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Abstract: 
Although the issue of pensions is a major concern for most countries worldwide due to rising life expectancy 

and declining birth rates in recent decades, statistics and the status of pension funds in Iran show that Iranian society 

in recent years It will experience more serious crises than other countries in this regard and will become one of the 

themes affecting the internal construction of national power. This important issue, despite the complexities it has in its 
overt and covert layers, is often taken for granted and left to hand-held solutions, so that it can be said to have 

encountered a kind of composite complexity. Contrary to popular belief, reflection on this phenomenon cannot be 

summed up solely in pension funds or the Social Security Administration. Because many of the problems and issues 
that are revealed within the funds are not rooted in expertise and technique and in-house, but are rooted in the extra-

organizational dimension and in the deeper layers, namely political and social discourses. Accordingly, in order to 

have a deep understanding of this phenomenon, one should not be fascinated by seductive appearances and gossip, but 
it is worthwhile to achieve more fundamental factors by crossing the surface of appearances. Therefore, the aim of this 

study is to gain a deep understanding of the extra-organizational aspects of the phenomenon of retirement and to 

present its history in the context of political and social discourses and to describe the characteristics of their semantic 
systems. The main question of this research is how the concept of retirement is represented in the discourses after the 

Islamic Revolution? To achieve this goal, discourse data are analyzed by Laclau and Mouffe method. In this method, 

each text is compared with other texts as well as semantic developments in the historical course. In this study, the 
concept of retirement after the Islamic Revolution in the context of the context of the three major political and social 

discourses (construction and reform) with emphasis on the texts of the law of development programs, to understand 

the main signs and specific details of each discourse and Discover the differences in approach, policy-making and 
practice between these discourses. The findings show that although the concept of retirement in the context of political 

and social discourses (construction and reform) during the three decades after the victory of the revolution in terms of 

discourse analysis (themes, signs, signs, meanings, etc.), was not the same. Is. That is to say, different and sometimes 
contradictory meanings have been established in the concept of retirement as a floating sign in every discourse space, 

but all past discourses have more or less marginalized valuable meanings from the future of research. Meanings that 

can prevent the severity of the future crisis and curb the growing dependencies of the government, but these meanings 
have been marginalized in the process of reducing the meaning of short-term discourses. Some of these meanings 

include intergenerational justice, setting cost uncertainties with income uncertainties, meaning the cost life cycle, 

being sensitive to the future and caring for intergenerational resources, making commensurate commitments, and so 
on. Since pension policies are associated with care for the elderly, long-term reserves, commitments for future 

generations, intergenerational resources, and intergenerational justice, the findings of this study on the "semantic 

reduction" narrative, can be used by actors dealing with intergenerational and long-term policies. Accordingly, the 
results of this study can be used by macro-policymakers and institutions that are concerned with national security and 

the strength of the internal construction of the future national power of the Islamic Republic of Iran. Have to be 

placed. 

 

Keywords: Retirement, Discourse analysis, Othering, Articulation, Signifies and Signs. 

                                                      
1. hr.fartokzadeh@gmail.com 

2. mozaffari@soc.ikiu.ac.ir 

3. Corresponding author: parsamehrvision@gmail.com 

http://www.behboodmodiriat.ir/?_action=article&au=255724&_au=Hamid+Reza++Fartokzadeh&lang=en
http://www.behboodmodiriat.ir/?_action=article&au=408871&_au=Mohamad-Mahdi++Mozaffari&lang=en


P a g e  |5

٥

  
 پس از انقالب اسالمی در ایران هاي بازنمایی مفهوم بازنشستگی در گفتمان

 )هاي توسعه در کشورتاکید بر قانون برنامه اب (
  ( 1393 /09 /15 93 تاریخ پذیرش:  /04 /08   (تاریخ دریافت: 

 3 1، محمد مهدي مظفري2 ، تقی پارسامهر  حمیدرضا فرتوك زاده 
 چکیده

کشورها در سطح جهانی است، اما  اگر چه موضوع بازنشستگی به دلیل افزایش امید به زندگی و کاهش موالید در دهه هاي گذشته، دغدغه مهم اغلب
هایی جـدي تـر از سـایر    آمار و ارقام و وضعیت صندوق هاي بازنشستگی در ایران نشان می دهد که جامعه ایرانی در سال هاي نه چندان دیر بحران

این مساله مهم بـه رغـم   . دخواهد ش هاي تاثیرگذار بر ساخت درونی قدرت ملّی، تبدیلربه خواهد کرد و به یکی از مضمونکشورها در این زمینه تج
هاي دم دستی سپرده می شود، طوري که می توان گفت اً ساده انگاشته شده و به راه حلهاي آشکار و پنهان خود دارد، غالبهایی که در الیهپیچیدگی

ـا    صرفاً در درون صـندوق توان برخالف تصورهاي رایج، تامل بر این پدیده را نمی. با نوعی از پیچیدگی مرکب روبرو شده است ـاي بازنشسـتگی و ی ه
شوند، نه به دلیل کارشناسی و تکنیکی و ها آشکار میمسایلی که در درون صندوق چراکه بسیاري از مشکالت و. سازمان تامین اجتماعی خالصه کرد

براین اساس، براي درك ژرف این . اجتماعی ریشه دارندهاي سیاسی و تر یعنی گفتمانهاي عمیقسازمانی، بلکه در ابعاد برون سازمانی و در الیهدرون
. تـر، دسـت یافـت   هاي محل ظهور شد، بلکه شایسته است که با عبور از سطح ظواهر به عوامل اساسیپدیده، نباید شیفته ظواهر اغواگر و قیل و قال

والت آن در بسـتر  ـمنـد از تحـ  ده بازنشستگی و  ارایـه تـاریخ  هاي برون سازمانی پدی یابی به درکی عمیق از جنبه راین هدف این تحقیق، دستـبناب
که مفهوم بازنشسـتگی  پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از این. هاي معنایی آنها استهاي نظامهاي سیاسی و اجتماعی و توصیف ویژگیگفتمان

. شوندهاي گفتمانی به روش الکالو و موفه، تحلیل می، دادهبراي تحقق این هدف هاي پس از انقالب اسالمی چگونه بازنمایی شده است؟در گفتمان
در ایـن تحقیـق، مفهـوم    . گیـرد در این روش، هر متن در مقایسه با سایر متون و همچنین تحوالت معنایی در سیر تاریخی  مورد بررسـی قـرار مـی   

با تاکیـد بـر متـون قـانون     ) سازندگی و اصالحات(و اجتماعی اي سه گفتمان کالن سیاسیبازنشستگی پس از انقالب اسالمی در  بستر گفتمان زمینه
ایزات رویکـردي،  ـهاي خـاص هـر گفتمـان و همچنـین تمـ     بندي هاي اصلی و مفصل گیرد، تا با درك نشانهعه مورد بررسی قرار میـهاي توسبرنامه

هاي سیاسـی و  ه اگر چه مفهوم بازنشستگی در بستر گفتماندهند کها نشان مییافته. ها، کشف شودگذاري و عملکردي، در میان این گفتمانسیاست
، یکسان ...)ها، مدلول ها ومضامین،نشانه، دال(، در طول سه دهه پس از پیروزي انقالب از نظر تحلیل گفتمانی )سازندگی و اصالحات(اجتماعی زمینه 

هاي تمانی،  معانی متفاوت و گاهاً متضاد تثبیت شده است، اما همه گفتمانیعنی  برمقولۀ بازنشستگی به مثابه دال شناور در هر فضاهاي گف. نبوده است
معناهایی که می توانند از شدت بحران آینده جلـوگیري کـرده و   . اندرانی کردهپژوهی حاشیهگذشته کم و بیش، معناهاي ارزشمندي را از جنس آینده

برخی از این معناها عبارتند . اندمدت، به حاشیه رانده شدههاي کوتاهفرایند تقلیل معنایی گفتمانهاي افزاینده دولت را مهار کنند، اما این معناها در تکفل
هاي درآمدي، معناي دوره عمر هزینه، حساس بودن به آینده و مراقبت از منابع بین نسلی، تنظیم قطعیت هاي هزینه اي با عدم قطعیتاز عدالت بین

ذخایربلندمدت، تعهدات براي  ،مراقبت از سالمندان و تامین آنهاهاي بازنشستگی با  جا که سیاستاز آن. کانات و غیرهنسلی، ایجاد تعهدات متناسب با ام
تواند مورد ، می"تقلیل معنایی"هاي آینده، منابع بین نسلی، و عدالت بین نسلی در ارتباط است، بنابراین یافته هاي این تحقیق در خصوص روایت نسل

توانـد مـورد اسـتفاده    براین اساس، نتایج این تحقیق، می. گذاري هاي بین نسلی و بلندمدت سروکار دارندگرانی قرار گیرد که با سیاستاستفاده کنش
  .را دارند قرار گیرد. ا.ا.سیاست گذاران کالن و نهادهایی که دغدغه امنیت ملّی و استحکام ساخت درونی قدرت ملّی آینده ج

  :واژگان کلیدي
  بازنشستگی، تحلیل گفتمان، غیریت سازي، مفصل بندي، دال و نشانه مفهوم
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 مقدمه - 1

هاي اجتماعی و هاي تامین اجتماعی، تحت تاثیر جریانمفهوم بازنشستگی به عنوان یکی از زیر مجموعه
که، این مفهوم در بستر کالن اجتماعی و طوريقراري و از جاشدگی گردیده است؛ به سیاسی دایم دچار بی

، که 1357مند انقالب اسالمی در بهمن خصوص با پیروزي شکوهسیاسی، در طول تاریخ این مملکت و به
هاي دینی و سبب بازتعریف نوینی از مفاهیم و مقوالت زندگی فردي و اجتماعی بر مبناي اصول و ارزش

ماتی همگانی، در اصل عنوان خدطوري که امروزه بهاسالمی شد، دچار تحوالت معنایی گوناگونی گردید؛ به
 .قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، تجلی پیدا کرده است 29

هاي توسعه  هاي بازنشستگی در قوانین و سیاست هاي کالن یک کشور، از قبیل برناممشیجا که خطاز آن
فهوم با اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آن قابل درج و درك است، بروز و تبلور عینی تحوالت معنایی این م

بررسی این قوانین و سیاست هاي کالن و راهبردي، قابل مشاهده است؛ بر این اساس، این تحقیق در پی 
اجتماعی جامعه ایران در  –فهم تحوالت معنایی بازنشستگی و ارتباط آن با خط مشی ها در فضاي سیاسی 

  .هوري اسالمی ایران استدوران پس از انقالب، از طریق تحلیل گفتمان متون برنامه هاي توسعه جم
 
  بیان مساله - 2

ران اصلی بحران بازنشستگی و سناریوهاي نامطلوبی از قبیل، افول رشد اقتصادي، بحران سالمندي پیش
به اعتقاد برخی، غفلت از ]. 32[خوردگان بر سر تصاحب منابع عمومی در آینده است کشمکش جوانان و سال

].  27[سازد بازنشستگی، صدمات جدي بر اقتصاد جهانی وارد میفشارهاي مالی سنگین سیستم هاي 
با توجه به روندهاي جمعیتی و براي مهار بار  ١برهمین اساس، سی کشور عضو سازمان اقتصادي و توسعه

در ایران نیز ]. 43[اند هاي بازنشستگی را در دستور کار خود قرار دادههزینه هاي بازنشستگی، اصالح سیستم
تا  2011هاي بین شود که در سالبینی میو پیش] 40[گ پیري جمعیت در حال تجربه شدن است چالش بزر

بنابراین انتظار این ]. 26[سال قرار گیرد  60ایران در زمره کشورهاي با بیشترین درصد جمعیت باالي  2050
هاي بازنشستگی در  است که با توجه به روندهاي جمعیتی، و انباشت بارهرینه اي، در ایران نیز، سیاست

اي وضع شده است که میانگین گونهها بهاما در سال هاي اخیر، سیاست. جهت مهار بار تکفل، اصالح گردد
سن بازنشستگی برغم افزایش امید به زندگی، روند کاهشی داشته، تعداد بازنشستگان از شاغلین پیشی گرفته، 

دهد که هاي بازنشستگی، نشان میوضاع صندوقمرور ا]. 6[بازنشستگی زودهنگام گسترش یافته است 
سیاست هاي بازنشستگی، برغم هشدارهاي کارشناسی، در راستاي جلوگیري از انتقال هزینه ها به آینده، 

ها به بودجه عمومی، از بین رفتن هویت اقتصادي زایش وابستگی صندوقـاند، بلکه با افاصالح نشده
گذاري در توان دشواري سیاستدر واقع می. هاي آینده تشدید شده است ، انتقال هزینه به نسل]6[ها صندوق

  .این حوزه را ایجاد توازن بین دو طرف نسل حال و آینده تصور کرد

                                                        
١ -OECD 
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گذاري و  خیزي سیاستمنبع این شکل استنباط محقق از موقعیت مساله (ماهیت مساله بازنشستگیدشواره  - 1لشک

  )حال و آینده در حوزه بازنشستگی است نفعاندشواري ایجاد توازن بین ذي

تکنیکی نیست، بلکه یک پدیده  -سازمانی فنیبا توجه به این که امر بازنشستگی صرفاً یک پدیده درون
یابد، برهمین اساس، این مفهوم در هاي سیاسی و اجتماعی تحول میاجتماعی است که در بستر گفتمان

گیرد، تا ضمن تبیین تحوالت گفتمانی از چگونگی ی قرار میفضاي گفتمانی سیاسی و اجتماعی مورد بررس
بنابراین سوال اصلی این . شودها نیز پرداخته بازنمایی این مفهوم،  به آینده هاي بدیل ناشی از گفتمان

با تاکید بر قانون برنامه هاي (هاي جمهوري اسالمیمفهوم بازنشستگی در گفتمان: تحقیق عبارتست از 
  بازنمایی شده است؟  چگونه) توسعه

  
  مروري بر تحقیقات پیشین

تحلیل گفتمان خط مشی هاي عمومی مرتبط با بازنشستگی در جمهوري (در رابطه با عنوان این تحقیق 
در مدار تحقیقات تجربی . ، تا کنون هیچ تحقیقی انجام نشده است)اسالمی ایران و ترسیم آینده هاي بدیل

. یقات گوناگونی در سطوح بین المللی و ملی و سازمانی انجام شده استپیشین، در زمینه بازنشستگی تحق
  . شودبرخی از تحقیقات انجام شده در این قسمت بررسی می

تحلیل ریاضی صندوق هاي بازنشستگی ایران و طراحی : ، با عنوان)1384(هاي تحقیق روغنی زاده یافته
اي که صندوق هاي بازنشستگی در ایران وارد مرحلهدهد سیستم بهینه براي صندوق هاي یاد شده، نشان می

در این . اند که در ان مرحله ثبات و پایداري صندوق به شدت سیر کاهنده پیدا کرده استاز حیات خود شده
بر اساس دانش آکچوائري، بهینه سازي پارامترها و سیستم بازنشستگی رفت از بحران، تحقیق به منظور برون

  . پیشنهاد شده است
آثار ساختار سنی جمعیت ایران بر صندوق هاي بازنشستگی، : ، با عنوان )1388(یافته هاي تحقیق شکوري 

مند شدن جمعیت موجب بحرانی شدن وضعیت صندوق کشوري، از نظر توازن دریافتی دهد که سالنشان می
اصالحات پارامتریک مثل در انتها براي مهار بحران دو استراتژي توصیه شده است، . و پرداختی ها شده است

  . افزایش سن بازنشستگی و اصالحات سیستم بازنشستگی
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گیري تورم و پیشنهاد ساخت هاي اندازهمروري بر شاخص: ، با عنوان)1387(یافته هاي تحقیق قاسمی 

گیري تورم براي بازنشستگان، نشان داد که شاخص بهاي کاالهاي خدمات مصرفی که مالك شاخص اندازه
بانک مرکزي براي نرخ تورم است، کاستی هایی دارد، لذا پیشنهاد می کند که براي گروه محاسبه 

  . بازنشستگان، شاخص اندازه گیري تورم به صورت مجزا در نظر گرفته شود
روي صندوق بازنشستگی کشوري و هاي پیشچالش: ، با عنوان) 1390(هاي تحقیق عطاریان یافته

دهد که صندوق بازنشستگی کشوري با چالش هاي جدي از نظر نشان میرفت از آن، راهبردهاي برون
رفت از بحران، استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند الیه او براي برون. وضعیت منابع ومصارف مواجه است

  .را پیشنهاد می کند
شستگی شیلی بر اثرات اصالح سیستم بازن: ، با عنوان ) 2004( 2و اشمیت هبل  1هاي تحقیق کوربویافته

دهد که اصالحات بازنشستگی در کشور شیلی بر متغیرهاي اقتصاد کالن از قبیل اقتصاد کالن، نشان می
این . وري کل، و بازار سرمایه اثر مثبت داشته استسرمایه گذاري کل، پس انداز کل، اشتغال کل، بهره

  .دهدتحقیق تاثیرات اقتصاد کالنی اصالحات را نشان می
بدهی دولت بابت بازنشستگی، چرا انجام اصالحات : ، با عنوان ) 2007( 4و آننسون 3هاي تحقیق الهییافته 

سیستم بازنشستگی ایالتی در  125براي نجات سیستم بازنشستگی کارکنان دولت ضروري است؟ با بررسی 
است، لذا  ) معینمزایاي (ي بدهی هاي دولت امریکا سیستم بازنشستگیدهد که علت عمدهامریکا،نشان می

  . کنندپیشنهاد اصالح سیستم بازنشستگی را مطرح می
براي  هفت کشور، امریکا، ژاپن،   ٧هاي همپوشانی نسلی،  بر اساس مدل) 1998 (٦و مریته  ٥هاودینگ

سازي هاي این تحقیق، کاهش شبیه. فرانسه، کانادا، ایتالیا، انگلستان، و سوئد، تحقیقاتی انجام دادند
  .   کنندسخاوتمندي نظام بازنشستگی عمومی را براي کاهش بار مالی تعهدات آینده را پیشنهاد می

 ١١دهد، که چرا مدل  سه رکنی، نشان می)2006(  ١٠، و ماروتو٩، هاولینگ ٨هاي تحقیقی ویلیامسونیافته
ود، مورد پذیرش قرار که با میراث سیاستی کشور روسیه ر ناسازگار بپیشنهادي بانک جهانی، به رغم این

فشارهاي اقتصادي داخلی و . بر این اساس،  چندین عامل در پذیرش مدل سه رکنی تاثیر داشته است. گرفت
هاي اقتصادانان نئولیبرال و متخصصان که با موسسات خارجی ناشی از سازمان هاي بین المللی مالی، شبکه

. د، در فرآیند پذیرش این مدل نقش اساسی داشتویژه بانک جهانی در تعامل بودنمالی بین المللی به
  .  همچنین این تحقیق، ساختار دهی مجدد با جهت گیري به سوي مدل مشارکت معین مطرح می کند

                                                        
١ - Victor Corbo 
٢ - Klaus Schmidt- Hebbel 
٣ -Lahey 
٤ -Anenson 
٥ -Hviding 
٦ -Merette 
٧ -Overlapping generations(OLG) 
٨ -Williamson 
٩ -Howling 
١٠ -Maroto 
١١ -Multi-pillar pension Model 
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بسیاري از تحقیقات پیشین در سطح بین المللی و یا ملی، بر عوامل درون سازمانی از قبیل محاسبات 

کنند در واقع این تحقیقات تالش می. کنندینه سازي تاکید میها براي بههاي کمی، تکنیکآکچوائري، روش
برخی دیگر از تحقیقات از قبیل . جستجو کنند) هاي بازنشستگیصندوق(راه حل در همان محل ظهور مساله 

هاي هاي بازنشستگی و یا اقتصاد سیاسی اصالحات بازنشستگیمطالعات اثرات اقتصاد کالن اصالح سیاست
اما گاهی تبار مساله بازنشستگی به مثابه یک پدیده . اندسازمانی را مد نظر قرار دادهمل برونبازنشستگی، عوا

تر پدیده، هاي عمیقتر از اقتصاد سیاسی، یعنی در الیههاي بازنشستگی و عمیقاجتماعی، فراتر از صندوق
تر مثابه پدیده اجتماعی در سطح عمیقبنابراین تحلیل بازنشستگی به . هاي معنایی و گفتمانی ریشه داردنظام

رو، این تحقیق در تکمیل تحقیقات قبلی، ابعاد از این. رودشمار میهاي تحقیقات پیشین بهگفتمانی، از کاستی
  .دهدهاي بدیل را مورد بررسی قرار میمنظور ساخت آیندهتحلیل گفتمانی بازنشستگی به

 
  بررسی  مفهومی و نظري بازنشستگی

گی به مثابه یک پدیده اجتماعی مدرن زیر مجموعه مقوله تامین اجتماعی قرار گرفته است؛ بر این بازنشست
  .اساس، الزم است پیش از پرداختن به مفهوم بازنشستگی، مفهوم تامین اجتماعی مورد واکاوي قرار گیرد

ا تاکید بر جبران درآمد است در دایرالمعارف بریتانیکا، تامین اجتماعی به معناي امتداد سطح درآمد و معیشت ب
اي است که توسط ، به معناي برنامه١، در حالی در تعریف اساسنامه اتحادیه بین اللمللی تامین اجتماعی]24[

حمایت  ...و  بازنشستگی، بازماندگیحوادث ناشی از شغل، بیکاري،  قوه مقننه، اعضاي جامعه را در مقابل بروز
شود، همچنین تامین اجتماعی تامین اجتماعی تاکید می  وجه اجباري بودن در تعریف ایسا، بر]. 24[کند می

  . دال بر حق عمومی و اجتماعی بودن دارد
در قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی به معناي عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن 

ایطی است که درآن  توان کاري  فرد به تعبیر دیگر، بازنشستگی شر. بازنشستگی در قانون، تعریف شده است
دهد و به یابد، یعنی قدرت و توانایی سابق را براي فعالیت از دست میبه صورت قابل توجهی کاهش می

  . هایی براي ادامه زندگی نیاز داردحمایت
هاي بازنشستگی داراي تاریخی طوالنی هستند، در واقع سیستم هاي مدرن بازنشستگی نوعی واکنش طرح

تحوالت اجتماعی و اقتصادي قرن نوزدهم هستند که در طی آن افراد از ساختارهاي خانوادگی سنتی و  به
  ].30[ کشاورزي خارج شده، الزم بود تا ساختارهاي رسمی جایگزین گردد

، ٢آندرسن-هاي رفاهی بررسی شوند، بر اساس نظر اسپینگهاي بازنشستگی در ارتباط با نظاماگر سیستم 
ظام رفاهی را  قابل شناسایی است، نظام رفاهی لیبرال که از نظر دسترسی به استانداردهاي زندگی سه گونه ن

مشارکتی، که سطح دسترسی به  -هاي رفاهی صنفیدر دوران بازنشستگی، دیدگاه حداقلی دارد، نظام
شود، و یین میاستانداردها، در حد متوسط است و بر اساس مشارکت، اتحادیه ، اصناف، و سایر طرف ها تع

                                                        
١ -International Social Security Association(ISSA) 
٢ -Esping-Andersen 
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 شوددمکراسی، که ارایه مزایاي دوران بازنشستگی گسترده و سخاوتمندانه تعیین می -ها رفاهی سوسیالنظام

]29.[  
هاي بازنشستگی هاي مختلفی است و بر مبناي آن، نظام شایان ذکر است، بازنشستگی داراي الگوها و طرح

بندي است؛ الگوهاي مذکور به ترکیبی از آنها، قابل تقسیمها یا  اغلب کشورها بر اساس یکی از الگوها و طرح
  : باشد شرح ذیل می

در این الگو مزایاي بازنشستگی از طریق فرمولی به حقوق و دستمزد، مدت  :1الگوي مزایاي تعریف شده
ی این الگو که در بسیاري از کشورها رایج است، در ایران مبناي حقوق بازنشستگ.  شوداشتغال، مرتبط می

هاي آخر خدمت و یا طول دوره خدمت است که با اعمال ضرایب و هاي شاغلین در سالمیانگین دریافتی
 ].6[ شودفرمولهاي خاصی محاسبه می

معین ) پرداخت حق بیمه(در این الگو مزایا و حقوق بازنشستگی بر اساس مشارکت: 2الگوي کسور تعریف شده
در این نظام، . کنند ان از الگوي کسور تعریف شده استفاده میبرخی از کشورهاي جه]. 41[شود تعیین می

گردد در این اي که از طرف ذینفع پرداخت شده است، محاسبه میحقوق بازنشستگی بر اساس حق بیمه
ها گذارينظام، حقوق بازنشستگی ممکن است بر اساس میزان کسورات پرداخت شده یا سود ناشی از سرمایه

 3ممکن است به صورت اندوخته گذاري کامل DCبه ذکر است، تامین منابع مالی در نظام الزم . شودمحاسبه 

 .باشد
در ) سهم کارمند و کارفرما(در این نظام کسورات افراد:  4)گذاري کاملاندوخته(الگوي کسورات تعریف شده

ري شده توسط آو شود، این کسورات جمعهاي شخصی آنها ثبت و بر روي کسورات دیگر اندوخته میحساب
 ].6[ شود گذاري و در آغاز بازنشستگی هر فرد، سهم او از منابع موجود مشخص میمدیریت صندوق سرمایه

و سایر  ٦، سازمان بازنشستگی کشوري٥هاي کشور از جمله سازمان تامین اجتماعیدر ایران، صندوق
سازمان تامین اجتماعی هر دو بخش . کنندهاي اختصاصی از الگوي مزایاي تعریف شده استفاده میصندوق

شایان . عمومی و خصوصی بازنشستگی را بر عهده دارد، و سازمان کشوري نیز بخش دولتی را برعهده دارد
ذکر است صندوق هاي بازنشستگی با توجه به چالش هاي فرارو،  باید براي  نیل به پایداري مالی اصالح 

  ].45[شوند 
توانند بر یعنی این سیاست ها می. نشستگی، بعد اقتصاد کالن آن استهاي مهم سیاست بازیکی از جنبه

بررسی تجربی اصالحات بازنشستگی در کشور شیلی . ها تاثیر قابل مالحظه داشته باشنداقتصاد کالن کشور
 گذاري، بهبود اشتغال کل، بهبودانداز و سرمایهنشان داد که اصالحات در این کشور، بر افزایش نرخ هاي پس

بهره وري  نیروي کار، افزایش فعالیت در بخش رسمی و کاهش فعالیت در بخش غیر رسمی بطور معناداري 
جا که صندوق هاي بازنشستگی با ذخایر بلندمدت سر و کار دارند و بنابراین، از آن]. 28[تاثیر گذاشته است  

                                                        
١ -Defined Benefit-Pay As You Go(DB_PAYG) 
٢ -Defined Contribution(DC) 
٣ -Fully Funded(FF) 
٤ -DC-FF 
٥ -Social security Organization(SSO) 
٦  - Civil Servants Retirment Organization(CSRO) 
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هاي بازنشستگی را براي وان سیاستتگذاري این ذخایر بلندمدت است، در ایران نیز میبازه زمانی سرمایه

  .مدت بکار بستتاثیرگذاري بر اقتصاد کالن  و ایجاد لنگرگاهی بلندمدت براي مقابله با نوسانات کوتاه
هاي بازنشستگی چسبندگی آنها به ساختارهاي هاي عمومی از جمله سیاستهاي مهم سیاستیکی از جنبه 

  3هاي سیاستی، معتقدند که ساختار دولت و میراث٢سکاچپولو ا ١ویر. پیشین و میراث هاي سیاستی است
در واقع پذیرش میزان تغییرات سیاستی و قبول . گذارندهاي عمومی میتاثیر غیر قابل انکاري بر سیاست

  ].42[هاي سیاستی است لت و میراثهاي نو به شدت تحت تاثیر ساختارهاي پیشین دوایده
براي بسیاري از کشورهاي اروپاي شرقی، و  4جاي مانده از دولت رفاه کمونیستهاي نهادي به بنابراین میراث

ترین عوامل هاي نهادي به جاي مانده از نظام هاي رفاهی اقتصادهاي وابسته به نفت، از مهمو میراث
  . تاثیرگذار بر اصالحات سیاست هاي بازنشستگی خواهند بود

هاي بازنشستگی، در بدین ترتیب، در سیاست. نشستگی استهاي بازاقتصاد سیاسی نیز از جنبه هاي سیاست
کنار ساختارهاي دولت، دخالت هاي سیاسی سازمان هاي بین المللی، و مباحث سیاستی در این سازمان ها از 

بررسی وضعیت روسیه نشان . گذارندگذاران، بر فرایند سیاست،  تاثیر مینفعان، سیاستطریق نفوذ بر ذي
چه مدل سه رکنی پیشنهادي بانک جهانی با میراث سیاستی ناسازگار بود، اما به دلیل دهد که اگر می

فشارهاي ناشی از ترویج فرهنگ شبکه هاي نئولیبرال در داخل کشور، و فشار نهادهاي بین المللی از طریق 
  ].44[شود کارشناسان مرتبط با آنها، این مدل در روسیه پذیرفته می

اگر   ،٥بر اساس دیدگاه ببالوي.  نفتی مهمترین نقش را در اقتصاد سیاسی داشته است اما در ایران درآمدهاي
در کشورهاي ]. 25،39[درصد از محل رانت باشد، آن دولت رانتیر است  42اگر درآمدهاي دولتی حداقل 

ها به منابع نفتی، و تامین کسري صندوق هاي وابسته به نفت، ممکن است به دلیل دسترسی دولت
گی از طریق منابع عمومی، هیچ گونه التزام و تعهدي براي اصالح سیاست با رویکرد بین نسلی بازنشست

گذاران را به بنابراین براي ایجاد التزام و تعهد براي اصالحات سیاستی، الزم است توجه سیاست. شکل نگیرد
  .  بلندمدت جلب کرد ماهیت روندي بودن، و افزایشی بودن وابستگی صندوق ها، و انباشت تعهدات در افق

  
  چهارچوب روشی تحقیق - 3

  6تحقیق حاضر، به روش کیفی و با استفاده از نظریه و  روش تحلیل گفتمان، آن هم بر مبناي نظریات الکالو
اي در از نظر الکالو و موفه، گفتمان کلیتی است که درآن هر نشانه .به انجام رسیده است 7و موفه  6الکالو

هاي در واقع گفتمان یعنی فروکاستن حالت. شودها تثبیت میاط با سایر نشانهقالب یک  بعد و از طریق ارتب
هاي ممکنی را که گفتمان به حاشیه رانده است، ممکن، تالشی است براي خلق نظام واحد معنایی، آنها حالت

                                                        
١ -Wier 
٢  - Skocpol 
٣ -Policy Legacies 
٤ -Communist Welfare State 
٥ -Beblawi 
٦- Ernesto LacLau  
٧- Chantal mouffe  
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ویژه شکل هاي در واقع یک گفتمان از طریق تثبیت نسبی معنا حول گره گاه  .نامندمی  ١را میدان گفتمانی

هاي عمومی از قبیل بازنشستگی  نوعی سازه گفتمانی در این منظر همه چیز از جمله سیاست]. 34[گیرد می
قابل درك ) هاي سیاسی و اجتماعیگفتمان(تر ، که  به مثابه جزئی از یک نظام معنایی گستردهرودبشمار می

  . و فهم است
  : شودالکالو و موفه، توضیح داده می بنابراین چند اصطالح مرسوم در تحلیل گفتمان

اي ایجاد چنان رابطه... کنشی است که میان عناصر مختلف مانند مفاهیم، نمادها، رفتارها و:  2بندي مفصل
بنابراین، آن کلیت ساختار یافته . شود که هویت اولیه آنها دستخوش تحول گردد و هویت جدید برساخته شود

  ].33[  گیردولفه هاي گوناگون شکل میبندي میان مدر اثر عمل مفصل
این نشانه، . اي است که به تثبیت موقت رسیده استدال مرکزي آن نشانه: ٣گاهدال یا نقطه مرکزي یا گره

 شوندبندي میکنند، وحول آن مفصلها در سایه آن نظم پیدا میگاه مرکزي است که سایر نشانهیک گره
]34.[  

هستند که هنوز معناي آنها تثبیت نشده است، یعنی قابلیت داشتن معناهاي هایی عناصر نشانه: ٤عناصر
کنند از طریق تقلیل چند معنایی و تثبیت کامل یک معنا، عناصر را به گفتمان ها تالش می. چندگانه را دارند

  ].33[تبدیل کنند  ٥لحظه، وقته، یا  بعد
هستند که در چهارچوب گفتمانی بر معانی خاص ...، مفاهیم، اشخاص، عبارت، و نمادها،  ٦دال: دال و مدلول

  ].12[کند ، معنا، و مصداقی است یک دال بر آن داللت می ٧کنند، و  مدلولداللت می
 هايدر نظریه گفتمان، عنصرهایی را که به روي انتساب معانی گوناگون باز هستند، را دال:   ٨هاي شناوردال

-هاي مختلف تالش میهایی هستند که گفتمانهاي شناور، نشانهدال]. 35، 36[شود شناور گفته می هاي
گفتمانها براي تثبیت معنا بر سر این دال . کنند تا به روش خود ، معناي مورد نظر خود را بر آنها تثبیت کنند

  .کنندها با هم کشمکش می
]. 37[د مدلول هستند، نوعی تهی بودن و کمبود در دال ها است هایی که فاقیعنی دال  9دال خالی: دال خالی

هاي موجود در گفتمان مسلط بوده که پس از  قراري ها، تقاضاها و بی این دال ها نشانه بحران]. 37[
ساختارشکنی گفتمان مسلط، معموالً در جاي دال مرکزي گفتمان جدید قرار گرفته و مفصل بندي گفتمانی 

  .ردگی جدیدي حول آن شکل می
هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، که به صورت  شایان ذکر است برنامه 

رسد، جهت  می مجلس شوراي اسالمیوقت تنظیم، و در قالب قانون  به تصویب  دولتساله و توسط  پنج
دهند، لذا در این گیري هاي اساسی را نسبت به موضوعات عمومی از جمله مقوله بازنشستگی نشان می

                                                        
١ - the field of discursivity 
٢-  Articulation 
٣  - Nodal Point 
٤  -  Elements 
٥ - Moment 
٦- Signifier 
٧- Signified 
٨ - Floating signifiers 
٩- Empty signifier 
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به عنوان   1ه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرانهاي توسعتحقیق، متون قوانین برنامه

  : گیرد به شرح ذیل را در بر می ٢جامعه آماري شامل پنج برنامه. گیردجامعه آماري ، مورد تحلیل قرار می
به ) 1373تا  1368(که در بین سالهاي ) تبصره 52 در یک ماده واحده ومشتمل بر ( قانون برنامه اول توسعه

 .اجرا درآمد
) 1378تا 1374(که در برهه زمانی سالهاي ) تبصره 101مشتمل بر یک ماده و ( قانون برنامه دوم توسعه

 .اجرایی گردید
 .اجرا شد) 1383تا 1379( که در طی سالهاي) تبصره 57ماده و  200مشتمل بر (  قانون برنامه سوم توسعه

به اجرا در  )1388 -1384(که در بین سالهاي )تبصره 34و ماده  211مشتمل بر ( قانون برنامه چهارم توسعه
 . آمد

 -1390( که مقرر گردیده بود طی سالهاي) تبصره 30ماده و  197مشتمل بر ( قانون برنامه پنجم توسعه
  .گردد اجرایی ) 1394

 
  هاتحلیل یافته

نتایج حاصل از تحلیل گفتمان مفهوم بازنشستگی در متون برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوري اسالمی ایران که بازگوکننده رویکرد گفتمانهاي پس از انقالب به این مقوله بوده است، بدین شرح 

  : است
  )برنامه اول و دوم توسعه(بازنشستگی در گفتمان سازندگی

به مثابه دال ارشد و برتر گفتمان جمهوري اسالمی و عامل اصلی انسجام درونی گفتمان ) ره(ینیامام خم 
شد، اما بعد از انقالب اسالمی، داراي چنان نفوذي بود که هرگونه مساله با رجوع به ایشان حل و فصل می

هاي بین خرده گفتمانها و مرزهاي غیریت ، زمینه براي برجسته شدن تفاوت1368ارتحال ایشان در سال 
هاي نو، ظهور کرده، و رویکردهاي سیاسی کشور در نتیجه گفتمان هاي جدیدي با دال. درون نظام فراهم شد

هوادار مالکیت خصوصی، عدم دخالت دولت (دو گروه موسوم به راست سنتی 1368در سال ]. 17[را رقم زدند 
وه موسوم به چپ سنتی که به خط امام شهرت داشتند و گر...)در اقتصاد، عدم کنترل تجارت داخلی و خارجی

و طرفدار نوعی خاص از اقتصاد اسالمی، اصالحات ارضی، قسط و عدالت، ملی کردن تجارت خارجی، منع 
که این اختالفات تا زمان (آرایی کردندبودند، در مقابل هم صف...ثروت اندوزي، مداخله دولت در اقتصاد و
                                                        

  .شود وقت تنظیم می دولتساله و توسط  که به صورت برنامه پنجهاي توسعه، سیاست هاي کالنی هستند  برنامه  -1
که مصادف بود با دوره فعالیت دولت سید علی خامنه اي و حاکم بودن گفتمان انقالب ) 1366 - 1362(در برهه زمانی سالهاي -  2

برنامه اي موسوم به برنامه صفر توسعه در صدر برنامه ها و دستور کارهاي دولت قرار اسالمی بر فضاي سیاسی و اجتماعی کشور، 
داشت؛ اما، به دلیل عدم توفیق این دولت در ارائه الیحه برنامه مذکور به مجلس و به تبع آن عدم تصویب و قانونی شدن آن، هیچ متن 

فر توسعه نمی باشد، به این جهت امکان طرح این برنامه در کنار سایر برنامه مدونی از این برنامه قانونی و قابل طرح به عنوان برنامه ص
 . هاي توسعه، مبناي تحلیل گفتمان تحقیق حاضر قرار گیرد
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گیري آمدهاي حاصل از پایان جنگ نیز در شکلالبته پی) و برجسته نشده بودحیات امام هرگز چنین جدي 

در این سال، سرانجام گرایش اول توانست بر گرایش دوم غلبه ]. 7[هاي جدید تاثیر مهمی داشت گفتمان
بنابراین، گفتمان جدیدي ]. 3[  هاي سیاسی کشور را در راستاي توسعه اقتصادي سوق دهدگیريکند، و جهت

یابد، باور اصلی این گفتمان این بود که در سایه توسعه اقتصادي، امکان مبنی بر سازندگی در کشور تسلط می
گیري در برنامه اول توسعه، عبارت شود، و برهمین اساس، مهمترین جهتاستقالل، عدالت وغیره فراهم می

یارانه ها، تک نرخی کردن ارز،  بود از سیاست تعدیل اقتصادي بود با جنبه هایی از قبیل کاهش تدریجی
درصد فراوانی ها،  50با توجه مجموع گفتارهاي هاشمی،  که توسعه اقتصادي با ].  2[واقعی کردن قیمت 

توان ادعا کرد که مهمترین دغدغه دولت هاشمی، توسعه اقتصادي مضمون، می 975فراوانی از  487یعنی 
آذر  15د روز پس از تحلیف ریاست جمهوري در تاریخ هاشمی در سخنرانی که حدود یکص]. 5[بوده است 

در دیدار با نمایندگان مجلس شوراي اسالمی انجام شد،  در باره برنامه اول توسعه، بر تولید،  و جذب  1368
در هفته دولت، در  1/6/1371ایشان درتاریخ ]. 20[ورزد گذاري براي نجات جامعه از فقر تاکید میسرمایه

کنند که براي رفع فقر عمومی باید تولید و کارخانه ها فعال شوند، و براي زیونی،  اعالم مییک برنامه تلوی
هاشمی، در مراسم  تحلیف ]. 21[کنندگان باید از طریق تولید، بازارها را از کاال اشباع کرد حمایت از مصرف

ها و جوسازي ست توفان، اعتالي کشور را موضوعی مهم شمرده است که ممکن ا 1372مرداد  13در تاریخ 
او براي ساختن محیطی آرام براي تولید، بر دوري از ماجراجویی در سیاست . ها مانع از تشخیص مردم شوند

در واقع وضعیت آسیبی در گفتمان توسعه اقتصادي، زمانی است که فقدان تولید ].  22[خارجی تاکید می کند 
شود، و وضعیت مطلوب حالتی است که تولید و می... و است که این خود منجر به فقر، تورم، عقب ماندگی

  .  شودمی..گذاري بیشتر، منجر به رفاه، وفور، سازندگی وسرمایه
. توان مدعی شد که روح حاکم بر گفتمان سازندگی، تولید و توسعه اقتصادي استبا توجه به مطالب فوق، می

سایر نشانه هاي مهم . است "لید و توسعه اقتصادي تو"ترین نشانه و اصلی ترین دال، بر همین اساس پررنگ
واقعی کردن قیمت "،  "سازيخصوصی "،  "تعدیل اقتصادي "،  "رشد و سازندگی"این گفتمان از قبیل 

دیگر نشانه هایی هستند که مفصل  "دولت نیرومند حامی بازار "، و  "توسعه اقتصادي دولت محور"، "ها
بر همین اساس شرط فقر زدایی،  وگسترش تامین اجتماعی با . دهندمی بندي معنایی این گفتمان را شکل

در  این گفتمان بین . اهتمام به تولید، اشتغال، و کار است)  از جمله بازنشستگی(تمام زیرمجموعه هاي آن
رفاه، تامین اجتماعی، کاهش فقر عمومی، و تولید همگرایی بسیار نزدیکی وجود دارد از آنجا که نشانه 

توان می باید به عنوان روح این دوره ، محور همه اقدامات قرار گیرد، "تولید و توسعه اقتصادي "زيمرک
ي  ي تولید و پشتوانهپشتوانه"ي مرکزي گفتمان بازنشستگی در دوره سازندگی را نیز مدعی شد که  نشانه

  .است "توسعه اقتصادي
دو برنامه اول و دوم توسعه به تصویب  1376تا  1368با روي کار آمدن دولت سازندگی در محدوده زمانی 

در برنامه اول توسعه، اگر چه هیچ تبصره اي به صورت مجزا به بازنشستگی نپرداخته است، اما با توجه . رسید
که ریشه در ) هاي استکه مقوله بازنشستگی هم از  زیرمجموعه(گیري دولت به تامین اجتماعیبه جهت

   .رد، رویکردهاي سازندگی در برنامه اول توسعه نیز نمود پیدا کرده استقانون اساسی دا 29اصل 
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  بازنشستگی در قانون برنامه اول  - 1جدول 

  مضمون  تبصره  برنامه توسعه  ردیف

  تالش در جهت تأمین عدالت اجتماعی اسالمی  هدف کلی برنامه  برنامه اول  1

خط  5 -4بند   برنامه اول  2
  مشی هاي برنامه

قانون  29اجتماعی بر اساس اصل  تدوین چهارچوب نظام تأمینتهیه و 
  اساسی  و زمینه سازي اجراي این اصل

خط  5-6بند   برنامه اول  3
  هاي برنامهمشی

هاي آسیب  اجتماعی با اولویت روستائیان، عشایر و گروه هاي تعمیم بیمه
  پذیر

  
- بندي تامین اجتماعی، و گروه هاي آسیب در این نظام معنایی سه نشانه شامل، عدالت اسالمی، چهارچوب

. ، مفصل بندي معنایی را شکل داده است "پشتوانه تولید بودن"حول دال مرکزي ) روستائیان و عشایر(پذیر
،  اوالً،  با توجه به این "حمایت از بیمه روستائیان و عشایر "ي در توضیح این نشانه ها باید گفت که نشانه

یر نقش مهمی و اساسی در تامین مواد غذایی، مواد خام و اولیه مورد نیاز کشور را که جمعیت روستایی و عشا
بر عهده دارند، حمایت از آنها به نوعی حمایت از پتانسیل هاي بالقوه طبیعی کشور و حمایت از تولید است، از 

اقشار مستضعف گویی به مطالبات مردمی و توان نوعی پاسخپذیر را میطرف دیگر حمایت از اقشار آسیب
تالش براي عدالت اجتماعی  "ي نشانه. تعبیر کرد که ریشه در گفتمان انقالب اسالمی و میراث سیاستی دارد

از دال . توان  تعهد دولت به قانون اساسی ، و میراث سیاستی نظام جمهوري اسالمی معنا کردمی "اسالمی
تعریف و تهیه  "رفت،شمار میانه کمبود بههاي مهم که در گفتمان قبلی به عنوان دال خالی و یا نش

سازي برجسته. است) از جمله بازنشستگی(مشخص از تامین اجتماعی با تمام زیرمجموعه هایش "چهارچوب
نیاز به  29را می توان چنین توضیح داد که براي اجرا و عملیاتی سازي اصل   "چهارچوب بندي"ي نشانه

شرایط . قانون را اجرا کرد 29ون تهیه چهارچوب نمی توان اصل یعنی بد. یک چهارچوب مشخص بوده است
توان عوامل ، می 29هاي جنگ، و محدودیت منابع در کشور را براي اجراي تمام عیار اصل بازسازي ویرانی

  .زمینه اي این نشانه دانست
اي در حوزه درمان هبا توجه به این که در برنامه اول توسعه، دولت هاشمی عمدتاً بر بعد حمایت هاي بیم

تاکید داشت، انتقاداتی در زمینه کمبود حمایت هاي اجتماعی دولت به دنبال داشت، بر این اساس دولت 
اي،  هاي بیمه در واکنش به انتقادات و کاهش فشارآن، و با آغاز به کار دولت ششم عالوه بر حمایت سازندگی،

در حد فاصله برنامه اول و دوم توسعه، . تعریف نمود هاي اجتماعی را نیز در حوزه تأمین اجتماعی حمایت
درصد در  4/49رخدادهایی از قبیل رشد مثبت در برخی از بخش هاي اقتصادي، کاهش نرخ تورم ساالنه از 

، افزایش بودجه دولتی که برآیند این تحوالت، تخصیص بودجه 1375درصد در سال   2/23به  1372سال 
  .دبیشتر در حوزه بازنشستگی بو
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  بازنشستگی در قانون برنامه دوم توسعه  - 2جدول 

  مضمون  تبصره  برنامه توسعه  ردیف

  برنامه دوم  1
  1بند 

  هاي خط مشی

نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و 
  معلولین عادي و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

  بازنشستگیپرداخت دیون دولت به صندوق   43  برنامه دوم  2

تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان و استرداد سهم الشرکه آنان در   63  برنامه دوم  3
  هنگام بازنشستگی

  
در برنامه دوم توسعه، در واکنش به انتقادات در زمینه کمبودهاي حمایت هاي اجتماعی، و با توجه به بهبود 

زمینه حمایت از جانبازان، ایثارگران، شاغلین هاي خالی برنامه اول، در بودجه دولتی، تالش شده است تا دال
  . مشاغل سخت و زیان آور، آموزگاران و فرهنگیان، و صندوق هاي بازنشستگی جبران گردد

شایان ذکر که اگر چه نشانه هاي حمایتی در این گفتمان به نوعی ادامه نشانه هاي حمایتی در گفتمان هاي 
و متفاوت بودن دال مرکزي، نظام معنایی متفاوتی  بر رویکرد هاي بندي، پیشین است، اما به دلیل نوع مفصل

در گفتمان قبل از سازندگی . دهدشود و این حوزه را به جهت متفاوتی سوق میسیاستی بازنشستگی حاکم می
بندي شده بود، نشانه هاي حمایتی براي کاهش مفصل "کاهش فاصله طبقاتی "که نظام معنایی آن حول 

طور مستقیم براي پشتیبانی از بوده است، اما در گفتمان سازندگی، نشانه هاي حمایتی یا به فاصله طبقاتی
طور غیر مستقیم براي کاهش بار انتقادات، و تلطیف فضاي شد و یا بهتولید و توسعه اقتصادي برجسته می

بندي کسان، در مفصلبنابراین  نشانه هاي حمایت ها ی. گرفتسیاسی به منظور راه اندازي تولید صورت می
  .کنندهاي متفاوت، معناي متفاوت پیدا می

هاي پس از انقالب چگونه بازنمایی شده در راستاي پاسخ به سوال تحقیق، که مفهوم بازنشستگی در گفتمان 
ها حاکی از این است که بازنشستگی در دوره سازندگی با توجه نشانه اصلی آن یعنی تولید و است؟ یافته

ها، ، بازنمایی شده است، که براي کاهش تنش"پشتوانه تولید و توسعه اقتصادي "اقتصادي، به معناي توسعه 
  .   سازد و تلطیف فضاي کشور براي نیل به تولید و توسعه نشانه هاي حمایتی را  نیز وارد مفصل بندي می
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  )برنامه اول و دوم توسعهبر اساس قانون (مفصل بندي بازنشستگی  در گفتمان سازندگی -  2شکل 

توان به شرایط آن برهه اي در این گفتمان، میبیمه-هاي اقتصاديدر توضیح  چرایی شکل نگرفتن نشانه
عواملی از قبیل جوان بودن هرم سنی جمعیت، مطرح نبودن بحران پیري و نبود بحران . زمانی اشاره کرد

هزینه بازنشستگان در بودجه کشور و غیره ، هاي مالی صندوق هاي بازنشستگی، پایین بودن سهم 
  . کردبیمه اي را منتفی می -موضوعیت نشانه هاي اقتصادي

در واقع توسعه اقتصادي در . هاي گفتمان سازندگی، توسعه اقتصادي با محوریت دولت استیکی از ویژگی
اگرچه دولت دال ها و . این گفتمان یک فرایند طبیعی نیست، بلکه یک برنامه و  پروژه اي دولتی است

کاهش  "،  "تعدیل اقتصادي "،  "تمرکززدایی "،  "، رشد اقتصادي "سازيخصوصی"مفاهیمی از قبیل 
آورد، اما به دلیل این که  سرشت این توسعه گرد می "تولید و توسعه اقتصادي "را  حول  "کسري بودجه

کز زایی، حمایت از اقشار محروم در مقابل دولت محور است، بین دال هایی مثل تمرکزگرایی در مقابل تمر
. ، همراه است"تمرکز گرایی  مدیریت دولتی "با   "دولت محور بودن". گرددرشد اقتصادي تناقض ایجاد می

سازي و تعدیل اقتصادي با برداشت از بانک جهانی وصندوق بین المللی پول که با از طرف دیگر، خصوصی
تمرکز گرایی  مدیریت "تاثیر . بر حذف و یا حداقل سازي دولت تکیه داردگفتمان نئولیبرال نزدیکی دارد، 

. بر بازنشستگی را باید در شکل نگرفتن بخش خصوصی براي تامین منابع بازنشستگی  جستجو کرد "دولتی
هاي بازنشستگی با توجه به تمرکز گرایی دولتی، در افق در واقع سیاست هاي مالی دولت درقبال صندوق

بنابراین، . لندمدت موجب وابستگی صندوق ها به دولت، و انباشت تعهدات براي نسل هاي آینده استزمانی ب
توسعه  "توان مدعی شد کهاز منظر تمرکزگرایی دولتی و تاثیر آن بر بازنشستگی و تعهدات آینده، می
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مد نظر قرار نگرفته  یعنی تغییرات و تحوالت و روندهاي آینده، در آن. این گفتمان تک سویه است "اقتصادي

  . است
  )برنامه سوم و چهارم توسعه(بازنشستگی در گفتمان اصالحات

هاي خالی از نوع مطالبات سیاسی تمرکز بر توسعه اقتصادي در گفتمان سازندگی، موجب پدیدار شدن دال
ال با افزایش تقاضاهاي سیاسی و آزادي، فضاي سیاسی و اجتماعی کشور به سمتی رفت، که د. گردید

تدریج دچار تزلزل گردید و زمینه را براي ظهور و تکوین مرکزي گفتمان سازندگی، یعنی توسعه اقتصادي به
با ریاست جمهوري  1376دوره گفتمان اصالحات از خرداد . گفتمان جدیدي موسوم به اصالحات مهیا گردید

توان ان اصالح طلبی را میریشه شکل گیري گفتم. ، ادامه یافت1384سید محمد خاتمی آغاز و تا سال 
هایی از نوع آزادي و جامعه استقبال طبقات جدید شهري، روشنفکران، دانشگاهیان، زنان، و جوانان از دال

پایگاه اجتماعی این گفتمان ]. 10[محسوب کرد ) هاي خالی و نشانه کمبود گفتمان سازندگیدال(مدنی
مجمع (مدرن، بخشی از نیروهاي موسوم به چپ سنتیعبارت بود از طیفی وسیع از طبقات متوسط جدید و 

هاي تحلیل سخنرانی]. 4[و نیروهاي جدید مثل جبهه مشارکت، و کارگزاران درون دولت ...) روحانیون مبارز و
 50، ) 1451(دهد که از مجموع مضامین گفتارهاي خاتمی، نشان می)به عنوان ریس دولت اصالحات(خاتمی 

-ترین هدف ایشان را تشکیل میوسعه سیاسی اختصاص دارد که مرتبه اول و مهمدرصد مضامین به مقوله ت
،  دوم خرداد حماسه حضور مردم در انتخابات، و 1377خاتمی در اولین سالگرد دوم خرداد در سال ]. 4[دهد 

کید کند، و بر مالزمت دین و عدالت و آزادي تاسوم خرداد که آزاد سازي خرمشهر است، را همسان سازي می
ترین وظیفه را سیر به سوي ایشان در سخنرانی مربوط به الیحه برنامه سوم توسعه، مهم]. 14[  ورزدمی

هاي حاکمیت قانون، داند که الزمه  این سیر، برنامه جامع، با ویژگیاي عادل و فاضل و مستقل میجامعه
هوري، با توجه به جایگاه فاعلی او در مراسم تحلیف دوره دوم ریاست جم]. 15[است ... مشارکت جویی و

مخاطبان، مجموعه نظام و کارگزاران را براي استقرار و نهادینه شدن گفتمان مورد نظر خود مورد مخاطب 
  ].16[دهد قرار می

توان مدعی شد که گفتمان اصالح طلب تالش کرده است تا توسعه سیاسی و با توجه به مطالب فوق، می 
رفت، به عنوان دال شمار میین دال تهی و نشانه کمبود در گفتمان سازندگی بهترجامعه مدنی را  که مهم

آن  طلب،در درون گفتمان اصالح "توسعه سیاسی "ي برتر و نشانه مرکزي انتخاب نماید، بنابراین نشانه
 "، "اصالحات "، "جامعه مدنی"هاي مهم این گفتمان از قبیل است که سایر نشانه 1اينقطه بلورینه شده

، حول این نشانه درخشان مفصل بندي "مشارکت و حق راي "و  "مردم ساالري"، "گراییقانون"، "آزادي
بر همین اساس شرط حل مشکالت کشور اعم از اقتصادي، اجتماعی و غیره  مبتنی بر توسعه . اندمعنایی شده

هاي کشور را نه از درون یک دولت هکند تا پیشبرد برنامدر واقع این گفتمان تالش می. سیاسی است
. اقتدارگرا، بلکه از طریق نهادهاي مدنی، مشارکت شهروندان و در یک کالم جامعه مدنی محقق سازد

                                                        
١ -Crystallized 
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، یعنی بنابراین الزم است تا همه اقدامات و برنامه هاي این دوره را با توجه به این نشانه مرکزي و درخشان

  . توسعه سیاسی تفسیر کرد
فصل و  26بخش،  3برنامه سوم توسعه شامل . هاي سوم و چهارم توسعه به تصویب رسیدره، برنامهدر این دو

ترین قوانین توسعه  را باید یکی از مفصل گردیدتهیه  ،)1379 -1383(سال  5اجرا در مدت  که براي ماده199
هاي  از میان برنامه عمل آمده حاکی از آن است کههاي بهبررسی. انقالب اسالمی دانستپیروزي پس از 

تر  توسعه جمهوري اسالمی ایران، برنامه سوم، در مقایسه با دو برنامه توسعه قبلی، با اهتمام بیشتر، موشکافانه
نظام جامع تأمین «تر به مقوله بازنشستگی نگریسته است؛ چرا که در این برنامه برقراري  ریزي شده و برنامه
هاي اساسی  مشیبه عنوان یکی از خط) باشد پیرامون بازنشستگی نیز میکه در برگیرنده مباحث (، 1»اجتماعی

هاي عنوان یکی از نشانهتوان از آن به که میطوريسازي شده است؛ به و دال خالی گفتمان پیشین، برجسته
  .مهم در برنامه سوم توسعه یاد کرد

  

  بازنشستگی در قانون برنامه سوم توسعه  -3جدول  

  مضمون  ماده  توسعهبرنامه   ردیف

تاکید بر تکلیف دولت و افزایش حقوق بازنشستگان و مستمري بگیران متناسب با تورم   )بند ز(3  برنامه سوم  1
  و پرداخت دیون بازنشستگی ناشی از تفاوت تورم با حقوق

- هاي دولتی که به بخش خصوصی واگذار میتحت پوشش قرار گرفتن کارکنان شرکت  27  برنامه سوم  2
  شوند توسط صندوق بازنشستگی

براي توسعه عدالت اجتماعی ،نظام جامع تامین اجتماعی با هدف  29دراجراي اصل   36  برنامه سوم  3
  .شودمطرح می)از جمله بازنشستگی(حمایت از اقشار مختلف جامعه

  )بند الف(37  برنامه سوم  4
مشارکت بیمه شده، کارفرما، عنوان یکی از خدمات بیمه همگانی تاکید بر بازنشستگی به

- و دولت، تعیین حدود فعالیت متناسب با حق بیمه دریافتی، توان مالی سازمان هاي بیمه
  اي و میزان کمک هاي دولتی

  تعریف خدمات همگانی بازنشستگی  )بند ب(37  برنامه سوم  5

                                                        
در دوره حکومت ملی  1331از منظر تاریخی، پایه هاي این طرح، نخستین بار با الیحه بیمه هاي اجتماعی کارگران در دوم بهمن  - 1

سازمان بیمه هاي «نخستین سازمان مستقل » دفتر بین المللی کار«زنده یاد دکتر محمد مصدق تصویب شد و در پی آن با کمک 
  .گرفت در ایران شکل» اجتماعی کارگران
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کید بر جلوگیري از بروز توجه بر امکان افزایش خدمات قابل ارایه به بیمه شدگان و تا  39  برنامه سوم  6
  اي و تقویت بنیه مالیبحران مالی در سازمان هاي بیمه

هاي بیمه اي از محل واگذاري سهام شرکت هاي  هاي دولت به سازمان پرداخت بدهی  )بند الف(39  برنامه سوم  7
  هادولتی و تادیه بدهی

  )بند ب(39  برنامه سوم  8
آخر خدمت بیش از نرخ طبیعی باشد، دریافت درصورتی که نرخ رشد دستمزد در دو سال 

مابه التفاوت میزان کسور نسبت به دستمزد واقعی و دریافت خسارات وارده بر سازمان 
  تامین اجتماعی

پرداخت مستمري به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه به بازمانده فوت شده اي که بین   )بند ج(39  برنامه سوم  9
  کرده است ده تا بیست سال حق بیمه پرداخت

ادغام سازمان بیمه ارتش، سپاه، نیروي انتظامی، وزارت دفاع در نظام تامین اجتماعی   174  برنامه سوم  10
  نیروي مسلح به منظور انسجام و صرفه جویی هزینه ها

  
هایی شامل، تکلیف دولت نسبت به حمایت از بازنشستگان در مقابل تورم، در این نظام معنایی،  نشانه

ازنشستگی،  نظام جامع تامین اجتماعی ، پرداخت دیون دولت، تناسب خدمات با امکانات، جلوگیري گسترش ب
ها  و حمایت از بحران هاي مالی صندوق ها، تقویت بنیه مالی صندوق ها، جلوگیري از تحمیل بار بر صندوق

  "نظام جامع تامین اجتماعی"ها باید گفت، که در توضیح نشانه. پذیر نمود پیدا کرده استهاي آسیباز گروه
. شودشود، که در این دوره این دال برجسته میدر گفتمان قبلی، نوعی دال تهی و کمبود محسوب می

 29به این دلیل است  که در منظر گفتمان اصالحات، اجراي اصل  "نظام جامع"سازي نشانه حمایتی برجسته
اي است براي نیل به طرف دیگر نهادسازي، خود مرحلهنیازمند نظامی جامع و فراگیر تلقی شده است، از 

با توجه به این که در دوران تسلط گفتمان سازندگی و برنامه دوم توسعه، . جامعه مدنی و توسعه سیاسی
فشارهاي تورمی شدیدي بر اقشار جامعه از جمله بازنشستگان وارد شد، در زمینه حمایت از این اقشار در 

نوعی کمبود در گفتمان پیشین ایجاد گردید، که گفتمان اصالحات با گنجاندن مواد  مقابل تورم دال خالی و
پرداخت . را برجسته سازد "حمایت از بازنشستگان در مقابل تورم "حمایتی در برنامه سوم تالش کرد تا  دال

نهادي  هايدیون دولت به صندوق ها، گسترش شمول بازنشستگی از جمله نشانه هاي حمایتی است و ادغام
  . نشانه دیگري است که در راستاي نظام جامع و ساختا نهادي مطرح شده است

اي از قبیل داشتن دغدغه نسبت به تعادل بین هاي اقتصادي و بیمهشایان ذکر است که براي اولین بار نشانه
ظهور . ح شدها در گفتمان اصالحات و در قالب برنامه سوم مطرمنابع و مصارف صندوق ها، پایداري صندوق

، خود حائز اهمیت است، چراکه تجلی )بدون توجه به اجرایی شدن آنها(ها حتی در سطح قانوناین نشانه
عالوه بر  (هاي جدیديهاي اقتصادي نسبت به تعادل منابع و مصارف، گویاي این است که دغدغهنشانه
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. زمینه بازنشستگی وارد شده استدر عرصه سیاست گذاري عمومی در ) دغدغه هاي حمایت از بازنشستگان

روند شمار میاي و اقتصادي دارند و دال خالی و کمبود گفتمان پیشین بههاي مهم که جنبه بیمهنشانه
ضرورت جلوگیري از بروز بحران هاي  "، "افزایش خدمات به بیمه شدگان متناسب با امکانات "اند از عبارت

جلوگیري از تحمیل بار ناشی از افزایش نرخ غیر  "،  "ازنشستگیتقویت بنیه مالی صندوق هاي ب "، "مالی
بررسی نشانه هاي . شودهاي مهم محسوب میاز نشانه. است "طبیعی حقوق دو سال اخر و جبران خسارت

بیمه اي در برنامه سوم بازگو کننده تاثیرپذیري این گفتمان از شرایط اجتماعی، اقتصادي، و -اقتصادي 
هاي اقتصادي در برنامه سوم، باید در توضیح تجلی نشانه. شور در آن برهه زمانی استسیاسی حاکم بر ک

هاي خالی از نوع تعادل منابع و هاي حمایتی، باعث شد تا دالهاي پیشین بر جنبهگفت که تمرکز گفتمان
قتصادي تقلیل و حذف  جنبه هاي ا. ها مطرح شودها، تحمیل بار بر صندوقمصارف، توازن مالی صندوق

بازنشستگی، و تثبیت جنبه حمایتی بر دال بازنشستگی در گفتمان هاي قبل، موجب بروز بحران هاي مالی در 
، شرایط را 1377ها شده و عواملی دیگر از قبیل کاهش درآمدهاي نفتی دولت اصالح طلب در سال صندوق

ي جلوگیر ي ازتحمیل بار ضیح نشانهدر تو. براي برجسته سازي دال هاي اقتصادي در برنامه سوم آماده کرد
سال آخر خدمت براي محاسبه  2بر بودجه ناشی از افزایش غیر طبیعی حقوق، باید خاطرنشان کرد که مبناي 

هاي حقوق بازنشستگی، منجر به تالش هاي نامتعارف از قبیل دریافت مدارك متعدد، رقابت در کسب پست
گردید، که نتیجه آن باال رفتن نرخ غیر زنشستگی باالتر صورت میمندي از مزایاي باباالتر به منظور بهره

بنابراین دولت اصالحات با توجه به عوامل بیان شده، درصدد برامد . طبیعی حقوق در دو سال آخر خدمت بود
  .  که جلوي تحمیل بار برصندوق ها را که ناشی از افزایش غیر طبیعی حقوق است را بگیرد

گردد  ه به منظور آشنایی با  مقوله بازنشستگی در گفتمان اصالحات ، تکمیل نمیهاي صورت گرفتبررسی
  .مگر اینکه در کنار برنامه سوم، چهارمین برنامه توسعه کشور را نیز مورد مطالعه قرار داد

  
  بازنشستگی در قانون برنامه چهارم توسعه - 4جدول 

  مضمون  ماده  برنامه توسعه  ردیف

بر اساس نظام جامع تامین اجتماعی،  29تاکید بر تکلیف دولت در اجراي اصل   96  برنامه چهارم  1
  افزایش پوشش جمعیتی و تأمین هزینه مالی گسترش خدمات تأمین اجتماعی

افزایش پوشش بیمه هاي اجتماعی با توجه خاص به روستائیان، عشایر و شاغلین   )بند الف(96  برنامه چهارم  2
  اندنبودهشهري که تاکنون تحت پوشش 

بازپرداخت بدهی دولت به سازمان هاي بیمه اي و تسویه کل بدهی ها، و جلوگیري   )بند هـ(96  برنامه چهارم  3
  از ایجاد بدهی جدید
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  )بند ز(96  برنامه چهارم  4
اي با توجه به تغییرات و روندهاي صعودي  تغییر در مبانی محاسباتی صندوقهاي بیمه

دگی، و لزوم پایداري صندوق هاي ، و استفاده از شاخص هاي جمعیتی امید به زن
  تجربه جهانی در محاسبات بیمه اي

  )بند ح(96  برنامه چهارم  5
درصورتی که نرخ رشد دستمزد در دو سال آخر خدمت بیش از نرخ طبیعی باشد، 

دریافت مابه التفاوت میزان کسور نسبت به دستمزد واقعی، و دریافت خسارات وارده 
  تامین اجتماعیبر سازمان 

  

تاکید بر «هاي حمایتی مثل نتایج حاصل از تحلیل گفتمان برنامه چهارم توسعه حاکی از آن است که نشانه
، "افزایش پوشش بیمه هاي اجتماعی بویژه روستاییان و عشایر "و » تکلیف دولت درافزایش پوشش جمعیتی

هاي مالی گسترش خدمات تامین اجتماعی از  هزینهتامین "و  "الزام قانونی براي دولت در پرداخت بدهی "
، حول نظام جامع تامین اجتماعی که خود نوعی نهادسازي براي جامعه مدنی است، برجسته "طرف دولت

اي دارند در ادامه در کنار نشانه هاي حمایتی، نشانه هاي مهم دیگري نیز که جنبه اقتصادي، و بیمه. اندشده
هاي  جلوگیري از ایجاد بدهی«هایی از قبیل  هارم نیز، برجسته شده است مدلولبرنامه سوم، در برنامه چ

استرداد منابع مالی «و » پرداخت مستمري بازنشستگی بر مبناي نرخ رشد طبیعی دستمزدها«، »جدید
« ، » اي با توجه به روند هاي امید به زندگیاصالح مبانی محاسباتی بیمه«، »پرداختی بیش از میزان مقرر

را براي معنادهی به »  مندي از تجارب جهانی در اصالحات بازنشستگیبهره« و » لزوم پایداري صندوق ها
  . خود در فضاي گفتمانی حاکم بر کشور که  گفتمان حاکم بر برنامه چهارم توسعه نیز بوده، تعریف نموده است

شمار ترین دال گفتمان اصالحات بهبا توجه به این که توسعه سیاسی و جامعه مدنی، دال مرکزي و درخشان
در نتیجه،  . هاي این دوره را با توجه به این نشانه مرکزي و اصلی  باید تفسیر شودرود، بنابراین تمام برنامهمی

هاي حمایتی بدین ترتیب همه نشانه. است "مدنیگذار به جامعه "نشانه و دال مرکزي گفتمان بازنشستگی، 
بندي شده و نظام اي، حول این دال اصلی، یعنی گذار به جامعه مدنی مفصلمهبی-هاي اقتصاديو نشانه

هاي دوره اصالحات با توجه به نشانه مرکزي و  بلورینه شده یعنی برنامه. دهندمعنایی جدیدي را شکل می
سازي هاي حمایتی گفتمان پیشین ادامه یافته است، اما باید این برجستهاگرچه نشانه.  شودآن، معنا می

 "نیل به جامعه  مدنی"و  "توسعه سیاسی"حمایتی را در نسبت با نشانه اصلی گفتمان اصالحات یعنی براي 
به عبارت دیگر . هاي جامعه مدنی استهاي حمایتی بر گرفته از گفتماندر واقع این نشانه. تفسیر کرد

  "توسعه اقتصادي "در نظام معنایی رویکردهاي حمایتی با شدت و گستره بیشتري ادامه یافته است  اما نه 
یعنی تغییر . و به منظور نیل به جامعه  مدنی، برجسته شده است "توسعه سیاسی "بلکه در بستر معنایی 

هاي حمایتی و بیمه اي منجر به شکل گیري نظام معنایی جدیدي گریده است، که سیاست بندي نشانهمفصل
بنابراین در راستاي پاسخ به سئوال تحقیق، که مفهوم . ستهاي بازنشستگی همسو با آن جهت دهی شده ا

بازنشستگی در گفتمان هاي پس از انقالب چگونه بازنمایی شده است؟ یافته ها حاکی از این است که 
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گذار به جامعه  "بازنشستگی در دوره اصالحات با توجه نشانه اصلی آن یعنی توسعه سیاسی، به معناي 

بندي بیمه اي حول این دال مرکزي مفصل -که نشانه هاي حمایتی و اقتصادي بازنمایی شده است، "مدنی
  . دهدبندي بازنشستگی را شکل میشده، و مفصل

  
  )برنامه سوم و چهارم(مفصل بندي بازنشستگی در گفتمان اصالح طلبی -  3شکل 

کننده تاثیرپذیري گفتمان بررسی موارد اقتصادي و بیمه اي مندرج در برنامه سوم و چهارم توسعه بازگو 
چرا که، . بازنشستگی از شرایط  سیاسی، اقتصادي و اجتماعی برهه زمانی طرح این برنامه ها بوده است

هاي دیگر  نظیر سامانه) منطق محاسباتی، پارامترها، و غیره(اصالح سیاست ها و نظام هاي بازنشستگی
هاي اخیر به دلیل تأثیر تحوالت جدي در  در دههاقتصادي و اجتماعی داراي مبانی نظري خاصی هستند که 

مباحث این حوزه در . اندشاخص هاي امید به زندگی، ترکیب جمعیتی و روند پیر شدن جمعیت، متحول شده
محافل علمی و دانشگاهی در سراسر جهان گرم تر شده و زنگ هشداري را به صدا در آورده که دیگر کمتر 

توان یافت که از این خطر جدي در  کمتر توسعه یافته از قبیل ایران، می کشوري را حتی در گروه کشورهاي
  . ١آینده نزدیک غافل باشد و به نوعی درگیر اصالحات در نظام بازنشستگی خود نباشد

                                                        
مصمم به بررسی وضعیت نظام ) 1381 -  1382( گذاران نظام بازنشستگی در ایران با این هشدار جهانی در سال هاياساساً سیاست -  ١

) سابق(بازنشستگی در ایران شدند و در همین راستا بود که هیأت کارشناسی بانک جهانی به دعوت سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
مطالعات این هیأت هر چند همه جانبه و . عیت نظام بازنشستگی در ایران و ارایه پیشنهادهاي اصالحی وارد تهران شدبراي بررسی وض

نیاز به ارتقاي ظرفیت علمی دست . هاي نظام بازنشستگی در ایران فراهم آوردها و فرصتکامل نبود، اما فرصتی را براي طرح چالش
گذاري و چه در نهادهاي جتماعی و بیمه هاي بازنشستگی چه در نهادهاي تصمیم گیري و سیاستاندرکاران و کارشناسان بخش تأمین ا

  .اجرایی در این مطالعات بیش از پیش، آشکار شد
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در ارزیابی انتقادي گفتمان دوران اصالحات باید عنوان کرد که این گفتمان نیز بسیاري از معناهاي با ارزش 

به عنوان مثال  قانونی کردن افزایش حقوق بازنشستگان و . را به یک معنا، تقلیل داده است دال بازنشستگی
اگر چه حمایت از بازنشستگان و مستمري . مستمري بگیران با مطابق با نرخ تورم از مصادیق تقلیل معنا است

ر براي اجراي این قانون بگیران در مقابل تورم مورد تائید است، اما معناهایی از قبیل محدودیت منابع کشو
با توجه به شرایط اقتصاد تورمی، معلوم . وشرایط واقعی کشور، از مواردي است که نادیده گرفته شده است

سازي معنایی در این در واقع برجسته. نیست که تطابق حقوق با تورم تا چه حدي مطابق با عدالت است
-، نسل درحال حاضر مورد حمایت قرار گرفته می گفتمان تک سویه است چراکه به بهاي منابع بین نسلی

اگرچه نشانه هاي حاکی از وجود دغدغه هاي اقتصادي مثل تعادل منابع و مصارف در این گفتمان بر . شود
جسته شده است، و این خود ارزشمند است، اما این برجسته سازي نسبت به منابع، و تحوالت آینده عمدتاٌ 

یعنی پس از بروز تبعات سیاست هاي حمایتی بدون پشتوانه، بحران . انهگرواکنشی بوده است، نه کنش
صندوق ها، افزایش وابستگی صندوق ها به بودجه عمومی است که نشانه هاي اقتصادي و توجه بر آینده 

  . نمود پیدا کرده در همان سطح متوقف شده است) در سطح قوانین(دراین گفتمان 
  
  )برنامه پنجم توسعه( یی عدالت خواهبازنشستگی در گفتمان اصول گرا 

هاي خالی از نوع طلب، موجب پدیدار شدن دالتمرکز بر توسعه سیاسی و تصلب معنایی در گفتمان اصالح
اقتصادي از قبیل فقرزدایی، و رفع بیکاري، دسترسی مردم به ثروت و منابع، عمران و آبادي مناطق کمتر 

هاي قتصادي مردم و افزایش مطالبات اقتصادي، و فعالیت جناحبا تشدید مشکالت ا. توسعه یافته گردید
رقیب،  فضاي سیاسی و اجتماعی کشور به سمتی رفت، که دال مرکزي گفتمان اصالحات، یعنی توسعه 

گرایی عدالت اصول "سیاسی بتدریج دچار تزلزل ، و زمینه براي ظهور و تکوین گفتمان جدیدي موسوم به
دوره  این گفتمان با روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد از . مهیا گردید  "خواه یا پیشرفت و عدالت

توان استقبال مردم بویژه گرایی را میگیري گفتمان اصولریشه شکل. ادامه یافت 1392تا سال  1384
هایی از دال]. 1[ طبقات مستضعف جامعه از دال هاي جذابی که ریشه در نگرش اقتصادگرایانه داشتند، دانست

قبیل فقر زدایی ، امکان دسترسی مردم به ثروت ومنابع کشور، رفع بیکاري ، عمران  و آبادي که درگفتمان 
الزم به بیان است ، که در این دوره . شداصالحات  به عنوان دال هاي خالی و نشانه هاي کمبودمحسوب می

اسالمی و انقالبی مثل ساده زیستی،  بندي ارزش هاياز طریق مفصل ١تالش شده است تا گفتمان انقالب
  ]. همان[  خدمت رسانی به فقرا، و مهرورزي به محرومین، بازتولید شود

در سازمان ملل، به عنوان ریس جمهور ایران که حدود یکماه از  1384شهریور ، 26نژاد در تاریخ احمدي
زمین قرار داده است، را  بسط گذشت، دلیل این که چرا خداوند انسان را در روي ریاست جمهوري او می

                                                        
در ایران حاکم شد و از آن تحت عنوان گفتمان غالب یا مادر نام برده می شود  1357گفتمانی که با پیروزي انقالب اسالمی در سال  - 1

ان بر فضاي سیاسی و اجتماعی ایران سایه گسترده ؛ بطوریکه دیگر گفتمان هاي طرح شده در جمهوري اسالمی ایران در که همچن
   .طول بیش از سه دهه اي که از پیروزي انقالب می گذرد را در مقایسه با گفتمان انقالب، خرده گفتمان قلمداد می نمایند
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او در سخنرانی دوم، در بین نمایندگان مجلس که برگزار شد،  و حدود هفت سال از  ].17[کند عدالت بیان می

ورزد، او تاکید می...گذشت، بر تعهد مشترك دولت و مجلس براي عدالت، خدمت وریاست جمهوري او می
و سرانجام ریشه کنی فقر ... ها، سازي تحریمنه ثروت، خنثیطرح هدفمندي یارانه ها را موجب توزیع عادال

ایشان در سفر استانی به اصفهان برپایی عدالت را سخت ترین مرحله کار انبیاء و ائمه دانستند، ]. 18[داند می
را پافشاري بر عدالت ذکر کرده، و ستون فقرات حکومت علوي را عدالت ) ع(دلیل شهادت حضرت امیر 

همچنین از نظر ایشان  مهمترین دشمنی مستکبران را با عدالت است، برهمین اساس ماموریت او دانستند، 
) عج(ودولتش بر افراشتن پرچم عدالت و زمینه سازي براي استقرار عدالت در جهان و حاکمیت امام عصر

  ]. 19[است 
لی این متن این است که توان پی برد که پیش فرض هاي اصبا بررسی متن الیحه هدفمندي یارانه ها، می

پرداخت یارانه غیر نقدي به نفع طبقات درآمدي باال است و در عین حال به زیان طبقات کم درآمد بوده، 
-توان دریافت که  این پیشدر واقع می. بنابراین پرداخت یارانه غیر نقدي موجب گسترش بی عدالتی است

ارزي و درآمدهاي دولت افزایش و در سطح جامعه  فرض پرداخت یارانه به صورت نقدي این است که ذخیره
 ]. 23[یابد نیز عدالت گسترش می

خواه تالش کرده است گرایی عدالتتوان مدعی شد که گفتمان موسوم به اصولبا توجه به مطالب فوق، می
نابع و هاي اقتصادي آن و به معناي دسترسی همه آحاد و مناطق به متا عدالت اجتماعی با تاکید بر جنبه

رفت، به عنوان شمار میترین دال تهی و نشانه کمبود در گفتمان اصالحات بههاي کشور را  که مهمثروت
دسترسی یکسان آحاد و اقشار به منابع و  "ي بنابراین، نشانه. دال برتر و نشانه مرکزي خود انتخاب نماید

اي است که سایر نشانه هاي مهم ه شدهدر درون گفتمان عدالت و پیشرفت، آن نقطه بلورین "ثروت کشور
ساده "، "عدالت گستري"،  "پیشرفت و آباد انی "،  "خدمت رسانی "،  "مهرورزي"این گفتمان از قبیل 

حول این نشانه درخشان مفصل بندي معنایی  "مبارزه با مافیاي قدرت و ثروت  "و   "زیستی و مردم گرایی 
کشور اعم از اقتصادي، اجتماعی و غیره  مبتنی بر دسترسی  بر همین اساس شرط حل مشکالت. اندشده

در واقع در این گفتمان، علت اصلی  عمده مشکالت . یکسان آحاد و اقشار به منابع کشور تلقی شده است
 "وجود نابرابري در توزیع "موجود در کشور، نه توسعه اقتصادي و تولید، و نه فقدان آزادي هاي مدنی ، بلکه

گذار تحت تاثیر این گفتمان، براي حمایت از اقشار هاي سیاستبر همین اساس، سوژه. تتلقی شده اس
محروم، افزایش حقوق و دستمزد کارمندان، بازنشستگان، بویژه آموزگاران مورد توجه قرار داده اند، در راستاي 

پرداخته، براي حمایت از  کاهش نابرابر دسترسی به منابع کشور، به عمران و آبادانی مناطق کمتر توسعه یافته
، تالش کرده اند تا ) براي نمونه سهام عدالت(  محرومین، مسکن مهر را پایه ریزي کرده، از طریق توزیع 

رخنه کرده در بدنه سیاسی ( تر از همه، مبارزه با مافیاي ثروت و قدرتو  قاطع] 13[عدالت را تحقق بخشند
  . ه اندو غارت گران بیت المال را مطرح کرد) کشور
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گراي محمود احمدي نژاد و تحت تاثیر شرایط  اي است که توسط دولت اصول برنامه پنجم توسعه، تنها برنامه

و ٢این برنامه که در قالب نه فصل و یک ضمیمه تنظیم شده است. تدوین گردیده است 1گفتمانی این دوران
به منظور آگاهی  .٣تغییر نام داده است» دالتپیشرفت و ع«رشد همراه با عدالت را مدنظر دارد، به نام برنامه 

، مواد و بندهاي مرتبط با موضوع، در »بازنشستگی«از رویکرد گفتمان عدالت محور احمدي نژاد به مقوله 
برنامه پنجم مورد بررسی قرار گرفته است؛ مطالعه برنامه پنجم توسعه در حوزه بازنشستگی، حکایت از آن 

  :اد و بندهاي این قانون به مقوله مورد بحث پرداخته است که بدین شرح استدارد که پانزده مورد از مو
 

  بازنشستگی در قانون برنامه پنجم توسعه  - 5جدول 

برنامه   ردیف
  مضمون  ماده  توسعه

  26  برنامه پنجم  1

شود تا در راستاي ثبات، تعادل به دولت اجازه اصالح ساختار صندوقهاي بازنشستگی داده می
و مصارف بر اساس کاهش وابستگی صندوق به بودجه عمومی و استفاده از روش  بین منابع

.( اقدام نماید... هاي نوین، کاهش حمایت هاي غیربیمه اي ، سازوکارهاي وصول حق بیمه و
حمایت دولت از صندوق ها و کاهش حمایت هاي غیر بیمه اي و کاهش وابستگی صندوق ها 

  ...)به بودجه عمومی و

تبصره(26  پنجمبرنامه   2
(  

اصالح ساختار صندوق ها از نظرشرایط احراز، نظام بازنشستگی، تعیین مشاغل سخت، افزایش 
  ...سنوات و 

استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند الیه شامل حمایتی توانمندساز، بیمه هاي اجتماعی   27  برنامه پنجم  3
  و درمانمستمري ها و بیمه درمان، بیمه هاي مکمل بازنشستگی 

بند (28  برنامه پنجم  4
  ایجاد صندوقهاي بازنشستگی خصوصی براي شرایط رقابتی  و جلوگیري از انحصار  )الف

بند (28  برنامه پنجم  5
  )ب

به تغییر صندوق با رعایت ) به استثناء نیروي مسلح و وزارت اطالعات(مجاز بودن بیمه شدگان
  الزامات محاسبات بیمه اي

                                                        
لگرایی، جریان سیاسی است که ضمن پایبندي به اصول و مبانی انقالب و نظام، وفاداري به در ایران بعد از انقالب منظور از اصو -  1

خط بنیانگذار انقالب اسالمی و والیت فقیه ،نسبت به روند سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بوجود آمده پس از انتخابات ریاست 
  .جهت اهداف و آرمان هاي اصیل انقالب است یر این روند درانتقاد و اعتراض داشته و خواهان تغی 1376جمهوري دوم خرداد 

ایرانی، علم و فناوري، اجتماعی، نظام اداري و مدیریت، اقتصاد،  – اسالمی فرهنگ: فصول نه گانه برنامه پنجم توسعه عبارتند از -  2
اي، امور دفاعی، امنیتی و سیاسی، امور قضایی و حقوقی، بودجه و نظارت، شایان ذکر است، این برنامه یک ضمیمه نیز دارا  توسعه منطقه

  . ي شده استبخش حقوقی و قضایی، نامگذار –باشد که تحت عنوان احکام برنامه پنجم توسعه  می
باشد که باید کشور را در رسیدن به نیمه راه اهداف تعیین شده در سند چشم انداز  اي می برنامه پنجم توسعه، دومین برنامه توسعه - 3

 .بیست ساله کشور برساند
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بند (28  برنامه پنجم  6
  افتتاح حسابهاي انفرادي خصوصی به منظور برقراري بیمه تکمیلی  )هـ

مستمري بازنشستگی ایثارگران، و بهره مندي آنان از صندوق هاي  بازنشستگی  بطور   )بند و(28  برنامه پنجم  7
  )حمایت از ایثارگران بازنشسته(مستقل

  29  برنامه پنجم  8

مقامات در صورتی قابل اجرا است که بار مالی آن قبال کلیه طرح هاي بازنشستگی از سوي 
تحمیل کسري بودجه به . محاسبه و در قانون بودجه کل و بودجه سالیانه تامین اعتبار شده باشد

جلوگیري از تحمیل بار بر بودجه عمومی ناشی از طرح هاي (دولت غیر قابل پذیرش است
  )بازنشستگی

صندوق هاي بازنشستگی کارکنان در صورت انتقال، بازخریدي،  -مشمولینحمایت بیشتر از   30  برنامه پنجم  9
  می توانند مشمول صندوق بازنشستگی باشند...اخراج و

اگر نرخ رشد حقوق دو سال آخر غیر طبیعی باشد، صندوق مکلف است دستمزد پنج سال آخر را   31  برنامه پنجم  10
  ).مستمري بازنشستگینظارت بیشتر بر پرداخت ( مبناي محاسبه قرار دهد

بند (44  برنامه پنجم  11
  )حمایت از آزادگان(امکان بازگشت آزادگان به خدمت براي تکمیل سنوات خدمت سی ساله   )ك

حمایت از بازنشستگان  ایثارگران  از طریق معافیت ایثارگران از پرداخت ما به التفاوت انتقال   45  برنامه پنجم  12
  سوابق

  رفع نابرابر بین بازنشستگان  از طریق اعمال ضریب مصوب دولت براي بازنشستگان  )بند ج(50  برنامه پنجم  13

بازنشستگی، (پوشش بازنشستگی مشمولین قانون تأمین اجتماعی و تابعیت آنها از هر جهت  59  برنامه پنجم  14
  ...)مزایا، اصالحات و

بند (65  برنامه پنجم  15
  )ب

هیات علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء (مگر د ر موارد استثناءممنوعیت بکارگیري بازنشستگان 
  )درصدي 70و فرزندان جانباز 

-مدلول. بیمه اي -هاي اقتصاديهاي حمایتی، و نشانهشود، نشانهدر برنامه پنجم نیز دو نوع نشانه دیده می
ارتقاء کیفی  "،  "بازنشستگیگنجاندن رکن حمایتی درنظام سه رکنی  "هاي سازگار با معانی حمایتی شامل، 

 "مجاز شمردن بیمه شدگان به تغییر صندوق ها "،  "خدمات به بازنشستگان از طریق تحریک شرایط رقابتی
حمایت از مشمولین  "، "حمایت از ایثارگران در بهره مندي مستقل از صندوق ها "،  "برقرار بیمه مکمل "، 

 "و  "رفع نابرابري بین بازنشستگان "،  "حمایت از آزادگان  "، "در صورت انتقال، بازخریدي، اخراج و غیره
هاي حمایتی، باید گفت که آنها در راستاي حمایت از اقشار در توضیح نشانه. "پوشش بیشتر بازنشستگی

سازي شرایط براي دسترسی افراد و اقشار به منابع کشور در محروم، خدمت رسانی به محرومین و فراهم
هاي هاي حمایتی، نشانهاما در کنار نشانه. مرکزي گفتمان عدالت و پیشرفت قرار داردراستاي نشانه 

اي بیمه –هاي سازگار با معانی اقتصادي مدلول. بیمه اي نیز در برنامه پنجم نمود پیدا کرده است -اقتصادي
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ایت هاي غیربیمه کاهش حم "، "ساختار سه رکنی پیشنهادي بانک جهانی "اند از در برنامه پنجم، عبارت

تقویت سازکارهاي وصول به موقع حق  "،  "انتقال حمایت هاي غیر بیمه اي به نهادهاي حمایتی "،"اي
 "، "جلوگیري از بار مالی تعهدات جدید "، "تقویت فعالیت هاي اقتصادي و سرمایه گذاري "،  "بیمه ها 

 "، "ي حمایتی و بیمه اي مجزا از همهاتفکیک الیه "، "استفاده از روش هاي نوین براي بازنشستگی
در . است "ثبات و پایداري مالی صندوق ها "،  "اصالح محاسبات فنی "، "هاي خصوصی و رقابتصندوق

بیمه اي که در برنامه پنجم تجلی پیدا کرده است، باید به برخی عوامل -هاي از نوع اقتصاديتوضیح نشانه
در بعد داخلی . سازي تجلی آنها در سطح قانون برنامه پنجم بوده اندداخلی و خارجی اشاره کرد، که زمینه 

هاي حمایتی از قبیل گسترش شمول بازنشستگی در کشور بدون توجه به منابع صندوق ها، استمرار سیاست
کاهش سن بازنشستگی، و بازنشستگی زودهنگام، باعث شد تا هویت اقتصادي صندوق ها نابود، و صندوق ها 

در بعد . مالی شوند، که سرانجام آنها وابستگی به منابع عمومی و کمک هاي دولتی بوده است دچار بحران
برآیند این . بین المللی نیز باید به عدم اطمینان از تحقق درآمدهاي نفتی به دلیل تحریم اقتصادي اشاره کرد

تا این نشانه ها سرانجام از دید تحوالت و تاثیرپذیري از نهادهاي بین المللی  از قبیل بانک جهانی باعث شد 
  . گفتمان عدالت و پیشرفت دور نماند و حداقل در متن برنامه، گنجانده شود

بنابراین در راستاي پاسخ به سوال تحقیق، که مفهوم بازنشستگی در گفتمان هاي پس از انقالب چگونه 
دالت و پیشرفت با توجه نشانه بازنمایی شده است؟ یافته ها حاکی از این است که بازنشستگی در دوره ع

سازوکار دسترسی به برابر و رفع  "اصلی آن یعنی دسترسی یکسان افراد به منابع و ثروت کشور، به معناي 
بندي بیمه اي حول این دال مرکزي مفصل -، بازنمایی شده است که نشانه هاي حمایتی و اقتصادي"تبعیض

   .دهدبندي بازنشستگی را شکل میشده، و مفصل

  
  )برنامه پنجم توسعه( مفصل بندي بازنشستگی در گفتمان عدالت  پیشرفت -  4شکل 
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گرایی عدالت خواه و یا گفتمان عدالت و پیشرفت، باید گفت که در بررسی انتقادي گفتمان موسوم به اصول

تقلیل داده  ،"برابري در توزیع "یا  "برابري در دسترسی به منابع "این گفتمان، دال عدالت را به مدلول 
ترین نارسایی این گفتمان به حاشیه رانی مصادیقی مهمی از قبیل نسل هاي آینده و عدالت اما مهم. است

بیمه اي در برنامه پنجم نمود پیدا کرده است، اما الزم به  -اگر چه نشانه هاي اقتصادي. بین نسلی است
این گفتمان یعنی دسترسی یکسان به منابع  توضیح است که این معناهاي اقتصادي و بیمه اي از دال مرکزي

کشور، سرریز نشده است، بلکه محدودیت هاي درآمدي و فشارهاي اقتصادي، عامل اصلی رانش آنها به 
  . شوندها عمالٌ  کم رنگ میدر صورت دسترسی به منابع درآمدي، این نشانه. برنامه ها بوده است

  
  نتیجه گیري و پیشنهادات - 4

هاي متعدد خود از قبیل بازنشستگی، همواره در طول حیات نظام جمهوري زیرشاخه تامین اجتماعی با
هاي کشور در طول بیش از سه دهه  گذاري ها و سیاست ریزي اسالمی ایران مورد توجه بوده و در برنامه

-ی بههاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگ گذشته جایگاهی ویژه داشته است؛ گواه این مدعا، متون برنامه
ها و موادي پیرامون این  باشد که تبصره عنوان سیاست ها و برنامه هایی کالن و راهبردي در کشور می

اما، این نکته شایان ذکر است که، تامین اجتماعی و زیرمجموعه هاي آن، . موضوع را در خود جاي داده است
سی و اجتماعی هژمونیک یافته در از جمله بازنشستگی، در هر فضاي گفتمانی، متناسب با هر گفتمان سیا

بندي ویژه خود را داشته است که بازگو کننده رویکردهاي مختلف و گاهاً متضاد از سوي کشور، معنا و مفصل
گواه این مدعا، نتایج حاصل از تحلیل گفتمان متون برنامه هاي توسعه کشور . هر گفتمان به این مقوله است

  . پیرامون موضوع بازنشستگی بوده است
هاي سیاسی  و دهند که مفاهیمی از قبیل تامین اجتماعی و بازنشستگی در گفتمانبررسی ها نشان می

گذاران جمهوري اسالمی در طول سه دهه پس از پیروزي انقالب، به لحاظ تحلیل اجتماعی سیاست
گفتمان، این مقوله  یکسان نبوده است، یعنی در هر فضاي...) مضامین، نشانه ها، دال ها و مدلول و(گفتمانی

هاي به مثابه دال شناور، بطور متفاوت بازنمایی معنایی شده است و متفاوت بودن این مفهوم دربستر گفتمان
هاي گوناگون گیري هاي متفاوتی در سیاست هاي بازنشستگی، و شکل گیري آیندهمختلف، منجر به جهت

  . شده است
که این مفهوم در دوره حاکمیت گفتمان سازندگی با توجه  دهدمتون تحلیل شده دوران سازندگی نشان می

به نشانه اصلی آن، یعنی تولید و توسعه اقتصادي، به معناي پشتوانه بودن براي تولید بازنمایی شده است، که 
ها و تلطیف فضاي کشور براي نیل به تولید، وارد سایر نشانه ها را با هدف حمایت از تولید، و یا کاهش تنش

. توان به بروز تناقض وناسازگاري آن اشاره کرددر ارزیابی انتقادي این گفتمان، می. بندي کرده استمفصل
هاي مثل خصوصی سازي، و تعدیل اقتصادي با برداشت از گفتمان نئولیبرال که بر حداقل سازي دولت دال

. وسعه اقتصادي مغایرت داردتاکید دارد، با دولت محور بودن، تمرکز گرایی مدیریت دولتی  و پروژه بودن ت
  . گرددهمچنین تمرکز گرایی دولتی مانع شکل گیري بخش خصوصی و رقابت در بازنشستگی می
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طلب توسعه سیاسی بود، در این گفتمان، راه رسیدن به عدالت، کاهش فقر و رویکرد گفتمان اصالح

در نتیجه، در . در نظر گرفته شده استمحرومیت، تولید و توسعه اقتصادي، و سایر ابعاد توسعه، جامعه مدنی 
، "گذار به جامعه مدنی"ي بستر گفتمان سیاسی و اجتماعی این دوره، نظام معنایی بازنشستگی حول نشانه

بر این اساس، نظام جامع تامین اجتماعی، نهادگرایی، و قوانین متعددي براي شکل گیري .  شکل گرفته است
شایان ذکر است که براي اولین بار، در دوره .  گان شکل گرفتنهادهاي مدنی، و حمایت از بازنشست

هاي حمایتی در حوزه بازنشستگی آشکار گردید و دال اصالحات بود که  نارسایی ها و کاستی هاي گفتمان
اما با . هاي پیشین در زمینه تعادل منابع و مصارف، در برنامه هاي توسعه نمود پیدا کردهاي تهی گفتمان

هاي مدنی از قبیل هماهنگی حقوق مستمري با نرخ تورم که مطالبات مردمی را تشدید ي دالبرجسته ساز
هاي واقعی اجتماعی  دال هاي اقتصادي و بیمه اي تحت الشعاع قرار گرفت، و دال کرد، عمالً و در صحنهمی

ومی، مراقبت از هایی با ارزشی از قبیل تنظیم تعهدات با منابع، کاهش وابستگی صندوق ها به بودجه عم
رانی گردید و یا منابع بین نسلی، عدالت بین نسلی، جلوگیري از انتقال هزینه ها به نسل هاي آینده، حاشیه

فقط در سطح قوانین مسدود شده، و نتوانسته منشاء مهار انباشت هزینه هاي بازنشستگی و مانع انتقال آنها به 
  . نسل هاي آینده گردد

هاي جذاب اقتصادي عدالت، از قبیل رایی عدالت خواه،  بیشترین تاکید بر جنبهدر دوره گفتمان اصول گ
عدالت توزیعی، مهروزي به فقرا، خدمت رسانی به اقشار ضعیف، عمران و آبادانی مناطق کمتر توسعه، یافته 

، و شددر این دوره شرط حل مشکالت کشور اعم از اقتصادي، اجتماعی و غیره عدالت تلقی می. گردیدمی
، بازنمایی "دسترسی یکسان آحاد، اقشار، و مناطق کشور به منابع و امکانات"عدالت دراین گفتمان به معناي 

یافته ها حاکی از این است که بازنشستگی در دوره عدالت و پیشرفت با توجه نشانه اصلی آن . شده است
 "ار دسترسی به برابر و رفع تبعیضسازوک "یعنی دسترسی یکسان افراد به منابع و ثروت کشور، به معناي 

تحت . بندي شده استبیمه اي حول این دال مرکزي مفصل -بوده است، که نشانه هاي حمایتی و اقتصادي
تاثیر گفتمان هاي جهانی از قبیل گفتمان بانک جهانی و عوامل داخلی از قبیل بحران هاي مالی صندوق 

هاي دولتی، و همچنین عدم اطمینان از تحقق درآمدهاي کهاي بازنشستگی و وابستگی فزاینده آنها به کم
اي و اقتصادي نیز در برنامه پنجم نمود پیدا کرده است، شایان ذکر است هاي بیمهنفتی به دلیل تحریم، نشانه

هاي توزیعی و تحریک مطالبات رفاهی در با غلبه گفتمان عدالت توزیعی و جذابیت و درخشش دال
هاي به ي اقتصادي و بیمه اي در پرتو آنها بی فروغ بوده و منشاء مهار انتقال هزینههابازنشستگان، دال

هاي آینده نشده است و به دلیل عدم اطمینان از درآمدهاي نفتی، و با توصیه هاي کارشناسان در سطح نسل
  . قوانین برنامه توسعه گنجانده شده است

هاي مختلف دهد که بر دال شناور بازنشستگی، در گفتمانهاي توسعه نشان میدر مجموع مرور قانون برنامه
دال بازنشستگی عالوه بر مدلول هاي .  معناهاي گوناگون و گاهاً متضاد، اما کوتامدت تثبیت شده است

گوناگون از قبیل  دسترسی به امکانات کشور، داراي سرشت دوسویه است،  در یک سوي این پدیده 
هاي دان، و نسل در حال حاضر جامعه قرار داشته، و در دیگر سوي آن، نسلسالمندان، بازنشستگان، کارمن

  . آینده نیز هستند، که باید لحاظ شوند
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توانند آینده ها میکند از جمله این که گفتمانهاي این تحقیق، نکات مهم دیگري را مطرح میتامل بر یافته

تواند براي همیشه ثابت بماند، با مطالعه معنا نمی هاي گوناگونی در قالب معنا برسازند، و از آنجاکه تثبیت
توان به تحوالت آینده و آینده هاي هاي تهی و به حاشیه رانده شده است، میمیدان گفتمان که مخزن دال

  . طلبدبدیل پی برد، که البته پاسخ به  این پرسش ، مجال دیگري می
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