ) -

، «هتا و راهكارهتا  رفت از آن، با تمركز بر چالشبازنشستگي كشوري و راهبردهاي برون

هاي حمايتي و عدم ايفاي تعهدات دولتت بته   روند سالمند شدن جمعيت، تحميل هزينه

ترين راهكار مطترح  حات پارامتريک را مهمها و اصالترين منشأ چالشها را مهمصندوق

 كند.مي

اصالحات بازنشستتگي كارمنتدان   »( در گزارش پژوهشي با عنوان 5984جليلي ) -

با بررسي تجار  ساير كشورها در زمينه اصتالحات،  « OECDدولت، تجربه كشورهاي 

كترده  اصالحات پارامتريكي از قبيل افزايش سن ورود، افزايش مشاركت و... را توصتيه  

 است.

هتاي سياستتي دولتت بتراي     گزينه»نامه كارشناسي ارشد ( در پايان5965اردالن ) -

با تمركز بر تتأثير  « هاي بازنشستگي با استفاده از رويكرد تعادل عمومي پوياپايداري بيمه

كنتد كته بتروز    هاي همپوشتان، بيتان متي   سالمندي بر بازنشستگي با محوريت مدل نسل

شور باعث كاهش نرخ جايگزيني استت، كتاهش نترخ جتايگزيني     پديده سالمندي در ك

هتا بته   هاي حق بيمه و پيامد نهايي آن، وابستگي بيشتر صتندوق منجر به كاهش پرداخت

 شود.هاي دولتي ميكمک

بهسازي نظام بازنشستگي و اثرات آن »( در رساله دكتري با عنوان 5962دشتبان ) -

هتاي همپوشتان در   با تمركز بر الگوي نستل « ايرانبر انباشت سرمايه و توزيع درآمد در 

گتذاري انباشتت   سازي بهسازي نظام بازنشستگي، معتقد استت كته نظتام اندوختته    شبيه

سرمايه باالتري را به همراه دارد كه اين انباشت سرمايه الزامتاً بته معنتاي بهبتود توزيتع      

هتاي افتراد، انتقتال    يمنظتور بهبتود دريتافت   درآمد نيست، بر اين اساس در اين تحقيق به

 شود.نظام جديد بازنشستگي مطرح ميبه

آثتار ستاختار ستني جمعيتت ايتران بتر       »( در گزارشي با عنتوان  5988شكوري ) -

دهد كه سالمند شدن جمعيت موج  بحراني شتدن  ، نشان مي«هاي بازنشستگيصندوق

انتها بتراي   ها شده است. دروضعيت صندوق كشوري، از نظر توازن دريافتي و پرداختي
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شده استت: اصتالحات پارامتريتک مثتل افتزايش ستن        مهار بحران دو استراتژي توصيه

 بازنشستگي و اصالحات سيستم بازنشستگي.

يتابيم كته پديتده بحتران بازنشستتگي داراي      با تأمل و ژرفكاوي در پيشينه  درمتي 

خود را دارد.  هاي متعددي است، كه هركدام نياز به مطالعات تشخيصي و متناس  بااليه

اليته از پديتده   رستد كته يتک   توان سه اليه براي اين پديده در نظر گرفت. به نظر ميمي

كنتد.  بحران بازنشستگي، اليه آشكار و مشتهود استت. در ايتن اليته مستئله ظهتور متي       

هتاي بازنشستتگي،   مشتكالت و مستائلي ماننتد بحتران متالي صتندوق      كمّي  رونتدهاي 

همه در اين اليته آشتكار    هاي اعتراضي و...زنشستگان، كمپينهاي باهاي كانوننارضايتي

شوند. اين سط  مرئي و آشكار مسئله است. برخي از تحقيقات ممكتن استت علتت    مي

هتاي  ها به صندوقهاي دولت و تعهدات افزاينده دولتبحران را در عدم پرداخت بدهي

تبيين قابتل دفتاع استت    بازنشستگي جستجو كنند. كه كامالً درست و در سط  اليه اول 

چراكه نپرداختن بدهي و ايجاد تعهدات بدون پشتوانه مالي موج  بحران يتا تشتديد آن   

 شود.  مي

تر ايتن استت كته چترا و چگونته و در چته فضتاي اجتمتاعي و         اما پرسش عميق

تتر شتدن   هاي دولت در يک سير تاريخي دائم در حال انباشتهپيراموني تعهدات و بدهي

هاي دولت دائماً در حال افزايش استت؟ در گفتمتان حتاكم بتر ذهتن      ياست؟ چرا بده

جمعي جامعه ايراني مفهوم دولت چگونه معنايابي شده استت كته بستتر امكتاني بتراي      

شتود؟ممكن استت برختي از    هاي عمومي فتراهم متي  انباشتگي بار تكفل دولت و هزينه

اي بيمته و  ول حرفته تحقيقات علت اصلي بحران بازنشستگي را در عدم بكتارگيري اصت  

عدم اصالحات پارامتريک و سيستمي تلقي كنند. كه اين گزاره هم در سط  اليته اول و  

اصتالح پارامترهتا و سيستتم در انطبتاق بتا      سازماني، كامالً درست است. يعني عدمدرون

تتر  ها شده است. اما پرسش عميتق تغييرات جمعيتي موج  ناپايداري  و بحران صندوق

اي چرا و چگونته بستتر امكتاني را بتراي عتدم      چه فضاي گفتماني و زمينهاين است كه 

 سازي فراهم كرده است؟اصالحات پارامتريک و سيستمي و فقدان عقالني و بهينه
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ناميتتد. « اليتته نيمتته مشتتهود»تتتوان اليتته دوم پديتتده بحتتران بازنشستتتگي را متتي 

جنبه مشتهود محتيط    هاي عمومي ازجمله قوانين عمومي مرتبط با بازنشستگيمشيخط

توان جنبه پنهان اليته دوم در نظتر گرفتت كته قواعتد      هاي نانوشته را مينهادي و توافق

يابد. ممكن بازي كنشگران را شكل داده و بازي در چارچو  قواعد اليه دوم جريان مي

هتاي سياستتي، بتازي    است برخي از تحقيقات در خصوص بحران بازنشستگي بر كتنش 

هتا، دولتت و...   ها، كانونرقابت يا توافق و...بين بازيگراني مثل صندوق بازيگران از قبيل

ها در سط  نهتادي كتاماًل قابتل دفتاع و ارزشتمند استت. امتا        تأكيد ورزند، كه تبيين آن

تر اين است كه چه گفتماني و چگونه بستر اجتمتاعي فضتاي پيرامتوني را    پرسش عميق

 است؟هايي خاص، مهيا كرده مشي گذاريبراي خط

ناميتد كته نامشتهود    « اليته گفتمتاني  »توان اليه سوم پديده بحران بازنشستگي را مي

اي حاكم،  برختي از معناهتا مثتل عتدالت بته معنتاي       است. يعني در بستر گفتمان زمينه

دسترسي نسل حاضر به منابع بين نسلي برجسته سازي،  و ساير معناها از قبيل طرد بين 

گرفتن سهم آيندگان حاشيه راني شده است. اين اليه زيرين  نسلي بودن عدالت و ناديده

گتذاري، بستتر امكتاني بتراي     گذاري يعني گفتمتان حتاكم بتر فضتاي سياستت     سياست

گتذاري عمتومي و... در ارتبتاط بتا     هتاي ختاص اقتصتاد سياستي، سياستت     گيريجهت

متاني  گذاري عمومي در بستتر امكتاني اليته گفت   مشيبازنشستگي فراهم كرده است. خط

دهتد، پديتده بازنشستتگي    كند. تا آنجايي كه مطالعات ما نشتان متي  امكان ظهور پيدا مي

است و به شده  عمدتاً در سط  اليه اول، يعني محل ظهور بحران مورد توجه قرار گرفته

است. اليه اول و دوم در ختأل  شده  تر ازجمله اليه گفتماني كمتر پرداختههاي عميقاليه

يابند. اين تحقيتق اليته   كنند، بلكه در بستر اجتماعي امكان ظهور ميدا نميامكان بروز پي

گفتماني مسئله را متورد بررستي قترار داده استت كته بخشتي از يتک كليتت يكپارچته          

هاي عينتي  گرايي، بخشاجتماعي است، و ساير تحقيقات معطوف بر اليه مشهود و واقع

اند. بنابراين ايتن تحقيتق در   العه قرار دادهو فني اين پديده اجتماعي يكپارچه را مورد مط
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گرفته است، چراكه مسئله بازنشستگي كمتر راستاي تكميل كاستي تحقيقات پيشين انجام

 شده است.از منظر گفتماني مورد تحليل واقع 

توان از سويي در تكميل تحقيقات پيشين و بر استاس  در ادامه، تحقيق حاضر را مي

هاي انضمامي مسئله مثتل بحتران   چرا كه در اين تحقيق بخش ؛تحقيقات قبلي تلقي كرد

و  اند. يعني نوعي رفتشده مالي، به مثابه  بازنمايي و تجلي عوامل معنايي در نظر گرفته

برگشت بين ابعاد انضمامي و ابعاد معنايي وجود دارد. اما مسئله اين است كه تحقيقتات  

گرايانه مستتقل  حل را در عوامل واقعهم راهمعطوف بر اليه مشهود پديده،  هم مسئله و 

كننتد. در حقيقتت پتارادايم مطيتع     فني و... جستجو مي ،از گفتمان از قبيل مسئله بودجه

سازي است و خيلي وارد هاي فني و اصالحات بهينهها توصيههستند. يعني عمده كار آن

 شوند.  رويكردهاي بنيادين نمي

هاي زيرين پديتده يكپارچته اجتمتاعي    وند با اليهاما اين تحقيق اصالحات را در پي

كند. مثالً ممكن تحقيقي بدهي دولتي را علت بحران مالي صتندوق محستو    مطرح مي

كرده متناس  با آن بحث استقالل صندوق از دولت را هم طرح كرده استت. امتا مستئله    

شتدن  اين تحقيق گفتماني است، يعني چه شرايط اجتماعي و گفتمتاني موجت  بهمنتي    

عنوان عواملي كه هاي تحقيقات پيشين بهشود. بنابراين يافتهها و تعهدات دولت ميبدهي

و ازآنجاكه گفتمان امتر انتزاعتي نيستت     دنتحقيق حاضر از آن نقطه آغاز شد اهميت دار

ها بلكه سازنده واقعيت اجتماعي است، عوامل قابل شهود و ملموس مثل بحران صندوق

اند. در نهايتت بايتد گفتت كته ايتن تحقيتق در       شده گفتماني بودهو...محصول برساخته 

راستاي تكميل كاستي تحقيقات پيشين كه كمتر به ازنشستگي در سط  تحليتل گفتمتان   

هاي گفتمان بحران بازنشستگي ايران مورد بررستي قترار   گرفته تا ريشهاند، انجامپرداخته

 گيرد.

 

 چارچوب مفهومي
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اي ر ايران، واقعيتي غني، پيچيتده و داراي ماهيتت چنداليته   واقعيت بحران بازنشستگي د

اليه از اين واقعيت به مباحث جمعيتي مثل سالمندي جمعيتت، افتزايش اميتد    است. يک

در اين اليه، بحتران بتر استاس عتدم      .شودبه زندگي، كاهش نرخ زاد ولد و...مربوط مي

هتا ارائته   حتل بيتين و راه تطابق پارامترها و سيستم بازنشستتگي بتا تحتوالت جمعيتتي ت    

شود، در اين اليه ها مربوط مياليه از اين واقعيت، به نحوه مديريت صندوقشود. يکمي

شتود.  حتل ارائته متي   بحران بر اساس رويكردهاي مديريتي بنگاه اقتصتادي تبيتين و راه  

شتود، در ايتن اليته، بحتران بتر استاس       گتذاري مربتوط متي   اليه به مباحث سترمايه يک

شود. بخشي از واقعيت بحران، به اليه حل داده ميگذاري تبيين و راههاي سرمايهرويكرد

ها، تأثير منابع رانتي در اقتصاد سياسي مسائلي از قبيل مداخله دولت در مديريت صندوق

گتذاري عمتومي مربتوط    مشتي اليه به ختط شود. يکجلوگيري از اصالحات  مربوط مي

مثابه فتاعالن داراي اختيتار   قبيل مجلس، دولت و...به مشي گذاراني ازشود، يعني خطمي

مشتي گتذاران تبيتين شتده و     شوند، در اين اليه، بحران بر اساس تحليل ختط فرض مي

اليه فراگير و عميقي وجود دارد كه شرايط امكاني را بتراي  شود. يکها مطرح ميحلراه

 فتماني است.كه آن اليه اجتماعي و گ ،سازدتر آماده ميهاي سطحياليه
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 واقعيت اليه مند بحران بازنشستگي در ايران -1 شكل

 

هاي فني و ملموس مثل سازوكارهاي حق بيمه و يتا بهبتود   در حقيقت، اگرچه اليه

هتا از اهميتت   هتاي تتأمين اجتمتاعي و صتندوق    مديريت ذخاير و كارآمد سازي سرمايه

مند واقعيتت بازنشستتگي   يچيده و اليهانكاري برخوردار است، اما تقليل بحران پغيرقابل

 انگاري است.هاي فني نوعي سادهبه اليه

هاي اجتماعي و معنايي بحران بازنشستگي مورد بررسي قترار  در اين نوشتار، ريشه

مثابه يک پديده اجتماعي، داراي ابعتاد  مشي بازنشستگي بهكه خطگرفت. با توجه به اين

هاي تكنيكي، رويكردهاي نظري صرف متمركز بر جنبه بنابراينسازماني است، مهم برون

مشتي گتذار ازجملته    هتاي ختط  كفايت الزم را ندارند. همچنين با توجه بته ايتن ستوژه   

هاي حتاكم قتادر بته كتنش سياستتي      ها و مجالس در درون شرايط امكاني گفتماندولت
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يز قادر بته تبيتين   هستند، بنابراين رويكردهايي از قبيل اقتصاد سياسي و يا اراده سياسي ن

اين شرايط گفتماني نيستند، بنابراين چارچو  مفهومي منتخ  در ايتن تحقيتق، تحليتل    

گفتمان است. تحليل گفتمان قادر است تتا فضتاي گفتمتاني كته در آن هويتت و نقتش       

شده و ساخت اجتماعي وضعيت بازنشستگي را در بستر فضاي اجتماعي ها تعيين سوژه

 5«نورمن فتركالف »بنا، در اين تحقيق تلفيقي از نظريات و روش توضي  دهد. بر همين م

 شود.استفاده مي 9«شنتال موفه»و  6«ارنستو الكالو»و 

شتود كته از طريتق نظتام پديتده      نظريه الكالو و موفه، بته ايتن دليتل استتفاده متي     

توان تحوالت معنتايي را در ستير تتاريخي آن متورد بررستي قترار داد.       شناسي مينشانه

 نتي بودن سرشت رابطه دال و مدلول در اين نظريته، متا را بته ايتن آگتاهي رهنمتو      موق

سازد كه تثبيت معناها امر طبيعي نيست، بلكه برساختي است، بنابراين با درک متوقتي  مي

هتاي بتديل   هاي تازه و بديع و گشتودن آينتده  بودن ماهيت وضع موجود امكان برسازي

شده در ميدان گفتماني درباره ي و به حاشيه رانده هاي تهوجود دارد. همچنين درک دال

هاي ارزشمندي را به همراه دارند. نظريه فركالف به اين هاي متفاوت، داللتظهور آينده

ها مورد بررستي قترار   شود كه پديده را در هر دوره مستقل از ساير دورهدليل استفاده مي

ل گفتمتاني و غيتر گفتمتاني را در    توان رابطته دوستويه عوامت   دهد. در اين نظريه ميمي

هاي اجتماعي متورد بررستي قترار داد. امتا دليتل ديگتري كته        ساخت اجتماعي واقعيت

عنوان ابتزار تحليتل بهتره گرفتته     شود تا از تحليل گفتمان انتقادي فركالف بهموج  مي

شود، اين استت كته تحليتل انتقتادي فتركالف در ستط  توصتيف )ستازوكارها( بتاقي          

 رسد.بلكه به سط  تبيين )چرايي( با توجه به ساختار اجتماعي نيز ميماند، نمي

                                                 
5. Norman Fairclough 

6. Ernesto LacLau 

9. Chantal mouffe 
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 مدل مفهومي تحقيق )تبييني( -6 شكل

شود تا گفتمان مصادف با دوره سازندگي ترستيم  ، ابتدا تالش ميباالبر اساس مدل 

گفتماني حاكم بر كشور  ها و ساير منابع فضاي كالنشود. يعني بر اساس متون سخنراني

گردد. در هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي ترسيم ميمشي گذاريازجمله حاكم بر خط

مرحله بعدي متون مربوط به بازنشستگي در بستر گفتمان حاكم بر برهته متورد مطالعته    

شود تتا شترايط امكتاني كته گفتمتان توستعه اقتصتادي بتراي         شود. تالش ميتحليل مي

سياستي فراهم كرده است، نشان داده شود. همچنين قدرت اين گفتمان هاي خاص كنش

كه نقش اين گفتمان در وضتعيت كنتوني   شود، وقتيدر ايجاد وابستگي به مسير تبيين مي

 و مجالس در دوره سازندگی هادولتفضای گفتمانی ترسیم 

 خالی گفتمانی یهادالو  هایبرجستگشناخت 

 بازنشستگی یهااستیسگفتمان حاکم بر  یهایبندمفصل

تبیین نقش گفتمان توسعه اقتصادی در ساخت اجتماعی وضعیت کنونی 

 بازنشستگی

ریوی برساختی تحلیل ظرفیت گفتمان جبران در خلق آینده و ترسیم سنا

 مورد انتظار

 گفتمان توسعه اقتصادی() یسازندگتحلیل گفتمان مصادف با دوره 
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هاي جهان اجتماعي بازنشستگي نشان داده شد، بر اساس درک بحران و ساخت واقعيت

آينده با فترض تستلط مجتدد گفتمتان     هاي اين گفتمان، سناريوي مورد انتظار از ظرفيت

 گردد.تصوير مي ،جبران

 

 روش تحقيق
هتم بتر   پژوهش حاضر، به روش كيفي و با استفاده از نظريه و روش تحليل گفتمتان، آن 

به انجام رسيده است. از نظتر الكتالو و موفته، گفتمتان      6«و موفه 5الكالو»مبناي نظريات 

هتا  يک بٌعد و از طريق ارتباط با ستاير نشتانه   اي در قال كليتي است كه در آن هر نشانه

هاي ممكن، تالشتي استت بتراي    شود. در واقع گفتمان يعني فروكاستن حالتتثبيت مي

هاي ممكني را كه گفتمان به حاشيه رانده استت، را  ها حالتخلق نظام واحد معنايي، آن

ع يتک گفتمتان از   (. در واقت Laclau and Mouffe, 1985:111نامند )مي 9ميدان گفتماني

 ,Laclau and Mouffe) گيترد هاي ويژه شكل متي گاهطريق تثبيت نسبي معنا حول گره

هتاي عمتومي از قبيتل بازنشستتگي     چيز ازجمله سياست(. در اين منظر همه112 :1985

تتر  مثابه جزئتي از يتک نظتام معنتايي گستترده     رود، كه بهنوعي سازه گفتماني بشمار مي

 باشد.درک و فهم ميو اجتماعي( قابل هاي سياسي)گفتمان

در اين تحقيق، براي ترسيم فضاي  كالن گفتمان سياسي و اجتماعي ايتن برهته، از   

، و  مترداد ستال   5945، شتهريور   5998سه متن سخنراني نماد دوران سازندگي در آذر 

، استفاده شده است.  پتس از ترستيم فضتاي كتالن گفتمتان سياستي و اجتمتاعي         5946

، در بستر اين  گفتمان متون مرتبط با سياست هتاي بازنشستتگي شتامل مصتوبات     حاكم

سوم و  چهارم مجلس، و قوانين برنامه اول و دوم بر مبناي گفتمان حتاكم تحليتل شتده    

 است.  

                                                 
5. Ernesto LacLau 

6. Chantal mouffe 

9. the field of discursivity 
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هاي عميق استفاده شده استت. در  عالوه بر تحليل متون، از مصاحبه در اين تحقيق،

هاي احبه انجام گرفت. افراد مصاحبه شونده در حوزهنفر مص 92 فرايند انجام مصاحبه با

گتذاري عمتومي، تتامين اجتمتاعي و رفتاه      مرتبط با موضتوع تحقيتق، از قبيتل سياستت    

 اجتماعي، علوم سياسي، جامعه شناسي، پويايي سيستم، و اقتصاد داراي دانتش نظتري و  

ن عتالوه بتر   همچنين داراي  تجار  زيسته درگيري با موضوع تحقيق را هستند. همچني

هاي فردي، از طريق برگزاري جلسات گروهي با خبرگان، موضوع مورد بحتث  مصاحبه

قرار گرفت. براي تصوير آينده، بر اساس ظرفيت گفتمان سياستي و اجتمتاعي در خلتق    

شده است. مطالعتته گفتمتان روايتت ستعي دارد اصتول      پردازي استفاده آينده، از روايت

 .نشان دهد، اصتولي كته سعي دارند فراگير باشند دهنده متون رامشترک تشكيل

 

 هاتحليل يافته
هاي مرتبط با بازنشستتگي در بستتر گفتمتان سياستي و     مشينتايج حاصل از تحليل خط

 باشد:اجتماعي مصادف با دوره سازندگي بدين شرح مي

 های بازنشستگي در بستر گفتمان مصادف با دوره سازندگيتحليل سياست .1

در اين برهه زماني، گفتماني سياسي و اجتماعي بر كشور حاكم شتد،  كه از آنجايي 

هتتاي ختتاص سياستتتي، فتتراهم ستتاخت، كتته شتترايط تكتتويني خاصتتي را بتتراي كتتنش

مثابه جزئتي از ايتن كليتت    ها بهها و برنامههاي بازنشستگي نيز مانند ساير طرحمشيخط

هاي مشيگيري خطنگي شكلفهم است، بنابراين براي فهم چگواجتماعي و سياسي قابل

بازنشستگي در بستر شرايط امكاني و تكويني اين دوره، الزم استت ابتتدا فضتاي كتالن     

 ، پتس هاي بازنشستتگي ترستيم گتردد   عنوان زمينه و بافت سياستسياسي و اجتماعي به

 گردد.ابتدا فضاي كالن اجتماعي و سياسي اين دوره از طريق متون گفتماني تحليل مي

 گيری و ترسيم فضای گفتماني مصادف با دوره سازندگييابي شكلشهري -1-6
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در اينجا براي درک فضاي گفتماني حاكم بر اين دوره، برخي از گفتارهاي هاشتمي  

متتن   شود.مثابه نماد اين گفتمان تحليل ميرفسنجاني )ريس جمهور دوران سازندگي( به

م تحليف رياست جمهتوري در  صد روز پس از برگزاري مراساول سخنراني، حدود يک

استت.  شتده   در ديدار با نمايندگان مجلس شتوراي استالمي انجتام    5998آذر  51تاريخ 

 پردازد.هاي برنامه اول توسعه ميهاشمي رفسنجاني در اين متن به تبيين ويژگي

 
 تحليل گفتمان متن اول سخنراني هاشمي رفسنجاني -1 جدول

ها، درآمد، توليد، صادرات، يران، دولت، امكانات، كارخانهمنابع ارزي، ملت ا واژگان كانوني

 گذار، انرژي، نفت و گاز، تورمدار خارجي، سرمايهاستقراض، سرمايه

بدبينانه، بدبين كردن مردم، شيوه جاهالنه، ضدانقال ، استعمار، انحراف، شيطنت،  واژگان سلبي

 اميدهاي كاذ ، راه نينداختن توليد

ن توليد در مقابل نداشتن توليد، توسعه اقتصادي در مقابل عدم توسعه داشت هابنديقط 

گذاري، داشتن صادرات در مقابل گذاري در مقابل عدم سرمايهاقتصادي، سرمايه

 نداشتن صادرات

 توزيع منابع، نياز مردم. مفاهيم

زندگي هاي براي رفع مشكالت كشور بايد توليد كرد و بودجه جاري و هزينه جان كالم متن

 مردم را از درآمد ناشي از توليد تأمين كرد.

هاي فرضپيش

سخنران در اين 

 متن

 استراتژي اصلي دولت براي حل مشكالت كشور مقوله توليد است

 هاي توليدي استفاده كردبايد از همه ظرفيت

 بار ارزي برنامه اول توسعه در حد امكانات كشور است

 استبينانه بار ارزي برنامه اول واقع

بندي بين توليد، توسعه و فقر است. يعنتي  بندي در اين متن، قط ترين قط اصلي

اهتمام به توليد و توسعه اقتصادي باعث رفتع فقتر و ستاير مستائل و مشتكالت كشتور       

 شود.مي



  

 

 

 
 213     هاي بازنشستگي در بستر گفتمان سياسي و ... تحليل سياست 

 

 

 اين متن به شرح زير است: 5اپيزودهاي معنايي

كند كه اگر بتا  سخنران بيان مي :گذاري داخلي و خارجيتأكيد بر جذ  سرمايه .5

گذاري داخلي و خارجي، بتوانيم از ميادين نفتي و گازي خود استتفاده  استفاده از سرمايه

رود، سپس در تفسير خود براي نجات جامعه، بر توليد تأكيتد  كنيم، درآمد كشور باال مي

 دارد.

برنامته توستعه اول كارشناستي و حاصتل      :تنظيم كارشناسي برنامه اول توستعه  .6

 توان جل  كرد.عي است، بنابراين رضايت همه جريانات فكري را نميمطالعات جم

 بينانه بودن برنامهواقع .9

 عنوان راهبرد اساسيتأكيد بر توليد به .7

در راستاي تبيين اين متن، بايد گفت كه متن حاضر متأثر از فضتاي كشتور پتس از    

كالت پتس  پايان جنگ است. در اين دوره ورود هاشمي در عرصه اجرايي كشور با مشت 

هتاي ستنگين جنتگ، ويرانتي     از جنگ و مسائل معيشت مقارن است. كشور با خسارت

بنتدي  شهرها و مراكز اقتصادي، كاهش درآمد سرانه، بيكتاري، كستري بودجته و جنتاح    

نيروهاي سياسي پس از رحلت امام )ره( روبرو است. در اين بستتر اجتمتاعي، هاشتمي    

، افاازايش تولياادهتتا، بهبتتود زيرستتاخت منظتتور بهبتتود اوضتتاع كشتتور، ستتازندگي،بتته

نرخي شتدن ارز و  هاي اقتصادي، ترويج صادرات، تکسازي، حمايت از بنگاهخصوصي

 دهد.غيره را سرلوحه اقدامات خود قرار مي

 در يک برنامه تلويزيوني بيان شد. 5/9/5945سخنراني در تاريخ متن دوم 
 

 تحليل گفتمان متن دوم سخنراني هاشمي -6 جدول

گذاري، كار و اشتغال، درآمد ارزي، مردم، برنامه، مسائل اقتصادي، توليد، سرمايه واژگان كانوني

 كنندگانهاي اجتماعي، مصرفصنايع، يارانه، بيمه

                                                 

شده است چند هايي كه در متن نشان دادهدهد، عقايد و دانشيعني متن چه دركي از جهان به دست مي - 5

 موردند
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هاي جدي در ابعاد اقتصادي، جنگ تحميلي، تبليغات منفي، نرخ افتادگيعق  واژگان سلبي

 منفي، كسري بودجه، فقر و محروميت

توليد در مقابل واردات، بازسازي در مقابل خرابي، كار و توليد در مقابل فقر  هادیبنقطب

 عمومي

 هاي اجتماعي، بيمه درماني، بهداشتگذاري، بيمهبهبود زندگي، سياست مفاهيم

 .هاي اقتصادي جبران شودافتادگيبايد با تكيه بر ابعاد معنوي و فرهنگي عق  جان كالم متن

های فرضپيش

خنران در اين س

 متن

 .افتاده استكشور در دوره جنگ در حوزه اقتصادي عق  -

 .هاي اقتصادي مثل توليد بيشترين تأكيد گرددهاي توسعه بايد بر جنبهدر برنامه -

 .كار اساسي براي رفع فقر عمومي، تمركز بر توليد است -

ر از طريق كنندگان نيز توليد و اشباع بازاكار اساسي در حمايت از مصرف -

 .افزايش توليد است

 

شتود ايتن استت كته توستعه      ها استنباط ميفرض، آنچه كه از پيش6 مطابق جدول

ها استت، يعنتي كتاهش فقتر عمتومي، حمايتت از       گذاريمشياقتصادي محور همه خط

د. نت كنگتذاري عبتور متي   سترمايه  و كننتدگان و...همته از رهيافتت توليتد، رشتد     مصرف

ماندگي، كسري بودجه، فقر و محروميتت  بين توليد در مقابل عق بندي ترين قط اصلي

هاي اجتمتاعي هتم توجته    است. عالوه بر توسعه اقتصادي در اين متن به مسكن و بيمه

 شده است. اپيزودهاي معنايي اين متن به شرح زير است:

 بازسازي و ترميم. .5

 هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي دولتويژگي .6

هتاي مختلتف ازجملته طبقتات محتروم و بيمته       ر حوزهبيان عملكرد دولت د  .9

 هاي اجتماعيدرماني و بيمه

 راه صحي  مقابله با محروميت از طريق توليد .7

 كنندگان با افزايش توليد و اشباع بازارحمايت از مصرف .1
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در راستاي تبيين اين متن، بايد گفت كه شرايطي مثل اوضاع وخيم توليد و كستري  

گيري متتن بتر توليتد بتر جتاي گذاشتته       متن در خصوص جهتبودجه تأثير خود را بر 

است، اما شرايط دشوار سازندگي و باال رفتن انتقادات در خصوص فشار بر محترومين،  

صورت واكنشتي تتدوين   هايي بهمشيموج  شده است در راستاي كاهش انتقادات خط

اعي و توجته بته   هاي اجتمهايي مانند بيمههاي واكنشي شامل مقولهمشيد، اين خطنشو

هاي حمايتي ممكن استت در ظتاهر موجت  كتاهش     مشيمحرومين هستند. اگرچه خط

ها كاركرد تلطيف سازي فضتاي سياستي و   د، اما اين سياستنتوليد ناخالص داخلي گرد

اندازي توليد كته محتور ايتن گفتمتان استت،      دارند تا مسير براي راهاجتماعي را بر عهده

نوعي در خدمت هتدف اصتلي يعنتي    هاي حمايتي در اينجا بهمشيآماده شود. يعني خط

 .نداافزايش توليد و رشد قرار گرفته

در مراسم تحليتف انجتام شتد.     5946مرداد  59سوم سخنراني هاشمي در تاريخ  متن

كرد كه ن عالي كشور در صحن مجلس سخنراني ميهاشمي در شرايطي در حضور مسئوال

 موج  تعج  ناظران سياسي شده بود. ،احمد توكلي ترين رقي  يعنياصلي يرأي باال

 
 (1376تحليل گفتمان متن سوم هاشمي )مرداد  -3 جدول

سوبسيد غيرعادالنه، عدالت اجتماعي، هزينه نسل آينده، اعتالي كشور،  واژگان كانوني

 المال، بازسازي، زندگي شخصي، سوخت مصرفيبيت

ناسازگاري با عدالت اجتماعي، بلعيدن منابع  ضد عدالت، فساد، غيرعادالنه، واژگان سلبي

 نسل آينده، تهمت

عدالت در مقابل ضد عدالت، بازسازي در مقابل ويراني، سوبسيد عادالنه در  هابنديقط 

مقابل سوبسيد غيرعادالنه، بلعيدن منابع نسل آينده در مقابل مراقبت از 

 منابع نسل آينده

 يندهعدالت، اعتال، منابع، نسل آ مفاهيم

بايد سوبسيدهاي ناعادالنه حذف شود تا راه براي اعتالي كشور و مراقبت  جان كالم متن

 .از منابع نسل آينده هموار گردد
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هاي سخنران فرضپيش

 در اين متن

هاي اعتالي كشور امري دشوار است و ممكن است مردم در ميان جوسازي

 .سياسي قادر به تشخيص صحي  نباشند

 .تواند باطن ضد عدالت داشته باشدظاهر عدالت مي

 .پرداخت سوبسيدها در كشور ضد عادالنه است

 .ها واقعي شودعدالت آن است كه با پرداخت هزينه واقعي، قيمت

زندگي شخصي سخنران اشاره دارد كه وي استفاده شخصي از انقال  

 .نكرده است

قال  محيط آرام بيشتر از محيط ماجراجويانه براي گسترش اسالم و ان

 .تناس  دارد

 

طتور  رويكردهاي توسعه اقتصادي، بته به اين متن تحت تأثير فضاي انتقادي نسبت 

 تدافعي عدالت را برجسته كرده است.

 اپيزودهاي معنايي اين متن به شرح زير است:

هاي انقال  است كه بتا پترداختن بته بتاطن عتدالت      اعتالي كشور كه از آرمان .5

 .شود نه ظاهر عدالتممكن مي

پيشرفت و تعالي كشور، توسعه امكانات آموزشي، مخازن و منابع، حق متردم و   .6

 .وظيفه دولت است

بتتراي توستتعه و تعتتالي كشتتور محتتيط آرام و باثبتتات تناستت  دارد نتته محتتيط  .9

 ماجراجويانه.

شدن منابع نسل آينده و ضتد عتدالت    هپرداخت سوبسيد سوخت موج  بلعيد .7

 .است

د گفت كه اين متتن تحتت تتأثير فضتاي انتقتادي آن      در راستاي تبيين اين متن، باي

هتاي  برهه زماني، به عدالت پرداخته است. در واقع تالشي است بتراي توجيته سياستت   

زا و همتوار ستازي   توسعه اقتصادي دولت، پاسخگويي به انتقادات، كاهش فضاي تتنش 

ن گفتت كته   تتوا با توجه به تحليل متون، متي  بستر جامعه براي توسعه اقتصادي و توليد.
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فضاي كالن گفتمان مصادف بر دولت سازندگي، بر محور توليد و توسعه اقتصادي بوده 

سازي توسعه و توليد ساير مفاهيم ماننتد تعتديل اقتصتادي،    است. اين گفتمان با برجسته

ها را حول نشانه مركزي توليتد و توستعه اقتصتادي    سازي، واقعي كردن قيمتخصوصي

جديدي را شكل داده كه اين نظام معنايي جهان ختود بتا تمتام     گردآورده و نظام معنايي

صورت واكنشتي و  اجزاء اقتصادي، اجتماعي را برساخت كرده است. البته در مواردي به

هتاي حمتايتي را هتم مطترح كترده      سازي فضاي اجتماعي كتنش منظور آرامتدافعي و به

 است.  

كتويني و شترايط امكتاني    هاي بازنشستگي بدون توجه به بسترهاي تمشيفهم خط

نظام معنايي اين دوره يعني گفتمان توستعه اقتصتادي و ستازندگي كته دال مركتزي آن      

تصور نيست. بر همين اساس پس از ترسيم فضتاي كتالن گفتمتاني،     است، قابل« توليد»

كه مشخص شد روح اصلي اين دوره توليتد و توستعه اقتصتادي استت، بايتد معنايتابي       

مثابه جزء در درون اين گفتمتان متورد تحليتل قترار گرفتته      گي بههاي بازنشستمشيخط

هتاي بازنشستتگي بتا توجته بته      مشتي د. بر همتين استاس در مباحتث بعتدي، ختط     وش

 شده است.ترين نشانه اين گفتمان يعني نشانه توليد مورد بررسي قرار گرفته برجسته

 

ر بساتر گفتماان   ( د1375تا  1327تحليل متون مرتبط با بازنشستگي )از  -6-1

 توسعه اقتصادی

گفتمان سياسي و اجتماعي مصادف با دوره سازندگي با دال مركزي توليد و توسعه 

هتاي مترتبط بتا بازنشستتگي در قالت       مشتي اقتصادي، شرايط امكاني براي تدوين خط

هاي اول و دوم توسعه و مصوبات سوم و چهارم مجلس فراهم ساخت، بر همتين  برنامه

د. در برنامته اول توستعه،   نشواي تحليل ميها در بستر گفتمان زمينهمشياساس اين خط

صورت مجزا به بازنشستگي نپرداختته استت، امتا بتا توجته بته       اي بهاگرچه هيچ تبصره

آن هتاي  گيري دولت به تأمين اجتماعي )كه مقوله بازنشستگي هم از زيرمجموعته جهت
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خصتوص تتأمين اجتمتاعي بته چشتم      صرفاً سه مصوبه در  7با رجوع به جدول است( 

 قرار زير است:خورد كه بهمي

 
 بازنشستگي در قانون برنامه اول -1 جدول

 رديف
برنامه 

 توسعه
 مضمون تبصره

 تالش در جهت تأمين عدالت اجتماعي اسالمي هدف كلي برنامه برنامه اول 5

 1 -7بند  برنامه اول 6

 هاي برنامهمشيخط

تأمين اجتماعي بر  تهيه و تدوين چارچو  نظام

سازي اجراي قانون اساسي و زمينه 66اساس اصل 

 اين اصل

 1-9بند  برنامه اول 9

 هاي برنامهمشيخط

يان، يهاي اجتماعي با اولويت روستاتعميم بيمه

 پذيرهاي آسي عشاير و گروه

 

هايي كه در برنامه اول نمود پيداكرده است، بايد گفت كه در توضي  نشانه

 ،در راستاي دال مركزي گفتمان حاكم بر دولت« بنديچارچو » سازي نشانهبرجسته

يعني توليد قرار دارد، چراكه شرايط بازسازي پس از جنگ و ضرورت اهتمام بر توليد، 

قانون اساسي يک چارچو  مشخص گردد.  66باعث شده است تا براي اجراي اصل 

هاي منابع. نشانه بعدي وديتدر درون محد 66چارچو  در اينجا يعني اجراي اصل 

كه هاي اجتماعي با اولويت روستاييان و عشاير است. اين نشانه از منظر اينتعميم بيمه

دارند، روستاييان و عشاير نقش مهمي در توليد مواد غذايي، دامي و مواد اوليه بر عهده

توليد است. اما هاي بالقوه طبيعي كشور براي نوعي حمايت از پتانسيلها بهحمايت از آن

نشانه تالش در جهت تأمين عدالت اجتماعي اسالمي را تعهد دولت به توان مي

دانست كه اين اصل در شرايط آرماني اوايل  66ترين ميراث سياستي يعني اصل مهم

هاي بعدي را به خود مثابه مسير وابستگي، دولتانقال  به تصوي  رسيده بود و به

صل برنامه اول و دوم توسعه، انتقادات در زمينه كمبود . در حدفابودوابسته كرده 
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هاي اجتماعي دولت شدت يافت و دولت ششم را در فشار قرار داد. همچنين حمايت

درصد در  6/69به  5946درصد در سال  7/76رخدادهاي مثبتي مثل كاهش نرخ تورم از 

 ي نيز فراهم كرد.هاي اجتماعو افزايش بودجه دولتي زمينه را براي حمايت 5941سال 

 
 بازنشستگي در قانون برنامه دوم توسعه -5 جدول

 رديف
برنامه 

 توسعه
 مضمون تبصره

 5بند  برنامه دوم 5

 هايمشيخط

نحوه بازنشستگي جانبازان انقال  اسالمي ايران و جنگ تحميلي 

 آورو معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

 لت به صندوق بازنشستگيپرداخت ديون دو 79 برنامه دوم 6

تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان و استرداد سهم الشركه آنان در  99 برنامه دوم 9

 هنگام بازنشستگي

 

هاي داراي نمود در برنامه دوم، بايد گفت نشانه حمايتي از در توضي  نشانه

 آور،جانبازان انقال  و جنگ تحميلي، معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

هاي سياستي نظام و تواند داشته باشد، تعهد و وفاداري دولت به ميراثداليل فراواني مي

منظور هموارسازي فضاي كشور براي توليد و حمايت كاهش انتقادات وارده بر دولت به

هاي سخت كه الزمه توليد آور،  خود نوعي ترغي  براي نقشاز مشاغل سخت و زيان

خت ديون، يک نوع نشانه حمايتي است كه بخشي از ديون در باشد. نشانه پردااست، مي

گرفته  سازي در دوره سازندگي شكلدوره قبل و بخشي نيز به دليل تعديل و كوچک

ها و كاهش اعتراضات را در پي خواهد است، پرداخت ديون نوعي حمايت از صندوق

ن است، اين نشانه داشت. تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان نيز نشانه حمايتي از فرهنگيا

تواند موج  تلطيف فضاي سياسي و كاهش فشار و انتقادات از سوي حمايتي مي

 فرهنگيان بر دولت شود. 
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هاي هاي اول و دوم توسعه بايد گفت كه نشانهطور خالصه در تحليل برنامهبه

طور ا بهها، يا مستقيماً در راستاي پشتوانه بودن براي توليد است و ينمود پيداكرده در آن

اندازي توليد هموار كند كه فضاي سياسي و اجتماعي را براي راهواكنشي تالش مي

اي اين دوره ادامه دوره قبل است، اما و بيمه هاي اقتصاديسازد. اگرچه ظاهراً نشانه

هاي حمايتي در دوره قبل يعني گفتمان مصادف با تفاوت معنايي با هم دارند. نشانه

هاي تهاجمي و براي كاهش فاصله طبقاتي بوده است اما نشانه انقال  و جنگ، خود

حمايتي در دوره سازندگي از نوع واكنشي و از سر ناچاري بوده است و معناي آن 

 تلطيف فضاي سياسي براي هموار سازي توليد بوده است.

هتاي  با توجه به اهتمام ويتژه مجلتس بته توستعه اقتصتادي و تحكتيم زيرستاخت       

توان ادعا كرد كته گفتمتان حتاكم بتر مجلتس در ايتن دوره، همتان        مياقتصادي كشور، 

گفتمان حاكم بر دولت يعني گفتمان توسعه اقتصادي با محوريت توليد بتوده استت. در   

 وجود دارد. 9مصوبه درباره بازنشستگي به شرح جدول  4مصوبات مجلس سوم، 
 

 بازنشستگي در مصوبات مجلس سوم -2 جدول

 مجلس رديف
تاريخ 

 وي تص
 مضمون مصوبات

نحوه بازنشستگي جانبازان انقال ، جنگ، معلولين عادي،  25/26/5994 سوم 5

 سنوات ارفاقي(سال تمام و  62آور )مشاغل سخت و زيان

بگير شهدا و حقوق والدين بازنشسته و وظيفه و مستمري 62/26/5994 سوم 6

 حميليجانبازان و مفقودين انقال  اسالمي و جنگ ت

اند( به سال خدمت بازنشسته شده 92تشويق معلماني )كه با  69/55/5998 سوم 9

ياز به انصراف از بازنشستگي و ادامه همكاري به دليل ن

ها. تشويق مثل عدم كسر كسورات بازنشستگي تخصص آن

 العاده ثابت شغلو تعلق ماليات فقط به فوق

رات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري اصالح مقر 59/56/5998 سوم 7

 )ميزان معدل خالص حقوق... در سه سال آخر(

http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1367/09/01&to_app_date=1367/09/01
http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1367/09/20&to_app_date=1367/09/20
http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1368/11/29&to_app_date=1368/11/29
http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1368/12/13&to_app_date=1368/12/13
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ت مربوط به پايه حقوق اعضاء رسمي اي از مقررااصالح پاره 59/56/5998 سوم 1

هيأت علمي )آموزشي و پژوهشي( شاغل و بازنشسته 

 ها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاه

شدگان تمديد مهلت قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه 67/29/5942 سوم 9

 تأمين اجتماعي

ح مقررات قانون اصال 6ماده  5اصالح بند   تبصره  29/52/5942 سوم 4

بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصو  

مجلس شوراي اسالمي. بازنشستگي  59/56/5998

سال سابقه خدمت به تأييد شوراي  62مستخدمين زن با 

 .نگهبان رسيد

 

هايي كه در مصوبات مجلس سوم نمود پيداكرده است، بايد گفت در توضي  نشانه

هاي حمايتي شامل مايتي وجود دارد. اين نشانهكه در اين مصوبات تعدادي نشانه ح

سال تمام و  62آور )حمايت از جانبازان انقال ، جنگ، معلولين، مشاغل سخت و زيان

ها نوعي واكنش به سنوات ارفاقي(، حمايت از خانواده شهدا و...كه اين نوع حمايت

قشار انقالبي و... هاي اشرايط و اقتضائات زمينه دوره انقال  و دفاع، كاهش نارضايتي

هاي ديگر مثل اصالح حقوق بازنشستگي بر مبناي سه رود. بخشي از نشانهبشمار مي

ها و نظام هماهنگ نوعي هاي دولت به صندوقسال آخر خدمت پرداخت بدهي

منظور هموارسازي شوند. براي كاهش بار انتقادات بر دولت، بهحمايت محسو  مي

تشويق معلمان به انصراف از بازنشستگي و ادامه همكاري هايي مثل مسير توليد. نشانه

 در راستاي تأمين منابع انساني توليد و توسعه قابل توجيه است.

اين مصوبات نيز به نوبه خود بار بحران بازنشستگي را تشديد كرده است. بخشي 

صورت واكنشي و براي تلطيف گردد كه بههاي حمايتي برمياز تشديد بار به نشانه

ضاي سياسي انجام شد مثل گسترش شمول بازنشستگي، حمايت از بازنشستگي ف

ها در قال  منطق توانست اين حمايتوالدين شهدا و كاهش سن جانبازان كه مي

http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1368/12/16&to_app_date=1368/12/16
http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1370/06/24&to_app_date=1370/06/24
http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1370/10/03&to_app_date=1370/10/03
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ها ها صورت گيرد يعني بار آن بر صندوقامدادي و غيراقتصادي و بيرون از صندوق

غيير مبناي حقوق بازنشستگي نظام هماهنگ و تتحميل نشود. بخشي از بار بحران به

شود و بخشي از بحران به تقليل معنايي مربوط است. مثل تقليل معناي مربوط مي

سازي دولت به كاهش حجم، كه منجر به سياست تعديل و بازنشست كردن كوچک

 9ها گرديد. مجلس چهارم در كل تر شدن اوضاع صندوقافراد و در نتيجه بحراني

 نشستگي به تصوي  رساند.مصوبه را در خصوص باز

 
 بازنشستگي در مصوبات مجلس چهارم -7 جدول

 مضمون مصوبات تاريخ تصوي  مجلس رديف

 – 5946عيتت بازنشستتگي فرهنگيتان تتتا پايتان ستال تحصتتيلي      ممنو 51/24/5945 چهارم 5

)افرادي كه با حكم هيتات هتاي رستيدگي بته تخلفتات اداري      5945

شوند مشمول اين قانون نخواهند بود(. يعنتي برختي بته    بازنشسته مي

شوند و معناي بازنشستگي از ستوي  دليل تخلفات اداري بازنشسته مي

 و مجازات متخلف است هاي رسيدگي به تخلفات، تنبيههيات

تبصره قتانون نحتوه بازنشستتگي جانبتازان، معلتولين، مشتاغل        شمول 69/52/5945 چهارم 6

صتنعتي و تحقيقتاتي وزارت دفتاع و    سخت...به كاركنتان واحتدهاي   

 پشتيباني نيروهاي مسل 

شستتگي و  نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتي در احتسا  حقوق بازن 56/26/5946 چهارم 9

 وظيفه و مستمري كاركنان دولت

نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه )اگر حقوق بازنشستتگي و... از   69/29/5946 چهارم 7

شده تجاوز كند، دوستوم مبلتغ متازاد بتر حتداكثر حقتوق       كثر تعيين حدا

 عنوان حقوق بازنشستگي قابل پرداخت است(مطابق نظام هماهنگ به

 اصالح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه 61/55/595946 چهارم 1

ضاي رستمي هيتأت   اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعاصالح پاره 66/26/5946 چهارم 9

هتتا و علمتتي )آموزشتتي و پژوهشتتي( شتتاغل و بازنشستتته دانشتتگاه  

 مؤسسات آموزش عالي

http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1371/07/15&to_app_date=1371/07/15
http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1371/10/23&to_app_date=1371/10/23
http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1372/02/19&to_app_date=1372/02/19
http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1373/06/23&to_app_date=1373/06/23
http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1374/11/25&to_app_date=1374/11/25
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هاي نمود يافته در مصوبات مجلس چهارم، نشانه ممنوعيت در توضي  نشانه

بازنشستگي فرهنگيان در راستاي دال مركزي يعني توليد قرار دارد، چراكه براي به 

ه در كشور به نيروهاي فعال و متخصص نياز بود. گردش درآوردن چرخه توليد و توسع

نشانه شمول تبصره قانون نحوه بازنشستگي جانبازان، معلولين، مشاغل به كاركنان 

واحدهاي صنعتي و تحقيقاتي وزارت دفاع از منظري در راستاي حمايت مستقيم از 

ثري توليد است چراكه واحدهاي صنعتي و تحقيقاتي دفاعي در دوران جنگ، نقش مؤ

توجهي در توليد تجهيزات در توليد تسليحات دفاعي و در دوره پساجنگ، نقش قابل

اند. اما از منظري ديگر هم حمايت خانگي و... بر عهده داشتهغيرنظامي از قبيل لوازم

در وهله چه ديده اگر رود، چراكه حمايت از افراد آسي غيرمستقيم از توليد بشمار مي

گردد، اما با نشان دادن تعهد مجلس و كاهش درآمد كل مي اول موج  تخصيص منابع

سازي موج  جل  رضايت قشر محروم و كاهش بار انتقادات و آرام ،به محرومين

 گردد. فضاي اجتماعي و مساعد شدن بستر براي به گردش درآوردن چرخه توليد مي

زنشستگي، هايي از قبيل تأثير سوابق خدمت غيردولتي در احتسا  حقوق بامصوبه

ويژه نظام هماهنگ حقوق و اصالح پايه حقوق اصالح قوانين و مقررات بازنشستگي، به

هايي هستند كه تحت تأثير فضاي اعضاي رسمي هيات علمي شاغل و بازنشسته، نشانه

ها بايد گفت كه گفتماني با محوريت توليد نمود پيدا كردند. در خصوص اين نشانه

هاي دولتي فراواني ايجاد شوند در باعث شد تا سازمانمحور توسعه اقتصادي دولت

توجهي پيدا كرد. رشد كمي و حجمي دولت يعني خيل نتيجه كاركنان دولت رشد قابل

هاي دولتي با مطالبات رفاهي اقتضا پساجنگ تالقي عظيمي از نيروي انساني در سازمان

گذاري از دهاي سياستپيدا كرد، در نتيجه مطالبات عادالنه در خصوص دستمزدها نها

فشار شديد قرار داد. در پاسخ به مطالبه دستمزدهاي قبيل دولت و مجلس را تحت

سازي حقوق و دستمزد را تحت تأثير گذاران اين دوره، نظام هماهنگعادالنه، سياست

مندي و هاي مكانالگوهاي حقوق و دستمزد در كشورهاي غربي بدون توجه بر ويژگي

تأمين اجتماعي ايراني مطرح كردند. در نتيجه اين طرح بار سنگين را  مندي روايتزمان

 ها تحميل كرد.بر صندوق
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توان ادعا كرد كه مفهوم بازنشستگي در بستر گفتمان با توجه به تحليل متون، مي

طور مستقيم زمينه سازندگي/ توسعه اقتصادي را بايد حول توليد معنايابي كرد. يعني يا به

طور گردش درآوردن چرخه توليد است و يا اين حمايتي است و به در راستاي به

سازي و تلطيف فضاي سياسي و مستقيم در پي كاهش انتقادات سياسي و اجتماعي، آرام

بندي بازنشستگي را توان مفصلاندازي توليد بوده است. مياجتماعي كشور، با هدف راه

 زير نشان داد.اي دوره سازندگي به شرح در بستر گفتمان زمينه

 

 

 بندی بازنشستگي بر مبنای گفتمان سازندگيمفصل -3 شكل
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 های بازنشستگيتقليل معنايي و تشديد بحران صندوق -6-5

در ارزيابي انتقادي گفتمان سازندگي، بايد گفت كه شرايط خاص اجتماعي و 

ه توسع»در اين گفتمان به معناي « توسعه اقتصادي»سياسي موج  شد تا معناي 

تقليل داده شود. در واقع توسعه اقتصادي در اين گفتمان يک فرايند طبيعي « محوردولت

ها و شود. اگرچه دولت دالاي دولتي محسو  مينبوده، بلكه يک برنامه و پروژه

، «تعديل اقتصادي»، «تمركززدايي»، «رشد اقتصادي»، «سازيخصوصي»مفاهيمي از قبيل 

فشارهاي گرد آورد، اما تحت« توليد و توسعه اقتصادي»را حول « كاهش كسري بودجه»

 محور معنايابي گرديد. اجتماعي و سياسي، اين مفاهيم به توسعه دولت

هايي مثل تمركزگرايي در مقابل يعني تقليل معنايي موج  شد تا بين دال

تناقض، ايجاد شود. در  ،ايي و حمايت از اقشار محروم در مقابل رشد اقتصاديدتمركزز

همراه شد، از طرف ديگر، « تمركزگرايي مديريت دولتي»با « محور بودندولت» اين برهه

سازي و تعديل اقتصادي با برداشت از بانک سازي در اين برهه، از خصوصيخصوصي

المللي پول كه با گفتمان نئوليبرال كه بر حذف يا حداقل سازي جهاني و صندوق بين

تمركزگرايي مديريت »دا كرد. تأثير تقليل معنايي در دولت تكيه دارد، فاصله زيادي پي

گيري بخش خصوصي واقعي، فقدان بر بازنشستگي را بايد در عدم شكل« دولتي

گذاري گذاري و تأمين منابع بازنشستگي از محل سرمايهسازي براي سرمايهظرفيت

 جستجو كرد. 

با توجه به هاي بازنشستگي هاي مالي دولت در قبال صندوقدرواقع سياست

ها به دولت و تمركزگرايي دولتي، در افق زماني بلندمدت موج  وابستگي صندوق

هاي آينده شده است. از منظر ديگر عالوه بر تمركزگرايي انباشت تعهدات براي نسل

هاي آينده مورد توجه قرار دولتي، تأثير انباشت تعهدات بر طرف ديگر مسئله يعني نسل

توان مدعي شد كه مفاهيم اساسي در اين گفتمان از قبيل راين ميگرفته نشده است. بناب

كه در امر توسعه اقتصادي شده است. يعني اينسويه و تقليلي ديده توسعه اقتصادي تک

هاي منظور تلطيف فضاي كشور، نسل آينده متأثر از سياستهاي حمايتي بهو سياست
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مدت يم به معناهاي زمان حال و كوتاهاند. در واقع مفاهشدهبازنشستگي ناديده گرفته

و تغييرات و تحوالت و  نداشده تقليل يافته و معناهاي بلندمدت به حاشيه رانده

 اند. روندهاي آينده مدنظر قرار گرفته نشده

در راستاي تقليل معنايي، يعني حاشيه راني معناهاي بلندمدت، بايد به نشانه تعديل 

هاي لت در اين دوره اشاره كرد. يكي از غفلتسازي دونيروي انساني و كوچک

است. يعني  «كاهش حجم دولت»به « سازي دولتكوچک»راهبردي در اين دوره تقليل 

كاهش حجم »و « كاهش حجم دولت»سازي دولت به معناي در اين دوره كوچک

به حاشيه « هاي دولتيمعناي كاهش هزينه» تقليل يافت، در حقيقت،« هاي دولتيسازمان

تر شدند، ها ظاهراً و از نظر نيروي شاغل كوچکرانده شد. در اين راستا اگرچه سازمان

ها و هاي بازنشستگي، بار سنگيني بر صندوقاما به دليل سرازير كردن افراد به صندوق

هاي دولتي اگرچه از نظر تعداد و بودجه عمومي تحميل گرديد. بر همين اساس، سازمان

ها و بار تكفل و دولت كاهش يافتند، اما از نظر تعهدات، هزينه هاي دولتيحجم سازمان

دولتي، وضعيت، حالت بحراني پيدا كرد. تصوي  قانون بازنشستگي پيش از موعد و 

 تصوي  قانون تعديل نيروي انساني مصداق اين تقليل معنايي است. 

بخشي از بدين ترتي ، دولت نيروي انساني مازاد خود را تعديل و بازخريد كرد. 

شده با سن و سابقه باال، بدون پرداخت حق بيمه بر اساس منطق نيروي انساني تعديل 

هاي بازنشستگي كرده و اي، سوابق خود را وارد سازمان تأمين اجتماعي و صندوقبيمه

شده موج  افزايش مصارف بالفاصله بازنشست شدند. بازنشست كردن افراد تعديل 

هاي كه تعهدات و هزينه شديد بحران مالي شد و ازآنجاهاي بازنشستگي و تصندوق

شود، هاي قطعي دولت محسو  ميعنوان هزينههاي بازنشستگي در نهايت بهصندوق

هاي كل دولت بود. در اين دوره، دو قانون نتيجه اين تقليل معنايي، بزرگ شدن هزينه

قانون  9ماده  6 سال موضوع تبصره 92معافيت كسور سهم كارمند خدمات مازاد بر 

هاي صندوق كشوري را افزايش دهد ميليارد تومان هزينه 557توانست  5998مصو  

 (. 5961)طهراني، 
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در راستاي تقليل معنايي، در اين دوره نظام هماهنگ حقوق و دستمزد به تصوي  

سازي رخ داد، اين بود كه اين طرح فقط به افزايش رسيد. تقليل معنايي كه در هماهنگ

ق و دستمزد پايين فروكاست. يعني فقط افرادي كه حقوقشان پايين بود افزايش حقو

سازي فقط كف به يافت، اما حقوق و دستمزدهاي باال كاهش نيافت. يعني در هماهنگ

سمت سقف باال رفت، اما سقف در جاي خود ثابت ماند. نتيجه اين تقليل معنايي 

حق بيمه خود را مطابق ماقبل نظام موج  افزايش حقوق بازنشستگي افرادي بود كه 

، مبلغ 5942قانون نظام هماهنگ مصو   59و  51هماهنگ پرداخته بودند، گرديد. مواد 

هاي صندوق بازنشستگي كشوري را افزايش داد )همان منبع( ميليارد تومان هزينه 952

ان ميليارد توم 69هزار و  77در حدود  5947همچنين قانون نظام هماهنگ پرداخت در 

 ها را افزايش داد )همان منبع(.هاي صندوقهزينه

 

 پردازی سناريوی آينده كارآيي بازارروايت -6-2

كه گفتمان سياسي و اجتماعي توسعه اقتصادي با دال مركزي توليد و توسعه وقتي 

رود كه شرايط تكويني براي برسازي روايت كارآيي بازار را فراهم تسلط يابد، انتظار مي

ر آينده، سط  بسيار پاييني از بودجه عمومي صرف بازنشستگان و سالمندان سازد. د

هاي حمايتي از قبيل شود، چراكه تصور غال  اين است كه ورود دولت به سياستمي

حمايت از بازنشستگان و سالمندان موج  افول رشد اقتصادي، از بين رفتن اخالق كار 

شود، در اين صورت همه ازجمله ه ميو فعاليت و سرانجام كاهش رشد توليد و توسع

هاي بازنشستگان و سالمندان متضرر خواهند شد. بنابراين منابع كشور صرف حمايت

صورت واكنشي و مصلحتي براي فرونشاندن اعتراضات اجتماعي نخواهد شد، مگر به

هاي طور مقطعي خواهد بود. جريانات سياسي غالباً وعدههم بهآنكه اجتماعي سياسي، 

صورت زير بيان پردازي بهكنند. اين سناريو در قال  داستانوليد و اشتغال را مطرح ميت

 شود:مي
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 1100پرده اول: انتخابات 

سال انتخابات رياست جمهوري است. با ورود به دهته چهتارم پتس از     5722سال 

هاي حمايتت از  پيروزي انقال ، بار تكفل دولتي به حالت بحراني رسيده است. سياست

هاي سنگيني را بر دوش دولت گذاشته، كه بختش عمتده   سالمندان و بازنشستگان هزينه

دهد. بتدين ترتيت  اقتصتاد كشتور رو بته      كسري بودجه دولت را به خود اختصاص مي

طور تتوأم  افول است، توليد پايين است، بخش خصوصي بسيار ضعيف، تورم و ركود به

رغتتم تخصتتيص منتتابع عمتتومي بتته بتتهجامعتته را در فشتتار مضتتاعفي قتترار داده استتت، 

زند. هاي اجتماعي، محروميت و فقر در بين سالمندان و بازنشستگان نيز موج ميسياست

كنتد،  گذاران تقويت متي مجموع شرايط اجتماعي و اقتصادي اين باور را در بين سياست

 همه آحاد ازجملته هاي حمايتي باعث افول اقتصادي و زيان كه ورود دولت در سياست

طتور حتداكثري از   بازنشستگان و سالمندان خواهد بود، بنتابراين الزم استت دولتت بته    

يافتته و رشتد و   هتاي دولتت كتاهش   هاي اجتماعي حمايتي خارج شود تا هزينهسياست

توسعه به مسير خود برگردد، در اين صورت است كه بتا رشتد و توستعه و بتا افتزايش      

 شود.زنشستگان نيز تأمين ميتوليد و درآمد كشور، رفاه همه ازجمله با

گتذاران  است، جمعيت كثيري از اقتصاددانان، سياست 5722ماه سال ارديبهشت 51

هتاي بازنشستتگي و غيتره در هتتل استتقالل تهتران       طرفدار بخش خصوصي، صتندوق 

انتد. اكثريتت قتاطع ستخنرانان، علتت اصتلي       برگتزار كترده  « آينده بازنشستگي»همايش 

مدهاي اند، كه پيايش بار تكفل دولتي ناشي از بازنشستگان دانستهمشكالت كشور را افزا

آن افول اقتصاد كشور است. از ديدگاه طرفداران بخش خصوصي دولت با انحصار تمتام  

گذارد و در ضمن بستياري از  حوزه بازنشستگي، جايي براي تنفس بخش خصوصي نمي

سوار كرده استت. دولتت از   ها ها تحميلي است كه دولت بر صندوقتعهدات بر صندوق

 اين عرصه بايد خارج شود تا مكانيزم بازار فعال شود.

منتاظره تلويزيتوني انتخابتات    در ، 5722ارديبهشتت ستال    66در جريان انتخابتات  

پايتان بازنشستتگان و انحصتار    ها نسبت به مشكالت بيگروه كه رياست جمهوري است
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هاي سالمند و بازنشسته نيتز نستبت   گروهها اعتراض دارند. همچنين منابع عمومي به آن

به ناكارآيي دخالت دولت در ايجاد رفاه اعتراض دارند. در ايتن منتاظره نحتوه ختالص     

شدن از بار تكفل بازنشستگي كه باعث افول اقتصاد شده است، همه مباحتث انتخابتاتي   

انتان و  توجهي از فعتالين اقتصتادي، جو  را تحت تأثير قرار داده است، چراكه بخش قابل

دهنده نسبت به وضعيت افول رشد اقتصادي نگران هستتند. در ايتن   هاي رأيساير گروه

هاي حمايتي بتر  عنوان نامزد طرفدار خروج دولت از سياستاقتصادي، به xمناظره آقاي 

دانتد و  ساير رقبا برتري دارد. او علت تمام مشكالت را كاهش توليد و افول اقتصاد متي 

دانتد،  هاي اجتماعي را باعتث تشتديد ايتن بحتران متي     به سياستهمچنين ورود دولت 

هتاي اجتمتاعي از قبيتل    نشتيني از حمايتت  كند كته دولتت بتا عقت     بنابراين توصيه مي

هتاي اصتلي   هاي خود را كاهش دهد تا منابع وارد شريانبازنشستگي، بار تكفل و هزينه

 توليد و توسعه شود. 

نشيني ن سياسي رقي ، به تبعات ناشي از عق اجتماعي نامزد جريا x كه آقايوقتي

هتاي  گويتد كته گتروه   كنتد و متي  دولت از سياست حمايت از بازنشستگان، اشتاره متي  

كننتد، آقتاي اقتصتادي گفتت، بتا ادامته ايتن        بازنشستگان محروم در اين طرح زيان متي 

سياست همه كشور در حال زيان و ضرر است ازجملته بازنشستتگان و بتا راه انتداختن     

رسد، بنابراين بتا توليتد ثتروت و ثروتمنتد     توليد و اشتغال، كشور به رشد و بالندگي مي

شتود. بنتابراين   شدن كشور، رفاه همه اقشار ازجمله بازنشستگان و سالمندان نيز بهتر مي

ويژه از طريتق برداشتت از منتابع عمتومي(     هاي حمايت از بازنشستگان )بهبايد سياست

د كشور رونق يابد، در اين صورت با كارايي بتازار همته منتفتع    كنار گذاشته شود، اقتصا

 خواهند شد.

ها را المللي با گفتمان نئوليبرال، اين نوع طرحعمده محافل اقتصادي و نهادهاي بين

هاي اجتماعي نيز با شيوع اين بتاور كته ارتقتاء رفتاهي اجتمتاعي      كنند و شبكهتبليغ مي

فضتاي   ،گتذاري استت  ي اجتمتاعي و سترمايه  هتا نشيني دولت از سياستت درگرو عق 

آمتاده  را هاي اجتماعي اجتماعي براي رويكرد حداقلي دولت نسبت به سياست -سياسي
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گتذاري، كتارآيي   كنند. در اين فضاي اجتماعي در ذهن جمعي مردم شعارهاي سرمايهمي

نمتاد گفتمتان   گردد، بنابراين با رأي خود آقاي اقتصادي بازار، معادل با رفاه معنايابي مي

 رسانند.كارآي بازار را به قدرت مي

 

 گذاریپرده دوم: تسلط گفتمان كارآيي بازار بر نهادهای سياست

است. محيط نهادي و قانوني براي كتارآيي بتازار در بختش بازنشستتگي      5726سال 

عنتوان   بتا مهيا شده است. در كشور در كنار مجلس شوراي استالمي، يتک مجلتس ديگتر     

شده است. در خصوص استخدام، بتازار كتار،   گذاري بين نسلي تأسيس انونمجلس عالي ق

رستانند كته روح و دال مركتزي ايتن     بازنشستگي و غيره قوانين جديدي را به تصوي  مي

عنتوان  است. در اين مصتوبات بتر اختالق كتار بته     « كارايي بازار»و « اخالق كار»مصوبات 

اي است كه جتذابيت  گونهگذاري بهو ريل شودكانون وحدت و انسجام در كشور تأكيد مي

 افراد جامعه تمايلي به بازنشست شدن ندارند.   و كار بيشتر از بازنشستگي است

هتاي خاصتي از بازنشستتگان را كته     صورت حداقلي گروهاز طرف ديگر، دولت به

دهد. بر ايتن استاس،   هاي خصوصي قرار گيرند، پوشش ميتوانند تحت پوشش بيمهنمي

زنشستگي از منابع عمومي بسيار نتاچيز استت. در مجلتس قتوانيني بته تصتوي        سهم با

هتاي  سازي شتركت رسد، كه ضمن رفع موانع براي بخش خصوصي، فضا براي فعالمي

شتويم،  در اين مرحله ما با عدم قطعيتت مواجته متي    شود.بازنشستگي خصوصي باز مي

مساعد خواهد بود يا نته. بنتابراين   المللي و داخلي مطلو  و دانيم كه آيا شرايط بيننمي

 دهيمدر هر دوشاخه مطلو  و نامطلو  داستان را ادامه مي
 

 گذاریالملل و كاهش ريسك سرمايهسناريوی مطلوب: بهبود روابط بين

گتذاري  محيط را براي سرمايه كهاي به وقوع پيوسته در اين سناريو، رخدادهاي تازه

گتذاري استت، قابليتت    اجتماعي كه همانا سترمايه  كند، يعني ركن مهم تأمينمساعد مي

هاي سياسي و مسئولين عالي كشور بتر ستر   شود. مراكز متكثر قدرت و جريانسازي مي
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رسند و ايتن همگرايتي موجت  بهبتود روابتط و كتاهش       المللي به توافق ميمباحث بين

هتاي سياستي موجت     تفتاهم جريتان  و شتود. توافتق   تتوجهي متي  ريسک سياسي قابتل 

دهتد.  سازي قوانين و تفسيرهاي همگرا شده و ثبات محيط داخلي را افتزايش متي  افشف

هاي داخلي و ختارجي  گذارينتيجه اين رخدادها، توسعه بازارهاي مالي و جذ  سرمايه

هتتا و بازارهتتاي متتالي جهتتاني استتت. هتتاي بازنشستتتگي بتتا شتتركتو پيونتتد صتتندوق

توجهي كترده استت. بتا    قابل صورت كمي و كيفي رشدهاي بخش خصوصي بهصندوق

انداز افراد بهتر شده است بر همين استاس،  رشد و رونق اقتصادي وضعيت درآمد و پس

هتاي  تواننتد در صتندوق  ويتژه كاركنتان، ستالمندان، و بازنشستتگان متي     افراد جامعه بته 

هتا بيشتينه كننتد.    هاي خود را از طريتق آن بازنشستگي خصوصي عضو شوند، و دارايي

انتداز قابتل قبتولي برختوردار     توجهي از سالمندان كه از ستط  پتس  يت قابلوجود جمع

گذاري در حوزه بازنشستگي، و هاي بازنشستگي، سرمايههستند، موج  افزايش صندوق

گتذاري در بختش   هتاي سترمايه  بهبود خدمات و رقابت شده است. در واقع توفيق طرح

يگر اثر متقابتل داشتته و منجتر بته     اندازهاي مالي بازنشستگان بر يكدبازنشستگي و پس

هاي بلندمدت شده است. كشور مجهز به بازار سرمايه و بورس ويتژه بازنشستتگي   طرح

هتتاي متتالي بلندمتتدت بتتراي   شتتده استتت. در بتتازار بيمتته بازنشستتتگي، اندوختتته    

هتا و  اندازه كافي وجود دارد. يعني رشتد كمتي صتندوق   هاي بلندمدت بهگذاريسرمايه

 يه بر يكديگر تأثير گذاشته و منابع پايداري را جذ  كرده است.بازارهاي سرما
 

 -مشااي واكنشاايخااط-سااناريوی نااامطلوب: فشااارهای اجتماااعي و سياسااي

 های مسمومگذاریسرمايه

تبديل به فشارهاي  ،در اين سناريو، تراكم نيازهاي مسكوت مانده انباشته رفاهي

شوند. فشار فنر امنيتي براي كشور ميهاي اجتماعي، سياسي و در مراحل ديگر به بحران

هاي ها طرحتا  كرده است. بنابراين آنحوصله و بيمردم را بي ،نيازهاي انباشته

دولت، مجلس و نهادهاي  و در نتيجه پذيرندبلندمدت مدت و دير بازده را نمي
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شوند. نتيجه اين فشارها، مدت گرفتار ميگذاري در گردابه مطالبات كوتاهسياست

هاي حمايتي گذاري و ورود دولت به سياستنشيني از قابليت سازي براي سرمايهق ع

كما كه رود ها تا جايي پيش مينشينيسازي فضاي اجتماعي است. اين عق براي آرام

 شود. في السابق بحران تشديد و به آينده منتقل مي

شوند. از ميهاي حياتي مواجه هاي بازنشستگي در اين سناريو با چالشصندوق

شده است و از سوي ديگر در ها با منابع عمومي و دولت قطع سو ارتباط مالي آنيک

گذاري آفرين و سرمايهوكارهاي ارزشاقتصاد، الزامات و اقتضائات ضروري براي كس 

هاي بازنشستگي از سر مولد به وجود نيامده است. در اينجا ممكن است صندوق

ق بيمه را در منطقه خاكستري اقتصاد مثل سوداگري و ناچاري، منابع حاصل از ح

هاي بازنشستگي هم به دليل گذاري كنند. در اين صورت صندوقواردات سرمايه

هاي خاكستري غير مولد پيامدهاي مخربي براي اقتصاد كشور گذاري در بخشسرمايه

اي غير مولد هگذاريكه باعث افزايش نرخ بازدهي نسبي سرمايهخواهند داشت. اول اين

ثباتي ارز و هم با واردات دوم، با افزايش تقاضا براي واردات هم موج  بي و شوندمي

 هاي توليد داخلي خواهند شد.موج  تضعيف قابليت ،پربازده

 

 نتيجه بحث
هاي تهي گفتمان قبلي )كه به دليل تمايل سازي دالگفتمان توسعه اقتصادي با برجسته

سازي دال تهي گذاري در آن نبود(، يعني با برجستهسرمايه هاينسبتاً چپ كه امكان

خود را براي مدتي بر جامعه ايراني  5998گذاري، رشد و توليد توانست در سال سرمايه

گذاري يكي از اركان اصلي تأمين اجتماعي مدرن كه سرمايهتسلط بخشد. با توجه به اين

سازي توانست فرصت ظرفيتيي ميرود، اين جابجا)ازجمله بازنشستگي..( بشمار مي

گذاري محسو  شود. تسلط گفتمان توسعه اقتصادي و محوري شدن براي سرمايه

 ،سازي دولت، بخش خصوصيگذاري، كوچکمفاهيم بنيادين آن از قبيل توليد، سرمايه

نسبت پشتيباني در ، هاي بازنشستگيبا شرايط فني سازمان تأمين اجتماعي و صندوق
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ها جوان و وضعيت مطلو ، منابع و ساير صندوق 6اجتماعي عدد  سازمان تأمين

در اين برهه  ،گذاريحاصل از حق بيمه در وضعيت خو  و شرايط آماده براي سرمايه

هاي گذاري كه از اركان صندوقهاي سرمايهمواجه بود. انتظار طبيعي اين بود كه قابليت

 د. ريزي شوپايدار است با تسلط گفتمان توسعه پايه

تنها در رغم شرايط مساعد فني و با كمال حيرت نهرغم شعارهاي اعالني و بهاما به

گذاري دوران سازندگي ركن بنيادين تأمين اجتماعي مدرن يعني قابليت سرمايه

هاي گفتماني، بحران مالي رغم تفاوتريزي نگرديد، بلكه در اين دوره هم بهپايه

دوره بعدي منتقل شد!.  هب ،ترتكفل دولتي انباشتهها تشديد و در نتيجه بار صندوق

ها بر محور مدلول و هاها، دالديگر، اين گفتمان اگرچه به لحاظ مضامين، نشانهعبارتبه

سازي دولت و.... تأكيد داشت و با گفتمان پيشين گذاري، رشد و كوچکتوليد، سرمايه

كرد، متفاوت و بعضاً .. تمركز ميكه بر كاهش فاصله طبقاتي، توزيع و تقسيم منابع، و.

ها، افزايش بار تكفل دولتي و انتقال بحران به متضاد بود، اما در تشديد بحران صندوق

 زا است؟هيچ تفاوتي با دوره قبلي ندارد و اين حيرت ،نسل آينده

اي اين دوره نشان هاي مرتبط با بازنشستگي در بستر گفتمان زمينهمشيتحليل خط

گذاري و همچنين تشديد بحران مالي هاي سرمايهگيري قابليتفقدان شكل دهد، كهمي

 هاي دولتي در اين دوره به داليل زير بوده است.ها و افزايش هزينهصندوق

 هاي پژوهش حاكي از اين تقليل كوچک سازي و تعديل به كاهش حجم: يافته

گفتماني مضامين،  است كه اگرچه گفتمان توسعه اقتصادي با گفتمان پيشين از نظر

ها و.. با هم تفاوت دارند، يعني يكي بر كاهش فاصله طبقاتي تأكيد ها، مدلولنشانه، دال

مدت بودن و حساس نبودن گذاري و...اما از نظر كوتاهدارد و ديگري بر رشد و سرمايه

وبيش يكسان هستند. يعني نسبت به پيامدهاي سياستي در افق زماني آينده ، هر دو كم

مشي گذاري كردند. مدت خطهاي گفتمان كوتاهر دو سوژه در ذيل و درون امكانه

مدت در اين دوره موج  تقليل معنايي و حاشيه راني معناهاي تسلط گفتمان كوتاه

كاهش »به « سازي و تعديل كوچک»بلندمدت گرديد. در اين راستا بايد به تقليل معنايي 

 اشاره كرد. « حجم
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كاهش »و « كاهش حجم دولت»سازي دولت به معناي كوچک يعني در اين دوره

به « هاي دولتي معناي كاهش هزينه»تقليل يافت، در حقيقت،« هاي دولتيحجم سازمان

تر ها ظاهراً و از نظر نيروي شاغل كوچکحاشيه رانده شد. در اين راستا اگرچه سازمان

هاي بازنشستگي به صندوقشدند، اما به دليل حساس نبودن به آينده، افراد زيادي 

 ها و بودجه عمومي تحميل شد. سرازير شدند و بار سنگيني بر صندوق

سازي دولت، دولت از نظر هزينه و بار تكفل رغم سياست اعالني كوچکيعني به

تر از قبل شد. در راستاي تقليل معنايي، در اين دوره نظام هماهنگ حقوق و سنگين

سازي رخ داد، اين بود كه اين ل معنايي كه در هماهنگدستمزد به تصوي  رسيد. تقلي

افرادي كه حقوق طرح فقط به افزايش حقوق و دستمزد پايين فروكاست، يعني فقط 

حقوقشان پايين بود افزايش يافت، اما حقوق و دستمزدهاي باال كاهش نيافت. يعني در 

ثابت ماند.  سازي فقط كف به سمت سقف باال رفت، اما سقف در جاي خودهماهنگ

نتيجه اين تقليل معنايي افزايش حقوق بازنشستگي افرادي بود كه حق بيمه خود را 

قانون نظام هماهنگ  59و  51ماقبل نظام هماهنگ پرداخته بودند. مواد  [قانون]مطابق 

هاي صندوق بازنشستگي كشوري را ميليارد تومان هزينه 952، مبلغ 5942مصو  

توانست  5947(. همچنين قانون نظام هماهنگ پرداخت در 5961افزايش داد )طهراني، 

 ها را افزايش داد )همان منبع(.هاي صندوقميليارد تومان هزينه 69هزار و  77در حدود 

 هاي سياستي: گفتمان مصادف با سازندگي اگرچه وابستگي به مسير ميراث

مان قبلي متمايز كند سازي توليد با گفتكرد كه خود را از طريق برجستهبسيار تالش مي

مثابه قانون اساسي به 66و مسير متفاوتي براي گذار به آينده در كشور بگشايد، اما اصل 

هاي اوايل انقال  بود، ترين ميراث سياستي كه برآمده از فضاي آرماني گفتمانپرقدرت

كرد. دولت و مجلس دوره همواره دولت و مجلس را در مسير خاص خود وابسته مي

خود را آزاد  66گي هم با گفتمان متفاوت نتوانست از وابستگي به مسير اصل سازند

گرايانه، بسيار دشوار يا رسد كه خروج از اين ريل سياستي آرمانسازد. به نظر مي

 غيرممكن باشد.
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 با تسلط گفتمان توسعه  :هاي واكنشيمشيفشار مطالبه خواهي اجتماعي و خط

هاي ن بود كه دولت براي افزايش توليد كل، از سياستاقتصادي اگرچه انتظار طبيعي اي

هاي توليد، همه مسائل حمايت اجتماعي خارج شود، تا با به گردش درآوردن چرخ

يعني قرار بود كه رفع  ؛كشور از قبيل فقر عمومي و مسائل تأمين اجتماعي را حل كند

مدت از مطالبات كوتاهفقر از توليد عبور كند، اما انتقادات و فشارهاي اجتماعي ناشي 

اجتماعي، دولت و كشور را در شرايط بحران اجتماعي و حتي امنيتي قرار داد. نهادهاي 

منظور تلطيف فضاي سياسي و كاهش انتقادات و در سياستي از قبيل دولت و مجلس به

مدت پرداختند. هاي حمايتي كوتاهمشيسازي فضا براي توليد، به تدوين خطنتيجه آرام

هاي واكنشي اگرچه از نظر معنا و گفتمان توسعه اقتصادي، به معناي مشيخطاين 

رود، اما از نظر كاهش بار انتقادات و هموار سازي فضا براي توليد و توسعه بشمار مي

ها ها و بارهاي مالي سنگيني را بر صندوقآثار و پيامدهاي ميان مدت و بلندمدت، هزينه

 هاي دولت گرديد.ها و در نهايت تشديد هزينهصندوق تحميل كرده كه منجر به بحران

 سازي، تعديل اقتصادي و توسعه محور: خصوصيتقليل توسعه به توسعه دولت

با گفتمان نئوليبرال نياز به الزامات و اقتضائاتي از قبيل، انباشت سرمايه و وجود 

بازارهاي  هاي بخش خصوصي،هاي حقوقي مدافع سرمايه، قابليتداري، نظامسرمايه

مالي اوليه و ثانويه كارآمد و...دارد. تأمين اجتماعي مدرن در غر  حاصل تكامل طبيعي 

ويژه و تدريجي آن جوامع بوده است، اما در جامعه ايراني هنوز اين الزامات به

رغم گذاري بوجود نيامده است. بنابراين در دوره سازندگي بههاي سرمايهقابليت

محور تقليل يافت. با انه توسعه و توليد به توسعه و توليد دولتگرايهاي آرمانتالش

گذاري مولد در اقتصاد ايران و جذابيت هاي سرمايهتوجه به فقدان قابليت

مدت هاي رفاهي كوتاههاي غيرمولد مثل واردات و همچنين مطالبه خواهيگذاريسرمايه

گيري بخش گذاري و شكلايهسازي حقيقي براي سرمجامعه ايراني از حاكميت، قابليت

 رسد.خصوصي دور از دسترس به نظر مي
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