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 (رفاه دولت عملکرد و گیری شکل نحوه) رفاه دولت تئوریک مبانی

 

 وطن دوست ، محمدهادی مهدی نیامریم ،  ، شیما بزرگوار محبوبه باقری

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 شهری ریزی برنامه ارشد کارشناسی دانشجوی

 شهری ریزی برنامه ارشد کارشناسی دانشجوی

 دکتری شهرسازی ، عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه ازاد اسالمی واحد مشهد

 

 وظیفه عمومی رفاه بهبود و تأمین آن در که است دولتی( Welfare state: انگلیسی به) رفاه دولت: چکیده

 خود هایهزینه نتوانند دلیل هر به که کسانی همه به دولت اقتصادی نظام این در. است قدرت نهادهای قانونی

 نقدی هایکمک یا و( درآمد حداقل) مستمری پرداخت طریق از کار این. کندمی رسانییاری کنند تأمین را

 کم دست تأمین زمینه در ایهوشمندانه و سنجیده هایسیاست وجود معنی به رفاه دولت. شودمی انجام دیگر

 زمینه در تردیدی هیچ آن در و است زندگی هایفرصت در برابری ارتقای و همه برای زندگی استاندارد حداقل

 در موجود ادبیات در. ندارد وجود همگانی خدمات تأمین بر رسمی نهادهای همه توجه تمام تمرکز ضرورت

 شرایط در بقا تضمین برای رفاهی خدمات تأمین: ادعاست مورد اساسی اصل دو بر تأکید رفاه، دولت زمینه

 درمانی، بهداشتی امکانات که دارد وظیفه دولت اقتصادی نظام این در. دموکراتیک دولت وجود و آزاد، اقتصاد

 شهروندان همه برای مرگ تا تولد زمان از را آن مانند و آموزشی خدمات و مسکن تأمین بازنشستگی، و بیکاری

 فعالیت برای الزم انگیزه نابرابری، ایجاد بر عالوه رفاه، دولت در که معتقدند منتقدان حال این با. کند تأمین

 شهروندان زندگی هایعرصه ٔ  همه در دولت دخالت حق همچنین و شد خواهد گرفته شهروندان از اقتصادی

 . داشت خواهد دنبال به نوین جوامع برای بدی نتایج شهروندان آزادی و اختیار ٔ  حیطه تنگشدن و دولت توسط

 عمومی رفاه،رفاه رفاه،دولت، دولت :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 مظهر که شد ریزی پایه سیاستمدارانی دست به رفاه دولت. است بیستم قرن گرای توده سیاسی های پدیده از یکی رفاه دولت

 از تاسی به رفاه دولت که است مسلم البته. بردند پناه مردم خود به مردم توده اجتماعی نیروی ترس از و بودند ها توده قدرت

 دخالت ها توده اگرچه. بود سوسیالیستی انقالب به توسل از ها توده بازداشتن هدفش و آمد پدید سوسیالیستی حکومت الگوی

 افول حتی و نضج ، پیدایش در اصلی گردان صحنه نامستقیم صورتی به اما نداشتند، رفاه دولت آوردن پدید در مستقیمی

 استاندارد حداقل تامین زمینه در ای هوشمندانه و سنجیده های سیاست وجود بر دارد داللت رفاه دولت. بودند رفاه دولت

 در. همگانی خدمات تامین بر رسمی نهادهای تمام تمرکز و زندگی فرصتهای در برابری ارتقای و همه برای مردم زندگی

 آزاد اقتصاد شرایط در بقا تضمین برای رفاهی خدمات تامین ، اول: است شده تاکید اساسی اصل 2 بر رفاه دولت مدافع ادبیات

 اعتبار، این به. کرد تلقی رفاه دولت اصول جزو توان می را اصل دو این. دموکراتیک دولت وجود دوم و( مدرن داری سرمایه)

 شکل بلکه گیرد، نمی شکل دولتی نهادهای ازسوی رفاهی خدمات ای پاره تامین صرف به و شرایطی هر تحت رفاه دولت

 نظام دارای صنعتی کشورهای شرایط در فقط اساسا که است معینی سیاسی و اقتصادی ساختارهای وجود مستلزم آن گیری

 در دموکراتیک دولتهای توصیف برای را رفاه دولت ترکیب زیمن آلفرد که روست همین از و آیند می وجود به آزاد اقتصاد

 . برد می کار به فاشیست و دیکتاتور دولتهای مقابل

 در و است رسمی و قانونی دولت یک سوی از مردم تمام رفاه و بهزیستی آشکار مسوولیت گرفتن عهده به نتیجه ، رفاه دولت

 و اجتماعی خدمات ترین ای پایه تامین آزاد اقتصاد طرفدار دولتهای آن در که دارد ای ویژه وضعیت بر داللت خاص معنای

 می عهده به سیاسی و اجتماعی توازن و تعادل ایجاد منظور به را نیازمند های توده به رفاهی خدمات از معینی سطوح ارائه

 بدبختی و مصائب با مقابله برای حلی راه ارائه به قادر چپ نیروهای فقط که این به اعتقاد خاطر به ، 0391 دهه در. گیرند

 و گرسنگی ، گسترده فقر همچنین و بود شده صنعتی جوامع در مردم دامنگیر اقتصادی بحران بروز اثر در که هستند هایی

 می مستاصل های توده که رسید نظرمی به و بود کشانده یاس و ناامیدی ورطه به را انسان ها میلیون گیر همه های بیماری

 ایده بنابراین. سازند سرنگون را صنعتی کشورهای در موجود دولتهای و داری سرمایه نظام مهارناپذیر هایی شورش با توانند

 بیکاری افزایش ، کمونیستی احزاب تبلیغات تشدید با سویی از دوره این. آمد پدید صنعتی کشورهای در ، همگانی رفاه تامین

 دولتهای سیاسی و اقتصادی مناسبات بحران و المللی بین تنشهای تشدید با دیگر ازسوی و گسترده کارگری اعتصابات بروز و

 . است بوده همراه جهانی عرصه در صنعتی
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 22 حدود ، اول جهانی جنگ بحران از خروج با 0323 تا 0321 سالهای فاصله در توانستند صنعتی کشورهای ، 0321 دهه در

 طور به و کارگری طبقات برای زندگی استانداردهای رفتن باالتر باعث اقتصادی رشد همین و بیفزایند خود تولیدات بر درصد

 مبارزات در را آن بازتاب که شد منجر ها توده مطالبات افزایش به ای واسطه بی طور به وضعیت این. بود مردم توده کلی

 علیه مبارزه ها، توده زندگی شرایط نسبی بهبود رغم به 0321-23 دوره در. دید توان می کارگری جنبشهای تقویت و طبقاتی

 تبدیل صنعتی کشورهای همه در کارگری های اعتصاب مشترک و عمومی های انگیزه از یکی به کارگری ضد های سیاست

 از توان می نیز را مالیات نرخ تقلیل و کارگران برای اجتماعی بیمه روز، در کار ساعت 8 قبیل از دیگری مطالبات. بود شده

 . دانست دوره این در کارگری جنبشهای مشترک های انگیزه دیگر زمره

 کشورهای حاکم دولتهای که شد باعث کمونیسم خطر وجود و صنعتی کشورهای همسان بیش و کم سیاسی اجتماعی شرایط

 و حوادث چنین دنبال به رفاه دولت. کنند حس شرایط این با مواجهه در را مشترکی شدید مخاطره و ناامنی آزاد، صنعتی

 کشورها اغلب در امروزه که شکلی به و گسترده مقیاسی در را اجتماعی رفاه برنامه که دولتی اولین. آمد وجود به هایی نگرانی

 0881 دهه اوایل در او. بود بیسمارک فن اتو صدراعظم رهبری به آلمان بنیاد تازه امپراتوری دولت کرد، عرضه است معمول

 دولت ظهور گروهی. شدند بیمه پیری و بیماری ، تصادفات مقابل در کارگران آن براساس که کرد عرضه را اجتماعی رفاه برنامه

 از برخی اما دانند، می صنعتی کشورهای در دموکرات سوسیال احزاب یا کارگری دولتهای آمدن کار سر بر محصول را رفاه

 در رفاه دولت که دیدگاه این کند می استدالل مارش.سی.دی مثال. کنند می رد را آن و مخالفند نظر این با پژوهشگران

 در قرنها برای زیرا. است معنی بی شد، ایجاد رسید قدرت به دوم جهانی جنگ از بعد که کارگر حزب حکومت طریق از بریتانیا

 می که است معتقد او. اند بوده کار سر بر رفاهی خدمات تامین به متعهد قانونی قدرتهای نیوزلند بویژه اسکاندیناوی و بریتانیا

 و رسمی مسوولیت الگوی میان اگرچه. برد کار به نیز 0831 دهه در نیوزلند دولت وضعیت توصیف برای را رفاه دولت توان

 وجود هایی شباهت ، آن کاربردی ابعاد از نظر صرف ، رفاه دولت الگوی و نیازمندان و فقیران از حمایت در حکومت قانونی

 پذیران ازآسیب حمایت در دولت قانونی و رسمی مسوولیت الگوی: شد قائل دو این برای مشترکی خاستگاه توان نمی اما دارد؛

 وفاق تامین و تعادل ایجاد ، نظم حفظ وظایف با مرتبط و آید می شمار به کشور مدیریت در بنیادین و اصولی کاربرد یک

 تراکم و تجمع از ناشی اجتماعی آسیبهای و مسائل به توجه با دولتها نیز صنعتی انقالب آغازین مراحل در. است اجتماعی

 هدف با آمد، می شمار به حداقلی دولت که بورژوازی رسیده دوران به تازه دولت یک همانند فقر گسترش و شهرها در جمعیت

 عهده به قانونی صورت به را تنگدستان و پذیران آسیب از حمایت به مربوط مسوولیت ، حکومتی قدرت گرفتن اختیار در
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 کهنه بورژوازی دولت یک استراتژیکی های خطمشی مثابه به ، رفاه دولت اجتماعی تامین های سیاست که درحالی. گرفتند

 وظایف نظیر را، رفاه دولت کارکرد توان نمی اعتبار این به. شد طراحی قدرت تقویت و تحکیم هدف با ، حداکثری دولتی و کار

 نوعی ، واقع در ، رفاه دولت اقدامات بلکه خواند نهادی ترتیبات ، اجتماعی تامین و حمایت حوزه در دولتها قانونی

 حق ایجاد و قدرت رابطه بسط و تجمع و انباشت آن مستقیم نتیجه که است وار توده خارجی سیاست یک و تمهیداستراتژیکی

 .است دولت برای شهروندان زندگی های عرصه همه در دخالت

 چیست؟ دولت

 ماکیاولی نیکولو علمی بحث در آن برد کار نخستین. بود نیافته سیاسی رواج شانزدهم سدۀ تا( State) دولت مفهوم

 کار به را «پولیس» واژه آن، جای به آنها نبود، شده شناخته مفهوم این ها¬یونانی برای. شود¬می داده نسبت( 0123ـ0۲2۱)

 کروپتکین و( 0813 ـ082۲) پرودون مانند فلسفی شیستهای آثار. نامید «شهر ـ دولت» را آن توان¬می که بردند¬می

 سلطه و زور تجسم را آن و کردند¬می مخالفت دولت بودن با آنها. است مطلق شر دولت بودند معتقد( 0812ـ0320)

 چه هر بنابراین. است بوده مردم سود به ندرت به امّا باشد، کرده کمک کسی به دولت است ممکن گفتند¬می و دانستند¬می

 تعریف مقام در دولت: )) نویسد¬می دولت تعریف در هابز توماس.( بود خواهد کمتر انسان عذاب و رنج شود، برده بین از زودتر

 جواز و اعتبار مرجع یک به یک را خودشان یکدیگر با پیمان و عهد موجب به آدمیان از کثیری جمع که شخصی از عبارتست

 حفظ برای بیند،¬می مقتضی خود چنانکه را آنها همۀ امکانات و قوا تمامی بتواند او اینکه تا اند¬ساخته او اعمال جواز و اعتبار

 به امّا اند¬عینی که دارند بهتری تعریفهای ویلسون وردرو و بلونشلی بورگس،.(( ببرد کار به عمومی حراست و امنیت و آرامش

 یافته سازمان واحدی صورت به که است بشر نوع اجتماع از خاصی بخش دولت بورگس، عقیده به. نیستند کامل وجه هیچ

 نظر به. کند¬می تعریف معین سرزمین داخل در قانون طبق یافته سازمان مردم را دولت بلونشلی، نظر از. شود¬می دیده

 در اگر حتی دهد،¬می سازمان سیاسی لحاظ از انسان که را واحدهایی همه که اند¬کرده فراموش متفکران این رسد¬می

 استقالل از که روند¬می شمار به دولت صورتی در سیاسی واحدهای. نیستند دولت لزوماً باشند، بوده معین کامالً نواحی

 در یافته سازمان حکومتهای تحت آنها مردم که داشتند وجود مختاری خود غیر سرزمینهای استعمار عصر در. باشند مند¬بهره

 اجتماع دولت او عقیدۀ به ندارد، را نقش این گارنر تعریف نبودند، دولت امّا کردند،¬می زندگی مشخص مرزهای داخل

 و اند¬مستقل تقریب به یا مستقل خارجی کنترل از دارند، دائمی تصرف در را سرزمینی که است زیادی بیش و کم انسانهای

 به که است گفته دال کنند،¬می اطاعت آن از عادت طور به سرزمین آن ساکنان بیشتر که دارند ای¬یافته سازمان حکومت
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 رابطه مظهر ترین¬عالی دولت.(( شود¬می گفته دولت سرزمین، آن حکومت و سرزمین یک ساکنان از متشکل سیاسی نظام

 الزم نهادهای مجموعۀ حکومت دولت، استفاده مورد منبع قدرت، است داشته وجود جوامع همه در که است حاکمیتی و قدرت

 کشور درون در حاکمیت عنوان به دولت اقتدار. است دولت اعمال مجموعۀ سیاست، و تصمیم اخذ و حاکمیت اجرای برای

 نهادها، نهاد مفهوم به دولت.(( بود خواهد دولت تقسیم معنای به حاکمیت تقسیم است، نظیر بی و فرد به منحصر

 سازمان سیاسی جامعه دولت،. است آن بررسی مورد موضوع هم و اساسی حقوق میدانگاه هم که است کلیّتی ترین¬گسترده

 دارد، خود ترکیبی عناصر از متمایزی و مشخص شخصیت و بوده متمایز جوامع سایر از که است ای¬شده بندی نهاد و یافته

 ویژه به مختلف نهادهای حقوقی، قواعد. دارند جای وسیع مفهوم این قالب در و اند¬شده ناشی آن از سیاسی نهادهای سایر

 از بندی جمع برای.(( اند¬سیاسی جامعۀ این ساختاری عناصر از همه و همه( حکومتها) ها¬رژیم همچنین و سیاسی نهادهای

 و فلسفی تعریف حقوقی، تعریف: دارد وجود دولت از تعریف گونه سه رفته هم روی که گفت باید دولت به راجع تعریفهای همه

 دولت: شود¬می گفته حقوقی تعریف در. است رسان یاری دولت کامل مفهوم درک و فهم در اینها از یک هر. سیاسی تعریف

 تعریفهایی(. قدرت انحصار) حاکمیت(: 1) سرزمین(: 9) حکومت(: 2) جمعیت(: 0: )دارد را زیر ویژگیهای که است واحدی آن

 که صورت بدین است، اصلی هدف یک دارای دولت فلسفی تعریف. داشتند توجه ویژگیها همین به شد اشاره آن به باال در که

 مکتب سه فلسفی لحاظ از. کند¬می توصیف را کامل دولت یا خوب دولت مطلوب، کمال دولت بسندۀ و ضروری ویژگیهای

 فیلسوفانی به نظر این دارد، وجود جامعه ضروری و گوناگون اجزای میان هماهنگی ایجاد برای دولت(: 0: )دارد وجود فکری

 به( اجتماعی قرارداد) یک نتیجه در دولت(: 2. )دارد تعلق سیسرو و( اگوستین آکوئیناس،) کلیسا آباء ارسطو، افالطون، مانند

 متضاد نیروهای میان مبارزه نتیجه در دولت(: 9. )دارد تعلق روسو و الک هابز، مانند فیلسوفانی به نظر این آمد، وجود

 از جامعه که شود¬می گفته سیاسی تعریف در. اند¬کرده ارائه را نظر این او پیروان و مارکس است، شده پدیدار اجتماعی

 اینکه تا گذشت سال هزاران. است یافته رشد تولید، نظام در تغییرات پایه بر پیچیده، بسیار تا ساده بسیار های¬بندی صورت

 که است بوده کار انسانها، تکامل سیر این اصلی هستۀ. شد پدیدار انسانی جامعه و آمدند در حیوانی زندگی از سرانجام انسانها

 بدون که دارد اساسی نیازهای انسان زیرا نباشد، تولید آن در که است نداشته وجود ای¬جامعه هیچ. شود¬می تولید سبب

 انگلس و مارگس شدند، پدیدار اقتصادی و اجتماعی طبقات و گروهها تولید، این جریان در شود¬نمی تأمین کردن تولید

 روند در مسلط موضع یافتن برای مختلف طبقات میان مبارزه پیشرفته، های¬جامعه در تولید روابط فطرت داشتند، عقیده

 .(است آن بیان نیز و مبارزه این محصول دولت و تولیدات
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 چیست؟ رفاه

 و سعادت خیر، به نیز آسودگی و خوشی زندگی، خوشی و آسایی تن زندگی، شدن آسان و شدن فراخ معنای به لغت در رفاه 

 نیازها ترجیحات، تأمین، شادکامی، را رفاه اصلی اندازهای چشم رفاه نظریه کتاب در فیتزپتریک تونی.(( است نزدیک شادکامی

 و خیر منزله به را آن و دانسته مطلوبیت یا بهرهمندی مترادف را رفاه( 0۱18 ـ0892) بنتام جرمی.(( داند می رهایی و

 .(میکند تعریف گیری اندازه قابل بنابراین و خوشبختی

 ؟چیست رفاه دولت

 در بحران موج. است گرفته شکل داری سرمایه بحرانهای به واکنش در که است مدرن دولت شکل ترین رایج رفاه دولت 

 در حکومت دخالت ضرورت انجامید، گذاری سرمایه در کاهش و رکود بیکاری، افزایش به که 0391 دهه در داری سرمایه

 و شدند پیدا غرب در جهانی جنگ دو فاصله در رفاهی دولتهای نخستین. کرد می ایجاب را جدید کامالً شکلی به اقتصاد

 صنایع، کردن ملی کار، قوانین وضع مالیاتها، و عمومی های هزینه افزایش بانکی، و مالی نظام اصالح در ای گسترده اقدامات

 تعریف وسیع شکل به هم توان می را رفاه دولت.(( آوردند عمل به رفاهی و اجتماعی خدمات تأمین و درآمدها عادالنه توزیع

 در که اجتماعی بیمه به مربوط قوانین از ای مجموعه بر است مشتمل محدود تعریف در رفاه دولت. محدود شکل به هم و کرد

 کاهش قوانین این از هدف است، بیکاری و کار از ناشی پیشامدهای درمان، و بهداشت افتادگی، کار از بازنشستگی، گیرندۀ بر

 می ناشی سن رفتن باال ناگزیر تبعات از همچنین و انسانی و طبیعی اقبالیهای بد از که است فردی درآمدهای میان شکاف

 تمام شامل اجباری، غالباً و یافته سازمان خودیاری برای ریزیها برنامه قبیل این بر عالوه تر، وسیع تعریف در رفاه دولت. شود

 اعمال مالکهای سوای مالکهایی طبق بر گوناگون گروههای میان پول مجدد توزیع منظور به که شود¬می نیز دیگری اقدامات

 از فقیران، برای منابعی تهیه با که شوند می اقداماتی شامل طبیعتاً ریزیها برنامه قبیل این پذیرند، می صورت بازار توسط شده

 بیمه حق پرداخت بدون یا رایگان درمانی و بهداشتی خدمات و بازار قیمت زیر یا مجانی غذای قیمت، ارزان های¬خانه قبیل

 و زندگی سطح حداقل آن در که است ای جامعه رفاه دولت.(( کند می کمک آنان به نیست حصول قابل دیگر راههای از که

 در که نظامی) کند می تعریف چنین را رفاه دولت شلزینگر، آرتور گیرد، می قرار شهروندان همه اختیار در شده تضمین فرصت

 همه برای را مسکن و اجتماعی تأمین بهداشتی، کمک آموزش، درآمد، اشتغال، از معینی سطوح شود می متعهد حکومت آن

 فردی استعدادهای هستند آزاد مردم آن در که است دولتی رفاه دولت) لهمن هربرت عقیده به( کند فراهم خود شهروندان

 آنکه بی باشند خوشبختی و سعادت کسب پی در و کنند دریافت عادالنه پاداش خود زحمات مقابل در دهند، پرورش را خود
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 که است ای جامعه رفاه دولت) آبراهام عقیده به.( باشد مانع رنگ یا عقیده نژاد، دلیل به ستم یا مسکنی بی گرسنگی، از ترس

 درآمد، از برابرتری توزیع تا شود می برده کار به سنجیده طور به اقتصادی نیروی عادی کار تعدیل برای دولتی قدرت آن در

 که دهد می نشان باال تعریفهای تحلیل. آید دست به شهروندان همۀ برای دارایی و کار بازار ارزش از نظر صرف اساسی حداقلی

 برای را فرصت و زندگی سطح حداقل(: 2. )دارد محوری موقعیت فرد، رفاه دولت در(: 0: )دارد را زیر خصوصیات رفاه دولت

 شهروندان برای را اجتماعی خدمات از ای گسترده رشتۀ(: 9. )کند می تضمین رنگ یا عقیده نژاد، به توجه¬بی شهروندان

 زیادی محبوبیت رفاه دولت حاضر سدۀ در. کند می تضمین شهروندان همۀ برای را درآمد مناسب توزیع(: 1. )میآورد فراهم

 همین به اند کرده آغاز را رفاه دولت حسب بر اندیشیدن نیز رشد حال در و مانده عقب دموکراسیهای از برخی. است یافته

 خواهد یاد به بیستم سدۀ اکنون، از بعد سده سه))  کرد بینی پیش حاضر عصر معروف مورخ بی، توین آرنولد که است دلیل

 جرأت مردم آن در که است تاریخ دوره نخستین که واقعیت این خاطر به بلکه جنایاتش، و دهشتها جنگها، خاطر به نه آمد

 به میان این در که مهمی بسیار سؤال.(( است پذیر امکان بشر نژاد کل برای موجود تمدن از مندی¬بهره کنند فکر کردند

 نظریه دو هر با عمالً رفاه دولت واقع در ارگانیک؟ است دولتی یا فردگراست دولتی رفاه دولت آیا که است این رسد¬می ذهن

 در یکدیگر از حمایت برای متقابل قراردادی وارد آن طریق از خصوصی افراد که دانست ابزاری توان¬می را آن. دارد همخوانی

 ابزاری را رفاه دولت و کرد تعریف قالب این در توان¬می را اجتماعی بیمه اصل. شوند¬می مشترک مخاطرات و بحرانها برابر

 بر ها¬آمریکن ـ آنگلو تأکید به توجه با فردگرا رفاه دولت نوع این. دانست ها¬خانواده و افراد امنیت تأمین برای مشترک

 عین در. دارد نمود آمریکا، خصوص به و زبان انگلیسی کشورهای در بارزتر شکلی به احتماالً مدنی، جامعه و دولت جدایی

 توان¬می را آن دارد، اجتماعی طبقات و گروهها بین عمومی همبستگی نوعی ایجاد با رفاه دولت که پیوندی به توجه با حال،

 کمال و انسجام عامل است ممکن را آن معنا این به کرد، قلمداد شد داده توضیح باال در که ارگانیک مفاهیم به نزدیک یا شبیه

 نهادهای کلیسا، کارگاه، خانواده، مصوب، قوانین از ناشی اقتدار پرتو در که عاملی دانست، مدنی جامعه پراکندۀ مجموعۀ

 معطوف مدنی جامعه و دولت وابستگی و گرایی کل به عمدتاً ارگانیک رفاه دولت. کند¬می جمع یکدیگر گرد به را داوطلبانه

 تأکید نکته این بر باید باز حال، عین در. دارد آلمان نظیر گرا صنف ـ کار محافظه کشورهای با بیشتری قرابت احتماالً و است

 .هستند ارگانیک و گرا فرد عنصر دو هر شامل بیش و کم رفاهی نظامهای بیشتر که ورزید
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 رفاه دولت سقوط و ظهور

 می اقامت مدنی درجامعه افراد.باشد خود شهروندان منافع خدمت در باید دولت که است دیدگاه این دارای فردگرا نظریه

 . کند حفاظت خارجی و داخلی تهدیدهای برابر در ، اوست سیاسی اقتدار منشا که ، مدنی جامعه از باید دولت و گزینند

 جامعه تهدیدهای برای منبعی به تبدیل خود محدود، هرچند ، دولت مبادا تا است محدود دولت با نظامی بیانگر نظریه این

 طبق بر. دهد شکل شهروندان منافع به باید که کند می تعریف گرا تام موجودیتی مثابه به را دولت ، ارگانیک نظریه.شود مدنی

 نیست تهدیدگری بالقوه و بیگانه منبع دولت پس ناپذیرند؛ جدایی یکدیگر از و وابسته هم به ودولت مدنی جامعه ، نظریه این

 دولت با نظامی مبین نظریه این. است آدمیان شکوفایی و اجتماعی ثبات ضروری اسباب بلکه. کند می تصویر فردگرا نظریه که

 کشورهای شامل مدرن رفاه دولت. است اجتماع بخشهای متقابل و درونی های پیوستگی حفظ آن وظیفه که گراست صنفی

( Nordic) یا اسکاندیناوی کشورهای کشورها این مجموعه به که است فنالند و دانمارک نروژ، سوئد، ایسلند، مانند اروپا شمال

 دسته ها،دموکراتسوسیال اول دسته: کندمی تقسیم دسته سه به را یافتهتوسعه رفاه هایدولت اندرسون اسپینگ. گویندمی

 .هالیبرال سوم دسته و کارانمحافظه دوم

 طور به یا پرورش و آموزش و درمان و بهداشت مانند خدماتی ارائه صورت به مردم به دولت از وجه انتقال با رفاه دولت

 است منابع دوباره توزیع نوعی به شودمی تامین مالیات طریق از که وجه این. کندمی تزریق جامعه به را رفاه افراد، به مستقیم

 افراد از بیشتر مالیات گرفتن با مالیاتی سیستم چنین. گویندمی( Mixed economy) مختلط اقتصاد نوعی به را آن اغلب و

 .کندمی کمک غنی و فقیر بین درآمد فاصله کاهش به شود،می نامیده «مترقی مالیات» اصطالحاً که باالتر درآمد با

. کرد تعریف داریسرمایه و رفاه دموکراسی، از ترکیبی عنوان به را مدرن رفاه دولت مارشال. اچ.تی بریتانیایی شناسجامعه

 آلمان، کشورهای هم را خود گفته از هاییمثال. دارد نیز اجتماعی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بر عالوه فرد آن در که دولتی

 دولت اصطالح تاکنون زمان آن از. کرد عنوان 0391 دهه در انگلستان و نیوزیلند و اروگوئه هلند، اسکاندیناوی، کشورهای همه

 .کنندمی رشد سیاسی و مدنی حقوق پای به پا اجتماعی حقوق آن در که شودمی اتخاذ کشورهایی به تنها رفاه

 وقوع زمان. دادمی سوق رفاه دولت سمت به را هادولت که بود ابزاری جهان سراسر در بزرگ رکود از حاصل فالکت و بیکاری

 بازار و چپ دست در کمونیسم افراطی مسیر دو انتخاب جای به که شدمی دیده سومی راه عنوان به رفاه دولت بزرگ بحران

 ارائه از اروپایی کشورهای از بسیاری که بود دوم جهانی جنگ طول در. بود خوبی پناه راست، دست در داریسرمایه آزاد
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 رفاه هایدولت امروزی هایفعالیت .آوردند روی «گور تا گهواره از» خدمات ارائه سمت به اجتماع از جزیی یا بخش به خدمات

 خدمات مانند) رفاهی خدمات و( بیکاری مزایای یا سالمندان بازنشستگی حقوق مانند) نقدی رفاهی مزایای دو هر شامل

 و سالمت توزیع که طورهمان تواندمی رفاه دولت قوانینی چنین طریق از. شودمی( کودکان از مراقبت یا درمانی یا بهداشتی

 به نگاهی ادامه در. دهد جهت هم را آنها کردن خرج و مصرف نحوه دهد، قرار تاثیر تحت را خود شهروندان شخصی استقالل

 .اندازیممی رفاه دولت برپایی در کشور چند تجربه

 آلمان 

 شامل کرد اعالم بیسمارک که اقداماتی. کرد آغاز 0811 دهه اوایل در را مدرن رفاه دولت آلمان صدراعظم اولین بیسمارک

 هدف. داد شکل را اروپایی مدرن رفاه دولت اساس که بود پزشکی هایمراقبت و حوادث بیمه سالخوردگان، بازنشستگی حقوق

 ،(08۱0 سال در پاریس کمون قیام از جلوگیری خصوص به) اجتماعی هایناآرامی بروز از جلوگیری او پدرساالرانه هایبرنامه

 دلیل به میان این در. بود آلمان امپراتوری برای کارگر طبقه حمایت حفظ همچنین و سوسیالیست حزب قدرت تضعیف

 کردن منصرف در سعی رفاهی هایبرنامه این که بودند آمریکا به مهاجرت عازم مردم از گروهی آمریکا در باالتر دستمزدهای

 صنعتگران دو هر حمایت آمریکایی، صنایع با رقابت مقابل در صنایع از حمایت در باال هایتعرفه وضع با بیسمارک. داشت آنها

 از بودند آمریکا با رقابت و آزادانه تجارت خواستار که را لیبرال روشنفکران حمایت چند هر. آورد دست به را ماهر کارگران و

 .داد دست

 بریتانیا

 دیگر و کارگری هایاتحادیه مانند غیردولتی هایسازمان طریق از پزشکی هایمراقبت بیشتر 0393 سال از پیش تا

 از پس. آوردندمی فراهم درآمدی مردم برای ناتوانی و بیکاری بیماری، در هاسازمان این. شدمی پرداخت بیمه هایشرکت

 تشکیل جامعه فقیر قشر به درمانی و بهداشتی خدمات ارائه برای محلی شوراهایی توسط نهادهایی بیوریج، هایتوصیه اجرای

 مدرسه، هزاران مالکیت و کرد منحل را خود داوطلبانه هایکمک بخش انگلستان کلیسای اصالحات این ادامه در. شد

 قرن پایان در. کرد پیدا ادامه اخیر هایدهه همین تا رفاه دولت رشد .سپرد دولت به را کلیسا هایدارایی دیگر و بیمارستان

 .شد بازسازی خصوصی هایسازمان به خدمات برخی ارائه واگذاری با رفاه دولت از هاییبخش بیستم
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 آمریکا

 رفاه دولت نیز آمریکا 0391 دهه در سرانجام اما آورد رو رفاه دولت به انگلستان و آلمان به نسبت تاخیر با آمریکا چند هر

 لستر نام به آمریکایی شناسجامعه یک توسط رفاه دولت از فلسفی توجیه ترینجامع و اولین قضا، از. آورد پدید را محدودی

 .شد ارائه نامیدند، مدرن رفاه دولت پدر را او مورخان که( Lester Frank Ward0309-0810) وارد فرانک

 آزاد بازار اقتصاد بر مبنی را شاگردانش و اسپنسر هربرت بریتانیایی فیلسوف نظرات سریعاً نوزدهم قرن در آمریکایی بازرگانان

 بود معتقد او. بود مخالف بود، شده ریزیطرح بیسمارک توسط که ایپدرساالرانه اجتماعی اصالحات با قویاً اسپنسر. پذیرفتند

 .سازدمی مواجه مشکل با را انسانی جامعه تکامل روند و دهدمی افزایش را آنها تعداد تنها فقیران به کردن کمک

 طریق از تنها. نیستند هاانسان کردن کنترل از تابعی اجتماعی هایپدیده که کشید چالش به را اسپنسر بحث( Ward) وارد

 مفهوم تدریجی شدن گذاشته کنار با بیستم، قرن در .کند خدمت انسان به تواندمی علم که است طبیعی هایپدیده کنترل

 بیمه معیارهای از برخی حداقل کردن فراهم دنبال به هادولت همه تقریباً آزاد، اقتصاد طرفدار منفعل حکومت ترقدیمی

 از ایعمده بخش و ترومن «دیل فیر» و روزولت «دیل نیو» قانون آمریکا در نتیجه در. بودند رفاه دولت به مربوط اجتماعی

 که بود صنعتی کشور تنها متحده ایاالت. شدند ریزیپایه رفاه دولت مبانی اساس بر بعدی، جمهورهایرئیس داخلی هایبرنامه

 مثل اروپایی استانداردهای نهایتاً که بود 039۲ سال در. شد بزرگ بحران وارد اجتماعی تامین بیمه سیاست گونههیچ بدون

 کار ساعات کار، منصفانه استانداردهای قانون 0398 سال در. گرفت پا آمریکا در روزولت فرانکلین توسط اجتماعی هایبیمه

 به کنگره مخالفت رغمبه که کرد اعالم ممنوع را سال 02 زیر کودکان برای کار و محدود هفته در ساعت 11 به را هفتگی

 .رسید تصویب

 هایمراقبت هایهزینه. ماند باقی سالمت ملی برنامه بدون صنعتی بزرگ کشور تنها آمریکا متحده ایاالت 2109 سال تا

 بشردوستانه، ایالتی، فدرال، از ایپیچیده ترکیب که. است جهان در باالترین GDP نسبت به آمریکا در درمانی و بهداشتی

 بهداشتی هایمراقبت در را خود داخلی ناخالص تولید از درصد 02 متحده ایاالت 2118 سال در. است فردی بودجه و کارفرما

 .بود دوم رتبه در درصد 00 با فرانسه و کرد مصرف
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 نفتی کشورهای

. کردند پا به خود شهروندان برای انحصاری طور به را رفاه دولت عربی متحده امارات و قطر کویت، برونئی، سعودی، عربستان

 از ایعمده بخش که است حالی در این. دارند دسترسی رفاهی مزایای به خارجی ساکنان منهای ساکنان همه کشورها این در

 .است داده تشکیل خارجی اتباع را کشورها این جمعیت

 با تقسیمی چنین چند هر. است کرده تقسیم مدل سه به را رفاه دولت 0331 سال در اندرسون اسپینگ دانمارکی اقتصاددان

 اندرسون. کرد نگاه رفاه هایدولت بحث برای آغازی نقطه عنوان به آن به توانمی اما روستروبه زیادی مناقشات و هابحث

 و( کاریمحافظه) مسیحی دموکراسی دموکراسی،سوسیال. شناسدمی رسمت به را بیستم قرن مسلط جنبش سه تاریخی نقش

 و مزایا اعطای اساس بر که دارد( Universalism) گراییجهان اصل در ریشه دموکراتسوسیال رفاه دولت مدل .لیبرالیسم

 را بازار و خانواده به فرد اتکای مقابل در است قائل شهروند برای خودمختاری از باالیی درجه و است شهروندان به خدمات

 سوئد و نروژ هلند، فنالند، دانمارک، کشورهای آن مثال. است معروف «بازار مقابل در سیاست» به مدلی چنین کندمی محدود

 .است

 کشورهای مانند است اجتماعی بیمه هایطرح تسلط و تمرکز عدم بر تاکید آن در که دموکرات مسیحی دولت مدل دوم مدل

 .اسپانیا و ایتالیا فرانسه، آلمان، بلژیک، اتریش،

 آن نمونه که است اساسی نیازهای تامین برای تنها دولت دخالت مدل این در. است مسلط خصوصی بخش و بازار سوم مدل در

 هستند استرالیا و متحده ایاالت ژاپن، سوئیس، کانادا، کشورهای

 رفاه دولت گیری شکل و پیدایش هایزمینه

 شکل دولتی نهادهای سوی از رفاهی خدمات ایپاره تأمین صرف به و شرایطی هر تحت رفاه دولت که داشت توجه باید

 کشورهای در  فقط اساسا که است معینی سیاسی و اقتصادی ساختارهای وجود مستلزم آن گیری¬شکل بلکه گیرد،نمی

 پایان به شدن جهانی بزرگ موج نخستین که زمانی یعنی ،0301 از قبل. شوندمی ایجاد آزادیافته اقتصادی نظام دارای صنعتی

 کشورهای و است بیستمی قرن تأسیسی و نهاد اساسا دولت این. نداشت چندانی حضور و وجود هنوز رفاه دولت رسید، خود

 هایریشه ولی. بودند خود مردم بزرگ اکثریت پوشش برای رفاهی هایبرنامه گسترش گامان¬پیش جمله از غربی اروپای
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. کرد جستجو م0889 -0883 سالهای در "آلمانی، بیسمارک اوتوفان" دوران همگانی و ملی هایبیمه در باید را آن فکری

 و تصادفات مقابل در کارگران آن اساس بر که کرد عرضه را جامعی اجتماعی رفاه ی¬برنامه 0881 ی¬دهه اوایل در بیسمارک

 عکس درست و نبود آلمانی کارگران سیاسی و مدنی حقوق بسط کار این از او هدف. شدندمی بیمه پیری و بیکاری و بیماری

 به حتی شهروندان وفاداری که بود آموخته فرانسه، امپراطور سوم، ناپلئون از بود، پاریس در پروس سفیر که زمانی او. بود آن

 وطن به که زمانی. کرد کسب دولتی اندک های¬مستمری وسیع توزیع با توانمی را روم امپراطوری نظیر اقتدارگرا رژیمی

 بود امیدوار کارگران، به اجتماعی ی¬بیمه اعطای با بیسمارک،. کند عملی مشابه ایبرنامه نیز آنجا در که کرد تالش بازگشت،

 به و کشد بیرون هادموکرات سوسیال آغوش از را کارگران که بود این قصدش. دهد نشان را آنان رفاه مورد در دولت نگرانی که

 اختیارات جای به را ها¬مستمری این او. کند هدایت است پارلمانی غیر الاقل یا دموکراتیک غیر مشخصا که نظامی سوی

 . آنها بر¬عالوه نه داد،می مردم به سیاسی

 ی¬همه در هاسیاست این هایهدف گرچه. یافت رواج نیز اروپایی کشورهای سایر در سرعت به بیسمارک هایسیاست

 نظام به کارگران وفاداری تقویت یعنی آن هایهدف بنابر بیسمارک دوران اجتماعی هایبیمه. نبود همگون اروپایی کشورهای

 . شدمی شامل را صنعتی کارگران فقط عمدتا ،(انقالب بروز با دفاعی ی¬مبارزه یعنی)سیاسی و اجتماعی ثبات و

 اسکاندیناوی کشورهای در. شد ریخته امروزی ایگونه به رفاه دولت هایایده که بود اسکاندیناوی کشورهای در بار¬اولین برای

 این. بود گسترش به رو همچنان داشت، ادامه جنگ از پس عصر تا و بود شده آغاز 0391 ی¬دهه در که رفاهی، خدمات

 کارگران، از وسیعی ائتالف مؤثر نمایندگی در ها¬آن توانایی و دموکرات سوسیال احزاب ی¬فزاینده قدرت ی¬نتیجه گسترش

 و شد، گرفته جامعه سنتی نخبگان دست از قدرت کشورها قبیل این در. بود شهری پایین به رو متوسط طبقات و دهقانان،

 هاینظام ی¬مشخصه. گردید آماده طلبانه¬مساوات و سخاوتمندانه، و گسترده، اجتماعی سیاست نوعی ایجاد برای زمینه

 مشمول و سخاوتمندانه مزایای عمر، ی¬بیمه دولتی، ابتکارات از وسیعی طیف از است عبارت اسکاندیناوی کشورهای رفاهی

 تأمین ی¬ایده واقع در. نشوند بدنام و حرمت¬بی فقرا تا اجتماعی، هایبرنامه در فقیر، چه و غنی چه شهروندان، تمام نمودن

 در 0391 ی¬دهه اقتصادی رکود گیری¬اوج با همزمان دولت، سوی از بخش¬رفاه هایفعالیت گسترش طریق از همگانی رفاه

 شدن گسترده و بیکاری افزایش: کمونیست احزاب تبلیغات تشدید با همراه رکود این که آمد پدید غرب صنعتی کشورهای

 در دموکراسی سوسیال بسط و صنعتی هایدولت سیاسی و اقتصادی بحران و المللیبین هایتنش تشدید و کارگری اعتصابات

 داشته مؤثری نقش رفاه دولت ی¬اندیشه برد¬پیش در اروپا در دموکراسی سوسیال جنبش طورکلی¬به. بود جهانی ی¬عرصه
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 بنا دوم، جهانی جنگ از پس خویش حکومت سال سی مدت در سوئد سوسیالیست حزب را آن ی¬نمونه ترین¬کامیاب و

 . است کرده

 آمریکا جمهور رئیس روزولت، توسط که شد آغاز نپودیل به موسوم ی¬برنامه طریق از 0399 سال از رفاه دولت آمریکا، در

 در رفاه دولت هایبرنامه خالف بر. بود متفاوت شد،می شامل را اروپا در رفاه دولت هایبرنامه آنچه با برنامه این اما. شد اعالم

 رفاه ی¬سرمایه است بهتر که)آمریکا در رفاه دولت هایبرنامه پرداخت،می کنندگان-مصرف از حمایت به بیشتر که اروپا

 این که نگرفت پا سوم جهان کشورهای در آن واقعی معنی به رفاه دولت .داشت اشتغال کنندگان¬تولید از حمایت به( بنامیم

 در رفاه دولت سمت به حرکت بیشتر و است بوده کشورها این در( دموکراتیک)مناسب سیاسی ساختار فقدان دلیل¬به امر

 صنعتی هایدولت ی¬همه تقریبا اجتماعی، جبر اقتضای به ما عصر در. است گشته پوپولیسم به منجر سوم جهان کشورهای

 اندآمده در رفاه های¬دولت صورت به و اندداده در تن فراوان عمومی خدمات به خویش موجودیت حفظ برای داریسرمایه

 و انقالبی هاینهضت فشار و داخل در دموکرات سوسیال و کمونیست احزاب و کارگری هایسازمان فشار دیگر عبارت¬به

 . باشند داشته رفاه دولت به بیشتری توجه تا نموده وادار را ها¬آن خارج در بخش¬آزادی

 رفاه دولت وظایف 

 نظم اثر بر که شدند خطراتی متوجه تدریج به دولتها. شد بیشتر دولت وظایف بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر در

 چراغ سیاسی و فلسفی مختلف های¬گیری جهت. کردند¬می تهدید را عمومی رفاه و درآمد افراد، سالمت جدید، صنعتی

 خواهانه آزادی مترقیانه و ساالرانه پدر گیریهای جهت: شدند عمل در جدید خطرات این به پاسخگویی های¬شیوه راهنمای

 همه آن با ها،¬گیری جهت این امّا. مسیحی موکرایتک و دموکراتیک سوسیال کمونیستی، و مسیحی سوسیال ،(لیبرال)

 ـ خواهانه آزادی نظم در نظر تجدید یا جمعی و اجتماعی روح به بازگشت مورد در خاصی مضمونهای در داشتند، که تنوعی

 تصادفات بیمه کودکان، کار به مربوط قوانین نظیر بود، یکسانی های¬برنامه بر معموالً آنها تأکید. بودند سهیم داری سرمایه

 مورد در. شد¬نمی شامل را کودکان های-هزینه کمک یا سالمتی بیمه ضرورتاً چه اگر بیکاری، و سالخوردگان بیمه و صنعتی

 هدف حکومتها از برخی تنها و کالن اقتصاد پولی و مالی تثبیت به مربوط اقدامات مثل بود، بیشتر اختالفات اقدامات سایر

 در اجتماعی تحوالت های¬جلوه بارزترین از یکی.(( نمودند کمک خدمت ضمن آموزشهای به و کردند دنبال را کامل اشتغال

 به خود اتباع زندگی بر دولت قدرت بسط نماینده سیستم این معنا یک به بود، ملی رفاه سیستم رواج جنگ از بعد اروپای

 کردن فراهم ملی رفاه سیستم هدف. داد افزایش را روند این چشمگیر بسط زمینه گذشته جهانی جنگ دو رفت، می شمار
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 خدمات عرضه و خانمانی بی و فقر محو بودند معتقد سیستم این طرفداران. بود مردم برای معناتری با و بهتر زندگی امکان

 می آزاد را مردم آنند، خواهان که کسانی برای تحصیلی فرصتهای گسترش و سالمندان شأن تضمین و همگان به پزشکی

 و حمایتی های ویژه کار پلیس مثابه به تنها نه رفاه دولت. برآیند خود مادی نیازهای ارضای و سعادت یافتن پی در تا گذارد

 ((نماید می عرضه نیز را معلم و مهندس فیزیکدان، مثابه به خدماتی بلکه دهد می انجام پلیسی

 رفاه دولت های ویژه کار

 های ویژه کار(: الف: )شود می صحبت کدام هر مورد در که است رفاهی ویژه کار و حمایتی ویژه کار دو دارای رفاه دولت

 تقویت و حاکمیت حفظ خاطر به قانون وضع ¬(2. )خارجی تجاوز و داخلی نظمیهای بی برابر در حاکمیت حفظ( 0: )حمایتی

 و ونقل حمل به دادن سازمان ¬(1. )حاکمیت و خانواده مانند نهادهایی حفظ ¬(9. )کامل امنیت شرایط ایجاد و اطاعت

 و وزنها در بازرسی و بازارها کار تنظیم ¬(۲. )کارآمد حد در پستی خدمات انجام راهها، حفظ و ساختمان ایجاد ارتباطات،

 ویژه کار( ب. مالیات از فراریان مجازات و مالیات آوری جمع ¬(۱. )دیگر کشورهای با دیپلماتیک روابط حفظ ¬(2. )ها اندازه

. کند می بیشتر نیز را اجتماعی رفاه بلکه داند، نمی پلیس یا مالیات کننده جمع تنها را خود جدید رفاه دولت: رفاهی های

 عرصه ترین گسترده رفاهی خدمات اجتماعی، خدمات همه ازمیان: )نوشت رفاهی های ویژه کار به راجع نظر اظهار در رابسون

 زنان تا گرفته خود از مراقبت از ناتوان پیر از محروم، کودکان تا گرفته بیوه مادران از نیازمند افراد همه تقریب به زیرا دارد، را

 و جسمی بیمار افراد از مشکالت، دارای های خانواده تا کنند پیدا کار توانند نمی که سابقی زندانیان از فرزند، دارای مطلقه

 توضیح چنین توان می کوتاهی به را رفاه دولت رفاهی مهم های ویژه کار(. گیرد می بر در را وطن بی مهاجران تا گرفته روانی

 افزون روز طور به. آورد می عمل به درمانی نیز و پیشگیرانه اقدامات مردم بهداشت تأمین برای دولت: بهداشت بهبودی(0: )داد

 بهداشت وزیران دلیل همین به کنند، مقتدر و بزرگ را کشوری توانند می تنهایی به سالم و قوی مردم که شود می دانسته

 برای. شوند رویارو آن با وجود صورت در و کنند پیشگیری واگیر بیماریهای گسترش از تا آوردند عمل به زیادی کوششهای

. شود می تصویب آنها کار محیط عمومی شرایط بهبود و کار ساعت تنظیم مورد در قوانینی کارگران استثمار به دادن پایان

 آموزش دولتی چنین در. دهد قرار همگان دسترس در را پرورش و آموزش کوشد می رفاه دولت: پرورش و آموزش گسترش(2)

 کسانی دسترس در عالی آموزش و مندند بهره ابتدایی تحصیالت از کم دست همه،. نیست ثروتمند های خانواده انحصار در

 را خود شایسته افراد تا آید می در اجرا به تحصیلی هزینه کمک و بورس اعطای های برنامه. دارند را کارفکری آمادگی که است

 فنی یا عمومی عالی، و مقدماتی پرورش و آموزش جامع نظام برای مقرراتی رفاه های دولت. کنند مجهز آموزش درست نوع به
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 بخشی وضع اگر: اقتصادی امنیت(0. )برسند خود خواست به بتوانند تعلیمات و تحصیالت خواهان افراد همه تا کنند می وضع

 بین از) رابسون عقیده به. برود بین از باید فقر بود، خواهد خیال و وهم یک رفاه دولت نیابد، بهبود اقتصادی لحاظ از مردم از

 نکند را کار این اما باشد داشته را هدف این به رسیدن امکانات که کشوری هر و است رفاه دولت عمده هدف فقر واقعی بردن

 زیادی حد تا کارگران کار شرایط و شود برده بین از باید امکان حد تا بیکاری.( یابد احترامی رفاه دولت عنوان به تواند نمی

 تسهیالت و کند می شکوفا را هنرها رفاه دولت اینها، بر افزون. شود مناسب دستمزدها و کوتاه کار ساعتهای یابد، بهبود

 .((]است واقعی آزادی از شهروندان مندی بهره کردن ممکن رفاه دولت واقعی وظیفه. کند می فراهم را هنری بازآفرینی

 ها چالش

 حامی که دولتی وجود که باورند این بر برخی هنوز همچنین. دارد وجود رفاه دولت وجود عدم و وجود سر بر چالش همواره

 این در. معتقدند حداقلی دولت به و کرده نفع را ضرورتی چنین منتقدین از برخی مقابل در. است ضروری باشد نیازمندان

 پرداخته عملکردهایآن و وظایف رفاه، دولت تعریف به سپس. ایم پرداخته رفاه دولت تاریخچه از مختصری بررسی به پژوهش

 برخی نظر از که کنیم می اشاره جایگرینی رفاهی دولتهای و رفاه دولت منقدان نظر برسی به نیز ادامه در. است شده

 اساس این بر و شود مبرا آنها از و کند، حذف را اولیه رفاه دولت انتقاد مورد نقایص تواند می ، گیدنز و پوپر چون اندیشمندان

 رفاه، دولت» شود،می گفته .داشت خواهیم اشاراتی بزرگان این نظریات در مثبت رفاه جامعه و تدریجی اجتماعی مهندسی به

 و سیاسی هایگروه مبارزاتی و ملی تعاملی ارتباطهای حاصل واقع در و «نیست عمومی و مشترک ایدئولوژی یک مظهر و واجد

 سازش» همانا تعامل،که این نتیجه به ناظر که شودمی تعریف نحوی به رفاه رو،دولتاین از.است مختلف اقتصادی

 بالقوه که هاییزمینه در«ملی سازش»نوعی از است عبارت رفاه دولت»که است آمده رفاه دولت تعریف در.است،باشد«ملی

 یاری رویکرد این پایداری به که باشد جوامع در اختالفات کاهش جهت در همگانی ویژگی،پذیرش همین شاید.«زاستاختالف

 .است داده قرار مدرن دولت هایویژگی از را آن و است رسانده

 عمدتا هاتالش پیدایش، بدو در است، کرده عبور مدخل سد از عمدتا خود عملکردی حیطه بسط و ایجاد فرآیند در رفاه دولت

 در نیازها این تبلور و افراد دیگر نیاز به بنا آن از بود،پس جامعه افراد ترینمحروم نیاز رفع برای اجتماعیتأمین تدارک جهت

 تأمین نظام نهایت در و گرفت صورت آن پوشش دامنه بسط جهت هاگروه این سیاسی،فشار مختلف هایگروه مطالبات

 .گرفت دربر نیز را بیکاران اکثر تقریبا که شد تریگسترده پوشش دارای-دومجهانی جنگ از پس بخصوص-اجتماعی
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 توسعه و سیاسی دموکراسی استقرار روند با زیادی حد تا مدرن، دولت در آن شدننهادی فرآیند و رفاه دولت در تحول ایجاد

 از اندعبارت باشندمی ارتباط در رفاه دولت با که سیاسی توسعه فرآیند در مطرح گام یا مرحله دو.دارد ارتباط نیز سیاسی

 که شود مدعی تواندنمی گروهی و حزب هیچ گرچه.کارگری سیاسی احزاب ظهور دوم و همگانی رأی حق تحقق نخست

 گرفته شکل «رفاه دولت نظام به کارگران بیمه از آن گردش»و اجتماعی سیاست در حزب،تحوالت آن عملیات اثر در منحصرا

 متأثر مختلف کشورهای در ملی بیمه نظام استقرار اندیشه توسعه از حدودی تا که اجتماعی تأمین هایطرح گسترش.»است

 راستا این در.شودمی تلقی جمعیتی و سیاسی-اقتصادی بنیادی تغییرات از ناشی مقتضیات به دولتمردان واکنش عنوان به«بود

 گسترش از بخشی عنوان به اجتماعیبیمه ترتیبات»که ایگونه به زدمی دامن فرآیند این به نیز دموکراسی به گرایش

 .«یافت تحول و یابند،توسعه دست رأی حق به جمعیت از ترگسترده هاییگروه بود شده باعث دموکراسی،که

 نخست مرحله.کرد تقسیم دوره چهار به توانمی را-رفاه دولت مهم زیرپایه یک عنوان به-اجتماعیتأمین نظام در تحوالت روند

 پا کارگری هایاتحادیه که گرددبرمی زمانی به است(0889 سال در)اجتماعی بیمه قانون نخستین تصویب از قبل که آن

 .شدند فعال و گرفتند

 یک عنوان به بلکه فردی خطر یک عنوان به نه فقر به نگرش تغییر. است مرحله این در مؤثر عوامل از یکی پاریس کمون

 خاص شرایط یا فرد عملکرد متوجه عمدتا را فقر به نگاه فردی، خطر یک عنوان به فقر.بود دوره این حاصل جمعی مخاطره

 هایهمکنش و کنش حاصل فرد،که عمل زاییده صرفا نه فقر جمعی، مخاطره یک عنوان به فقر رویکرد در اما کند،می فرد یک

 در دخالت به شروع هادولت که است 0301 تا 0889 از دوم مرحله. رودمی شمار به-فراملی و ملی عرصه در-جمعی

 و کرد تغییر اجتماعی سیاست است، جهانیجنگ دو بین دوره که سوم مرحله.  کردند فقیر کار نیروی عمدتا اجتماعیتأمین

 فشار واقع در. شد بدل ملی ایبیمه  های نظام به و یافت تر گسترده ایدامنه بود، کارگران شامل فقط که ایبیمه هایطرح

 به هادولت گرایش عمده دالیل از بود دوره این حاصل که کینزی تئوری پیدایش و اجتماعی و اقتصادی هایبحران از ناشی

 .بود رویکرد این

 ارائه و خانواده از حمایت و اجتماعیتأمین شمول گسترش شامل  گیرد،می دربر را 03۱۲ تا 031۲ از که چهارم مرحله

 فشارهای و کارگری سیاسی احزاب گسترش و حضور. است سالمندان و کودکان از مراقبت قبیل از تر متنوع اجتماعی خدمات

 .دانست مرحله این در تأثیرگذار عوامل از توانمی را احزاب این غیرمستقیم و مستقیم
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 در بحران بحث امروزه که است رفته سمتی به و شده متوقف رفاه دولت نظام در تحول و ،تغییر03۱1 یدهه های میانه از

 درواقع .است ۱1 دهه سود کاهش بحران از ناشی اساسا رفاه دولت در «بحران» یمسأله طرح. است شده مطرح رفاه دولت

 این ایجاد به مالیات ضد هایگروه ایجاد بود،با سرمایه انباشت نوع از ناشی زیادی حد تا که دهه این در سرمایه سود کاهش

 جنبه دوم و آن مالی جنبه کرد،نخست نگاه توانمی عمده زاویه دو از را بحران به مربوط مباحث. انجامید رفاه دولت در مفهوم

 شودمی منفی،باعث گاهی پایین،و اقتصادی که،رشد این اول.گیردمی سرچشمه بنیادی مشکل دو از مالی بحران. »مشروعیت

 عدم طوالنی دوران اینکه، دوم و نباشد موجود گذشته فراوانی به است الزم رفاهی دولت گسترش و حفظ برای که منابعی

 میزان شدن کم خاطر به دیگر سوی از و شود، افزوده نقدی مزایای نظام بر مالی فشار سو،یک که،از است آن موجب اشتغال

 .»یابد کاهش ها درآمد ،سطح دو هر یا وصولی، کسور یا هامالیات

 جمله از. رودمی شماربه آن «بالفعل تأثیرات با رفاهی های نظام هزینه تناسب عدم» بحث از ناشی اساسا نیز مشروعیت بحران

 خدمات ارائه تأثیر یکی است، شده رفاه دولت به مربوط مباحث وارد «مشروعیت» زاویه از اخیر دهه در که مهمی مسائل

 برای .المللی بین مناسبات در رفاه هایدولت رقابت قدرت به مربوط بحث دیگری و است کار نیروی انگیزه کاهش بر اجتماعی

 این مهم نکته یک است، گیریشکل حال در و گرفتهشکل خدمات ارائه و تهیه فرآیند در اصالحاتی ها،بحران این با مواجهه

 عمل آن منابع افزایش نه و رفاهی، نظام هایهزینه کاهش طریق از کنندمی سعی »مالی مشکالت حل برای معموال که است

 راهکارهای از خصوصی و عمومی بخش مشارکت ترتیبات تدوین. دارد بازبینی به نیاز رویکرد این رسدمی نظر به که کنند،

 رودمی شمار به ارتباط این در بحث مورد

 دموکراسی و رفاه دولت

 اواسط در که سیاسی، صحنه به مردم عامه ورود. است خورده پیوند دموکراسی با آشکارا معنایش، ترین وسیع در رفاه، دولت

 که کرد مجبور را حکومتها تمام بود،( همگانی رأی حق سرانجام و) اکثریت رأی حق نیز دلیلش و شد شروع نوزدهم قرن

 انبوه این مادی نیازهای ارضای توانایی بر بایستی می¬مشروعیت اکنون. دهند تطبیق جدید وضعیت با را مشروعیتشان ادعای

 دموکراسی کشورها از برخی در. بود رفاه دولت خالق کلمه، وسیع معنای به دموکراسی. باشد متکی شهروندان فزاینده و عظیم

 پس عصر تا و بود شده آغاز 0391 دهه در که رفاهی خدمات اسکاندیناوی کشورهای در. اند بوده یکدیگر همراه رفاه دولت و

 آنها توانایی و دموکرات سوسیال احزاب فزاینده قدرت نتیجه گسترش این. بود گسترش به رو همچنان داشت، ادامه جنگ از

 دست از قدرت کشورها این در. بود شهری پایین به رو متوسط طبقات و دهقانان کارگران، از وسیعی ائتالف موثر نمایندگی در
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 آماده طلبانه مساوات و سخاوتمندانه و گسترده اجتماعی، سیاست نوعی ایجاد برای زمینه و شد گرفته جامعه سنتی نخبگان

 مزایای عمر، بیمه دولتی، ابتکارات از وسیعی طیف از است عبارت اسکاندیناوی کشورهای رفاهی نظامهای مشخصه. گردید

. نشوند بدنام و حرمت بی فقرا تا اجتماعی، های برنامه در فقیر چه و غنی چه شهروندان، تمام نمودن مشمول و سخاوتمندانه

 در بوریج ویلیام نام به اجتماعی مصلح یک. است رفاه دولت و دموکراسی میان پیوند از دیگری نمونه انگلستان پادشاهی کشور

 جهانی جنگ از پس. شد می حمایت انگلستان رفاه دولت در گسترده تغییرات از آن در که کرد منتشر گزارشی 0312 سال

 شناس، جامعه مارشال. گردید عملی وی پیشنهادهای از بسیاری داشت، دست در را امور زمام کارگر حزب که زمانی دوم،

 میان پیوند مارشال عقیده به. بود استوار بوریج و کارگر حزب اصالحات بر عمدتاً که کرد ترسیم رفاه دولت توسعه از تصویری

 غربی دموکراسیهای توسعه که بود این مارشال استدالل. رسد می نظر به تاریخی ضرورت یک تقریباً رفاه دولت و دموکراسی

 قانون، مقابل در برابری) خود مدنی حقوق به مردم هجدهم، قرن طی در اول، مرحله در. شد می مشخص مهم مرحله سه با

( دادن رأی همه از بیش) سیاسی حقوق بعد قرن یک دوم مرحله در. شدند نایل( غیره و دلخواه به اقامت حق مالکیت، حق

 حیث از آنها سیاسی مدنی حقوق واقعیت در اما بودند برابر هم با نظری لحاظ از اجتماع یک شهروندان تمام. گردید مسلم

 که بود معتقد مارشال نداشتند، معنایی و محتوا کرد، می جدا هم از همچنان را فقرا و ثروتمندان که زندگی مادی شرایط

 جدید، رفاه دولت صورت به آنها تحقق و اجتماعی حقوق ابداع یعنی دموکراسی، مرحله آخرین و سومین با وضعیت اکنون

 نکبت فقر دلیل به را آن توان نمی که بنیادینی حق شد، معینی اولیه زندگی سطح مدعی اجتماعی حقوق است، شده اصالح

 مزایای البته. است مدنی زندگی در کامل مشارکت توانایی معنای به اجتماعی حقوق. نمود دریغ بشری جامعه اعضای از بار

 اکراه نهادین شکلهای مستمندان به کمک و صدقات صندوق خیریه، موسسات. داشتند وجود نیز قبلی جوامع در اجتماعی

 افراد بدنامی و حرمتی بی قیمت به تنها کمکها گونه این اما اند، بوده سرنوشتشان دست به نیازمندان وانهادن از قدیمی جوامع

 به اجتماع کامل عضو و نیست خود نگهداری و تأمین به قادر که شد می قلمداد کسی کمک، کننده دریافت و شد می داده

 وجه هیچ به عادالنه ادعا واین شوند شمرده شهروندی حق از جزیی بایست می برعکس، اجتماعی، حقوق اما. آید نمی شمار

 را دموکراسی بنابراین و حقوق آزادی، شهروندی، مفاهیم اجتماعی حقوق. شود نمی آن کننده دریافت شأن کسر باعث

 خود مادی رفاه که داشتند حق بلکه نبودند، برابر صوری لحاظ از فقط دیگر دموکراتیک رژیم یک در شهروندان. داد گسترش

 آن تحقق یعنی دموکراسی، مدت بلند تاریخ توسعه اوج نقطه رفاه دولت مارشال عقیده به کنند، مطالبه معینی حد در نیز را

 شمرده نقض قابل غیر حد این تا سیاسی لحاظ از امروزه شهروندان اجتماعی حقوق که این. بود اجتماعی دموکراسی مثابه به

 رفاه دولت مصرفی های هزینه مداوم رشد کشورها، از بسیاری در. است بوده مارشال با حق اساساً که است این نشانگر شود می
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 هزینه نتیجه در و محدود را مالیاتی شمول موارد خواهند می که است شده دهندگانی مالیات سوی از شورشهایی بروز موجب

 مشمولیتهای که اند نکرده جرأت و است بوده سروسامانها بی و فقرا مزایای قطع جنبشها این بیشتر هدف کنند، کم را ها

 و آمریکا اسبق جمهوری رئیس ریگان رونالد قبیل از سیاستمدارانی حتی دلیل، این به. کنند تهدید را متوسط طبقات مالیاتی

 های هزینه رشد میزان توانستند تنها برچینند، را رفاه دولت بساط خواستند می که انگلستان اسبق وزیر نخست تاچر مارگارت

 توجه. ناپذیرند جدایی سطح یک در فقط رفاه، دولت و دموکراسی. دهند کاهش واقعاً را آن که این نه کنند، کند را اجتماعی

 مادی شرایط عظیم اختالف. دانست جدا اقتصادیشان شرایط به توجه از کالً توان نمی را شهروندان تمام سیاسی حقوق به

 اجتماع یک اعضای را خود بتوانند شهروندان اینکه برای کند می سست را دموکراتیک رژیم بودن کاری و پایداری امکان

 بین ارتباط سطح ترین کلی همین در اما. باشند نیز واحد اقتصادی بازار فعال کارکنان جزء بتوانند باید بدانند واحد سیاسی

 با هنوز که بازار اقتصاد اساس بر منابع تخصیص اصول. دارد وجود فراوانی اقسام انواع هم باز نیز رفاه دولت و دموکراسی

 مطلقی و رسمی مدنی و سیاسی حقوق از متفاوت مزایا این که شوند می موجب اند، خوره گره اجتماعی مزایای از بسیاری

 بی اند داشته رفاه دولت کشورها از برخی که است علت همین به برخوردارند آن از جدید های دموکراسی در افراد که شوند

 بسیار خود رفاه دولت ویژگیهای لحاظ از نیز دموکراسیها حتی که است دلیل همین به و باشند داشته دموکراسی آنکه

 .(( متفاوتند

 دموکراسی علیه رفاه دولت 

 اجتماعی، بیمه قوانین نخسیتن از برخی گذراندن با 0881 دهه در را جدید رفاه دولت آلمانی سیاستمدار بیسمارک، فون اوتو

 که بود این او نظر. بود آن عکس درست نبود آلمانی کارگران سیاسی و مدنی حقوق بسط کار این از او هدف. نهاد بنیاد

 کسب دولت اندک مستمریهای وسیع توزیع با توان می را روم امپراتوری نظیر اقتدارگرا رژیمی به حتی شهروندان وفاداری

 به و کشد بیرون دموکراتها سوسیال آغوش از را کارگران که بود امیدوار کارگران، به اجتماعی بیمه اعطای با بیسمارک. کرد

 سیاسی اختیارات جای به را مستمریها این او. کند هدایت است پارلمانی غیر الاقل یا دموکراتیک غیر مشخصاً که نظامی سوی

 اصالحات جانشین را اجتماعی اصالحات که این به امیدواریهایش یعنی بیسمارک هدفهای. آنها به عالوه نه داد، مردم به

 است موظف دولت که تصور این با عموماً کارگران نمایندگان نبود، پوشیده یافته سازمان کارگر طبقه برای کند، سیاسی

 که دموکراتیکی غیر روش آن با بلکه نبودند، مخالف گیرد برعهده فشارند تحت شدیداً که را شهروندانی به کمک مسئولیت

 دادند می ترجیح زمان آن در آلمان دموکراتهای سوسیال. بودند مخالف کرد می دنبال را خود هدف مبنا آن بر اعظمشان صدر
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 ساعات و شرایط که قوانینی شد، می اجرا انگلستان در زمان آن در که باشد کار قانون اصالح جهت در بیشتر دولت مداخله که

 به شود دموکراسی رشد کردن محدود برای ای وسیله تواند می اجتماعی سیاست که تشخیص این. کردند می تنظیم را کار

 طلبانه اصالح اقدامی یعنی جزئی ای چاره خود شکل بهترین به حتی رفاه دولت که شد منجر چپ جناح در رایج دیدگاه این

 نیز حالت بدترین در کند، نمی حل بنیادین صورت به نیستند میراثی هیچ وارث که را جامعه افراد از دسته آن مسائل که است

 دهند می کارگران به که است سبیلی باج یعنی باشد خود قدرت حفظ برای حاکم طبقه آگاهانه کوشش که رسد می نظر به

 تضاد. بگیرد دارند قرار موجود وضعیت مقابل در که را جدیدتری چالشهای جلوی و کنند ساکت را ناراضیان که امید این به

 آنان شأن و مادی مزایای مورد در افراد حق میان یعنی دیگر، سوی از سیاسی و مدنی حقوق و سو یک از اجتماعی حقوق بین

 و رفاه میان دیگر جهات از که مثبتی پیوند به را مهمی عنصر که حالی در یافت، ادامه اجتماع یک در کامل شهروندان مقام در

 اجتماعی گروههای بین در سیاسی کشمکشهای بروز اصلی عوامل از اقتصادی تفاوتهای. کرد اضافه داشت، وجود دموکراسی

 بودن دموکراتیک مدعی که نظامهایی خصوص به و سیاسی نظامهای مشروعیت یابد، تداوم گسترده نابرابری هرگاه. است

 در طوالنی استبدادی حکومتهای از پیش که التین آمریکای کشورهای از برخی تجربه که طوری به پذیرد، می کاهش هستند

 سازد، ممکن غیر را دموکراسی استقرار تواند می اساساً شدید نابرابری است داده نشان آمدند بر دموکراسی کردن نهادینه صدد

 تحقق موجب که گذاری سرمایه به نیاز بین که است این دارد قرار توسعه به رو دموکراسیهای روی فرا که معضالتی از یکی

 اجتماعی، برابری سریع برقراری خواهان که مردم مدت کوتاه خواستهای با شود می مدت دراز در اقتصادی و اجتماعی مزایای

 بسا شود، مداوم نابرابری و فقر از مردم نارضایتی مظهر دموکراتیک، دولت اگر کرد، تعادل ایجاد باید چگونه هستند اقتصادی

 در فقر تداوم نیز تر پیشرفته دموکراسیهای در حتی بدهد، دست از را خود ارزش مدت دراز اقتصادی و اجتماعی مزایای که

 را نابرابری موارد همه در دلیل همین به کند ایجاد تردید نظام کارایی و ارزشها مورد در تواند می مردم اکثریت کلی رفاه عینی

 نابرابری است مبتنی دارای سرمایه و فردگرایی بر آنها حکومت که کشورهایی در. کرد تلقی سیاسی مساله یک عنوان به باید

 دشوار بسیار کشورهایی چنین در اما شود، تعبیر اقتصادی نظام مطلوب و طبیعی پیامدهای از یکی منزله به صرفاً است ممکن

 .(( درآورد حرکت به و کرد تجهیز سیاسی لحاظ از الزم موارد در را مردم همه بتوان که است

 رفاه دولت بر نقدی 

 مالیات از نگرانی و مالیات نکردن پرداخت جمعیت، افزایش ملی، تولید پایین سطح دارد، وجود نیز موانعی رفاه دولت سر بر

 رفاه دولت که اند گفته و کرده انتقاد رفاه دولت از ای عده. شوند رفاه دولت کار مانع است ممکن نظرانه تنگ وفاداریهای و زیاد
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 بین از را فرد استقالل آورد، می وجود به حکومت یا دولت برای را زیادی های هزینه زیرا است نامناسب فقیر کشورهای برای

 مالحظه بی حکومت و یابد می گسترش جامعه در ناروا طور به بروکراسی آفریند، می او برای محتوایی بی ذهنیت و برد می

 از دیگری شکل را آن و کنند می انتقاد رفاه دولت از هم مارکسیستها. زند می آسیب اقتصادی ثبات به که کند می خرج پول

 کمیته مگر نیست چیزی رفاه دولت آنها نظر به دانند، می آنها بر نفوذ و زحمتکش طبقات استثمار هدف با داری سرمایه دولت

 «بورژوازی اجرایی

 ایران اسالمی جمهوری در رفاه دولت مبانی 

 در وی. گردید ما اساسی حقوق در وارد رفاه دولت مفهوم مصدق، محمد دکتر آقای جناب دولت با مقارن ایران در بار اولین

 بود داده او به قانونگذاری باب در ملی شورای مجلس که ای العاده فوق اختیارات توجه با خورشیدی 0990 سال ماه بهمن اول

 نسبی رفاه به مردم رسیدن جهت در عطفی نقطه این و برساند تصویب به را کارگران اجتماعی بیمه قانونی الیحه توانست

 مورد این در مقرراتی هیچگونه اما داشت وجود قبلی قوانین از ای پاره در دولت مستخدمین بازنشستگی واژه گرچه.(( بود

 مستمری میزان و بازنشستگی به راجع مقرراتی بار اولین برای مصدق، دکتر مرحوم سوی از قانون این تصویب با نداشت، وجود

 اسالمی جمهوری اساسی قانون در. گرفت قرار بازنگری مورد بارها قانون این بعد به تاریخ آن از شد، بینی پیش بازنشستگان

 به رسیدن تا ولی است نسبی رفاه دولت به نیل جهت در موثر گامی که دارد اشاره رفاه دولت مبانی به متعددی اصول ایران

 در که موضوعه قوانین از موادی و اساسی قانون اصول از ای پاره به حال. بکنیم طی باید را زیادی راه پیشرفته رفاه دولتهای

 اقتصاد اساسی، قانون 19اصل یک بند: اساسی نیازهای تامین(0: پردازیم می است شده اشاراتی رفاه دولت مبانی به آنها

 خوراک، مسکن، مانند مردم اساسی نیازهای تامین آنها از یکی که سازد می استوار ضوابطی براساس را ایران اسالمی جمهوری

 دولت مبانی و اولیه اصول از. است همه برای خانواده تشکیل برای الزم امکانات و پرورش و آموزش درمان، بهداشت، پوشاک،

 همین با بتوانند تا شود تامین آنها اساسی نیازهای و گردد فراهم شهروندان برای رفاهی امکانات حداقل که است این رفاه

 بر نیز یکم و سی اصل و داشته اشاره موضوع این به خوبی به اساسی قانون 19 اصل یک بند بکنند، زندگی گذران حداقلها

 و سطوح تمام در رایگان پرورش و آموزش اساسی، قانون سوم اصل دوم بند: رایگان پرورش و آموزش(2. دارد تکیه نکته همین

 مردم اساسی، قانون نوزدهم اصل با مطابق داند¬می ایران اسالمی جمهوری دولت اهداف از را عالی آموزش تعمیم و تسهیل

 از اعم ملت افراد همه قانون، همان بیستم اصل طبق بر نیز و برخوردارند مساوی حقوق از باشند که ای قبیله و قوم هر از ایران

 این. برخوردارند فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، انسانی، حقوق همه از و دارند قرار قانون حمایت در یکسان ومردم زن
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 برای را راه و برداشته آزادیها، و حقوق از برخورداری در ملت پای پیش از را نامعقول تضییقات و محدودیتها تمام فراگیر، اصول

 مرام و جنس و سن نظر از پرورش و آموزش برای قانونی محدودیت هیچ نتیجه در است، بسته آمیزی تبعیض توجیه گونه هر

 موظف دولت که است شده تاکید اساسی قانون ام سی اصل در همچنین.« ندارد وجود مذهبی و دینی عقیده یا و مسلک و

 حد سر تا را عالی تحصیالت وسایل و آورد فراهم متوسطه دوره تاپایان ملت همه برای رایگان پرورش و آموزش وسایل است

 قانون ام¬سی اصل خالف دولتی دانشگاههای طرف از شهریه وصول پس دهد، گسترش رایگان طور به کشور خودکفایی

 پس. است دور به رفاه دولت مبانی و اولیه اصول از نتیجه در شد خواهد شهریه پرداخت در تبعیض باعث چون و است اساسی

 قانون سوم و چهل اصل دوم بند بیکاری بیمه و کار( 0. شود می دیده رفاه دولت مبانی از پاهایی رد خوبی به مذکور دراصول

 به همه برای کار امکانات و شرایط تامین در. »است نموده بینی پیش ترتیب بدین را کار اقتصادی ضوابط از یکی اساسی

 بند «ندارند کار وسائل ولی کارند به قادر که کسانی همه اختیار در کار وسایل قراردادن و کامل اشتغال به رسیدن منظور

 کار از کشی¬بهره از جلوگیری و معین کاری به افراد اجبار عدم و شغل انتخاب آزادی رعایت بر تاکید اصل همین چهارم

 حفظ. 0: است ترتیب بدین باشد می آن اجرای به موظف دولت که کشی بهره با مقابله در قانونی سیاستهای اهم. دارد دیگری

 قانونی اعطای طریق از کارگران فراغت از حمایت. 9. اخراج مقابل در کارگران حمایت. 2. کار جریان در کارگران شغلی امنیت

. 2. کار بهداشت و ایمنی ضوابط برقراری. ۲. کار بخش رضایت و منصفانه اجرت سیاستگذاری. 1. ها¬مرخصی و تعطیالت

. ۱. خود اجتماعی و اقتصادی وضعیت ارتقاء جهت در کار جمعی پیمانهای انعقاد و کارگری تشکلهای ایجاد به کارگران هدایت

 پی اساسی، قانون سوم اصل 02 بند در دیگر جهتی کارگاههااز در رفاهی خدمات ایجاد برای مناسب های زمینه نمودن فراهم

 زمینه در محرومیت نوع هر ساختن برطرف و فقر رفع و رفاه ایجاد جهت اساسی ضوابط طرق بر عادالنه و صحیح اقتصاد ریزی

 کاملی ریزی برنامه که دارد وظیفه دولت پس داند،-می دولت وظایف از را بیمه تامین و بهداشت و کار و مسکن و تغذیه های

 رفاه به رسیدن مسیر در گامی بتواند تا دهد انجام کارگران بیمه تامین و اشتغال و کار زمینه در منابع عادالنه توزیع جهت در

 حق کسی هر که دارد می مقرر اساسی قانون هشتم و بیست اصل. است رفاه دولت اصول از این و دهد انجام فقر رفع و نسبی

 که دارد می اعالم نیز و کند انتخاب نباشد دیگران حقوق و عمومی مصالح و اسالم مخالف و است مایل بدان که را شغلی دارد

 احراز برای را مساوی شرایط و کار به اشتغال امکان افراد همه برای گوناگون، مشاغل به جامعه نیاز رعایت با است موظف دولت

 بند. است رفاه دولت مبانی نتیجه در و اساسی قانون سوم اصل 02 بند بر تاییدی و تاکید نیز خود این که نماید، ایجاد مشاغل

 که دانیم می نیز و پردازد می سرپرست¬بی و سالخورده زنان و بیوگان خاص بیمه ایجاد به اساسی قانون یکم و بیست اصل 1

 تامین -1. هست و بوده رفاه دولت طرفداران توجه مورد دیرباز از سرپرست بی زنان و سالخوردگان افتادگی کار از بیکاری بیمه



 

 114-144، ص 4931، مرداد 4، جلد  41علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

144 
 

 از پیری، بیکاری، بازنشستگی، نظر از اجتماعی تامین از برخورداری: »دارد می مقرر اساسی قانون نهم و بیست اصل اجتماعی

 به پزشکی های¬مراقبت و درمانی و بهداشتی خدمات به نیاز و سوانح و حوادث ماندگی، راه در سرپرستی، بی افتادگی، کار

 از حاصل درآمدهای و عمومی درآمدهای محل از قوانین طبق است مکلف دولت همگانی، است حقی غیره، و بیمه صورت

 که است این 23 اصل در مهم نکته.« کند تامین کشور افراد یک یک برای را فوق مالی های حمایت و خدمات مردم، مشارکت

 سیاسی مذهبی، تعلقات از نظر صرف افراد عموم و شده اعالم همگانی حقی آن وسیع مفهوم به اجتماعی تامین از برخورداری

 حمایتهای و خدمات ارائه اساسی قانون کرد، محروم آنها از توان نمی دلیل این به را کسی و هستند برخوردار آن از نیز غیره و

 که است بدیهی. شود ساماندهی باید امر این مردم مشارکت و عمومی درآمدهای محل از که دانسته دولت وظایف از را مذکور

 کنندگان تدوین و آید می وجود به جامعه اقتصادی شرایط به توجه با و تاریخی روند یک در مناسب اجتماعی تامین نظام یک

 سایر باید بلکه اند نداشته نظر در باشد می میسر قانون وضع با صرفاً که اقدامی را اجتماعی تامین نظام ایجاد اساسی قانون

 آن اصول اجرای برای شود می بیان اصول و کلیات اساسی قانون در که آنجا از طبیعتاً. شود فراهم اجتماعی اقتصادی، شرایط

 جهت در گامهایی موجود عادی قوانین. شود وضع شود بیان آن در جزئیات که متعددی عادی قوانین باید 23 اصل جمله از

 بیمه و( 9/1/09۲1 مصوب) اجتماعی تامین قانون. باشند می محرومیت و فقر رفع و مطلوب اجتماعی تامین نظام به رسیدن

 که است درآمده اجرا به تاکنون مذکور اصل اجرای در یا و ارتباط در که است قواعدی جمله از( 22/2/0923 مصوب) بیکاری

 به مصوب، عادی قوانین و اساسی قانون از اصول این.(( آید شمار به محرومیت و فقر با مقابله در توجهی قابل سهم تواند می

 . دارد اشاره رفاه دولت وظایف به روشنی

 رفاه دولت به انتقاد

 آنان گرمی¬پشت و شوندمی کارتر¬کم دولتی چنین از وربهره مردمان که فشارندمی پا نکته این بر رفاه دولت بر گیران¬خرده

 شکل که شودمی فراگیر چنان دولت نظارت و تنگ چنان شخصی گزینش امکان و شود،می کمتر خویش کوشش و کار به

 شدن¬تنگ و دولت توسط شهروندان زندگی هایعرصه ی¬همه در دخالت حق بنابراین. آیدمی پدید بردگی از ایتازه

 . داشت دنبال¬به نوین جوامع برای بدی نتایج شهروندان آزادی و اختیار ی¬حیطه
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 رفاه دولت در بحران

. گشت افول دچار اقتصادی بحران با داشت، ادامه 03۱1 ی¬دهه تا تقریبا که خود شکوفایی دوران رغم¬علی رفاه دولت اما

 آمریکا در تورمی و پولی فشارهای و بیکاری افزایش اقتصادی، کسادی به آمد، پیش دنیا در 03۱1 ی¬دهه اوایل در که بحرانی

 افول این. رفت سؤال زیر نیز رفاه دولت هایبرنامه آن، از ناشی مشکالت و ۱1 ی¬دهه بحران پی در. شد منجر غربی اروپای و

 مربوط المللبین هایسیاست و ملی های¬دولت میان تعارضات و ها¬دولت ریزی¬برنامه شکست اقتصادی، ساختار تعبیر به

 و شدند عرصه وارد غیردولتی فعاالن و ملیتی چند های¬شرکت و یافته کاهش دولت کنترل و دخالت کمکم بنابراین. شدمی

 سرمایه شدن¬پراکنده ی¬نتیجه در شد آغاز 03۱1 سال از که رفاه دولت بحران واقع در. کرد رشد شدت¬به سازی¬خصوصی

 که است حالی در این و نداشت وجود روشنی بینش یا ایدئولوژی هیچ رفاه دولت ی¬ایده پشت در که¬این و بود کار نیروی و

 عصر پایانی دالیل عنوان به را زیر علل توانمی مجموع در. دارد داریسرمایه مسئله به روشن دیدگاهی مدرن، لیبران نگرش

 اروپا در بیکاری و رکود فردی، هایآزادی به توجه عدم و کنترلی کارکردهای آن، بودن وار¬توده خصلت: نمود بیان رفاه دولت

 .اقتصادی بحران و آمریکا و

 منابع

 .0981 تهران -میزان نشر -اول چاپ -اجتماعی تامین حقوق -کورش سنگری، استوار -

 .0989 تهران -میزان نشر -پنجم چاپ -اداری حقوق کلیات -اله ولی دکتر انصاری، -2

 .098۲ تهران -معاصر نگاه نشر -ششم چاپ -سیاسی دانش آموزش -حسین دکتر بشیریه، -9

 .09۱2 تهران -امیرکبیر انتشارات -اول چاپ -آریا حسین محمد ترجمه -تمدن تاریخ بررسی -آرنولد بی، توین -1

 .0989 تهران -مجد فرهنگی و علمی مجمع -اول چاپ -کنونی حقوقی نظم در اساسی قانون -امیر وکیل، ساعد -2

 -اطالعات انتشارات -پنجم و بیست چاپ -ایران اسالمی جمهوری حکومت ساختار و اساسی حقوق -قاسم دکتر شعبانی، -۱

 .0982 تهران
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 .0980 تهران -سمت انتشارات -هشتم چاپ -اداری حقوق -منوچهر دکتر مؤتمنی، طباطبایی -8

 .0982 تهران -میزان نشر -دوم چاپ -اساسی حقوق -منوچهر دکتر مؤتمنی، طباطبائی -3

 .0982 تهران -نشرنی -شانزدهم چاپ -سیاست علم بنیادهای -عبدالرحمن عالم، -01

 .0989 تهران -نو گام انتشارات -دوم چاپ -پور همایون هرمز ترجمه -رفاه نظریه -تونی پتریک، فیتز -00

 .0981 تهران -امیرکبیر انتشارات -اول چاپ -آریا حسین محمد: ترجمه -جلد 2 -زمین مغرب تمدن -اشپیل فوگل، -02

 .0981 تهران -دادگستر نشر -هفتم چاپ -اساسی حقوق های بایسته -ابولفضل دکتر قاضی، -09

 .0989 تهران -میزان نشر -یازدهم چاپ -سیاسی نهادهای و اساسی حقوق -ابولفضل دکتر قاضی، -01

 .0989 تهران -میزان نشر -دوم چاپ -عمومی حقوق مبانی -ناصر دکتر کاتوزیان، -0۲

 .098۲ تهران -خوارزمی انتشارات -دوم چاپ -دریابندری نجف مترجم -دولت افسانه -ارنست کاسیرر، -02

 .0989 تهران -نشرنی -اول چاپ -مصدق محمد دکتر قانونی لوایح و اصالحات اختیارات، -مسعود نژاد، کوهستانی -0۱

 تخصصی کتابخانه -اول چاپ -مترجمان از گروهی ترجمه -جلد 9 -دموکراسی المعارف دایره -سیمور مارتین لیپست، -08

 .0989 تهران -خارجه امور وزارت

 وزارت تخصصی کتابخانه -اول چاپ -مترجمان از گروهی ترجمه -جلد9 -ناسیونالیسم المعارف دایره -الکساندر ماتیل، -03

 -0989 تهران -خارجه امور

 .0981 تهران -پایدار انتشارات -دوم چاپ -اساسی حقوق کلیات -الدین جالل دکتر مدنی، -21

 -اطالعات انتشارات -دوم چاپ -ایران اسالمی جمهوری موضع و المللی بین اسناد و بشر حقوق -حسین دکتر مهرپور، -20

 .0982 تهران

 0989 تهران -میزان نشر -هشتم چاپ -اداری حقوق -رضا دکتر زاده، موسی -22
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 .09۱2 تهران -دادگستر نشر -اول چاپ -عمومی حقوق -یر پی یر، اللومی و آندره میشل، -29

 .098۲ تهران -نشرنی -پنجم چاپ -بشیریه حسین دکتر ترجمه -دولت های نظریه -اندرو وینسنت، -21

 .098۲ تهران -نشرنی -چهارم چاپ -بشیریه حسین دکتر ترجمه -لویاتان -توماس هابز، -2۲

 .0982 تهران -میزان نشر -پنجم چاپ -جلد 2 -ایران اسالمی جمهوری اساسی حقوق -سیدمحمد دکتر هاشمی، -22

 .0981 تهران -میزان نشر -اول چاپ -اساسی آزادیهای و بشر حقوق -سیدمحمد دکتر هاشمی، -2۱

 لغات فرهنگ

 .0982 تهران -دانش گنج کتابخانه -دوم چاپ -بهمن حقوقی فرهنگ -بهمن دکتر آقایی، -28

 0981 تهران -دانش گنج کتابخانه -یازدهم چاپ -حقوق ترمینولوژی -جعفر محمد دکتر لنگرودی، جعفری -23

 -90. 0982 تهران -دانش گنج کتابخانه -اول چاپ -شناسی عناصر فرهنگ -محمدجعفر دکتر لنگرودی، جعفری -91

 0923تهران -نوین انتشارات -دوم چاپ -جلد 2 -نوین انگلیسی فارسی فرهنگ -محمد ساعتچی،

 .0929 تهران -امیرکبیر انتشارات -پنجم چاپ -جلد 2 -عمید فارسی فرهنگ -حسن عمید، --92

 .119 ص ،0981 صبا، فرهنگ تهران، سیاست، علم در دانشنامه علی؛ اغصان، رحیق. 

 .021 ص ،09۱9 مروارید، تهران، سیاسی، دانشنامه داریوش؛ آشوری،. 

 .۲9 ص ،0981 اجتماعی، تأمین پژوهش عالی موسسه تهران، پور، همایون هرمز: ترجمه اروپا، در رفاه دولت جولیانو؛ بونولی،.  

 ،0981 اجتماعی، تأمین پژوهش عالی موسسه تهران، پور، همایون هرمز: ترجمه رفاه، دولت و شدن جهانی بو؛ سودِرِستن،.  

 .8 ص

 .090 ص ،09۱8 روز، فروزان پژوهش نشر تهران، جهرمی، زاده حکیم حسین: ترجمه انتخاب، آزادی رز؛ فریدمن،. 



 

 114-144، ص 4931، مرداد 4، جلد  41علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

144 
 

 امور وزارت تخصصی کتابخانه تهران، مرادی، نوراهلل و فانی کامران: ترجمه دموکراسی، المعارف دایرۀ سیمور؛ لیپست، مارتین. 

 .۱82 ص ،2 ج ،0989 خارجه،

 .111 ص پیشین، علی؛ اغصان، رحیق. 

 .۲۱ ص ،2 ج ،098۲ تا،بی تهران، طلب، ایرانی مهید: ترجمه ها،اندیشه تاریخ فرهنگ ایسا؛ بریگز،. 

 هایپژوهش و مطالعات موسسه تهران، مترجمین، از جمعی: ترجمه تحول، حال در جهان در دولت نقش جهانی، بانک.  

 .033 ص ،09۱8 بازرگانی،

 .022 ص پیشین، رُز؛ فریدمن،. 

 .929 ص ،09۱1 ایران، علمی مدارک و اطالعات مرکز تهران، سیاسی، علوم فرهنگ علی؛ بخشی، آقا. 

 .۱81 ص پیشین، سیمور؛ لیپست، مارتین. 

 .02۲ ص پیشین، داریوش؛ آشوری،.  

 .018 ص پیشین، یو؛ سودِرِستن،. 

 0۲1 ص همان،. 

 

 


