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مقدمه مترجم

ـمنان آن پرداختــه و بــه ویــژه بــر تجربــۀ
کتــاب پیـشرو ،بــه پژوهــش راجــع بــه نهــاد بیمــۀ اجتماعــی و دشـ ِ

ـی کتــاب ،مقابلــۀ علمــی بــا ایدئولوژیهــا و سیاس ـتهایی اســت
ایــاالت متحــده تأکیــد دارد .مســئلۀ اساسـ ِ
کــه بــه دنبــال نابــودی یــا تضعیــف شــدی ِد بیمــۀ اجتماعــی هســتند .در ایــن راســتا ،از ســویی ،بــا تعمــق در

ـفی بیمــۀ اجتماعــی و نیــز رجــوع بــه شــواهد تجربــی ضــرورت حفــظ و بهبــود بیمههــای
اصــول اخالقی-فلسـ ِ
اجتماعــی را گوشــزد میکنــد و از ســوی دیگــر ،بــا نقــد مبانــی اندیش ـهای و نیــز پیامدهــای گفتمانهــای

بــودن آن
مخالــف آن (یعنــی محافظــهکاری سیاســی و نئولیبرالیســم اقتصــادی) ،میکوشــد بیاعتبــار
ِ
ِ

گفتمانهــا را اثبــات کنــد.

فــرض بنیادیــن نویســندگان ایــن اســت کــه «انســان» ،بیــش از آنکــه «فــرد مجــزا و مســتقل» باشــد،

جزئــی از تــار و پــود پیچیــدۀ اجتماعــی اســت کــه نسـلهای گذشــته و کنونــی آن را ســاختهاند :انســان در دورۀ
نــوزادی کامــ ً
ا بــه «دیگــری» وابســته اســت ،زبــان ،اندیشــه و مهارتهــا را از «دیگــری» میآمــوزد و بــه
ـی آن را «دیگــران» ســاختهاند .هــر ام ـ ِر روزمــره کــه بــا آن روب ـهرو
جهانــی پــای میگــذارد کــه تقریب ـ ًا تمامـ ِ
میشــویم و بــه آن نیازمندیــم (ماننــد کاالهــا ،ابزارهــا ،جادههــا شــهرها ،تکنولوژیهــا و حتــی افســانهها،
ـتقل مســئول» باشــد،
قصههــا ،ارزشهــا و ،)...بیــش از آنکــه محصــول اراده و کنــش مــا – بــه مثابــه «فــر ِد مسـ ِ
ـش «دیگرانــی اســت کــه بســیاری از آنهــا در گذشــتهاند .اگــر چنیــن نگاهــی را بپذیریــم،
محصــول اراده و کنـ ِ
انســان را نــه همچــون «فــردی» کــه خــود بــر اســاس تصمیــم و عقالنیــت آینــدهاش را رقــم میزنــد ،بلکــه

دارای
همچــون «عضوی/شــهروندی» از یــک جامعــه در نظــر خواهیــم گرفــت کــه بــه بیــان نویســندگان کتــاب ِ
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ـل دروننســلی و بیننســلی» بــا «دیگــران» اســت .ایــن «عضو/شــهروند» همانطــور کــه
«وابســتگی متقابـ ِ

خــود بــر شــانۀ نسـلهای گذشــته ایســتاده اســت ،بــا مشــارکت در جامعــه ،بــه تــداو ِم ایــن «حرکــت» یــاری
میرســاند .نویســندگان از لحــاظ اخالقــی دارای رویکــردی دربرگیرنــده ( )inclusiveهســتند .در ایــن رویکــرد،
ـانی او
«دیگــری» ،فــارغ از نــژاد ،مذهــب ،جنســیت ،ســن و ...دارای کرامــت انســانی اســت و حفــظ کرامــت انسـ ِ

ـدرن کنونــی ،جــز بــا تضمیــن امنیــت اقتصــادی و امنیــت ســامتی در دورههــای اشــتغال ،بیــکاری
در دنیــای مـ ِ
و بازنشســتگی ممکــن نمیشــود.

همانطــور کــه اشــاره شــد« ،انســان» نــه «ســوژۀ مســتقل خودآییــن» بلکــه یــک «عضو/شــهروند» اســت

انســانی او (بقــای زیســتی و قابلیتهــای انســانی ماننــد زبان/اندیشــه) بــه «دیگــران» وابســته
کــه وجــود
ِ
اســت؛ یعنــی ذاتـ ًا اجتماعــی اســت .نویســندگان در بخشهــای مختلــف مقــاالت خــود ،بــر ایــن مهــم انگشــت

ـودن وجــو ِد انســان بیــش از تفــرد و اســتقالل او اصالــت دارد ،بســیاری
نهادهانــد کــه همانطــور کــه اجتماعــی بـ ِ
از ریسـکهایی کــه طــی زندگــی بــرای او پیــش میآینــد ،ماهیــت جمعــی دارنــد (او مســئول پیدایــش آنهــا و

رفــع آنهــا نیســت) .بیمــۀ اجتماعــی نهــادی اســت کــه امنیــت اقتصــادی و ســامتی را فراهــم و ایــن ریسـکها
را توزیــع میکنــد (بــه طــور جمعــی رفــع میکند/کاهــش میدهــد).

ایدئولوژیهایــی بــر علیــه بیمــۀ اجتماعــی شــکل گرفتهانــد کــه در عرصــۀ سیاســتگذاری و علــم

فعالانــد .نویســندگان نشــان دادهانــد کــه ایــن ایدئولوژیهــا (محافظـهکاری سیاســی و نئولیبرالیســم اقتصــادی)

توســط اندیشــکدهها و رســانههایی حمایــت و ترویــج میشــوند کــه حامــی مالــی آنهــا ،گروههایــی هســتند
ـف بیمــۀ اجتماعــی بــه منفعــت بیشــتری دســت مییابنــد .ایــن ایدئولوژیهــا ،بــر خــاف اصــول
کــه بــا تضعیـ ِ
ـبختی/بدبختی خویش
ـئول خوشـ
بیمــۀ اجتماعــی ،انســان را یــک «ســوژۀ مســتقل خودآییــن» میداننــد کــه مسـ ِ
ِ
ـل
اســت .آنهــا در مخالفــت بــا بیمــۀ اجتماعــی ،از یــک طــرف در آســیب
ِ
ـی بیمــۀ اجتماعــی بــه دلیـ ِ
پذیری مالـ ِ
ـی برنامههــای بیمــۀ اجتماعــی ،پیشبینیهایــی
تحــوالت جمعیتشــناختی مبالغــه کــرده و راجــع بــه آینــدۀ مالـ ِ
ـل انفجــار
بدبینانــه ،غیرواقعــی و هیجانــی را رواج میدهنــد .در ایــن راســتا سـ
ـل بیشزایــی (نسـ ِ
ـالمندان نسـ ِ
ِ

جمعیــت) را بــار اضاف ـیای میداننــد کــه تأمیــن درآمــد و ســامت آنهــا ،ظلــم بــه جوانــان اســت .از طــرف

ـازی برنامــۀ اجتماعــی را در جهــان رواج دهنــد .نویســندگان بــا رجــوع بــه شــواهد
دیگــر میکوشــند خصوصیسـ ِ

ـاش یادشــده قابــل دفــاع نیســتند؛ «جمعیتشناســی آخرالزمانــی» چیــزی
تجربــی نشــان دادهانــد کــه هــر دو تـ ِ
کشــی بیشــتر و
جــز هیاهویــی رســانهای نیســت و «خصوصیســازی بیمــۀ اجتماعــی» حاصلــی جــز بهره
ِ
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انتقــال ریسـکهای بیشــتر بــر دوش افــراد و خانــواده نداشــته اســت .نویســندگان کتــاب راهکارهایــی را بــرای
مقابلــه بــا ایــن دو رونــد پیشــنهاد کردهانــد.

بیــن ســرمایهداری و دموکراســی قائــل شــدهاند و نشــان دادهانــد
نویســندگان تمایــز درخشــان و ژرفــی ِ

کــه ایــن دو بــا یکدیگــر ارتبــاط بنیادینــی ندارنــد ،بلکــه برعکــس ،نئولیبرالیســم بــا اصــرا ِر باورمندانــه بــه
خصوصیســازی ،موجــب افزایــش بیعدالتــی (=کاهــش دموکراســی) میشــود .امــا بیمــۀ اجتماعــی ماهیت ـ ًا
بــا عدالــت اجتماعــی (و بنابرایــن دموکراســی) مرتبــط اســت.

ـی عدالــت
نکتــۀ آخــر اینکــه ،میتــوان ایــن مضمــون اساســی را از مباحــث کتــاب برداشــت کــرد کــه برپایـ ِ
رواج رویکردهــای دربرگیرنــده ( )inclusiveدر سیاسـتگذاری ممکــن نیســت .رویکردهــای
اجتماعــی ،جــز بــا ِ

ـی بیشــتر و
طردکننــده ( )exclusiveدشــمن عدالــت اجتماعیانــد :تبعیض/طــر ِد اقتصــادی کــه بــه بهرهکشـ ِ
وخامــت اوضــاع فقــرا میانجامــد در رویکــرد نئولیبــرال و تبعیض/طــر ِد جنســیتی (sexism؛ کــه بــه تــداوم
و تشــدید محرومیــت زنــان یــا دیگــر اقلیتهــا میانجامــد) و تبعیض/طــرد قومیتی/نــژادی ( :racismکــه

بــه تــداوم و تشــدید محرومیــت گروههــای قومــی و نــژادی میانجامــد) در رویکــرد محافظــهکاری قابــل
ردیابیانــد .رویکردهــای طردکننــده ،مرزهــای شــهروندی را محــدود میکننــد ،یعنــی بخشــی از اعضــا/

شــهروندان جامعــه را از حقــوق اجتماعــی خویــش محــروم میســازند و ســلطة آنهــا در سیاســتگذاریها بــه
زیــان عدالــت اجتماعــی اســت.

ـی اخالقی-فلســفی
امیــد اســت کــه ترجمــۀ ایــن کتــاب بتوانــد بخشــی از خــاء دانشــی راجــع بــه مبانـ ِ

بیمههــای اجتماعــی را جبــران کنــد و نیــز تصویــری کــه از نزاعهــای سیاســی طرفــداران و مخالفــان ایــن
نهــاد بــه دســت میدهــد ،بــرای پژوهشــگران و کنشــگران آموزنــده باشــد.

سیدوحید میرهبیگی

ث

پیشگفتار

«هیـچگاه نمیتــوان تمامــی مــردم را در مقابــل تمامــی مخاطــرات و فــراز و نشــیبهای
زندگــی بیمــه کــرد ،امــا مــا کوشــیدهایم قانونــی را تدویــن کنیــم کــه تاحــدودی
دادن شــغل و بــهفقــر افتــادن در زمــان ســالمندی
حمایتهایــی را در مقابــل از دســت ِ
بــرای شــهروندان متوســط و خانوادههــای آنــان فراهــم کنــد».
رئیسجمهور فرانکلین د .روزولت ،هنگام امضای قانون تأمین اجتماعی1935 ،

بــرای مــا تصــور گذشــتة نهچنــدان دور خویــش دشــوار اســت:فقــر در زمــان ســالمندی! زمانــی کــه بســیاری
از آمریکاییهــا بــدون درآمــد ،دارایــی یــا حتــی مایحتــاج اولیــة زندگــی بــه ســالمندی میرســیدند .در

ـهروندان ســالمند ،فقــرزده بودنــد .امــروزه ایــن بخــش از تاریــخ مــا ســپری
ســال  ،1935بیــش از نیمــی از شـ
ِ

ن اجتماعــی 1و مدیکــر 2تعــداد کمتــری از
شــده اســت و بــه لطــف برنامههــای بیمــة اجتماعــی ،ماننــد تأمی ـ 
ســالمندان آمریــکا فقیرنــد یــا بــه مراقبتهــای پزشــکی دسترســی ندارنــد .هرچنــد مزایــای ایــن برنامههــا
انــدک اســت ،امــا راه نجاتــی بــرای میلیونهــا خانــواد ه بــه شــمار ميآيــد .بیمــة اجتماعــی ماننــد ســایر

شــیوههای مشــارکت در ریســک کــه بــرای بیمهکــردن افــراد در مقابــل خســرانهای جســمی و مــادی
طراحــی شــدهاند ،بــه حفاظــت از درآمــد کارگــران و خانوادههــای آنــان ،بازنشســتگان و ازکارافتــادگان ادامــه

میدهــد.

ـواداران بــازار خصوصــی ،بیمــة اجتماعــی را بهمثابــه یــک نظــام
متأســفانه بســیاری از محافظ ـهکاران و هـ
ِ

ـی دولتــی بــه بــاد تمســخر میگیرنــد .در طــول ســالها ،مخالفــان بیمــة اجتماعــی جنگــي
منســوخ صدقهدهـ ِ

میاننســلی را برانگیخت ـ ه و کوشــیدهاند حمایــت ناآشــنايان بــا محاســن دو طــرح بیم ـهای تأمیــن اجتماعــی و
مدیکــر را از ایــن طرحهــا کاهــش دهنــد؛ از ايـنرو جوانــان را علیــه ســالمندان شــوراندهاند .درواقــع نظــام تأمیــن

اجتماعــی نشــاندهندة شــیوههایی اســت کــه در آن نس ـلها وابســتگی متقابــل دارنــد .ایــن نظــام از طریــق

فراهمکــردن درآمــد دوران بازنشســتگی کــه بــه ســالمندان اجــازه میدهــد بــا کرامــت و در اســتقالل زندگــی

کننــد ،در رفــاه مــردم ســهیم اســت .افــزون بــر کارگــران بازنشســته و مزایــای همســری ،3اگــر دســتمزدبگیران
 :Social Security .1اصلیترین برنامة بیمة اجتماعی ایاالتمتحده شامل بیمة بازنشستگی ،ازکارافتادگی و بازماندگان (مترجمان).
 :Medicare .2دیگــر برنامــة بیمــة اجتماعــی ایاالتمتحــده کــه بــه آمریکاییهــای  ۶۵ســال بــه بــاال و برخــی جوانترهــای دارای بیماریهــای
خــاص ،خدمــات درمانــی ارائــه میکنــد .مدیکــر و تأمیــن اجتماعــی ،چنانکــه شــرح داده خواهــد شــد ،در دســتة راهبردهــای بیمـهای قــرار دارنــد،
نــه راهبردهــای مســاعدتی (مترجمان).
3. spousal benefits

ج  /بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

ازکارافتــاده یــا فــوت شــوند ،خــود و خانوادههایشــان حمایــت بیم ـهای دریافــت میکننــد.

در جهــان درحالتغییــر ،برنامههــای بیمــة اجتماعــی آمریــکا در میــان بحرانهــای اقتصــادی ،بالیــای

طبیعــی و جنگهــا ،اســتوار و قابلاتــکا باقــی ماندهانــد .ایــن برنامههــا ،برنامههــای کهنــه و منســوخی
نیســتند کــه مخالفــان هرگونــه نقشآفرینــی دولــت در بیمههــای اجتماعــی میگوینــد .درحقیقــت ،کامــ ً
ا

خــاف ایــن ادعــا صحــت دارد .برنامههــای بیمــة اجتماعــی ،نمــاد بهتریــن کاری هســتند کــه دولــت میتوانــد
بــرای شــهروندانش انجــام دهــد و معاهــدهای پایــدار میــان شــهروندان و دولــت ایجــاد کنــد.

بازنشســتگی برنامــة تأمیــن اجتماعــی
در ژانویــة  ،2007کیســی کرچلیــن 1بــرای بهرهمنــدی از مزایــای
ِ

درخواســت داد .اگرچــه هــر روز هــزاران نفــر بــرای مزایــا درخواســت ميدهنــد ،ایــن مــورد خــاص شــایان توجــه

اســت؛ زیــرا فــرض میشــود کیســی کرچلیــن نخســتین فرزنــد نســل بیشزایــی 2اســت كــه بازنشســتگی او
دوران جدیــدی را در تاریــخ آمریــکا آغــاز کــرد؛ دورانــی کــه در آن توانایــی دولــت بــرای حمایــت از نسـلهای

بازنشســته بــه شــکل بیســابقهای بــه چالــش کشــیده خواهــد شــد.

درواقــع نســل بیشزایــی تفاوتــی بــا نسـلهای دیگــر نــدارد؛ تنهــا تعــداد آنــان از گروههــای ســنی پیــش

و پــس از خویــش بیشــتر اســت و خــروج تمامــی آنهــا از نیــرویکار ،دسـتکم دو دهــه طــول میکشــد .ایــن

امــر شــکاف مالــی بلندمدتــی را بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه دنبــال دارد ،امــا بحرانهــای برطرفنشــدنی

در پــی نــدارد .نســل بیشزایــی یــک راز نهفتــه نیســت .آنهــا مثــل دزدهــا شــبانه مــا را تعقیــب نمیکننــد.
از زمانــی کــه متولــد شــدند ،افزایــش ناگهانــی جمعیــت ایــن نســل در سراســر جامعــه رخ داده اســت .هنگامــی

کــه بــه مدرســه نیــاز داشــتند ،ایــن کشــور برایشــان مدرســه ســاخت .هنگامــی کــه نیازمنــد مســکن بودنــد ،این
کشــور بــه آنهــا کمــک مالــی کــرد .کار آنهــا طــی ســالها بــه ســاختن اقتصــادی کــه امــروزه میبینیــم

کمــک کــرد.

اکنــون آنهــا در آســتانة بازنشســتگیاند .برخــی از اقتصاددانهــا ماننــد مــا ممکــن اســت فکــر کننــد

ایــن امــر غافلگیــری شــگفتانگیزی اســت کــه مــا را در هرجومــرج اقتصــادی فــرو خواهــد بُــرد و نســل

ایکــس 3و نس ـلهای پــس از آن را در فقــر رهــا خواهــد کــرد .ایــن پنداشــت چنــدان دور از حقیقــت نیســت.

درنتیجــة تغییراتــی کــه در ســال  1983رخ داد ،برنامــة تأمیــن اجتماعــی تــا زمانــی کــه جوانتریــن افــراد نســل
1. Kathleen Casey-Kirschling
2. baby boomer

 .3نسل ایکس به نسلی میگویند که بعد از اتمام نسل بیشزایی پس از جنگ جهانی دوم زاده شدند (مترجمان).

پیشگفتار  /چ

بیشزایــی حــدوداً  80ســاله باشــند ،قــادر بــه پرداخــت بدهیهــای خــود خواهــد بــود .حتــی بــدون هیچکــدام
از تغییــرات یادشــده ،برنامــة تأمیــن اجتماعــی پــس از آن ،در پرداخــت  25درصــد مزایــا ناتــوان خواهــد بــود.

بــا وجــود ایــن ،اقتصاددانــان محافظـهکار و حامیانشــان از افســانة فاجعــة نســل بیشزایــی اســتفاده میکننــد

تــا یــورش بیامــان خــود علیــه دو نمــاد اســتوار نیودیــل 1را برانگیزاننــد .آشــکار اســت کــه حتــی مــا باورمنــدان
بــه ارزش بیمــة اجتماعــی نیــز نمیتوانیــم درمــورد آینــده مغــرور و خوشــنود باشــیم و بپنداریــم کــه بیمههــای

اجتماعــی کامــل و بینیــاز از اصــا ح هســتند .اگرچــه بســیاری بــاور دارنــد کــه نبــرد علیــه خصوصیســازی
گذاری
هماکنــون پیــروز شــده اســت ،امــا هنــوز میلیونهــا دالر صــرف اندیشــکدهها و مراکــز سیاســت
ِ

ن اجتماعــی هســتند .همچنیــن بایــد یــادآور
محافظ ـهکار میشــود کــه حامــي حســابهای خصوصــی تأمی ـ 

شــویم کــه هماکنــون مدیکــر در مســیر خصوصیســازی قــرار گرفتــه اســت .قانــون نوســازی مدیكــر 2نوعــی
مزایــای مربــوط بــه نســخههای دارویــی ایجــاد کــرد کــه تنهــا از طریــق بنگاههــای خصوصــی بیمــه در
دســترس اســت .ایــن قانــون یارانههــای بســیاری را نيــز بــرای طــرح مزیــتمدیکــر 3ایجــاد كــرد .ایــن طــرح

نوعــی مراقبــت درمانــی خصوصــی اســت کــه بــه ســالمندان تحــت پوشــش برنامــة مدیکــر فروختــه میشــود.
در طــرح مزیتمدیکــر ،بنگاههــای بیمــه در مقايســه بــا مدیکــر ســنتی بــرای هــر مزایابگیــر حــدود  ۱۳درصــد
بیشــتر دریافــت میکننــد .نامــزد جمهوریخــواه ریاســتجمهوری در ســال  ،2008ســناتور جــان مککیــن،
یکــی از حامیــان افراطــی حســابهای خصوصــی ،ســاختار بنیــادی برنامــة تأمیــن اجتماعــی را «مایــة ننــگ»

نامیــد ( )Denver, July 7, 2008و مارتیــن فلدســتین ،4ســخنران بعــدی را قهرمــان دیریــن خصوصیســازی
دانســت .هــواداران خصوصیســازی ســالها بذرهــای پروپاگانــدای خویــش را مخفیانــه در رســانهها و افــکار
آتــش تاکتیکهــای
عمومــی کاشــتند .رئیسجمهــور بــوش مــدام از واژگانــی اســتفاده میکــرد کــه هیــز ِم
ِ

افکنــی خصوصیســازها بــود؛ ادعــای اینکــه بیمــة اجتماعــی بــهزودی «ورشکســت» خواهــد شــد یــا
رعب
ِ
«کام ـ ً
ا بیپــول» خواهــد شــد .چنیــن اســتداللهایی ایــن بــاور را در جوانــان تقویــت میکنــد کــه برنامــة

تأمیــن اجتماعــی تــا زمــان بازنشســتگی آنهــا پایــدار نخواهــد مانــد .جوانــان نمیتواننــد کام ـ ً
ا درک کننــد
کــه جهــان مال ـیای کــه بــا آن روب ـهرو هســتند بســیار مخاطرهآمیزتــر از آن اســت کــه نس ـلهای پیــش بــا
آن مواجــه بودنــد و آنهــا قطعـ ًا نیازمنــد مزایــای تضمینشــدة تأمیــن اجتماعــی و برنامـهای بــرای پوشـشدادن
 New Deal .1برنامة اقتصادی و اجتماعی روزولت که دخالت دولت در اقتصاد و جامعه را افزایش داد (مترجمان).

2. The Medicare Modernization Act of 2003
3. Medicare Advantage
4. Martin Feldstein
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ی خــود در اواخــر زندگــی خواهنــد بــود.
هزینههــای درمان ـ 

در ایــن کتــاب ،کارول اســتس 1و همکارانــش برخــی از دانشــمندان پیشــگام در بیمههــای اجتماعــی را گــرد

هــم آوردهانــد تــا نقــش ایــن برنامههــا در کشــور مــا را روایــت کننــد .آنهــا بــه مــا میگوینــد برنامههــای

تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر چگونــه در ایاالتمتحــده پدیــد آمدنــد .همچنيــن درمــورد شــیوههای حمایــت

اقتصــادی تمــام آمریکاییهــا بحــث میکننــد و بهویــژه تأکیــد دارنــد
ایــن برنامههــا از امنیــت ســامتی و
ِ
کــه چگونــه گروههــای بــه حاشــیه راندهشــده در جامعــه ،از خطمشــی جــاری و تغییــرات پیشــنهادی تأثیــر

میپذیرنــد .آنهــا درمــورد سیاس ـتهای اصــاح بیمههــای اجتماعــی بحــث میکننــد و راهبردهــای متنوعــی
را بــرای ایجــاد تغییــرات معقــول پیشــنهاد ميدهنــد؛ تغییراتــی کــه دوام برنامههــای بیمــة اجتماعــی را تضمیــن
ميکنــد.

اکنــون کــه ایــن پیشــگفتار را مینویســم ،هفتــاد و ســومین ســالروز امضــای قانــون تأمیــن اجتماعــی از

ســوي رئیسجمهــور فرانکلیــن روزولــت اســت و تعهداتــی کــه در قبــال یکدیگــر ســاختیم ،تحــت حمل ـهای

هماهنگشــده قــرار گرفتهانــد .در حــال حاضــر بیــش از همیشــه بایــد بــه گفتــن ایــن روایــت بپردازیــم کــه
چگونــه امنیــت اقتصــادی و ســامتی بنیادیــن میلیونهــا نفــر از مــردم آمریــکا ،توســط برنامههــای بیمــة
اجتماعــی تضمیــن شــده اســت و چگونــه میتوانیــم تعهداتــي حیاتــی را کــه بــه مــا قــدرت بخشــیده و از مــردم
مراقبــت میکنــد بــرآورده كنيــم .ایــن کتــاب را بایــد هرکســی کــه بــه ایــن اهــداف اهمیــت میدهــد بخوانــد.

 باربــارا ب .کنلــی 2رئیــس و مدیــر اجرایــی کمیتــة ملــی پاســداری از تأمیــن اجتماعــی 3و مدیکر اســت.او از ایالــت کنتیکــت 4بهمــدت هفــده ســال در مجلــس نماینــدگان ایاالتمتحــده خدمــت کــرد.

1. Carroll Estes
2. Barbara B. Kennelly
3. National Committee to Preserve Social Security and Medicare
4. Connecticut

خ

سپاسگزاری

ویراســتاران در وهلــة نخســت از مؤلفانــی کــه بــا ایثــار در راه پژوهــش و آمــوزش در زمینــة بیمههــای

اجتماعــی در ایــن کتــاب مشــارکت کردنــد تشــکر ميکننــد .بهویــژه سپاســگزار ماریلیــن هنســی 1از بنیــاد

پژوهــش بازنشســتگی و بیــل نولــی ،2بتســی اســپراوس 3و هــری مــودی 4از انجمــن بازنشســتگان آمریــکا
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هســتيم كــه در زمینــة بیمههــای اجتماعــی از مــا حمايــت كردنــد .همچنيــن از پــاول وندونتــور 6و شــرکای
اجتماعــی سپاســگزاريم کــه مرکــز اداری غیرانتفاعــی را بــرای دانشــمندان حــوزة ســالمندی و دانشــجویان

تأمیــن اجتماعــی فراهــم کردنــد .از پامــا الرســون 7از آکادمــی ملــی بیمــة اجتماعــی و باربــارا کنلــی ،ماریــا

فریــز ،8و ســندی وایــز 9از کمیتــة ملــی پاســداری از تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر سپاســگزاری ميكنيــم کــه از
مــا حمایــت کردنــد و دربــارة چندیــن مســئلة سیاس ـتگذاری کمکهــای فنــی ارائــه دادنــد.

سپاســگزار کمــک و راهنمایــی دانشــجویان تأمیــن اجتماعــی و علــوم مربــوط بــه ســالمندی هســتیم؛ بهویژه

ملیســا شوشــون 10بارتلــی و مارلیــن آکــس گرینســپن 11بــرای پژوهــش اولیهشــان دربــارة تدریــس بیمههــای
اجتماعــی .مایلیــم از همدانشــکدهایهای خــود در انســتیتوی ســامت و ســالمندی و دپارتمــان علــوم اجتماعــی

و رفتــاری و دانشــگاه سانفرانسیســکو کالیفرنیــا بــرای حمایــت ،راهنمایــی و کمــک آنهــا تشــکر کنیــم.
بهویــژه پاتریــک فاکــس ،12ونــدی مکــس 13و رجینــا گودلونــاس 14کــه دسترســی بــه فضــای اداری ،خطــوط

تلفــن و امکانــات پرینــت در دانشــگاه سانفرانسیســکو را فراهــم کردنــد .همچنیــن از دانشــگاه ایالــت مینســوتا،
دانشــکدة علــوم رفتــاری و اجتماعــی منکاتــو و دپارتمــان جامعهشناســی و اصالحــات ،بهدليــل کمــک آنهــا
1. Marilyn Hennessy
2. Bill Novelli
3. Betsy Sprouse
4. Harry Moody
5. AARP: American Association of Retired Persons
6. Paul Vandeventor
7. Pamela Larson
8. Maria Freese
9. Sandy Wise
10. Melissa Shoshone
11. Bartley and Marilyn Oakes Greenspan
12. Patrick Fox
13. Wendy Max
14. Regina Gudelunas
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و بهویــژه کارن پورینگتــن 1و کلســی کــروز 2بهخاطــر حمایــت اجراییشــان سپاســگزاریم و ســپاس ویــژه از

ی کار ایــن کتــاب را پیــش
ویراســتارمان ،جنیفــر پریلــو 3و تمامــی کارکنــان اســپرینگر کــه بــدون هيــچ خســتگ 
بردند.

لیــا رویــن 4از حمایــت و دلگرمــی خانــوادهاش ،فــرد ،5جانــوس ،6لســلی ،7بــث ،8کایــا ،9آمــارا ،10و ســونیا
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تشــکر ميكنــد؛ بهویــژه سپاســگزار والدینــش لســلی و کاتریــن رویــن 12اســت کــه خــود را وقــف جهانــی

کردهانــد کــه در آن مــردم بــرای یکدیگــر اهمیــت قائلانــد .کارول اســتس ایــن کتــاب را بــه دختــرش داســکی
لیــن اســتس 13و نوههــای دختــریاش برایــدی و مککنــزی 14تقدیــم ميکنــد .همچنیــن ایــن کتــاب را بــه

ـی پویــا
تمــام نس ـلهای آینــدهای هديــه ميدهــد کــه بــا قدردانــی مجــدد مــردم از برنامههــای بیمــة اجتماعـ ِ
و حیاتــی کشــور منتفــع خواهنــد شــد.

برایــان گراســمن 15از همســرش مالکــوم هــار ،16بهدليــل حمایــت عاطفــی و نمونهخوانــی و غلطگیریهــای

شــباهنگام مقالـهاش تشــکر ميکنــد .او از خانــوادهاش نيــز بــراي حمایــت و دلگرمیهایشــان سپاســگزار اســت:

1. Karen Purrington
2. Kelsey Kruse
3. Jennifer Perillo
4. Leah Rogne
5. Fred
6. Janos
7. Leslie
8. Beth
9. Kaja
10. Amara
11. Sonja
12. Leslie and Katherine Rogne
13. Duskie Lynn Estes
14. Brydie and MacKenzie
15. .Brian Grossman
16. Malcolm Haar

سپاسگزاری  /ذ

لینــدا و هنــری گراســمن ،1شــارون ،2جیســون ،3جیــک ،4ماکــس 5و چــر ماســس ،6جیــل ،7بــاب ،8متیــو ،9هیلی،10
الکــس و کیتلیــن هــار ،11و برنیــس راســچیلد .12همچنیــن از اعضــای متوفــی خانــوادهاش کــه وجودشــان

الهامبخــش او بــوده تشــکر میکنــدُ :رزی گراســمن ،گرتــرود مارکــس ،و مارگــوت و ادی نــورث.13

بــروک هولیســتر 14ایــن کتــاب را بــه دانشــجویان تأمیــن اجتماعــی و دانشــمندان حــوزة ســالمندی تقدیــم

ميکنــد کــه تــا ســال  ،2004بهطــور خســتگیناپذیری در تالشهــای بیننســلی بــرای آگاهســازی مــردم
دربــارة حمایــت از ایــن برنامــه و بســط برنامههــای بیمــة اجتماعــی ســهم داشــتند .اریــکا ســالوی 15میخواهــد

از پدربزرگهــا و مادربزرگهــای خــود بهدليــل محبــت ،دلگرمــی و حمایــت همیشگیشــان تشــکر کنــد:
لئاتریــس بریــور ،بنــی بریــور ،جــوان بریــور ،اتــا ســالوی ،و پــاول ســالوی.16

همـ�ة مـ�ا ،بـ�راي تالشهـ�ای پیشـ�گامانة دو مربـ�ی ژرفبیـ�ن خویـ�ش ،مگـ�ی کوهـنن ،17مؤســس �Grey Pan

 thersو تیــش ســامر ،18یکــی از مؤسســان اتحادیــة زنــان ســالمند 19از آنهــا تشــکر کنیــم .آنهــا درک مــا از

همپیونــدی بیننســلی ،ســاختاری و جهانــی را کــه شــالودة بیمــة اجتماعــی و عدالــت اجتماعــی بایــد براســاس
آن ســاخته شــود ،تغییــر دادنــد .شــجاعت و اقدامــات آنهــا همچنــان الهامبخــش و هدایتگــر مــا خواهــد بــود.

1. Linda and Henry Grossman
2. Sharon
3. Jason
4. Jake
5. Max
6. Char Moses
7. Gail
8. Bob
9. Matthew
10. Haley
11. Alex and Kaitlin Haar
12. Bernice Rothschild
13. Rosie Grossman, Gertrude Marks, and Margot and Eddie North
14. Brooke Hollister
15. Erica Solway
16. Leatrice Brawer, Bernie Brawer, Joan Brawer, Etta Solway, and Paul Solway
17. Maggie Kuhn
18. Tish Sommers
)19. Older Women’s League (OWL
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یادبود :قهرمان تأمین اجتماعی :نقش فوقالعادة رابرت بال
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نانسی جی .آلتمن
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ایــن کتــاب پیشــکش میشــود بــه رابــرت بــال کــه در  30ژانویــة  2008در  ۹۳ســالگی
ن اجتماعــی نامیــده شــده اســت (.)Bethell, 2005
ـوی تأمیـ 
درگذشــت .وي رهبــر معنـ ِ
او یکــی از بنیانگــذاران برنامــة مدیكــر و قهرمــان پیشــبرد آن بــود .نانســی آلتمــن،
مؤلــف کتــاب جنــگ بــرای تأمیــن اجتماعــی :از بینــش روزولــت تــا قمــار بــوش،3
در نوشــتار حاضــر نفــوذ رابــرت بــال در برنامههــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر در
ایاالتمتحــده را بهاختصــار شــرح میدهــد .رابــرت بــال در دولــت رؤســای جمهــور
کنــدی ،جانســون ،و نیکســون عضــو کمیســیون تأمیـن اجتماعــی و مدافــع مادامالعمــر
برنامههــای بیمــة اجتماعــی در ایاالتمتحــده بــود (ویراســتاران).

در  30ژانویــة  2008کــه رابــرت ام .بــال درگذشــت ،همــة آمریکاییهــا اعــم از جــوان و پیــر ،ثروتمنــد و فقیــر،
از هــر شــغل و پیش ـهای و از هــر قومــی ،حامــی خســتگیناپذیري را از دســت دادنــد .بــال از  ۲۴ســالگی تــا

واپســین نفــس خویــش کــه حــدود نــود و چهارمیــن زادروزش بــود ،بيشــتر ســاعات بیــداریاش را بـ ه شــكلي
ن اجتماعــی اختصــاص داد .درنتیجــة هفــت دهـهای کــه او وقــف برنامــة
موفقیتآمیــز بــه حفــظ و بهبــود تأمیـ 
تأمیــن اجتماعــی کــرد ،بیــش از دیگــران مســبب تمــام امــور خیــری شــد کــه ایــن برنامــه انجــام داد .او بیــش
از دیگــر کارکنــان کشــوری یــا منصوبــان رئیسجمهــور ،رؤســای کمیتههــای مجلــس یــا رؤســای جمهــور
ـی ایــن مــوارد
(بیــش از لینــدون جانســون) و حتــی بیــش از خــو ِد فرانکلیــن روزولــت و هــر کــس دیگــری بانـ ِ

ا ست :

● ● ۱۳میلیــون ســالمند و  ۱میلیــون کــودک کــه در حــال حاضــر توســط برنامــة تأمیــن اجتماعــی از چنگ
فقــر رهــا شــدهاند()Sherman & Shapiro, 2005؛

● ● 34میلیــون ســالمند کــه درنتیجــة ایجــاد درآمــد تضمینشــده و اســتقاللی کــه بــه همــراه ایــن
تضمیـ�ن بـ�ه دسـ�ت آوردهانـ�د ،میتواننـ�د بـ�ا کرامـ�ت زندگـ�ی کننـ�د(�Social Security Administra

2008a

)tion,؛

● ● 4میلیــون زن و مــرد بیــوه کــه میتواننــد پــس از مــرگ همســر ،اســتقالل مالــی خــود را حفــظ
کننــد()Social Security Administration, 2008a؛

1. Robert M. Ball
2. Nancy J. Altman
3. The Battle for Social Security: From FDR’s Vision to Bush’s Gamble.
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● ●هفــت میلیــون آمریکایــی کــه بــا وجــود از دســتدادن حقــوق ماهیانــة خویــش درنتیجــة ازکارافتادگی،
مزایــای تأمیــن اجتماعــی دریافــت میکننــد()Social Security Administration, 2008a؛

ـودک کارگــران فوتشــده ،ازکارافتــاده و بازنشســته کــه ماهانــه مزایــای تأمیــن اجتماعی
● ● 31میلیــون کـ ِ
دریافــت میکننــد و  3.4میلیــون کــودک دیگــر کــه مزایابگیــر نیســتند ،امــا در خانــة بســتگانی زندگــی
میکننــد کــه مزایابگیرنــد()Lavery & Reno, 2008؛

● ● 164میلیــون کارگــر و خانوادههــای آنهــا کــه در حــال حاضــر توســط از ســوي برنامــة تأمیــن
اجتماعــی علیــه ریســک احتمــال از دســت دادن امنیــت حقــوق ماهیانــه بهدلیــل ازکارافتادگــی،

ســالمندی یــا مــرگ بیمــه شــدهاند(.)Social Security Administration, 2008b

رابــرت بــال مجموعــه تواناییهــای غیرمعمــول و فوقالعــادهای داشــت کــه بــه او اجــازه داد چنیــن ســهم

چشــمگیر و ژرفــی در زندگــی آمریکاییهــای پــس از خــود داشــته باشــد .وي در طــول زندگ ـیاش انســاني

بســیار درســتکار بــود و همــواره تــاش ميكــرد تــا دیــدگاه دیگــران را بفهمــد .روحی ـهای لطیــف و مهربــان

داشــت .شــوخطبع ،ســبکبار ،تیزهــوش و ثابتقــدم بــود و بهنــدرت تســلیم خشــم یــا اســتیصال میشــد.
ایــن ویژگیهــا از او مذاکرهگــري توانــا ســاخت و بهراســتی کــه اســتاد ایــن هنــر زاده شــده بــود.

بــال میتوانســت دیگــران را جــذب دیــدگاه و موضــع خــود کنــد؛ بهگون ـهاي کــه بــاور میکردنــد ایــن

دیــدگاه و موضــع خودشــان اســت .بهعنــوان جوانــی  31ســاله بارهــا در زندگ ـیاش برنامــة تأمیــن اجتماعــی

را نجــات داد .در اواخــر دهــة  ،1940بیــش از دو برابــر آنچــه بســیاری از شــهروندان ســالمند از برنامــة تأمیــن

اجتماعــی دریافــت کردنــد ،از مقــرری مبتنــی بــر آزمــون وســع دریافــت شــد و میانگیــن مقرریهــای پرداختــی
بیــش از میانگیــن مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــود .هنگامــی کــه سیاســتمداران خواســتند بــه رأیدهندگان
خویــش کمــک کننــد ،برنامــة تأمیــن اجتماعــی در صفحــة رادار آنهــا نبــود و مدنظــر قــرار نگرفــت .درنتیجــه
مزایــای ایــن برنامــه براســاس تــورم یــا افزایــش اســتانداردهای زندگــی تنظیــم نشــد و ايــن برنامــه در خطــر

تباهــی بــود .در ســال  ،1947رئیسجمهــور هــری اس .ترومــن و مجلــس تحــت کنتــرل جمهوریخواهــان بــا

تأســیس یــک هیئــت مشــاور بــرای مطالعــه و نظردهــی راجــع بــه ایــن برنامــه موافقــت کردنــد .بــال نيــز مدیــر
اجرایــی ایــن هیئــت شــد .بهدليــل تیزهوشــی و نظــارت او ،مجلــس کــه از  17عضــو متمایــز تشــکیل شــده و

شــامل دیدگاههــای گوناگونــی بــود ،گزارشــی منتشــر کــرد کــه خواهــان گســترش بیدرنــگ ایــن برنامــه شــد.

در ســال  ،1950مجلــس کــه بــه دســت دموکراتهــا افتــاده بــود ،توصیهنام ـهای را در اینبــاره مصــوب کــرد؛

ژ  /بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

قانونــی کــه مورخــان آن را «آغــازی تــازه» بــرای برنامة تأمیــن اجتماعــی قلمــداد کردنــد (.1)Berkowitz, 1998

خــو ِد مــن شــاهد نمونـهاي از مهارتهــای اســتادانة مذاکرهگــری رابــرت بــال بــودم .در ســال  ،1982او بــه

ـری برنامــة تأمیــن اجتماعــی
عضویــت کمیســیونی از هــر دو حــزب گماشــته شــد کــه بــرای حــل معضــل کسـ ِ
تأســیس شــده بــود؛ معضلــی کــه از آن ســال پیشبینــی میشــد رخ بدهــد .وي عمــ ً
ا بــه رهبــر اعضــای

دموکــرات و نماینــدة ســخنگوی بعــدی مجلــس (تامــس تیــپ اونیــل )2بــدل شــد .در آن زمــان مــن دســتیار
رئیــس کمیســیون ،آلــن گرینســپن 3بــودم .امــروزه ،رهبــران سیاســی سرشــناس ،آن کمیســیون را نمون ـهای

موفــق در مواجهــه بــا کســری پیشبینیشــدة برنامــة تأمیــن اجتماعــی ميداننــد .مــن نيــز بهعنــوان شــاهد
دســته اول میتوانــم شــهادت دهــم کــه کمیســیون مذکــور صرف ـ ًا بهدليــل وجــود بــاب بــال موفــق شــد.
بــال اســتاد مذاکــره و مدیــری بســیار حرفــهای و بهشــدت عملگــرا بــود .شــاید بهتریــن گــواه بــرای

تواناییهــای فوقالعــاده و نقــش اجرایــی او ایــن باشــد كــه در ســال  1962از ســوی رئیسجمهــور کنــدی

بهعنــوان اولیــن عضــو کمیســیون تأمیــن اجتماعــی منصــوب و بــا موافقــت رئیسجمهــور جانســون در ایــن
ســمت باقــي مانــد .ایــن لیبــرال دموکــراتِ جســور ،بــار ديگــر از ســوي نیکســون منصــوب شــد .اگرچــه بــال

هی ـچگاه دیدگاههــای سیاســی لیبــرال خــود را پنهــان نکــرد ،امــا نیکســون میخواســت مطمئــن شــود کــه
ـپردن مســئولیت بــه تواناتریــن مدیــر
ایــن برنامــة مهــم بهخوبــی کار ميکنــد و ایــن خواســته بــه معنــای سـ ِ
موجــود بــود.
احتمــا ًال بزرگتریــن و پیچیدهتریــن مســئولیت اجرایــی بــال ،اجــرای برنامــة تازهتصویــب مدیکــر در

ســالهای  1965و  1966بــود؛ قانونــی کــه خــود او بــه تهیــة پیشنویــس آن کمــک کــرد و در مجلــس حامــی
آن بــود .بــال وظیفــه داشــت اطمینــان حاصــل کنــد آمریکاییهــای  65ســاله و باالتــر از بیمـهای بــرای پوشــش
هزینههــای خدمــات ارائهشــده توســط  6600بیمارســتان 250 ،هــزار پزشــک و  1300مرکــز بهداشــت خانگــی
بهرهمنــد باشــند .اجــرای قانــون حقــوق شــهروندی 4کــه از یــک ســال پیــش بــر عهــدة رابــرت بــال گذاشــته
شــده بــود ،بــر ایــن پیچیدگــی میافــزود .بیمارســتانها تنهــا درصــورت پیــروی از ایــن قانــون میتوانســتند

در برنامــة مدیکــر مشــارکت کننــد .بيشــتر بیمارســتانهای جنوبــی در آن زمــان ،تفکیــک نــژادی داشــتند .ایــن
1. See, also, Senate Finance Committee Report No. 1669, to accompany Social Security Act Amendments of
]”1950, 81st Congress, 2. d Session, at 7 [“In order to have such a “new start” average wage, the individual
2. Thomas “Tip” O’Neill
3. Alan Greenspan
4. Civil Rights Act of 1964
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دو تغییــر انقالبــی در سیاســت ملــی ،بیمارســتانهای مبتنــی بــر تفکیــک نــژادی را در سراســر جنــوب وادار کــرد
کــه بیدرنــگ تختهــا و کادر خــود را از حالــت تفکیکشــده خــارج و آنهــا را یکپارچــه کننــد .سیاس ـتها و

رویههــای قدیمــی در محیطــی کــه بــا اســتحمام بیمــاران و دیگــر جزئیــات شــخصی زندگــی آنهــا ســر و کار

داشــت ،بــر تبعیضهــای نــژادی ریشـهدار مبتنــی بــود و بــه ناگهــان تغییــر کــرد و بــال مســئول اطمینانیافتــن
از ایــن تغییــر بــود.

تحــت رهبــری بــال ،مدیکــر آمــاده شــد تــا آغــازی شــگفتآور ،موفــق و اثربخــش داشــته باشــد .در ســال

 ،1966نیویورکتایمــز دربــارة نخســتین روز اجــرای مدیكــر گــزارش داد« :برنامــة مدیکــر کــه بــه آمریکاییهــای
 ۶۵ســال بــه بــاال خدمــات میدهــد ،امــروز آمــادة اجرایــی بیخلــل شــد .هماکنــون حــدود  160هــزار
ـل گــوام تــا کرانــة ســاحلی و پورتوریکــو در بیمارســتانها بهطــور خــودکار واجدشــرایط ایــن برنامــه
بیمــار اهـ ِ

میشــوند ...دیگــران نیــز طــی همیــن روز واجدشــرایط خواهنــد شــد» (.)Schweck,1966

مقایســة موفقیتهــای سرنوشتســاز رابــرت بــال بــا یکــی از اقدامــات اجرایــی فاجعهآمیــز کــه چنــد ســال

پیــش انجــام شــد آموزنــده اســت .ایــن کا ِر بهنســبت ســاده ،اضافهکــردن مزایایــی جدیــد بــه نســخههای

دارویــی برنامــة مدیکــر بــود؛ برنامــهای کــه در آن زمــان داشــت بهخوبــی اجــرا میشــد .نیویورکتایمــز
دربــارة نخســتین روز اجــرای آن گــزارش داد« :داروســازان میگوینــد تــا زمــان اجراییشــدن برنامــةجدیــد،

مزایابگیــران ممکــن اســت بــا تأخیرهــا و محرومیتهایــی روبــهرو شــوند .دههــا هــزار نفــر کــه ثبتنــام
ی دریافــت نکردهانــد کــه بــه آنهــا اجــازة نسخهنویســی مناســب در
ت شناســای 
کردهانــد ...هنــوز کار 

داروخانههــای خردهفــروش را بدهــد» ( .)Pear & Freudenheim, 2006برخــاف اجــرای کل برنامــة مدیکــر
کــه شــامل هــزاران بیمارســتان ،صدهــا هــزار پزشــک و هــزاران مرکــز بهداشــت خانگــی بــود ،اجــرای مزایــای

نســخههای دارویــی شــامل حــدود  250هــزار داروســاز و  55هــزار داروخانــه در کشــور بــود .افــزونبــر ایــن،
مجلــس بــرای ایــن کار بیــش از دو ســال بــه دولــت بــوش فرصــت داد .1در مقابــل ،بــه دولــت جانســون ،بهرغــم

دشــواری وظیفــه بــرای آمادهســازی و اجــرای مدیكــر ،کمتــر از یــک ســال فرصــت داده شــد .2برخــاف بــال،
همتایــان او امــروزه از مزیــت اطالعــات ســنی بــا فناوریهــای گســتردة رایانـهای آن ،ایمیــل ،فکــس و تلفــن

بهرهمندنــد.

رابــرت بــال کــه همیشــه بــا وســواس اخالقــی از شــهرت و اعتبــاری کــه شایســتة آن نباشــد دوری

میکــرد ،ممکــن بــود دربــارة طــرح مزایــای دارو بگویــد کــه پیشنویــس قانــون آن ضعیــف بــوده کــه اجــرای
1. Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003
2. Social Security Amendments of 1965
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آن را دشــوار كــرده اســت .وي اگــر تحــت فشــار قــرار میگرفــت ممکــن بــود بپذیــرد کــه مســئول تدویــن

پیشنویــس مدیكــر بــوده اســت ،در مجلــس حامــی تصویــب آن بــوده و اطمینــان حاصــل کــرده اســت کــه
ایــن قانــون اجرایــی شــود؛ بنابرایــن احتمــا ًال او بیشازحــد فروتــن بــود .کســانی کــه درمــورد دســتاوردهای او

ـردن
خیلــی کمحــرف نبودهانــد میداننــد کــه تواناییهــای بســیار او ،موشــکافیاش در جزئیــات ،ســخت کار کـ ِ
شــگفتانگیزش ،و خــود را وقــف خدمــت عمومــی کردنــش ،دلیــل اصلــی دســتاوردهای متفــاوت اوســت.
شــاید بیشــترین تأثیــر او در زمینــة تحــول سیاسـتها بــود .اگرچــه تصــور کلیشـهای رایــج ایــن اســت کــه

افــرادی کــه پیــر میشــوند خشــک و انعطافناپذیــر میشــوند ،امــا ایــن تصــور بهطورقطــع درمــورد بــال
نادرســت اســت .او تــا زمــان مرگــش یــک آیندهنگــر و متفکــر خــاق و فوقالعــاده باقــی مانــد .عــاوه بــر

مهارتهایــش در مذاکــره و امــور اجرایــی ،ذهــن نــوآور و منعطــف او بــه همــراه فهــم ژرفــش از شــالودههای
فلســفی تأمیــن اجتماعــی و تجربــة اجرایـیاش ،در ایــن حــوزه از او یــک نابغــه ســاخت .طرحــی کــه او بــرای

ـاری برنامــة تأمیــن اجتماعــی ایجــاد کــرد ،نمون ـهای عالــی از نبــوغ اوســت (See Altman,
رفــع کســری جـ ِ

 .)2005ماننــد تمــام نقشهــای دیگــری کــه بــال ایفــا کــرد ،طــرح پیشــنهادی او خطمشــی بینقــص و
سیاســتي هوشــمندانه و برجســته اســت .اگــر رئیسجمهــور و مجلــس زیــرک باشــند ،بهســرعت ایــن طــرح را

اجــرا خواهنــد کــرد و براســاس آینــدة قابلپیشبینــی ،معضــل تأمینمالــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی را برطــرف
خواهنــد کــرد .ایــن اقــدام میتوانــد یادبــود مناســبی بــرای حرفــة درخشــان بــال باشــد.

رابــرت بــال خــود را مذهبــی نمیدانســت و عالقــة اندکــی بــه مذهــب ســازمانیافته داشــت ،امــا ایــن

کشــیشزاده تبلــور آموزههــای معنــوی مهمــي بــود کــه مذهــب توصیــه میکنــد .او بهشــدت مهربــان و

دلرحــم بــود؛ بهویــژه درمــورد فقــرا .دربــارة زمــان و تــوان خــود یعنــی عالیتریــن و کمیابتریــن موهبتهــای
زندگ ـیاش نيــز بســیار ســخاوتمند بــود و ســاعتهای بســیاری را صــرف گفتوگــو بــا کســانی میکــرد کــه

بــه تأمیــن اجتماعــی عالقهمنــد بودنــد .نوشــتههای هرکســی را کــه در ایــن حــوزه قلــممـیزد مشــتاقانه مــرور

میکــرد و خــود بــا وســواس و بینشــی دقیــق در ایــن خصــوص مینوشــت .حتــی گاه پیشنویــس مقال ـهای
طوالنــی را ســه یــا چهــار بــار میخوانــد و همیشــه نــکات بیشــتری مییافــت .در ايــن ميــان ممکــن بــود

پیشــنهاد یــا بینــش جدیــدی ارائــه کنــد کــه همیشــه مقالــه را تقویــت میکــرد.

او احتــرام بســیاری بــرای تمــام همکارانــش قائــل بــود .اگرچــه پنــج ســال پیــش از آنکــه زنــان حــق رأی
کســب کننــد زاده شــده بــود ،ذاتـ ًا طرفــدار حقــوق زنــان بــود .کامـ ً
ا از پیـشداوری میپرهیخــت و در ماههــای
آخــر زندگــیاش ،واقعــ ًا از اینکــه ممکــن بــود یــک سیاهپوســت یــا یــک زن ،رئیسجمهــور ایاالتمتحــده

یادبود :قهرمان تأمین اجتماعی  /ص

شــوند هیجــانزده بــود .افــزونبــر ایــن ،بــا کــودکان همانطــور رفتــار میکــرد کــه بــا دیگــران .او هماننــد
کســانی کــه بــه انجــام وظیفـهای واال فراخوانــده شــدند ،خــود را وقــف بهبــود زندگــی دیگــران کــرده بــود؛ البتــه

در حــوزة کاریاش یعنــی تأمیــن اجتماعــی .وی از لحظــة لبیکــش در ســن  ۲۴ســالگی ،تــا آخریــن نفــس خــود
(دو مــاه مانــده بــه نــود و چهارمیــن زادروزش) نســبت بــه وظیفـهاش وفــادار مانــد.
او حقیقت ـ ًا جهــان را بهتــر از آنچــه خــود یافتــه بــود رهــا کــرد .اســطورهای بــود کــه جایگزیــن نــدارد .او

میراثــی حیاتــی را در قالــب یــک کادر حرفـهای آموزشدیــده بــر جــای گذاشــت و بــا علــم بــه اینکــه تــا ابــد
زنــده نخواهــد مانــد ،آکادمــی ملّــی بیمــة اجتماعــی را در ســال  ۱۹۸۶طراحــی و ســازماندهی کــرد و آن را بــه
بــار آورد .امــروزه ایــن آکادمــی بــه عضویــت بیــش از  800متخصــص پیشــگام در تأمیــن اجتماعــی از سراســر
کشــور بــه خــود میبالــد .افــزونبــر ایــن ،رابــرت بــال شــخص ًا الهامبخــش و آمــوزگار صدهــا پیــرو خــود بــود،

کــه اکنــون متخصصانــی مســتقل هســتند و بایــد باهــم بکوشــند تــا بخشــی از اقدامــات نیکــی کــه ایــن مــرد
بهتنهایــی دربــارة حفــظ ،تقویــت و گســترش تأمیــن اجتماعــی انجــام داده بــود را انجــام دهنــد.

 بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی/ ض
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رئیسجمهــور روزولــت در پیــام خــود بــه مجلــس در  8ژوئــن  ،1934بــرای «امنیــت

مــردان ،زنــان و کــودکان کشــور» اولویــت قائــل شــد .ســپس بیمههــای اجتماعـیای را
پیشــنهاد داد کــه کشــورهای اروپایــی توســط آنهــا ،تجربــة مطلوبــی در حفاظــت از افــراد
ـان بشرســاخته قابــل برطرفشــدن نیســت»
در مقابــل «بداقبالیهایــی کــه در ایــن جهـ ِ
بــه دســت آوردهانــد (.)Secretary of Labor Perkins, February 25, 1935
متقابــل نیروهــای رهاییبخــش 6در جامعــه ،علیــه تبعیضنــژادی،
همگرایــی و کنــش
ِ
تبعیضجنســی ،تبعیضســنی بــا امپریالیســم اقتصــادی عمــل میکننــد ،ایــن
تبعیضهــا همگــی ایســمهایی 7ســتمگر هســتند و واکنشهــای درونــی جامعــهای
هســتند کــه گروههــای خاصــی را درجــهدو میپنــدارد .همــة ایــن گرایشهــا و
ایســمها در ســاختار اجتماعی-اقتصــادی جامعــه ریشــه دارنــد ...همگــی منجــر بــه
تبعیــض اقتصــادی و اجتماعــی میشــوند .تمــام ایــن ایســمها انرژیهــا و مشــارکت
افــراد خــاق را از جامعــة آمریــکا ســلب میکننــد .افــراد و انرژیهایــی کــه بــرای ایجــاد
جامعــهای عادالنــه و انســانی بــه آن نیــاز داریــم (.)Kuhn, 1984, pp. 7-8
عدالــت اجتماعــی در مقابــل آســیبهای جــدی و رنــج قــرار دارد .هنگامــی کــه تغییــرات
اجتماعــی طراحیشــده بــرای بــه حداقــل رســاندن آســیبهای جــدی ،در قالــب شــیوهای
پایــدار ،بــه نتیجــه برســند ،آنــگاه میتــوان گفــت کــه پیشــرفت اجتماعــی رخ داده اســت
(.)Doyal and Gough, 1991, p. 2

اگرچــه امــروزه در ایاالتمتحــده اصطــاح «بیمــة اجتماعــی» در گفتگوهــای روزمــره بهنــدرت بــه کار مـیرود،

امــا برنامههــای بیمــة اجتماعــی نظیــر تأمیــن اجتماعــی ،مدیکــر و غرامــت کارگــران 8بنیــان امنیــت اقتصــادی
1. Carroll L. Estes
2. Leah Rogne
3. Brian R. Grossman
4. Erica Solway
5. Brooke A. Hollister
6. Liberating Forces
7. Isms
8. Workers’ Compensation
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و ســامتی در ایــن کشــور هســتند .ایــن برنامههــا بــه ســالمندان ،جوانترهــای ازکارافتــاده ،بازمانــدگان،
کــودکان ،زنــان ،اقلیتهــا و درواقــع تمامــی افــراد در ایاالتمتحــده خدمــات ارائــه میکننــد .بیمــة اجتماعــی
از طریــق توزیــع ریســک میــان عــدة پرشــماری از افــراد ،حمایتهایــی را در مقابــل زیانهــای ناشــی از

دادن درآمــد بــه دلیــل رخدادهایــی ماننــد مــرگ والدیــن یــا همســر،
هزینههــای درمانــی و هزینــة ازدس ـت ِ
ازکارافتادگــی یــا بازنشســتگی ارائــه میکنــد.

بیمة اجتماعی چیست؟

برنامههــای متنوعــی در جهــان هســتند کــه میتواننــد بهعنــوان بیمــة اجتماعــی توصیــف شــوند و همــة
آنهــا در دو ویژگــی مهــم مشــترکاند -1 :برنامههــای بیم ـهای دولت-پشــتیبانی هســتند کــه شــهروندان
را در مقابــل پیشــامدهایی کــه تأثیــری منفــی بــر توانایــی آنــان در مشــارکت در جامعــه میگــذارد حمایــت

میکننــد (ماننــد از دســتدادن درآمــد یــا ســامت)؛  -۲دارای جهتگیــری مشــترکی هســتند کــه در هنــگام

شناســایی و تخفیــف ریســک ،بهجــای فــرد ،کل جمعیــت را در نظــر میگیرنــد ( .)DeWitt, 2003برخــاف
ـکال حمایــت اجتماعــی ،بیمــة اجتماعــی بــرای تشــخیص اســتحقاق و احــراز شــرایط بیمهشــدن از
ســایر اَشـ ِ
آزمــون ُوســع(1حد بیشــینة درآمــد) اســتفاده نمیکنــد .برنامههــای بیمــة اجتماعــی ،در شــکل آرمانــی خــود،

توســط همــه تأمینمالــی میشــوند و بــه همــه مزایــا میدهنــد.

ریشــة مفهــوم بیمــة اجتماعــی ،بــه اواخــر قــرن نوزدهــم برمیگــردد ،یعنــی هنگامــی کــه صدراعظــم

آلمانــی ،اوتــو ون بیســمارک ،2در واکنــش بــه پیامدهــای انقــاب صنعتــی در آلمــان ،بــرای حفاظــت از مــردم

خویــش در مقابــل بحــران مالــی ،سیاسـتهایی را پیشــنهاد داد کــه شــامل بیمــة درمــان ،غرامــت کارگــران و
بیمــة اجبــاری ســالمندان بــود ( .)DeWitt, 2003در عرصــة جهانــی بیمههــای اجتماعــی ،ایاالتمتحــده تقریبـ ًا
یــک تــازهوارد محســوب میشــود .در ســال  ،1911ویسکانســین 3نخســتین ایالتــی بــود کــه قانــون غرامــت
کارگــران را تصویــب کــرد و ســایر ایــاالت از آن پیــروی کردنــد و تــا ســال  1959تمامــی ایــاالت از چنیــن

برنامـهای اســتفاده کردنــد ( .)U.S. Department of Labor [US DOL], n.dبیمــة ســالمندان (در قالــب برنامــة

تأمیــن اجتماعــی) تــا ســال  1935توســط مجلــس ایاالتمتحــده تصویــب نشــد .حــدود  20ســال بعــد ،در

 ،1956بیمــة ازکارافتادگــی نیــز بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی افــزوده شــد (Social Security Administration
1. means testing
2. Otto Von Bismarck
3. Wisconsin
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 .)[SSA], 2005ایاالتمتحــده ،بهرغــم معرفــی برنامــة بیمــة اجتماعــی مدیکــر بــرای ســالمندان و معرفــی
برنامــة مدیکیــد در (19651کــه بیمــة اجتماعــی نیســت ،چــون واجــد شــرایطبودن ایــن برنامــه بــه درآمــد فــرد

بســتگی دارد) ،تنهــا کشــور صنعتــی باقیمانــده اســت کــه مراقبتهــای درمانــی بــرای کل جامعــه نــدارد.

برنامــة تأمیــن اجتماعــی شناختهشــدهترین بیمــة اجتماعــی در ایاالتمتحــده اســت .اگرچــه برنامــة تأمیــن
اجتماعــی احتمــا ًال موفقتریــن برنامــة اجتماعــی در تاریــخ آمریــکا باشــد ،امــا ذینفعهــای نئولیبــرال و تجــاری،

مشــغول مبــارزهای چنــد دهـهای و هماهنــگ بــرای تضعیــف اعتمــاد بــه ایــن برنامــه ،بهویــژه در میــان جوانــان،

متقاعدکردن
بودهانــد .آنــان طرفــدار تغییــر بنیادیــن ســاختار نظــام تأمیــن اجتماعــی هســتند و تــا حــد زیــادی در
ِ
بســیاری از جوانــان راجــع بــه اینکــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی در هنگامــیکــه آنــان بازنشســته شــوند دیگــر
وجــود نخواهــد داشــت موفــق بودهانــد .درنتیجــه ،احتمــال بیشــتری دارد کــه آمریکاییهــای جوانتــر اگــر
«تغییــرات ریشـهای» را تنهــا نــوع اصالحــات مؤثــر نداننــد ،بهضــرورت آن بــاور داشــته باشــند (Cruikshank,

 .)2003بــه همیــن شــکل ،مدیکــر نیــز بــا خطــر مواجــه شــده اســت و ادعاهــای ناپایــداری اقتصــادی آن موجب

تالشهایــی در مجلــس بــرای محــدود کــردن پرداختهــا بــه مزایابگیــران و نابــودی اصــول اساســی بیمـهای
ایــن برنامــه شــده اســت.

در خطر قرار گرفتن انسجام بیننسلی

آشــکار اســت کــه تهدیــدات پی ـشروی برنامههایــی کــه امنیــت اقتصــادی و ســامتی را فراهــم میکننــد،

بــر شــهروندان در تمــام ســنین و نس ـلها تأثیراتــی میگــذارد .امنیــت دوران بازنشســتگی و راهحلــی بــرای

هزینههــای بالقــوه زیانبــار مراقبتهــای درمانــی در اواخــر زندگــی ،نهفقــط دغدغــة ســالمندان ،بلکــه
دغدغــهای خانوادگــی و جامعــهای اســت .بــا ایــن حــال ،ســالمندان بیــش از ســایر گروههــای ســنی ،بــه
تغییــر سیاس ـتهای ایالت ـیای کــه از ســطح فــدرال سرچشــمه میگیــرد وابســته هســتند .ایــن امــر بهدلیــل
مبتنیبــودن امنیــت اقتصــادی و ســامتی ســالمندان بــر ترتیبــات بازنشســتگی و خدمــات پزشــکی و دیگــر
مزایــای ســالمندی اســت کــه از طریــق دولــت ملّــی تضمیــن و تأمیــن میشــوند .هریــک از ایــن نظامهــا از
قــدرت و تســلط گروههــای ذینفــع سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعی-فرهنگــی در ایاالتمتحــده و کشــورهای

دیگــر جهــان تأثیــر میپذیــرد.

تــاش بــرای خصوصیســازی و نابــودی برنامههــای دولتـیای کــه امنیــت اقتصــادی و ســامتی را تضمیــن
1. Center for Medicare and Medicaid Services [CMS], 2006
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میکننــد ،جــدا از ،و افــزون بــر گروههــای خاصــی کــه در ریســک بیشــتر قــرار میگیرنــد ،آرمــان واالت ـ ِر
انســجام اجتماعــی در ایاالتمتحــده را تهدیــد میکنــد .ایــن هجمههــا علیــه برنامههــای بیمــة اجتماعــی،
«ترقــی فــردی» ریشــه دارنــد ،وابســتگی متقابــل فــرد و جامعــه را مغفــول
نئولیبــرال
کــه در ایدئولــوژی
ِ
ِ

چندنســلی
میگذارنــد ،کــمارزش جلــوه میدهنــد و بیاعتبــار میکننــد ( )Twine, 1994و تالشهــای
ِ
همیارانــه بــرای کارکــردن بــا یکدیگــر در راســتای اهــداف اجتماعــی را بهعنــوان قــراردادی کــه بهرهکشــی
ناعادالنــه را در پــی دارد تعبیــر میکننــد .البتــه پیامــد ایــن دیــدگاه چیــزی جــز ایجــاد مجموعــة محــدودی

از فرصتهــای رفــع بیعدالتــی نیســت .افــزون بــر ایــن ،پیامدهــای دیگــری نیــز وجــود دارد؛ ایــن دیــدگاه

پرتــی سیاســی نســبت بــه دو چیــز میشــود؛ یکــی اینکــه ماهیــت ســرمایهداری متأخــر/
موجــب حواس
ِ
ـی وهمــی میآفرینــد کــه
مدرن/جهانــی حقیقت ـ ًا بهرهکشــانه اســت و دیگــری اینکــه ،یــک پنداشــت فرهنگـ ِ
بهجــای ترســیم ایاالتمتحــده بهمثابــه ملتــی متشــکل از افــرادی کــه بهطــور جمعــی بــرای خیــر عمومــی
بــا یکدیگــر کار میکننــد ،آن را بهمثابــه انبوهــی از افــراد ترســیم میکنــد.

از زمــان ریاسـتجمهوری رانلــد ریــگان بهبعــد ،بــه نحــو فزاینــدهای ،بــا نقــش و مســئولیت دولــت مبــارزه

شــده اســت ،همانطــور کــه فشــارهایی بــر دولــت وارد میشــود تــا از دســتاوردهای بیمــة اجتماعــی نیودیــل

روزولــت و دهههــای بعــدی عقبنشــینی کنــد .مجــادالت شــکلگرفته راجــع بــه پایــداری کمکهــای

اجتماعــی تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر
داشــتن قــرارداد
دولتــی و پاســخگویی دولــت درخصــوص برقــرار نگه
ِ
ِ
حاکــی از رشــد تنشهــا بیــن تقاضــای فزاینــده و قــدرت افزایشیافتــة نیروهــای بــازار در مقابــل قــدرت

کاهشیافتــة آنهایــی اســت کــه در جهــت منافــع عمومــی و در جســتجوی پاســداری و بهبــود ایمنــی و امنیــت

تمامــی شــهروندان ایاالتمتحــده فعالیــت میکننــد.

تبعیض سنی و حمله به برنامههای تأمین اجتماعی و مدیکر

تبعیــض ســنی عامــل مهمــی اســت کــه بــه هــر دو شــکل ســاختاری و ایدئولوژیــک ظهــور یافتــه اســت.

از نظــر ســاختاری ،تبعیــض ســنی بــر دستورکارســازی ،1چارچوببنــدی و اجــرای فرایندهــای مربــوط بــه

سیاسـتهای عمومــی تأثیــر میگــذارد و از لحــاظ ایدئولوژیــک ،ایــن تصــور را تقویــت میکنــد کــه ســالمندان

مســتحق مزایایــی کــه کســب میکننــد و پرداختیهایــی کــه از جیــب چنــد نســل انجــام میشــود نیســتند
(2006; International Longevity Center-USA [ILC-USA], 2006; Estes & Portacolone,

Butler,

1. Agenda setting
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 .)2008در ســطح فــردی ،تبعیــض ســنی آســیبهای بســیاری بــه عزتنفــس و احســاس کنتــرل شــخصی
وارد میســازد .در مقابــل ،در ســطح ســاختاری ،تبعیــض ســنی میتوانــد بهمثابــه انــکار حقــوق شــهروندی
ســالمندان باشــد (.)ILC-USA, 2006

نشــانههای آشــنای تبعیــض ســنی در مباحــث سیاســتگذاری در رتوریــک 1شــدیدی یافــت میشــود

کــه از برچســبهایی دشــناموار بــرای نامیــدن ســالمندان اســتفاده میکنــد؛ برچســبهایی همچــون

ـونامی جمعیتــی» کــه کشــور نمیتوانــد از پــس آن برآیــد ،و گــروه ناالیقــی
پیروپاتالهــای حریــص ،2یــک «سـ ِ
کــه منابــع ایاالتمتحــده را کــه بــرای توســعهی ســرمایهداری و بهــرهوری (و بنابرایــن ســود) در اقتصــاد جهانــی

الزم اســت مصــرف میکننــد .ایــن برچســبزنندگان کانــون توجــه را از دیگــران ســتاندهاند و اندیشــکدهها
و رســانههای محافظــهکار را بهطــور موفقیتآمیــزی بــرای شــکلدادن بــه پیامهایــی ماننــد اینهــا بــه
شناســی
کار گرفتهانــد :گریزناپذیــری «جمعیتشناســی بهمثابــه سرنوشــت» و مفهــوم ابداعــی «جمعیت
ِ
آخرالزمانــی .)Robertson, 1999( »3ایــن شــرح کام ـ ً
ا خــاف شــواهد فریدلنــد و ســامر 4اســت کــه نشــان

دادهانــد «جمعیتشناســی ،سرنوشــت نیســت».

ایــن تبعیــض ســنی نویــن ،بــه ابــزاری قدرتمنــد در دســت جنــاح راســت جدیــد 5بــرای مبارزهشــان علیــه

ـت ایاالتمتحــده ،تحــت
بیمــة اجتماعــی و دولــت رفــاه ایاالتمتحــده بــدل شــده اســت .ســرمایة مالــی و دولـ ِ
ـی همــراه آن را ماننـ ِد ابزارهایــی
عناویــن مختلــف ،تبعیــض ســنتی آشــکار و پنهــان و تاکتیکهــای هراسافکنـ ِ

بــرای خصوصیســازی دولتهــای رفــاه در جهــان بــه کار گرفتهانــد ( .)Estes & Phillipson, 2002اگــر
کســی ســالمندان را بهمثابــه «دیگــری» درک کنــد ،دیگــر بــرای او تهدیدهــای پیـشروی رفــاه آنهــا ،تهدیــد

بالقــوة خــودش دانســته نمیشــود و برنامههایــی کــه بــه ســالمندان مزایــا میدهنــد ،بیعدالت ـیای در حــق

نس ـلهای دیگــر قلمــداد میشــوند .سیاس ـتهای جمعیتــی مبتنــی بــر تبعیــض جنســی ،بهعنــوان ابــزاری
بــرای حفــظ منافــع ســرمایهداری مالــی جهانــی و منافــع جهانــی مجموعــه شــرکتهای قدرتمنــد در صنعــت

پزشــکی عمــل میکنــد و نیروهــای واقعــی پیشراننــدة مباحــث خصوصیســازی را پنهــان میســازد.
 :Rhetoric .1فنون بالغی سخنوری برای تأثیرگذاری و اقناع مخاطب (مترجمان).

2. Greedy Geezers
3. apocalyptic demography
)4. Friedland and Summer (1999; 2005
5. New Right
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وابستگی متقابل بیمة اجتماعی در مقایسه با استقالل «بازار آزاد»

براســاس آنچــه اســتس و دیگــران 1دریافتهانــد ،ســالمندان در بریتانیــا و ایاالتمتحــده نــه از فردگرایــی و

مانــدن ریســکها ،بلکــه از تعهــد بــه وابســتگی متقابــل
مســئولیت فــردی و حــل مســئلة فــردی و فردی
ِ

و سیاســت دولتــیای کــه بــه مشــترککردن و توزیــع ریســکها ارزش میدهــد منتفــع شــدهاند .بــا
ایــن حــال ،در دهههــای اخیــر ،گفتمــان عمومــی درمــورد نظــام رفاهــی بهطــور کل ،و درمــورد بیمــة

اجتماعــی بهطــور خــاص ،بهنحــو فزاینــدهای منفــی شــده اســت و برنامههــای موفــق و از قدیماالیــام
محبوبــی نظیــر تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر را ورشکســته تلقــی میکنــد (Marmor, Mashaw, & Harvey,

 .)1990ایدئولــوژی فردگرایـیای کــه ســتایندة برتــری اقتصــادی و اخالقــی «بــازار آزاد» اســت ،بــر مباحــث
سیاس ـتگذاری ســلطه یافتــه اســت .بینشهــای جایگزینــی کــه براســاس وابســتگی متقابــل و مســئولیت
جمعــی مطــرح شــدهاند ،بهعنــوان امــوری ناپایــدار و از ُمدافتــاده کــمارزش پنداشــته شــده و بــه تمســخر

ـی دیریــن بــه انســجام بیننســلی رهــا شــده و بــرای «پاســخگوکردن
گرفتــه شــدهاند .درنتیجــه ،تعهــد عمومـ ِ
شــهروندان ســالمند دربــارة مراقبــت از خویــش» تــاش میشــود ( .)Katz, 2003, p. 26میتــوان چنیــن

تالشهایــی را بهعنــوان جزئــی از چالــش بزرگتـ ِر عدالــت اجتماعــی و حقــوق بشــر بــرای تمــام شــهروندان

جهــان فهمیــد .بهرهمنــدان اصلــی ایــن وضعیــت جدی ـ ِد فردگرایی-یــا آنچــه «جامعــة مالکیــت »2نامیــده
شــده است-شــرکتهای عضــو نظــام ســرمایهداری هســتند .ذینفعانــی کــه در پــی کســب ســود بیشــتر از
خصوصیســازی برنامههــای بیمــة اجتماعیانــد ،شــرکتهای بیمــة خصوصــی ،ذینفعــان بانکــداری و
ســرمایهگذاری ،و مجموعــه شــرکتهای پرســود صنایــع پزشــکی هســتند (Estes, Biggs, & Phillipson,

.)2003; and Cruikshank, 2003

سالمندیشناسی انتقادی 3و علوم اجتماعی مردممدار
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ایــن کتــاب حاصــل تالشهــای یــک گــروه بیننســلی از دانشــمندان سالمندیشناســی و دانشــجویانی اســت

کــه در ســال  2004بهمنظــور گســترش و ترویــج جایگزینی برای ســلطة نئولیبرالیســم در مباحث خصوصیســازی

گــرد هــم آمدنــد .بــا اهــداف پیشــبرد شــناخت تجربــی دربــارة نقــش بیمــة اجتماعــی (شــامل برنامــة تأمیــن
)1. Estes, Biggs, and Phillipson (2003, p.14
2. Ownership society
3. Critical Gerontology
4. Public social science
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اجتماعــی و مدیکــر) درمــورد ایجــاد امنیــت اقتصــادی و ســامتی بــرای تمــام آمریکاییهــا و تهیــة اطالعــات و

آموزشهــای عمومــی بــه قصــد افزایــش گفتوگوهــای دانشــگاهی دربــارة بیمــة اجتماعــی بهمثابــه یــک حــق
بشــری فراگیــر ،دو گــروه مطالعاتــی ایجــاد شــد؛ گــروه دانشــمندان ســالمندی و دانشــجویان تأمیــن اجتماعــی.

مــا میخواهیــم دیدگاههــای رشــتههای مختلــف دیگــر را بــه بحثــی کــه تاکنــون بیشــتر تحــت ســلطة

اقتصاددانهــا بــوده اســت ،وارد کنیــم .رویکــردی کــه در ایــن رویــة نــو ،توســط نویســندگان کتــاب بــه

شناســی انتقــادی و علــوم اجتماعــی مردممــدار اســت.
کار گرفتهشــده ،شــامل چارچوبهایــی از سالمندی
ِ

سالمندیشناســی انتقــادی رویکردهــای اقتصــاد سیاســی ،نظریــة فمنیســتی و رویکــردی انســانگرایانه را بــا

تأکیــد ویــژه بــر توانمندســازی ترکیــب میکنــد (.)Estes & Phillipson, 2007; Estes & Grossman, 2007
ـازی ســلطه در تمامــی اَشــکال آن»
دانشــمندان سالمندیشــناس از منظــری انتقــادی ،در پــی «نقــد و وارونهسـ ِ

هســتند ( )Bottomore, 1983, p. 183و نیروهــای اقتصــادی و سیاسـیای کــه ترتیبــات قــدرت مســلط و نظــام
ناعادالنــه را شــکل میدهنــد و حفــظ میکننــد را افشــا و بررســی ميكننــد.

علــوم اجتماعــي مردممــدار ،روشــی حرفـهای اســت کــه از دانشــمندان و دانشــجویان درخواســت میکنــد از

طریــق گفتگوهــای انتقــادی ،فعالیتهــای مدنــی و جنبشهــای اجتماعــی ،یادگیریهــای خــود را از کالسهــای

درس و مجــات دانشــگاهی فراتــر بــرده و بــه حــوزة عمومــی گســتردهتری بکشــانند .جامعهشــناس مایــکل
بــوراوی ،1بــا گســترش بررســیهای محــوری و اســتادانة خــود دربــارة جامعهشناســی مردممــدار در انجمــن

جامعهشناســی آمریــکا در ســال  ،2002ســه هــدف علــوم اجتماعــی مردممــدار را چنیــن برمیشــمرد:

هــدف نخســت ،توانمندســازی اجتماعــات تحت ســلطه در روابطشــان با ســاختار ســلطه از طریــق ایجاد

همــکاری میــان جوامــع و متخصصــان حرفـهای اســت .هــدف دوم ،دگرگونــی فهــممتعــارف از طریــق
تغییــر کانــون توجــه آن از معضــات خصوصــی و شــخصی بــه مســائل عمومی اســت .ســومین هدف،
تقویــت قــدرت و مشــروعیت کنشــگران-متخصصانحرفهای و دانشــمندان علــوم اجتماعــی در درون

ســاختاری حرفـهای اســت کــه در آن فعالیــت میکننــد (.)Burawoy, 2007, p. 132

مجموعــه مقاالتــی کــه در ایــن کتــاب دربــارة بیمــة اجتماعــی ارائــه شــدهاند ،همیــن رویکــرد و روحیـ ه را

دارنــد کــه در ســطور بــاال آمــده اســت تــا فهــم و کنــش فــردی و جمعــی را بــرای حمایــت از هــدف انســجام

اجتماعــی برانگیزاننــد؛ کــه ایــن از اصــول اساســی بیمــة اجتماعــی اســت.

1. Michael Buroway
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ساختار این کتاب

کتــاب حاضــر بــا شــرح دیدگاههــای برخــی از دانشــمندان ارجمنـ ِد ایــن حــوزه ،تاریــخ بیمــة اجتماعــی را مــرور

و چارچوبــی بــرای فهــم مباحــث سیاســی جــاری و پیامدهــای اخالقــی و اقتصــادی پیشــنهادهاي اصالحــی
فراهــم میکنــد .همانطــور کــه حملــه بــه برنامههــای اجتماعــی طــی دو دهــة اخیــر افزایــش یافتــه اســت،

هــای ترویجگــ ِر جداســازی بیننســلی مســلط شــدهاند .در مقابــل ،مقــاالت ایــن
در گفتمــان عمومــی ایده ِ
کتــاب بهســوی دیدگاههــای ترویجگــ ِر همیــاری بیننســلی ،وابســتگی متقابــل بیننســلی و مســئولیت
ـادی بافتــا ِر اجتماعــی و سیاس ـیای کــه آنــان
جمعــی جهتدهــی شــدهاند .هنگامــی کــه مــردم از تاریــخ نهـ ِ
را بــه ایجــاد برنامههــای بیمــة اجتماعــی در ایــن کشــور برانگیختــه اســت ،جدامانــده و نــاآگاه باشــند ،ممكــن

نيســت بتواننــد انتخابــي آگاهانــه درمــورد آینــده داشــته باشــند.

ایــن فصــول بــا پرکــردن شــکافی کــه در حافظــة جمعــی مــا دربــارة توســعه و تحــول برنامههــای بیمــة

اجتماعــی وجــود دارد ،ممکــن اســت آگاهــی مــا را دوبــاره متصــل و تعهــدات مــا را بــه «اجتماعــات اشــتراکی»1

گســتردهتر و فراگیــر در ایاالتمتحــده و کشــورهای دیگــر احیــا کنــد؛ اجتماعاتــی کــه در آن مــا ،دیگــران و

اعضــای نسـلهای آینــده را میپذیریــم .همچنيــن کتــاب حاضــر بــا توجــه بــه فهــم اصــول اساسـیای کــه از
طریــق آن مراقبتهــای درمانــی ملــی بــرای تمــام اعضــای یــک جامعــه فراهــم میشــود -چنانکــه در ســایر

کشــورهای صنعتــی نيــز وجــود دارد -میخواهــد مباحــث مربــوط بــه آینــدة بیمــة اجتماعــی و مراقبتهــای
درمانــی فراگیــر بــرای تمامــی افــراد در ایاالتمتحــده را پیــش ببــرد.

مقــاالت ایــن کتــاب در چهــار بخــش ســازماندهی شــدهاند 2.بخــش نخســت بــا دیدگاهــی تاریخــی بــه

بررســي بیمــة اجتماعــی در ایاالتمتحــده و اروپــا ميپــردازد و اصــول بنیادیــن ،ارزشهــا و منافعــی را کــه در

تحــول برنامههــای بیمــة اجتماعــی در ایاالتمتحــده و کشــورهای دیگــر جلوهگــر شــدهاند مــرور میکنــد.

فصــول بخــش  ۲پیرامــون مبحثــی دربــارة مخاطــرات گروههــای متنوعــی شــامل زنــان ،رنگینپوســتان
و فقیــران کارگــر و غیــر کارگــر دســتهبندی شــدهاند .بخــش  ۳بــر مباحــث جــاری راجعبــه آینــدة بیمــة

اجتماعــی متمرکــز شــده اســت و جنبههــای مهــم گفتمــان عمومــی دربــارة آن را بررســی میکنــد .فصــول

بخــش  ،4دیدگاهــی انتقــادی بــه اصالحــات بیمــة اجتماعــی در ایاالتمتحــده و اروپــا دارد و آن ابعــاد اقتصــادی
1. Commons

 .2کتــاب حاضــر در اصــل شــامل  5بخــش ( 22فصــل) بــود کــه بنــا بــر تصمیــم مؤسســة راهبــردی بازنشســتگی صبــا 4 ،بخــش (شــامل 15
فصــل) آن ترجمــه شــد (مترجمــان).

سرآغاز :همه با هم رهسپاریم؛ بیمة اجتماعی ،عدالت اجتماعی و تغییر اجتماعی  /ل

برنامههــای بیمــة اجتماعــی را در ایاالتمتحــده بررســی میکنــد کــه تــا حــد زیــادی از مباحــث جــاری بیــرون
رانــده شــد ه اســت.

ایــن کتــاب ،از بســیاری جهــات بــر بینــش و دانــش مگــی کوهــن 1دربــارة ارتبــاط میــان نیروهــای اجتماعی

و تهدیــدات ناشــی از آنهــا مبتنــی اســت :تبعیضهــای ســنی ،جنســیتی ،نــژادی ،امپریالیســم اقتصــادی ،جنــگ

و جهانیشــدن .وی از همگرایــی نیروهــای رهاییبخــش در توجــه بــه «نیــاز بــه تغییــرات همهجانبــة اقتصــادی
و اجتماعــی» خبــر میدهــد ( .)Kuhn, 1984, p. 6در لحظــة اجتماعی-تاریخــی کنونــی ،بــا فروپاشــی متوالــي
بازارهــای ســرمایة مالــی ،بحــران رهــن مســکن ،و افزایــش فزاینــدة بیــکاری ،هــم در جوامــع توســعهیافته و

ـت
هــم در جوامــع درحالتوســعه ،بیمــة اجتماعــی در مرحلــة حساســی اســت .بهدنبــال ایــن بحرانهــا ،ماهیـ ِ
بهشــدت درهمتنیــدة اقتصــاد جهانــی ،ایــن واقعیــت را برجســته ميكنــد کــه بهراســتی مــا همگــی در ایــن
مســیر بــا هــم هســتیم .در مقــام ویراســتاران کتــاب ،بهدنبــال افزایــش فهــم عمومــی از بیمــة اجتماعــی در

چارچوبــی هســتیم کــه تعهــد عمومــی بــه عدالــت اجتماعــی و آگاهــی از ضــرورت کنــش جمعــی و تغییــرات
اجتماعــی ایجادگــر خیــر عمومــی را بهبــود بخشــد.

1. Maggie Kuhn
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مقدمه
برایان آر .گراسمن

1

هــدف اصلــی تمــام اَ
شــکال بیمــة اجتماعــی جایگزیــن کــردن آن بخــش از درآمــد
ِ
ن مـیرود :بیــکاری ،حادثــه،
دســتمزد اســت کــه درنتیجــة هریــک از ایــن مخاطــرات از بیـ 
ســالمندی و یــا مــرگ نــانآور خانــه .ایــن جایگزینــی و جبــران نــه تنهــا بــرای اطمینــان
از ایــن امــر انجــام میشــود کــه حمایــت مــورد انتظــار فــرد فراهــم شــود ،همچنيــن ايــن
اطمينــان را حاصــل ميكنــد كــه جامعــه نیــز در مقابــل مخاطــرات پی ـشرو محافظــت
شــود.
کارسن1940،2

تاریخچــة بیمــة اجتماعــی در ایاالتمتحــده ،هفــت دهــه پیــش بــا تصویــب برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال

 1935آغــاز شــد .بــا ایــن حــال ،تنهــا چهــار ســال بعــد ،اصالحیههایــی پیشــنهاد شــد کــه دامنــه و ســاختار
ایــن برنامــه را تغییــر داد و از برنام ـهای کــه در آن کارگــران تنهــا واجدشــرایطِ دریافــت مزایایــی بودنــد کــه
تقریبـ ًا بــا میــزان آوردة آنــان (یعنــی مشارکتشــان در برنامــه) یکســان بــود ،بــه برنامـهای تبدیــل شــد کــه در
آن کارگــران و خانوادههایشــان بهمثابــه افــرادی دیــده شــدند کــه در رویارویــی بــا بســیاری از «مخاطــرات»
زندگــی کــه در بــاال آمــد ،حــق دسترســی بــه مزایــا را بــه دســت آورده بودنــد .تنهــا چهــار ســال پــس از آغــاز
1. Brian R. Grossman
2. Corson
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برنامــة تأمیــن اجتماعــی ،ایــن برنامــه بــه نمــاد وابســتگی متقابــل و همــکاری بیننســلی تبدیــل شــد.

ـل قراردادیبــودن و مشــارکتیبودن» آغــاز
برنامــة تأمیــن اجتماعــی در مقــام برنام ـهای مبتنــی بــر «اصـ ِ

مشــارکت پولــی دارنــد و در
شــد ( .)Berkowitz & McQuaid, 1988, p. 126در چنیــن نظامــی ،کارگــران
ِ
زمــان بازنشســتگی میتواننــد بــه همــان میــزان پولــی کــه پرداخــت کردهانــد ،دسترســی یابنــد .مککوایــد

1

ـی برنامــة تأمیــن اجتماعــی را بهعنــوان یــک برنامــة بخــش عمومــی ميدانــد کــه ماننــد
ایــن ســاختار اساسـ ِ
شــرکتهای خصوصــی طراحــی شــده اســت .دامنــة بهنســبت محــدو ِد برنامــة تأمیــن اجتماعــی ایاالتمتحــده

در برداشــتی کــه مککوایــد دارد آشــکار اســت .بــا ایــن حــال ،هــراس گســترده دربــارة آنچــه دولــت
عظیــم بهدســتآمده در ایــن نــوع بیمــة اجتماعــی انجــام دهــد ،پیشــنهاد اصــاح
میتوانســت بــا مــازا ِد
ِ

برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال  1939را تســهیل کــرد و موجــب گســترش خدمــات ارائهشــده و مزایابگیــران

درخواســتدهنده شــد (.)Berkowitz &McQuaid,1988

ـران درگذشــته شــد و
ایــن اصالحیــه ،بهویــژه موجــب گســترش دامنــة مزایــا بــه کــودکان بازمانــدة کارگـ ِ

فرمــول محاســبة مزایــا را بهگون ـهای تغییــر داد کــه کارگــران ســالخوردهتر میتوانســتند بســیار راحتتــر بــرای

دریافــت مزایــا واجدشــرایط شــوند .همچنيــن کارگرانــی کــه در جوانــی فــوت ميكردنــد مزایــای بیشــتری را بــرای
بازمانــدگان خویــش بهجــا میگذاشــتند ( .)Corson, 1940ایــن نــوع جدیــد برنامــة تأمیــن اجتماعــی ،کارگــران
ـران درگذشــته و کارگــران ازکارافتــادة
کنونــی را بــه افــرادی کــه بازنشســت شــده بودنــد و همســران بازمانــدة کارگـ ِ

دائمــی متصــل و مرتبــط كــرد .کارســن در نقلقــول بــاال ،بــا ترســیم همبســتگی و ارتبــاط میــان معضــات افــراد
و معضالتــی کــه جامعــه بــرای حــل آنهــا میکوشــد ،بــر وابســتگی متقابــل انســانها تأکیــد دارد.

مفهــوم وابســتگی متقابــل 2تأییــد ميکنــد کــه مــردم -کــه بيشــتر بهاشــتباه بهمثابــه «افــراد» در نظــر گرفتــه

میشــوند -همــواره در مجموعههــای انبوهــی از روابــط اجتماعــی گیــر افتادهانــد؛ یعنــی دیگــران در جریــان و در

بطــن زندگــی فــرد دخیــل هســتند .همانطــور کــه جانســون 3در فصــل  ۳نشــان داده اســت ،وابســتگی متقابــل و

همــکاری بیننســلی ،همزمــان در برخــی ســطوح اجتماعــی شــامل خانــواده ،بیــن خانــواده و دولــت و در میــان

نس ـلهای کنونــی کارگــران و نس ـلهایی کــه دیگــر کار نمیکننــد یــا قــادر بــه کارکــردن نیســتند وجــود دارد.
بــا اینکــه از اصطــاح مزایــا بــرای توصیــف خدمــات فراهمشــده بــا برنامههــای بیمــة اجتماعــی اســتفاده شــده
)1. McQuaid (1988
2. interdependence
3. Johnson
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اســت ،مفهــوم وابســتگی متقابــل اجــازه میدهــد کــه بیمــة اجتماعــی را معنایــی دوبــاره ببخشــیم :فراهمکــردن
مزایــا بــرای جامعــه از طریــق شــبکههای درهمتنیــدة فــرد (افــراد) ،خانــواده (خانوادههــا) و اجتمــاع (اجتماعــات)؛

ی فهمیــده شــود کــه حاصــل مشــارکت مالــی کارگــران
بنابرایــن مزایــا میتوانــد بهمثابــه انباشــت کاالهــای عمومـ 

کنونــی ،مشــارکت مســتمر مالــی 1و اجتماعــی مزایابگیــران کنونــی و ســاختارها ،عملکردهــای اجتماعــی و ایدههای
دیرپایــی اســت کــه از طریــق آنهــا ایــن گروههــا کنشمتقابــل دارنــد و در آنهــا مشــارکت میکننــد.

بــه لطــف اینکــه بخشــی از جامعــه هســتیم ،بیمــة اجتماعــی بــه همــة مــا مزایــا میدهــد 2و بدینشــیوه در

هــر دو شــکل تاریخــی و معاصــر آن ،تبلــور حرکتــی فعاالنــه بهســوی عدالــت اجتماعــی اســت .برعکــس تــاش
در راســتای خصوصیســازی ،حتــی تالشهــای ناموفــق در ایــن راســتا ،تهدیــدی بــرای عدالــت اجتماعــی
اســت :نــا ِم زیبــای بیمــة اجتماعــی مبتنــی بــر پسانــداز خصوصــی را یــدک میکشــد ،امــا میــزان کنونــی

امنیــت را بــا میــزان نامشــخصی از ریســک جایگزیــن میکنــد( .)Hacker, 2006اقــدام بــه خصوصیســازی،
مرزهــای اجتماعــی نــو ِع بشــر را از نــو طرحریــزی میکنــد و مــردم را همچــون افــرادی مســتقل و بافتــارزدوده

3

بــه تصویــر میکشــد کــه نبایــد اســیر یــوغ دولــت یــا گرفتاریهــای دیگــران در جامعــه شــوند .در بحبوحــة

چنیــن سیاس ـتهای تندروان ـهای ،ممکــن اســت پیبــردن بــه اهمیــت تاریخــی برنامههــای بیمــة اجتماعــی و
میراثــی کــه ایــن برنامههــا بــرای نســل حاضــر و نس ـلهای آینــده بــه ارمغــان میآورنــد دشــوار باشــد.

در ایــن بخــش ،نویســندگان بــه مــرور تاریخچــة بیمــة اجتماعــی ميپردازنــد و وضعیــت کنونــی و آینــدة

ایــن برنامههــا را کــه متأثــر از انــواع گذشــتة آن اســت بررســی میکننــد .در فصــل  ،۱رابــرت بــال 4عضــو

کمیســیون برنامــة تأمیــن اجتماعــی در دولتهــای کنــدی ،نیکســون و جانســون 9 ،اصــل بیمة اجتماعی را شــرح

میدهــد کــه بــه حفــظ موقعیــت برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهمثابــه محبوبتریــن برنامــه در ایاالتمتحــده
کمــک کردهانــد .در حــال خوانــش ایــن فصــل ،توجــه بــه تفاوتهــای ایــن اصــول بــا ســاختارهای دیگــر

حمایــت اجتماعــی نيــز مفیــد اســت (فصــل  14را ببینیــد).

در فصــل  ،۲بــال تحلیــل خــود از ایــن تفاوتهــا را ارائــه میکنــد و بــه مقايســة اصــول حکمفرمــا بــر

بیمــة اجتماعــی بــا برنامههــای مســاعدت اجتماعــی ميپــردازد .ایــن فصــل کــه در ســال  1947نوشــته شــده
 .1یکــی دیگــر از نکاتــی کــه کارســن ( )1940اشــاره میکنــد ایــن اســت کــه بیمــة اجتماعــی بــه کارگــران بازنشســته (و دیگــر مزایابگیــران)
یــاری رســانده و «قــدرت خریــد» آنهــا را حفــظ میکنــد.
 .2البتــه مشــروط بــه مشــارکت در بیمــة اجتماعــی کــه در ســطور بــاال آمــده اســت و بــه شــکل تلویحــی در کالم نویســنده نیــز وجــود دارد:
هنگامــی کــه کار کنیــد ،بــه بخشــی از جامعــه تبدیــل میشــوید (مترجمــان).
3. decontextualized
4. Robert M. Ball
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ـی برنامة تأمیــن اجتماعــی را برجســته ميكند.
اســت ،اهمیــت نمادیــن و پیامدهــای واقعــی بخــش بیمــة اجتماعـ ِ
بــال اهمیــت برنامههــای مســاعدت اجتماعــی را شــرح میدهــد و ســه تمایــز کلیــدی میــان برنامههــای بیمــة

اجتماعــی و مســاعدت اجتماعــی را بيــان میکنــد .در ادامــه نتیجــه میگیــرد کــه اگــر برنامــة تأمیــن اجتماعــی
از حالتــی کــه دارای یــک بخــش بیمــة اجتماعــی و یــک بخــش مســاعدت اجتماعــی اســت بــه حالتــی حرکــت
کنــد کــه تنهــا یــک برنامــة مســاعدت اجتماعــی باشــد ،ممکــن اســت اثربخشــی آن بهمثابــه ســازوکار ایجادگــر

امنیــت درآمــد تــا حــد زیــادی کاهــش یابــد و خنثــی شــود.

در فصــل  ،۳مالکــوم جانســون بــه کســانی پاســخ میدهــد کــه میپرســند آیــا درحقیقــت مــا هنــوز بــا همدیگر

ی میپــردازد کــه برخــاف تالشهــای اخیــر بــرای چارچوببنــدی
رهســپاریم؟ او بــه بررســی متــون علمــی جهانـ 
مباحــث سیاسـتگذاریاجتماعــی پیرامــون موضوعاتــی ماننــد بهرهکشــی بیننســلی و آزمنــدی بیننســلی اثبــات
میکننــد کــه عدالــت بیننســلی 1هنــوز ســالم و پابرجاســت .مرزهــای قراردادهــای بیننســلی ،در طــول دورة
زندگــی و در طــی گــذار از یــک گــروه ســنی متولــدان بــه گــروه بعدی دائمـ ًا در حال تغییر اســت .جانســون اســتدالل

میکنــد همانطــور کــه عملکردهــای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی تغییــر میکننــد ،همیــاری بیننســلی بایــد

«قابلمذاکــرة مجــدد» باشــد ،امــا در هــر صــورت بایــد امنیــت درآمــدی و ســامتی ســالمندان تضمیــن شــود.

در فصــل  ،۴کینگســان ،کرنمــن و توره-نُرتــن بــا متوجهكــردن مــا بــه ارزشهایــی کــه در تاریخچــة ایــن

برنامههــا متجلــی شــده اســت ،بــه آینــدة بیمــة اجتماعــی در ایاالتمتحــده میپردازنــد .اگرچــه مباحــث
راجعبــه بیمــة اجتماعــی بــا جزئیاتــی فنــی و پرســشهایی درمــورد کارآمــدی اقتصــادی همــراه اســت،

نویســندگان مــا را تشــویق میکننــد در مقــام یــک جامعــه تصمیــم بگیریــم کــه میخواهیــم کــدام دســته از
ارزشهــا پایــدار باقــی بماننــد؛ بهویــژه میپندارنــد کــه در حــال حاضــر ،در فضایــی کــه فردگراییشــدید 2ترویــج

مييابــد و قابلیــت ایــن را دارد کــه بــه کانــون سیاس ـتگذاری آینــدة بیمــة اجتماعــی بــدل شــود ،وابســتگی

متقابــل (بهویــژه همیــاری بیننســلی) ،بهعنــوان ارزشــی کــه بهطــور تاریخــی پایههــای برنامههــای بیمــة
اجتماعــی را بنــا نهــاده در خطــر قــرار گرفتــه اســت.

1. intergenerational equity
2. hyperindividualism
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 .1نُه اصل راهنمای تأمیناجتماعی

1

رابرت ام .بال

2

آنچــه در پــی میآیــد مقال ـهای اســت کــه رابــرت بــال ،عضــو کمیســیون برنامــة تأمیــن
اجتماعــی در دولتهــای کنــدی ،جانســون و نیکســون (بخــش یادبــود رابــرت بــال را ببینید)
در ســال  1998نوشــته اســت .امیــدوار بودیــم آقــای بــال کــه بــه مــدت  70ســال و تــا زمان
مرگــش در  30ژانویــة (2008حــدود  94ســالگیاش) بــه بیمــة اجتماعــی خدمــت کــرد و
حامــی آن بــود ،در یکــی از فصــول اصلــی کتــاب مشــارکت داشــته باشــد .بهجــای آن ،در
اینجــا نوشــتة کالســیک او را بــا مخاطبــان در میــان میگذاریــم؛ نوشــتهای کــه اصــول
بنیادیــن راهنمــای تأمیــن اجتماعــی را شــرح میدهــد (ویراســتاران کتــاب).

در اواســط دورة رکــود بــزرگ ،بنیانگــذاران نظــام امــروزی تأمیــن اجتماعــی گام مهمــی در اســتقرار نهــادی جدید

برداشــتند کــه انتظــار داشــتند بهآرامــی رشــد کنــد و مانــدگار باشــد .آنهــا میخواســتند میلیونهــا آمریکایــی
ی از
بــه بازنشســتگی شایســته دســت یابنــد؛ میلیونهــا نفــری کــه در غیــر ایــنصــورت ،هنــگام پیــری و ناتوانـ 
کار یــا بیــکاری ،بــه خانوادههایشــان یــا بــه مســاعدتعمومــی وابســته میشــدند .هــدف آنهــا از ایجــاد بیمــه

ـی زندگــی در شــرایطِ مــرگ کارگــر آســانتر از پیــش
بــرای افــرا ِد وابســته بــه کارگــر ،ایــن بــود کــه مدیریــت مالـ ِ
باشــد .میخواســتند بــه كمــك توزیــع برنامهمنـ ِد درآمدهــا کــه مزایــای کافــی حداقلــی را بــرای هرکــس کــه

بهطــور منظــم در ایــن برنامههــا مشــارکت داشــته فراهــمکنــد ،بــه نوانخانههــا پایــان دهنــد؛ بنابرايــن بــا توجــه
بــه گریزناپذیــری تغییــرات ،شــامل تغییــر نیــاز بــه بیمــه در مقابــل ســایر ریسـکهای عمــده ماننــد ازکارافتادگی

و بیمــاری ،بایــد نهــادی را مبتنــی بــر اصولــی پایــدار طراحــی میکردنــد؛ از ايـنرو از دیدگاهــی بلندمدت اســتفاده
کردنــد .بیشــترین تأکیــد آنهــا بــر بــرآورد درآمدهــا و هزینههــای برنامــه طــی دورهای طوالنــی بــود؛ دورهای

طوالنیتــر از آنچــه در برآوردهــای ســایر کشــورها مرســوم بــود .هنــوز هــم همینطــور اســت .چارچــوب زمانــی

 75ســالهای کــه اکنــون بــرای برآوردهــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی اســتفاده میشــود ،بســیار طوالنیتــر از

چارچــوب زمانـیای اســت کــه دیگــر کشــورها در ســایر زمینهها مــاک قــرار دادهانــد؛ از بیمــة اجتماعــی خارجی
گرفتــه تــا بودجــة فــدرال .در آن زمــان و در حــال حاضــر اينگون ـ ه نبــود كــه هرکــس بدانــد در  75یــا حتــی

ـی ایــاالت متحــده اشــاره دارد .ایــن برنامــه یــک بیمــة اجتماعــی اســت و اصول
 .1اصطــاح تأمیــن اجتماعــی در اینجــا بــه برنامــة تأمیــن اجتماعـ ِ
ـول بیمههــای اجتماعــی اســت (مترجمــان).
مطرحشــده در ایــن فصــل ،اصـ ِ
2. Bethell, T. N. (Ed.). (2000). Insuring the essentials: Bob Ball on Social Security (pp. 5–10). New York: The
Century Foundation Press, reprinted with permission.
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 25ســال آینــده دقیقـ ًا چــه رخ خواهــد داد ،بلکــه هــدف ايــن بــود كــه برنامهریــزان تأمیــن اجتماعــی درمــورد
تعهداتــی کــه بســیار بلندمــدت بــود ،همــواره بــرای پیشبینــی اصالحــات ضــروری ،بهانــدازة کافــی دورنگــر

باشــند و بــرای حفــظ اســتحکام برنامــه تغییــرات الزم را در زمــان مناســب انجــام دهنــد.

ـون  1953و  1939طراحــی اصلــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی را
آن رویکــرد بهخوبــی کار کــرده اســت .قانـ ِ

ایجــاد کــرد و تمامــی قوانیــن مصــوب بعــدی بــر همــان شــالوده بنا شــد .ايــن قوانيــن عبارت اســت از :گســترش

پوشــش بــه کارگــران بیشــتر و بیشــتر ،بهبــود ســطح حمایــت ،افزایــش پوشــش در مقابــل کاهــش درآمد ناشــی
از ازکارافتادگــی بلندمــدت یــا دائــم ،حمایــت از ســالخوردگان و ازکارافتــادگان در مقابــل هزینههــای فزاینــده

و مدیریتناپذیــر مراقبتهــای پزشــکی ،حمایــت در مقابــل کاهــش درآمــد بــه دلیــل تــورم و از میــانبــردن

تمامــی تفاوتهــای قانونــی در برخــورد بــا مــردان و زنــان.

ن مــوارد و بســیاری از دســتاوردها و اصالحــات دیگــر ،در چارچــوب  9اصــل مهــم رخ دادنــد .برنامــة
ای ـ 

تأمیــن اجتماعــی فراگیــر اســت ،یــک حــق مکتســب 1اســت كــه بــا دســتمزد ارتبــاط دارد ،مشــارکتی و دارای
اســتقالل مالــی اســت ،بازتوزیعــی بــه شــمار ميآيــد و مبتنــی بــر آزمــون وســع نیســت .همچنيــن براســاس

دســتمزدها تعدیــل 2و در مقابــل تــورم حفاظــت میشــود و اجبــاری اســت .بــا هــر دیدگاهــی کــه بنگریــم،
پایــداری ایــن ســاختار کلــی ،بــه ایفــای نقــش هریــک از اجــزای آن وابســته اســت؛ بنابرایــن مــرور ایــن اصــول

و چگونگــی کارکــردن آنهــا بــا یکدیگــر مفیــد اســت:

 .1فراگیــری :پوشــش برنامــة تأمیــن اجتماعــی طــی ســالها بهتدریــج افزایــش یافتــه اســت؛ تــا جایــی

کــه اکنــون  96درصــد کارهــای جــزء مشــاغل مــزدی ،تحــت پوشــش هســتند .در ســال  ،1977تعــداد 142

ـی در حــالکار حقبیمــه میپردازنــد ( 153میلیــون نفــر در ســال  )2000و هــدف فراگیــری
میلیــون آمریکایـ ِ
کامــل میتوانــد از طریــق پوشــشدادن تدریجــی کســانی کــه در ســطوح ایالتــی و دولتــی تحــت پوشــش

نیســتند حاصــل شــود.

 .2حــق مکتســب :برنامــة تأمیــن اجتماعــی چیــزی بیــش از یــک حــق قانونــی اســت و حقــي مکتســب

محســوب ميشــود کــه در آن واجدشــرایط بــودن بــرای مزایــا و نــرخ مزایــا بــر دریافتیهــای گذشــتة فــرد
مبتنــی اســت .ایــن اصــل ،برنامــة تأمیــن اجتماعــی را بهوضــوح از پرداختیهــای رفاهــی متمایــز ميكنــد و آن

را بــه دیگــر حقــوق مکتســب ماننــد دســتمزد ،مزایــای شــغلی و مســتمریهای خصوصــی ارتبــاط ميدهــد.
1. earned right
2. wage indexed
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 .3مرتبــط بــا دســتمزد :مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه دریافتیهــای کارگــر مرتبــط اســت .ایــن امــر

مفهــوم مزایــا بهمثابــه یــک حقمکتســب را تقویــت و تأییــد میکنــد کــه اســتاندارد زندگــی فــرد در دورة کار
بــا ســطح مزایــای مــورد نیــاز او بــرای رســیدن بــه امنیــت درآمــدی در دورة بازنشســتگی ارتبــاط دارد .تحــت

برنامــة تأمیــن اجتماعــی ،کارگرانــي بــا دســتمزد باالتــر ،مزایــای بیشــتري میگیرنــد و کارگــران دارای دســتمزد

کمتــر ،بیــش از آنچــه بــه ایــن برنامــه پرداختهانــد دریافــت میکننــد.

 .4مشــارکتیبودن و اســتقالل مالــی :ایــن واقعیــت کــه کارگــران حقبیمههایــی تعیینشــده را از

دســتمزدهای خــود کســر و بــه ایــن نظــام میپردازنــد نیــز مفهــوم حــقمکتســب را تقویــت ،و حــق مطالبــة
مزایــای آینــده را گذشــته از تعهــدات قانونــی و فراتــر از آن بــه مشــارکتکنندگان اعطــا میکنــد .برخــاف

بســیاری از طرحهــای مالــی خارجــی ،برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهطورکلــی بــا کســور مالیاتــی و بهطــور خــاص
ـی کارگــران پرداخــت ميكنــد و میــزان مشــابه پرداختــی از
بــا کســوری کــه کارفرمــا از محــل وجــوه دریافتـ ِ

ســوي کارگــران خویشفرمــا تأمینمالــی میشــود .هزینــة کل مزایــا بهعــاوة هزینههــای اداری (کــه

کمتــر از  ۱درصــد درآمدهــای طــرح اســت) بــدون حمایــت عایدیهــای دولــت پرداخــت میشــود [نکتــة
افــزودة نویســندگان کتــاب :ایــن قضیــه از ســال  1953تــا  2000درســت بــود و اصــل تأمینمالــی برنامــة
تأمیــن اجتماعــی از طریــق حقبیمــة معینشــدة کارگــران و کارفرمایانشــان قابــل اســتدالل بــود ،امــا بــه نظــر

میرســد از آگوســت  ،2000برنامــة تأمیــن اجتماعــی بایــد تــا حــدی از طریــق عایــدات عمومــی تأمینمالــی

شــود ،همانطــور کــه بســیاری از نظامهــای بیمــة اجتماعــی کشــورهای دیگــر بدیــن گونهانــد .دولــت
کلینتون-گــور ،1چندیــن جمهوریخــواه از جملــه ســن فیــل گــرام( 2تگــزاس) ،بیــل آرچــر( 3تگــزاس) و کلــی
شــاو(4فلوریدا) چنیــن توصیـهای داشــتند .اســتداللهای توجیهگــر ایــن رویکــرد ،کــه در اولیــن روزهــای برنامــة

تأمیــن اجتماعــی پیشــنهاد شــد ،در فصــول  17و  18آمــده اســت.]5

1. Clinton-Gore
2. Bill Archer
3. Clay Shaw
4. Sen. Phil Gramm

ی اســت کــه مقالــة رابــرت بــال نخســتین بــار در آنجــا منتشــر شــد .برخــاف آنچــه نویســندگان
 .5نوشــتة داخــل قــاب ،نکتــة نویســندگان کتابـ 
گفتهانــد ممکــن اســت رخ دهــد ،تصمیمــی بــرای اینکــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی از طریــق عایــدات دولــت تأمینمالــی شــود گرفتــه نشــده
اســت و ایــن برنامــه همچنــان بــا مالیــاتبــر دســتمزد تأمینمالــی میشــود نــه عایــدات عمومــی .فصــول  17و  18مدنظــر نویســندگان آن
کتــاب بــه ایــن منبــع اشــاره میکنــد:
Bethell, Thomas N. (Ed.). (2000.) Insuring the essentials: Bob Ball on Social Security. New York: The Century Foundation Press, in which Mr. Ball’s article was republished. (Eds.).
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ناچــاری برنامــه بــرای رقابــت بــا دیگــر
رویکــرد اســتقالل مالــی چنــد مزیــت دارد؛ از جملــه اينكــه از
ِ

برنامههــای بودجــة ســاالنة فــدرال جلوگیــری میکنــد .ایــن امــر بجــا و شایســته اســت؛ زيــرا برنامــة تأمیــن
اجتماعــی بــه شــکلي منحصربهفــرد بلندمــدت اســت .ایــن امــر نظــم مالــی را ایجــاب میکنــد؛ زیــرا تمــام

ص دادهشــده بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی بایــد بــرای پوش ـشدادن کل هزینههــای آن کافــی
درآمــد تخصی ـ 
ـردن افراطــی میشــود.
باشــد .ایــن ویژگــی موجــب ممانعــت و پاســداری از ایــن برنامــه در مقابــل لیبرالیزهکـ ِ

بیمهپــردازان مشــارکتکننده بــا کاهــش بســیار مزایــا مخالفانــد؛ زیــرا مزایــا حــق مکتســب آنهاســت و در
ازای آن وجوهــی را پرداخــت کردهانــد .همچنیــن بــا افزایــش افراطــی مزایــا مخالفانــد؛ زیــرا میداننــد کــه
هــر افزایشــی بایــد بــا افزایــش میــزان حقبیمههــا پرداخــت شــود؛ بنابرایــن نوعــی تــوازن نیمهخــودکار میــان

میــل بــه حمایــت بیشــتر و میــل بــه پرداختنكــردن حقبیمــة بیشــتر بــرای آن حاصــل میشــود.

 .5بازتوزیعیبــودن :یکــی از مهمتریــن اهــداف برنامــة تأمیــن اجتماعــی پرداخــت دســتکم حداقــل

مزایــای کافــی بــه کارگرانــی اســت کــه بهطــور منظــم تحــت پوشــش بــوده و حقبیمــه پرداخــت کردهانــد؛

فــارغ از اینکــه چقــدر دســتمزدهای آنهــا کــم بــوده باشــد .ایــن فرمــول بســیار معقــول اســت .اگــر ایــن نظــام

بــه کارگــران کمدســتمزد تنهــا بــه میزانــی مزایــا دهــد کــه انتظــار مـیرود بتواننــد بــا کســر از دســتمزد خویــش
پرداخــت کننــد ،میلیونهــا بازنشســته ،بهرغــم اینکــه در سراســر زندگــی کاری خــود بــه ایــن برنامــه حقبیمــه
پرداخــت کــرده باشــند ،بــا فقــر مواجــه شــده و بــه دریافتکننــدة مســاعدتهای رفاهــی بــدل میشــوند.

ایــن امــر ســالها بیمهپــردازی بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی را بیهــوده و زیانبخــش میکنــد؛ زیــرا کســور

دســتمزدی کــه بــه برنامــه پرداخــت میشــود ،درآمــد دردســترس بــرای ســایر نیازهــای دورة اشــتغال بــه کار
را کاهــش داده اســت ،بــدون اینکــه در دورة بازنشســتگی درآمــدی بیــش از آنچــه از طریــق مســاعدت رفاهــی

قابــل کســب اســت ایجــاد کنــد .فرمــول بازتوزیعــی ایــن مســئله را حــل میکنــد.

 .6مبتنینبــودن بــر آزمــون وســع :برخــاف مســاعدت رفاهــی ،واجدشــرایط بــودن بــرای برنامــة تأمیــن

اجتماعــی نــه براســاس میــزان درآمــد و داراییهــای مزایابگیــر و نــه براســاس حداکثــر میــزان مزایــا تعییــن

میشــود .ایــن اصلــي کلیــدی اســت .نبــود آزمونوســع افــراد را قــادر میســازد بــه پسانــداز خــود بیفزاینــد و

طرحهــای بازنشســتگی خصوصــی ایجــاد کننــد و آســودهخاطر باشــند كــه بهدلیــل قرارگرفتــن در دســتة افــراد
دارای درآمدهــای دیگــر در دوران بازنشســتگی ،بــا کاهــش مزایــای ایــن برنامــه جریمــه نمیشــوند .نبــود آزمــون

وســع بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه نقشــی پایــدار را در برپــا نگاهداشــتن
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نظــام چندالیــة بازنشســتگی ایفــا کنــد؛ نظامــی کــه در آن بازنشســتگیهای خصوصــی و پساندازهــای فــردی

ن اجتماعــی ایجــاد شــود.
میتوانــد در الیــة باالتــر از حمایتهــای تعریفشــده و پایــة تأمی ـ 

 .7تعدیلشــده براســاس ســطح دســتمزدها :برنامــة تأمیــن اجتماعــی در پــی جابهجایــی کارگــر از شــغلی بــه

شــغل دیگــر ،قابلیــت انتقــال دارد و حمایتهــای ارائهشــده پیــش از بازنشســتگی بــا افزایــش کلــی دســتمزدها

افزایــش مییابــد .مزایــا در زمــان نخســتین دریافتــی براســاس ســطح جــاری دســتمزدها کــه حاکــی از بهبــود

بهــرهوری و بنابرایــن بهبــود اســتانداردهای کلــی زندگــی اســت ،بهنــگام میشــوند .بــدون ایــن اصــل ،طولــی

ـی پیشــین باشــند.
نمیکشــد کــه مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی پایینتــر از اســتانداردهای زندگـ ِ

 .8حفاظتشــده در مقابــل تــورم :از روزی کــه مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی آغــاز شــد ،از طریــق تعدیــل

دورهای بــر اســاس هزینــة معــاش 1کــه بــه شــاخص قیمــت مصرفکننــده مرتبــط اســت ،در مقابــل تــورم حفاظت
شــده اســت .ايــن مســئله یکــی از مهمتریــن نقــاط قــوت برنامــة تأمیــن اجتماعــی اســت كــه آن را از دیگــر

طرحهــای بازنشســتگی (جــز طــرح بازنشســتگی فــدرال) متمایــز ميكنــد .همچنيــن هیــچ طــرح بازنشســتگی

خصوص ـیای حفاظــت تضمینشــده در مقابــل تــورم فراهــم نمیکنــد .حفاظــت در مقابــل تــورم در طرحهــای
ملــی و محلــی ،اگــر وجــود داشــته باشــد ،ســقف معینــی دارد .بــدون تعدیــل دورهای براســاس هزینة معــاش ،ارزش
واقعــی مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی در طــی زمــان دائم ـ ًا کاهــش خواهــد یافــت؛ همانطــور کــه مزایــای

تعدیلنشــدة طرحهــای بازنشســتگی خصوصــی اینگونهانــد .اگرچــه در قانــون اصلــی تبصــرهای بــرای تعدیــل

خــودکار وجــود نداشــت ،اهمیــت حفاظــت از مزایــا در مقابــل تــورم بــهرســمیتشــناخته شــده بــود و در طــی
ســالها ایــن نظــام تأمینمالــی شــد تــا مجــاز باشــد تعدیــل دورهای را بــرای بهنگامســازی مزایــا انجــام دهــد،

امــا ایــن بهنگامســازی پــس از یــک تأخیــر انجــام شــد و تبصــرة تعدیــل خــودکار در ســال  1972افــزوده شــد.

 .9اجباریبــودن :برنامــة تأمیــن اجتماعــی همــة مــا را مجبــور میکنــد در امنیــت آینــدة خویــش مشــارکت

کنیــم .یــک نظــام اختیــاری بهآســانی کار نخواهــد کــرد .برخــی از مــا بهدقــت پسانــداز میکنیــم و برخــی
دیگــر همیشــه کار امــروز را بــه فــردا میاندازیــم و مشــارکت در اجتمــاع را رهــا میکنیــم تــا از طریــق نظــام

کمتــر پســندیدة تــور ایمنــی 2بهرهمنــد شــویم .بــا یــک نظــام اجبــاری از معضــل کژگزینــی پرهیــز میشــود.
در کژگزینــی ،افــراد براســاس آنچــه شرایطشــان اقتضــا کنــد ،تشــخیص میدهنــد کِــی و چقــدر حقبیمــه
ـی محــدود خدمــت
ـی دارای نفــوذ سیاسـ ِ
بپردازنــد (در برنامههــای بــزرگ تــور ایمنــی کــه بــه حــوزه انتخاباتـ ِ
)1. Periodic Cost-Of-Living Adjustments (Colas
2. Safety-Net
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میدهنــد ،معضــل رســیدن بــه بودجــة کافــی وجــود دارد).

در مخمصــة رکــود بــزرگ ،شــهامت تصویــب نظامــی مبتنــی بــر ایــن اصــول پدیــد آمــد .ایــن رکــود دورة

نیازهــای بیشــمار و فــوری بــود ،امــا برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهگون ـهای طراحــی شــده بــود کــه درختــی

آرامروینــده باشــد؛ درختــی کــه نمیتوانســت در کوتاهمــدت ســرپناه بســیاری فراهــم کنــد .ب ـ ه هــر حــال
ـت بالیــده در آبو هــوای گاه خــوب و گاه بــد ،در آینــده بهانــدازة
نکتــة مهــم آن دوره ،ایــن بــود کــه ایــن درخـ ِ

کافــی قــوی باشــد.

رشــد چنیــن نظــام بازنشســتگی مشــارکتی بــه زمــان زیــادی نیــاز دارد .اکنــون برخــی افــراد بازنشســتهاند،

امــا واجدشــرایط دریافــت مزایــا نیســتند .پنجــاه ســال پــس از اجــرای ایــن برنامــه ،تنهــا  16درص ِد ســالخوردگان

مزایــا دریافــت میکردنــد ،امــا ایــن امــر تــا دهــة  1950کــه سیاســتمداران بهتدریــج مزایــای بســیاری در دفــاع
از بهبــود برنامــة تأمیــن اجتماعــی یافتنــد ادامــه يافــت و در دهــة  ،1960یعنــی ســه دهــه پــس از تصویــب ایــن
قانــون ،تأثیرگــذاری برنامــة تأمیــن اجتماعــی آغــاز شــد .بــه ايــن ترتيــب كــه مزایــای پرداختــی آنقــدر کافــی و
فراگیــر بــود کــه فقــر ســالمندان ،ازکارافتــادگان و بازمانــدگان مزایابگیــران را تــا حــد زیــادی کاهــش دهــد .پــس

از اصــاح قانــون در ســال  1972مزایــا افزایــش بیشــتری یافــت و آمــادة حفاظــت خــودکار در مقابــل تــورم شــد.
همچنيــن برنامــة تأمیــن اجتماعــی نقشــی را کــه بــرای ایفــای آن طراحــی شــده بــود ،کامـ ً
ا بــر عهــده گرفــت؛
یعنــی نقــش بیمــة پایــه در نظــام بازنشســتگی چندالیــه کــه در آن بازنشســتگیهای خصوصــی و پسانــداز

فــردی بــه حمایتهــای معیــن برنامــة تأمیــن اجتماعــی افــزوده شــدند.

اهمیــت یادشــده بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی اغراقآمیــز نیســت .امروزه ايــن برنامــه تنها طرح بازنشســتگی

ســازمانیافته -تنهــا منبــع مطمئــن درآمــد دوران بازنشســتگی -بــرای دسـتکم نیمــی از کل نیــروی کار اســت

و مبنایــی بــه شــمار ميآيــد کــه براســاس آن تمــام کســانی کــه قــادر بــه کارکــردن هســتند میتواننــد حمایتــی

مکمــل بــرای مســتمریها و پساندازهــای فــردی بیافریننــد .برنامــة تأمیــن اجتماعــی همچنــان محبوبتریــن و

موفقتریــن برنامــة اجتماعــی در تاریــخ آمریــکا خواهــد بــود؛ زیــرا ایــن اصــول راهنمــا ســبب ميشــود کــه ايــن
برنامــه براســاس انتظــار دقیــق عمــل کنــد؛ بهمثابــه طــرح حمایــت از خانــوادة آمریــکا.
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پرسشهایی برای بحث

1 .1نظــام س ـهالیة بازنشســتگی ایاالتمتحــده چیســت؟ براســاس آنچــه رابــرت بــال میگویــد ،برنامــة
تأمیــن اجتماعــی در ایــن نظــام چــه نقشــی ایفــا میکنــد؟

 2 .براساس گفتههاي رابرت بال ،هزینههای اجرایی برنامة تأمین اجتماعی چقدر است؟

3 .3بــال میگویــد کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی مبتنــی بــر «آزمــون وســع» نیســت؛ بلکــه «بازتوزیعــی»
اســت .درمــورد اهمیــت ایــن دو اصــل برنامــة تأمیــن اجتماعــی اســتدالل کنیــد.

4 .4براســاس آنچــه رابــرت بــال میگویــد ،چگونــه و چــرا بنیانگــذاران برنامــة تأمیــن اجتماعــی «نگاهــی
بلندمــدت» بــه تحــوالت ایــن برنامــه داشــتند؟ اصــول راهنمایــی کــه بــال ارائــه کــرد چگونــه ســبب

مانــدگاری و موفقیــت ایــن برنامــه میشــود؟
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 .2بیمة اجتماعی و حق مساعدت

1

رابرت ام .بال

ایــن بخــش گزیــدهای از متنــی بــه نــگارش رابــرت بــال اســت (بــه بخــش «یادبــود رابــرت بــال» مراجعــه

شــود) کــه ابتــدا در ســال  1947چــاپ شــد .بــال تفــاوت بیــن دو برنامــة بیمــة اجتماعــی و مســاعدت اجتماعی

بهمثابــه روشهــای حفــظ درآمــد 2را شــرح میدهــد .هــدف او تأکیــد بــر نامناســببودن تغییــرات برنامــة

تأمیــن اجتماعــی در آمریکاســت :تغییــر از مــدل «مســاعدت اجتماعی-بیمــة اجتماعــی »3بــه مدلی که ســاختار
آن تنهــا بــرای مســاعدت اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت .بــه نظــر بــال ،چنیــن تغییــر مســیری بــه ســه دلیــل

مشکلســاز خواهــد بــود .برخــاف برنامههــای بیمــة اجتماعــی ،برنامههــای مســاعدت اجتماعــی-1 :حفــظ
درآمــد را تنهــا براســاس نیــاز تأمیــن میکننــد ،نــه بــر اســاس کا ِر انجــام شــده؛ -2بــرای تعییــن واجدشــرایط
بــودن افــراد بــر روشهــای آزمــون وســع متکیانــد کــه ایــن منجــر بــه جدایــی و شــکاف بیــن ثروتمنــدان

و فقــرا میشــود؛ -3مزایایــی ارائــه میدهنــد کــه در بهتریــن شــرایط ،حداقــل میــزان اســتاندارد زندگــی را
بــرای افــراد فراهــم میکنــد.

بیمة اجتماعی بهعنوان حقمکتسب

ســه هــدف بــاال بــا رویکــرد بیمــة اجتماعــی در تضــاد مســتقیمهســتند .پرداختهــای بیمــة اجتماعــی بــه
افــراد براســاس ســوابق کاری صــورت میگیــرد و بهمثابــه پاداشــی بــرای خدمــات اســت .معمــو ًال کارگــر
حقبیمــه را مســتقیم ًا بــه صنــدوق پرداخــت میکنــد ،امــا حتــی اگــر حقبیمــة تخصیصیافتــة 4خــود
را پرداخــت نکنــد ،از طریــق کا ِر خــود حــق آن را کســب کــرده اســت .بايــد توجــه داشــت كــه بیمــه جــزء

مزایــای شــغل اســت .در برنامــة بیمــة خصوصــی یــا بیمــة گروهــی 5ایــن پرســش کــه چــه کســی قــرار اســت

هزینههــا را بــه عهــده بگیــرد پرسشــی بســیار مهــم اســت ،امــا درهنــگام تعییــن اینکــه آیــا حــق مکتســبی
بــرای پرداخــت نقــدی مزایــا وجــود دارد ،ایــن پرســش دیگــر اهمیــت حیاتــی خــود را از دســت میدهــد .در

ـب حــق خــود انجــام داده
پرداخــت مزایایــی کــه بــه خاطــر آن یــک شــخص تمــام تــاش خــود را بــرای کسـ ِ
1. From: Bethell, T. N. (Ed.). (2000). Insuring the essentials: Bob Ball on Social Security (pp. 5–10).
New York: The Century Foundation Press, reprinted with permission
2. Income maintenance
3. Social Assistance/Social Insurance
4. Earmarked contribution
5. Group insurance
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و کســر مبلــغ فراوانــي از دســتمزدش را بــه جــان خریــده اســت ،تردیــد کمــی وجــود دارد .ایــن پرداختهــای

نقــدی پــاداش جبرانــی هســتند-چیزی کــه بایــد بــه آن افتخــار کرد-درســت ماننــد پسانــداز و دســتمزد بــاال.
بیمههــای خصوصــی ،گروهــی و اجتماعــی همگــی در یــک گــروه دســتهبندی میشــوند :پرداختهــای

نقــدی و مرتبــط بــه کار( 1در کنــار دســتمزدها و حقــوق) .ایــن ماهیــت مرتبــط بــه کار (مکتســب) هویــت اصلی
بیمــة اجتماعــی بــه شــمار ميآيــد.

گزینــش افــراد براســاس نیازهایشــان در برنامههــای مســاعدت عمومــی ،تکیــه بــر حقــی کام ـ ً
ا متفــاوت

دارد؛ حــق داشــتن حداقــل شــرایط زندگــی براســاس عضویــت در جامع ـهاي متمــدن .همانطــور کــه کارل د.

شــواینیتز 2در کتــاب خــود بــا عنــوان «مــردم و رونــد تأمیــن اجتماعــی» ( )1947عنــوان کــرده اســت:

ـت کاری کــه انجــام
کمــک بــه خــود اصــل غالــب [در بیمــة اجتماعــی] اســت .فــرد بهخاطــر فضیلـ ِ
داده اســت مســتحقبیمه میشــود .بیمــه تجرب ـهای مثبــت اســت .ابــزا ِر ســنجش موفقیــت یــک
فــرد در بــازار کار اســت .ایــن بیشــتر در بیمــة ســالمندی مشــخص میشــود تــا در غرامــت ایــام

بیــکاری ،3امــا از ایــن لحــاظ تضــاد آشــکاری بیــن تمــام انــواع بیمــه و مســاعدت عمومــی وجــود

دارد.

عوامــل ذاتــی در مســاعدت عمومــی منفــی هســتند .اســتحقاق [در ایــن برنامــه] براســاس پرداخــت

حقبیمــه و اشــتغال تعییــن نمیشــود ،بلکــه براســاس نداشــتن چنیــن منابعــی صــورت ميگيــرد،
بــر پایــة نیــازش تشــكيل میشــود؛ بــر پایــة چیــزی کــه نــدارد .فــردی کــه بــرای بیمــه اقــدام

میکنــد ،بــه ســوابق دســتمزد خــود اشــاره میکنــد .کســی کــه بــرای مســاعدت اقــدام میکنــد،
بــه ناتوانــی در مراقبــت از خویــش اشــاره دارد .اســتحقاق بیمهشــدن براســاس حقبیمـهای اســت

کــه مزایابگیــر آینــده بهصــورت نقــدی یــا بــا کار خــود پرداخــت میکنــد ،امــا اســتحقاق دریافــت

مســاعدت مبتنــی بــر همبســتهبودن فــرد بــا انســانیتی مشــترک اســت کــه از ســوي جامع ـهای

تأییــد شــده اســت کــه وظیفــة رســیدگی بــه ایــن مهــم را بــر عهــده گرفتــه کــه اعضــای جامعــه
نبایــد رنــج بکشــند و ایــن واقعیــت را در قانــون ثبــت شــده اســت.

بــا وجــود ایــن حقیقــت کــه بیمــة اجتماعــی مزایــای مکتســبی اســت کــه بــه حقبیمــة ســهم کارگــر
1. Work-connected
2. Karl de Schweinitz
3. Unemployment compensation
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وابســته نیســت ،امــا ایــن حقبیمــه در برنامــة بیمــة اجتماعــی ،طرحهــای بازنشســتگی خصوصــی ،بیمــة
ـتقیم کارگــران را در صنــدوق بهوضــوح آشــکار
گروهــی و امثالهــم ارزش بســیار زيــادي دارد؛ زيــرا منفعـ ِ
ـت مسـ ِ

میکنــد .ایــن امــر بــرای کارگــر و خانــوادهاش ایــن را مشــخص میکنــد کــه در برنامهریــزی و محافظــت

ـازی اقتصــادی 1یــا موانعــی کــه پیــش بیایــد نقــش مهمــی دارنــد.
ـل آزادسـ ِ
از نظــام [بیمــة اجتماعــی] در مقابـ ِ

ایــن امــر بــا تأکیــد بــر حــق مکتســب نســبت بــه بیمهشــدن و منافــع انحصــاری کارگــر درمــورد مزایــای
خویــش ،پایــداری نظــام [بیمــه] را مطمئــن میکنــد .بــرای محقــق شــدن ایــن امــر نــه نیــازی بــه پرداخــت

تمــام هزینههــای مزایــا توســط حقبیمههــای تخصیصیافتــه هســت ،و نــه نیــازی بــه تعییــن مقــدار مزایــا
دقیقــ ًا برابــر بــا میــزان حقبیمههــا .صرفنظــر از اینکــه برخــی گروههــا در مقابــل پولــی کــه پرداخــت
ـی اساســی بیمــه بهمثابــه یــک مقــرری مرتبــط بــه کار
کردهانــد مزایــای بیشــتری دریافــت میکننــد ،ویژگـ ِ
پایــدار میمانــد .در ایــن خصــوص ،بیمــة اجتماعــی بــه قوانیــن حداقــل دســتمزد شــباهت دارد .از ایــن نظــر

ـازی آزا ِد نیروهــای اقتصــادی» مداخلــه ميكنــد و اصــرار دارد افــرادی کــه در غیــر ایــن صــورت
کــه در «بـ ِ
برایشــان غیرممکــن بــود ،دســتمزدهای باالیــی دریافــت کننــد .بــا وجــود اینکــه میــزان حداقــل دســتمزد و

ـت آزاد 3برابــر نیســت ،بازهــم اینهــا
ای تعدیلشــده 2بــا میــزان بهدس ـتآمده در شــرایط رقابـ ِ
ـای بیم ـه ِ
مزایـ ِ

پرداختهــای مکتســب 4محســوب میشــوند.

بیمــة اجتماعــی بهمثابــه حقــی مکتســب و برخــاف مســاعدت اجتماعــی ،جــزء جداییناپذیــر از نظــام

ت ميآيــد و پاداشــی
اقتصــادی مشــوق اســت .تأمیــن ،تحــت نظــام بیمــة اجتماعــی ،از طریــق کار بــهدس ـ 

5

بــرای کار اســت؛ درحالیکــه مســاعدت اجتماعــی مزایــا را بــدون رجــوع بــه کار اعطــا میکنــد .بیمــة اجتماعــی
موجــب میشــود انگیــزة کســب درآمــد و پساندازکــردن طــی دوران کاری فــرد حفــظ شــود؛ زیــرا هرگونــه
افزایــش درآمدی-کــم یــا زیــاد -در بیمــة اجتماعــی ،میتوانــد بــرای فراهمکــردن اســتانداردهای بهتــر زندگــی
اســتفاده شــود .از ســوي دیگــر ،درآمــد شــخصی ناشــی از پسانــداز ،موجــب تفاوتــی در کل درآمــد حاصــل از

مســاعدت عمومــی نمیشــود؛ زيــرا بایــد از میــزان مزایــای مســاعدتی کســر شــود .درحقیقــت ،حتــی درآمــدی

ـتگی کمت ـ ِر
کــه مســاعدت عمومــی بهعنــوان مکمــل پرداخــت میكنــد ،ممکــن اســت در ایجــاد حــس وابسـ ِ
 :Liberalization .1کاستن از مقررات و محدودیتهای دولتی در قبال مشارکت بیشتر بخش خصوصی (مترجمان).

2. Weighted
3. Free competition
4. Earned payments
5. Remuneration
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ـی مســاعدت عمومــی در پرداخــت نقــدی مزایــا بهمثابــه
دریافتکننــده نقــش مهمــی داشــته باشــد ،امــا ناتوانـ ِ
پرداخــت نقــدی مکتســب ،ســبب شکســت آن در ایجــاد ایــن حــس رضایــت ميشــود .بــه بیانــی اقتصــادی،

کســی کــه بــه پسانــداز کافــی دســت یابــد ،تــا حــدی کــه از دریافــت مســاعدت بینیــاز شــود ،دلیلــی نــدارد

بــرای درآمــد خصوصــی نیــز تــاش کنــد.

حتــی در نیوزیلنــد کــه پیــش از کاهــش مزایــای مســاعدتی ،معافیتهــای فراوانــی را در نظــر میگیرنــد،

درمــورد تأثیــر آزمــون درآمــد بــر مشــوقها نگرانیهایــی وجــود دارد .نظــام بیمــة اجتماعــی برخــاف

مشــوقهای کلــی اقتصــادی 1بــه کســانی خدمــت میدهــد کــه ممکــن اســت کوچکتریــن فرصتــی
بــرای تأمیــن درآمــد خــود بیــش از میــزان معافیتهــای مالیاتــی داشــته باشــند؛ زیــرا در شــرایط بیشــتربودن
معافیتهــای مالیاتــی ،هرچــه مزایــای مســاعدتی فــرد بيشــتر باشــد ،حتمـ ًا کمتــر توانســته اســت دســتمزد بگیرد

و پسانــداز کنــد .آزادیهــای اقتصــادی در نیوزیلنــد موجــب میشــود دریافــت مزایــای مبتنــی بــر آزمــون
وســع ،در مقايســه بــا دیگــر کشــورها کمتــر بــا داغ ننــگ همــراه باشــد .ایــن مزایــا ممکــن اســت ســبب شــود
کــه افــراد بخواهنــد میــزان درآمــد شــخصی خــود را همــواره کمتــر از حــدی نگــهدارنــد کــه در صــورت عــدول

از آن شــايد مزایــای مساعدتیشــان کاهــش یابــد.

تــا حــدودی بدیــن ســبب کــه دریافتکننــدگان مســاعدتهای عمومــی در ایاالتمتحــده ،در معــرض

داغ ننــگ هســتند ،ایــن تردیــد وجــود دارد کــه بســیاری از مــردم بــه عمــد از تــاش بــرای کســب مزایــای

مســاعدتی یــا افزایــش آن بپرهیزنــد .ایــن احتمــال کــه برنامـهاي ســخاوتمند ،بــا نیــت خیــر برخــی را مجبــور به

کار بیشــتر و پسانــداز کمتــر کنــد ،یکــی از دالیلــی اســت کــه جامعــه مایــل نیســت تمامــی پیامدهــای حــق
ـدی مســاعدتها را بپذیــرد.
ـتگی پرداختهــای نقـ ِ
دریافــت مســاعدت و اســتاندارد ســامت و همچنیــن شایسـ ِ

اگرچــه مشــوقها ترکیبــی از انگیزههــای بســیار قــوی اقتصــادی و غیراقتصادیانــد ،هیــچ نظــام تولیــدی

نمیتوانــد رابطــة پرداختهــای نقــدی و مشــارکت اقتصــادی را نادیــده بگیــرد .در حــال حاضــر ،کاســتیهای
بســیاری در نظــام مشــوقهای نقــدی وجــود دارد و ایــن نظــام همــواره رفتارهایــی خــاف منافــع جامعــه را

برمیانگیزانــد ،امــا ایــن حقیقــت نــه دلیلــی بــرای چشمپوشــی از خدمــات حمایتــی در قالــب مشــوقها ،بلکــه
دلیلــی بــرای رابط ـهای نزدیکتــر بیــن حقبیمــه و پــاداش اســت .برخــی مزایــا بایــد براســاس آزمــون وســع
پرداخــت شــوند ،امــا از نظــر مشــوقهای اقتصــادی ایــن بســیار مهــم اســت کــه نخســت بــر پرداختهــای

نقــدی مکتســب کــه صرفنظــر از نیــاز افــراد ارائــه ميشــوند تکیــه شــود.
 .1منظور مشوقهایی است که از طریق تخفیف مالیاتی اعطا میشود (مترجمان).
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بیمة اجتماعی برای تمام افرادی است که کار میکنند

دوم اینکــه ،بیمــة اجتماعــی جامعــه را بــه دو دســته تقســیم نمیکنــد :افــرادی کــه پــول کافــی بــرای حمایــت
از خــود دارنــد و کســانی کــه چنیــن شــرایطی ندارنــد؛ البتــه هنــوز در برخــی کشــورها ایــن دو دســتگی وجــود
دارد و آنهــا تنهــا از کارگــران کمدرآمــد حمایــت ميكننــد و ایــن خــود موجــب پایــداري تمایــز طبقاتــی

میشــود .ب ـ ه هــر حــال ،ایــن شــرایط در حــال نابــودی اســت و از همــه مهمتــر بهدليــل اعمــال مســتقیم
آزمــون وســع ایجــاد نشــده اســت .در ایــن کشــور (ایاالتمتحــده) هیــچ محدودیتــی در حمایتهــا براســاس

میــزان درآمــد اعمــال نشــده اســت؛ از ایـنرو ماننــد برنامــة مســتمری خصوصــی ،افــرادی بــا ســطوح مختلــف
از دســتمزد و اســتانداردهای زندگــی ،از یــک برنامــة مزایــای نقــدی دریافــت میکننــد .دســتمزدبگیر کمدرآمــد
فقیــری کــه هیــچ دارایـیای نــدارد و دســتمزدبگیر پردرآمــد یــا یــک مدیــر ،همــه بــه كمــك يــك ســازوکار
مزایــای نقــدی دریافــت میکننــد .در ايــن ميــان ،اعضــای جامعــه احســاس میکننــد برنامــة مســاعدت
اجتماعــی تنهــا بــرای افــراد «فقیــر» و «تیرهبخــت» طراحــی شــده اســت ،امــا بــا تمــام برداش ـتهایی کــه

میتــوان داشــت ،در برنامــة بیمــة اجتماعــی بههیچوجــه ایــن حــس وجــود نــدارد .اینگونــه نیســت کــه
بخشــی از جامعــه در حــال مراقبــت از بخــش دیگــری باشــد .بلکــه ایــن کل جامعــه اســت کــه نیازهــای جامعه
را بــرآورده میکنــد و تمامــی افــراد در مســتمری مکتســب و مزایــای بیمــة خــود ســهم دارنــد.

بیمة اجتماعی از استانداردهای متغیر زندگی پشتیبانی میکند

در آخــر اینکــه ،اهــداف برنامــة بیمــة اجتماعــی نهتنهــا حفــظ حداقــل اســتاندارد زندگــی تعیینشــده توســط
ـم اســتانداردی باالتــر از حداقــل بــرای بخــش عظیمــی از کارگــران اســت .ایــن امــر در
جامعــه ،بلکــه تحکیـ ِ

ایــن حقیقــت نهفتــه اســت کــه بیمــة اجتماعــی بــدون توجــه بــه دیگــر منابــع مزایــا میپــردازد؛ چــه مزایــا
ســبب ایجــاد شــرایطی فراتــر از حداقــل اســتاندارد شــود و چــه چنيــن امــري صــورت نگيــرد؛ بــرای نمونــه

شــکی نیســت کــه در حــال حاضــر حتــی کمتریــن میــزان مزایــای بیم ـهای بــرای ســالمندان و بازمانــدگان

میتوانــد بــرای آنهــا شــرایطی فراهــم کنــد کــه فراتــر از حداقــل اســتاندارد جامعــه درمــورد مزایــای مبتنــی

بــر «آزمــون وســع» اســت .اگــر کســی مزایــای بیمـهای را دریافــت کنــد بــدون نیــاز بــه مزایــای مســاعدتی،
در ســطحی باالتــر از حداقــل اســتاندارد قــرار خواهــد گرفــت .ایــن امــری تصادفــی و حاصــل طراحــی ناشــیانه

ـتگی خصوصــی ،هــدف
نیســت ،بلکــه هــدف اصلــی برنامــة بیمــة اجتماعــی محســوب ميشــود .ماننــد بازنشسـ ِ
تنهــا رهایــی افــراد از نیازمنــدی ،بــا کمــک بــه آنهــا بــرای داشــتن درآمــدی مکفــی یــا آوردن آنهــا بــه
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ســطح حداقــل جامعــه نیســت ،بلکــه هــدف کمــک بــه افــراد در تأمیــن نیازهــای اقتصــادی اساســی بــرای

کســب خشــنودی و رضایــت اســت .ایــن برنامــه نهتنهــا بــرای افــراد فقیــر بلکــه بــرای هرکــس کــه خطــر

زوال در اســتانداردهای زندگــی خــود را احســاس میکنــد طراحــی شــده و برنامـهای بــرای پیشــگیری و درمــان

تهیدســتی اســت.

پرداختهــای نقــدی در بیمــة اجتماعــی ســطح باالتــری از حداقــل اســتاندارد را فراهــم میکننــد و مانعــی

ـی بیمــة اجتماعــی بهانــدازة نظامهــای بیمــة آزاد و خصوصــی نیســت
بــر ســر راه ایــن امــر وجــود نــدارد .پرداختـ ِ

امــا بههیچوجــه مجبــور نیســت تنهــا مبلغــی پرداخــت کنــد کــه مطابــق حداقــل اســتاندارد تعیینشــده بــرای

ت مالــی کشــور و میــزان مبلغــی
رضایــت جامعــه باشــد .مســئله اصــول برنامههــا نیســت ،بلکــه میــزان قــدر 
اســت کــه قــرار اســت از محــل درآمــد ملــی صــرف ایــن مزایــا شــود .وقتــی کــه طرحهــای کنونــی بــرای

افــراد ســالمند و بازماندگانــی کــه تحــت پوشــش بیمــة اجتماعــی هســتند مزایایــی بــه ارزش  120دالر در مــاه

ـکاری دولتــی ماهیانــه  100دالر بــه
بــرای خانــواده فراهــم میکنــد و وقتــی کــه برخــی نظامهــای بیمــة بیـ ِ

افــراد مجــرد مزایــا پرداخــت میکننــد ،مــا دیگــر درگیــر حداقلهــای تعیینشــده توســط جامعــه نیســتیم ،خیلــی
از افــراد در ایــن جامعــه درآمــدی کمتــر از ایــن خواهنــد داشــت .بــا ایــن حــال مشــمول دریافــت مزایــا از هیــچ

برنامـهای نخواهنــد شــد .بــا در نظــر گرفتــن ایــن حقیقــت و ایــن تعمیـ م تقریبــی کــه افــراد مســتحق مزایــای
بــاال احتمــا ًال همــان افــرادی هســتند کــه از منابــع درآمــدی دیگــر برخوردارنــد و تــوان پساندازکــردن دارنــد،
آشــکار اســت کــه بیمــة اجتماعــی همــان کا ِر مســاعدت اجتماعــی را انجــام نمیدهــد.

ـت مســاعدت اجتماعــی اســت؛ حتــی افــرادی
یکــی از اهــداف عمــدة بیمــة اجتماعــی ،ممانعــت از درخواسـ ِ

کــه هی ـچگاه واجدشــرایط دریافــت مســاعدت اجتماعــی نبودهانــد وقتــي واجدشــرایط برنامــة بیمــة اجتماعــی
شــوند ،میتواننــد در ســطحی باالتــر از حداقلهــا زندگــی کننــد .ایــن هــدف در برنام ـهای نیازمحــور بســیار
ناعادالنــه ،نامناســب و تبعیضــی اســت ،امــا در برنام ـهای کارمحــور ،درســت و بهحــق اســت .در نظامــی کــه

مزایــا بــا ســابقة دســتمزد ارتبــاط میيابــد ،مزایــای بيشــتر بــه ســابقة دســتمزدهای باالتــر تعلــق میگیــرد؛
از ای ـنرو نظــام مشــوق کار بــا همــان ســازوکاری تقویــت میشــود کــه نرخهــای متفاوتــی بــرای پرداخــت

دســتمزد بابــت کار ،پرداختهــای نظامهــای بازنشســتگی خصوصــی و ازکارافتادگــی در نظــر گرفتــه ميشــود.
مادامــی کــه بســیار کمتــر از درآمــد کارگــران در هنــگام کار باشــد ،ایــن خطــر کمتــر وجــود دارد کــه کارگــران

مزایــا را بــه کار ترجیــح دهنــد .ضــروری اســت مزایــا بــرای همــه بــه میزانــی محــدود شــود کــه پایینتــر از
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ـای ثابــت
دارای مزایـ ِ
ای ِ
میزانــی باشــد کــه یــک مزایابگیــر کمدرآمــد میتوانــد از طریــق یــک برنامــة بیم ـه ِ

دریافــت کنــد.

تفاوتها در سنت

ـق بهرهمنــدی
ســه تفــاوت مهــم بیمــة اجتماعــی و مســاعدت اجتماعــی در ذات آنهاســت؛ بهطوريكــه حـ ِّ
از یکــی براســاس نیــاز و حــق بهرهمنــدی از دیگــری براســاس کار تعییــن میشــود .تفاوتهــای غیرذاتــی
دو برنامــه کــه ناشــی از منشــأ آنهــا و برخوردهــای ســنتی بــا ایــن برنامههاســت ،در حــال و آینــده اهمیــت

یکســانی دارد .مفهــوم حــق بهرهمنــدی از مســاعدت در حــال تغییراتــی انقالبــی اســت و ایــن امــر بــه

تفاوتهــای یادشــده مربــوط اســت.

یکــی از تضادهــای شــدید میــان مســاعدت اجتماعــی و بیمــة اجتماعــی در عصــر حاضــر در آمریــکا ایــن

اســت کــه دریافــت چیــزی کــه در بیمــة اجتماعــی بهآســانی اعطــا میشــود ،در مســاعدت اجتماعــی مســتلزم

کشمکشــی تلــخ و بیســرانجام اســت؛ بــراي مثــال ،در بیمــة اجتماعــی مزایابگیــر حــق دارد بــدون هیچگونــه
محدودیتــی مزایــای خــود را مصــرف کنــد و ایــن حقــی بیچندوچــون اســت ،درحالیکــه در مســاعدت

عمومــی کشمکشــی مــدام در اینبــاره وجــود دارد .پرداختهــای مبتنــی بــر صالحدیــد کــه بــرای تقویــت

رفتــاري خــاص در مزایابگیــران طراحــی شــد ه اســت ،در مســاعدت اجتماعــی بهگونـهای اســت کــه بــا چنیــن

ی را نــدارد.
مشــوقهایی در جامعــه تفــاوت دارد ،امــا بیمــة اجتماعــی ايــن ویژگ ـ 

امــا در مــورد مســاعدت عمومــي علیــه ایــن ســنت کــه از پرداختهــا بهعنــوان وســیلهای بــرای اصــاح

ـرل افــراد اســتفاده میکنــد مخالفتهایــی وجــود دارد .شــايد برخــی بــا رویکــرد لویــز مِریــام 1درمــورد
یــا کنتـ ِ
مســاعدتبگیران ناتــوان در انجــام امــور خــود موافقانــد:

در اینگونــه مــوارد ،مزایابگیــران بایــد از ســوی کارمنــدان خبــره و ذیصــاح دولــت نظــارت شــوند

و پرداختهــا بایــد بــه اســتفادة مناســب و تقاضــای رســمی بــرای بهرهمنــدی از صندوقهــای
عمومــی مشــروط شــود ...ایــن بــه نظــر منطقــی میآیــد کــه پرداختهــای صندوقهــای
عمومــی بــه افــرادی کــه نیازهایشــان براســاس محدودیتهــای شــخصی شــکل گرفتــه اســت،
بایــد احتمــال باالیــی داشــته باشــد تــا موافقــت مزایابگیــران بــا همیــن اســتانداردهای حداقلــی را

جلــب کنــد (.)Meriam, 1946, p. 867

1. Lewis Meriam
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ـت ذهنــی آنهــا را تأییــد نکردهانــد ،بلکــه
البتــه منظــور او افــرادی نیســت کــه رویههــای قانونــی صالحیـ ِ

او بــه آن دســته از افــرادی توجــه ميكنــد کــه قــادر بــه ادارة زندگــی خــود هســتند و مریــام رفتــار آنهــا را

گواهــی بــر «محدودیتهــای فــردی» میدانــد؛ بدیــن معنــا کــه افــراد بایــد بهمنظــور دســتیابی بــه حداقــل
حمایتهــا از آزادی عمــل دســت بکشــند و تســلیم امــر دیگــران درمــورد چگونگــی رفــع نیازهایــی شــوند کــه
دیگــر شــهروندان دربــارة آنهــا حــق انتخــاب دارنــد.

چــه چنیــن نظارتــی عملــی باشــد و بتــوان افــراد را مجبــور کــرد کــه بــهشــیوة مــورد نظــر رفتــار کننــد و چه

خیــر ،نکتــة مهــم ایــن اســت کــه اگــر ارائــة مســاعدتها بــه گذشــتن از شــرافت و آزادی عمــل مشــروط شــود،
ایــن دقیق ـ ًا همــان چیــزی اســت کــه در دموکراســی قصــد جلوگیــری از آن را داریــم .ایــن مســئله در کانــون
مشــکالت سیاســی دوران مــا قــرار دارد؛ افــراد چگونــه میتواننــد امنیــت اقتصــادی را ضمــن حفــظ آزادی

فــردی و کرامــت انســانی خویــش بــه دســت آورنــد؟ مســئله انتخــاب بیــن زندهمانــدن و آزادی اســت .چگونــه

میتــوان از ایــن دوراهــی کاذب کــه دولتهــای توتالیتــر عاشــق آن هســتند ،پرهیــز کــرد؟ در بیمــة اجتماعــی

ـدن فــردی از ســوي فــرد دیگــر
هنگامــی کــه حــق داشــتن امنیــت ،حقــي مکتســب باشــد ،خط ـ ِر کنترلشـ ِ
ـش مهمــی از افــکار عمومــی در اینبــاره ایســتارهایی ســنتی داشــته باشــد،
بســیار كــم اســت .مادامــی کــه بخـ ِ

خطــری کــه درمــورد مســاعدت وجــود دارد باقــی خواهــد مانــد .مریــام بهتریــن نمونــه از این ایســتارهای ســنتی
را بیــان کــرده اســت :پرداختهــای مســاعدت عمومــی متعلــق بــه گیرنــده نیســت ،بلکــه نعمتــی مشــروط اســت
کــه از محــل منابــع عمومــی پرداخــت میشــود.

در حــال حاضــر دیگــر تفــاوت مهــم میــان ایــن دو برنامــه ایــن اســت کــه جامعــه همــواره مناب ـ ع مالــی

ـق
مســاعدت عمومــی را محــدود میکنــد .ایــن محدودســازی بــه شــیوهای صــورت میگیــرد کــه مفهــوم حـ ِ
داشــتن حداقــل اســتاندارد زندگــی بــه ســخره گرفتــه میشــود .درحقیقــت ،هیــچ حــس اجبــار قــراردادی درمــورد
تأمیــن آن حداقــل وجــود نــدارد؛ درحالیکــه در قانــون بیمــة اجتماعــی درمــورد ایــن پرداخــت حداقلــی حــس

اجبــار وجــود دارد .حــق قانونــی در هــردو نــوع از پرداختهــا بــه یــک انــدازه قدرتمنــد اســت ،امــا بــه ایــن

قضیــه ارتباطــی نــدارد .مســاعدت عمومــی پــس از طــی مســیری طوالنــی و دشــوار بــه جایــی رســیده اســت که
یــک حــق پنداشــته شــود .تاریــخ مســاعدت عمومــی از ســويي سراســر ســرکوب و مجــازات و از ســوي دیگــر

ـاالری 1انساندوســتانه اســت .اگرچــه بدتریــن ويژگيهــاي ایــن برنامــه بــر ایــن ایــده مبتنــی اســت کــه
پدرسـ ِ
فــرد گنــاهکار بــوده و بایــد بــرای بهترشــدن مجــازات شــود ،یــا در اوج شــرایط ناخوشــایند رهــا شــود؛ چــون

 .1به معنی ایجاد حس حمایت پدرانه در تأمین نیازها بدون دادن حق انتخاب ،آزادی و مسئولیت (مترجمان).
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در غیــر ایــن صــورت کار نخواهــد کــرد .پدرســاالری نیــز بــه همــان انــدازه در تخریــب مفهــوم حــق داشــتن

مســاعدت نقــش داشــته اســت؛ زیــرا پدرســاالری فــرض میگیــرد کــه افــراد نیازمنــد کمــک و اصــاح هســتند.
تنبیهــی یــا انساندوســتانه ،مســاعدت عمومــی از تاریــخ و ســنتی رنــج میبــرد کــه در آن طبقــه یــا گروهــی
از افــراد بــه نفــع یــا ضــرر دیگــر طبقــه یــا گروههــا عمــل کردهانــد.

بیمــة اجتماعــی از ســنتهای تنبیــه و پدرســاالری گــذر کــرده اســت و در قانــون فقــرا 1یــا فعالیتهــای

داوطلبانــة ثروتمنــدان و تحصیلکردههــا بــرای بهبــود زندگــی فقــرا ریشــه نــدارد .ریش ـههای بیمــة اجتماعــی
ـران خودکفایــی اســت کــه میخواســتند بــا صندوقهــای بیمــاری
در تالشهــای بیوقفــه و سرســختانة کارگـ ِ
تجــاری
و مــرگ در اصنــاف قــرون وســطی ،انجمنهــای دوســتانه ،انجمنهــای اخــوت 2و اتحادیههــای
ْ
کاری بــرای خــود انجــام دهنــد .بیمــة اجتماعــی بیشــتر اقتباســی از برنامههــای بازنشســتگی خصوصــی ،بیمــة
ـت
خصوصــی و ســنت قانــونکا ِر حمایتــی اســت کــه معمــو ًال بهدلیــل قــدرت ســازمانهای کارگــری بــر دولـ ِ

بیمیــل تحمیــل شــدهاند .در اینجــا موضــوع ســتاندن از یــک طبقــه و دادن بــه طبقـهای دیگــر نیســت ،بلکــه
ایجــاد نهادهــا از ســوي افــرادی مدنظــر اســت کــه از آنهــا ســود میبرنــد .بیمــة اجتماعــی بنیانــی محکــم در

ـردن ایــدة
سـ ِ
ـنت کمــک بــه خــود و حــق مکتســب دارد؛ بنابرایــن درحالیکــه مســاعدت بایــد بــرای عملیکـ ِ

حــق افــراد بــه داشــتن امنیــت ،تقــا کنــد کــه ایســتارهای تــازهای را در افــراد بیافرینــد ،بیمــة اجتماعــی از پیش
ایــن ایســتارها را دارد.

بــرای عملیکــردن ایــن ایســتارها و پرهیــز از کشــمکشهای احتمالــی ،در برنامهریــزی اجتماعــی اصــاح

ســنت پیشــین بســیار اهمیــت دارد و در حــال حاضــر ایــن امــر بهانــدازة حفــظ تمایزهــای ذاتــی رویکــرد

بیمــة اجتماعــی مهــم اســت .مشــارکت کارگــر در بیمــة اجتماعــی و مرتبطبــودن مزایــا بــه ســابقة دســتمزدها
ارزشهایــی اســت کــه بــا اســتفاده از فنــون خاصــی ممکــن میشــود؛ فنونــی کــه بــا ســنت کمــک بــه خــود،
آزادی عمــل و رهایــی از لــزوم حــس سپاســمندی بابــت مزایــا همخوانــي دارد .ایــن ارزشهــا بــرای همــگان این
مســئله را کام ـ ً
ا روشــن میکنــد کــه ایــن برنامــه هیچگونــه ارتباطــی بــا ســنت قانــون فقــرا نــدارد.

1. Poor laws
2. The Fraternal Orders
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نتیجهگیری

بــا وجــود شــباهتهایی مهــم ،تفاوتهایــی بســیار چشــمگیر و واقعــی میــان مســاعدت اجتماعــی و بیمــة
اجتماعــی وجــود دارد .از نظــر آزادی ،ارزشهــای دموکراتیــک و مشــوقهای اقتصــادی هرجــا کــه انتخابــی باشــد

بایــد بیمــة اجتماعــی ترجیــح داده شــود .مســاعدت اجتماعــی رقیبــی بــرای بیمــة اجتماعی نيســت ،بلکــه مکملی
بــرای آن بــه شــمار ميآيــد .ایــن مســئله بایــد بــا گســترش پوشــش و افزایــش مزایــا در بیمــة اجتماعــی روشــن

شــود .مســاعدت اجتماعــی بهمثابــه گزینــة آخــر ،وظیفــة باقیمانــدهای را کــه همیشــه بــرای اینگونــه برنامههــا

وجــود دارد انجــام میدهــد؛ يعنــي برآوردهکــردن نیازهــای کلــی .هــدف برنامــة تأمیــن اجتماعــی پیـشرو بایــد

کاهــش نیــاز بــه مســاعدت تــا کمتریــن میــزان ممکــن باشــد .درعیــن حــال بايــد مســاعدت اجتماعــی حقــی
قانونــی و اخالقــی ،بــا مدیریتــی بـهدور از کنتــرل ،تمســخر و آزار رویههــای «قانــون فقــرا» ترویــج داده شــود.

بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،پیونــددادن الگوهــای بیمــة اجتماعی و مســاعدت اجتماعــی تحت نظــام تأمین

اجتماعــی بســیار ســودمند اســت .اگرچــه بیمــة اجتماعــی و مســاعدت بخشهــای متفاوتــی از یــک برنامه هســتند،

درحقیقــت هــردوی آنهــا بهمثابــه ابــزاری ضــروری ،مفهــوم مســاعدت را بهمنزلــة حــق تقویــت میکننــد.
ـق متعلــق بــه بیمهشــدگان
بیمــة اجتماعــی ماهیتـ ًا و بیتردیــد بهســویي حرکــت میکنــد کــه بهمثابــه یــک حـ ِ

مدیریــت شــود .مســاعدت عمومــی از طریــق اتصــال بــه بیمــة اجتماعــی ،بــه مدیریتــی نزدیکتــر میشــود کــه
پایـهای محکــم در قانــون و مقــررات دارد و بــه قطعیــت و برابــری متعهــد اســت .مســاعدت عمومــی بخشــی از

ن اجتماعــی بــه شــمار ميآيــد کــه بــه کل مســئلة حفــظ درآمــد مربــوط میشــود و نقــش
برنامــة گســتردهتر تأمیـ 
ـنت مســاعدت ایفــا میکنــد .بیمــة
مهمــی در تــاش بــرای از بیــن بــردن ویژگیهــای نامطلــوب و منتــج از سـ ِ

اجتماعــی بــرای ایفــای نقــش ویــژة خــودش ایجــاد شــده اســت؛ از ايـنرو ایــن خطــر وجــود نــدارد کــه مســاعدت

بیشازحــد جــذاب و جایگزینــی بــرای بیمــة اجتماعــی شــود ،بلكــه اگــر مســاعدت بخواهــد بهتنهایــی در کشــوري
ـشرو خواهــد بــود .مســاعدت هرگــز چیــزی نیســت که کســی
دموکراتیــک پایــدار بمانــد ،کشمکشــی طوالنــی پیـ ِ
بــه امیــد آن بنشــیند؛ زیــرا ماننــد قایــق نجــات ،عملیــات نجــات را انجــام میدهــد ،امــا بــا فاجعــه نیــز همــراه

ـر الزم اســت .در مقابــل بیمــة اجتماعــی میتوانــد سراســر خیــر
اســت .در بهتریــن حالــت ،ایــن برنامــه یــک شـ ِّ

باشــد .همچنيــن در جلوگیــری از فاجعــه و کمــک بــه خانــواده بــرای حفــظ اســتاندارد زندگــی کــه بــه آن عــادت

کــرده اســت ،بیشــتر بــه دســتگاهها و مقرراتــی شــبیه اســت کــه ایمنــی و راحتــی مســافران را تضمیــن کــرده و نیاز
بــه قایــق نجــات را کاهــش میدهــد .تــا هنگامــی کــه انســان خودکفایــی را ارج بنهــد ،کســب امنیــت از طریــق
کار ،بــر دریافــت نقــدی براســاس نیــاز ترجیــح داده میشــود.
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پرسشهایی برای بحث

 .۱طبق گفتههای بال ،تفاوتهای اساسی بیمة اجتماعی و مساعدت اجتماعی چیست؟

 .۲دالیلــی را کــه بــال بــرای ضروریبــودن هــردو نظــام حفــظ درآمــد -بیمــة اجتماعــی و مســاعدت
اجتماعــی -ارائــه میکنــد شــرح دهیــد.

 .۳نمونههایی از بیمة اجتماعی و مساعدت اجتماعی را انتخاب و پوستري چهاربخشی را تهیه کنید:

ی را کــه انتخــاب کردهایــد توصیــف کنیــد و بــا اســتفاده از مقالــة بــال
 .1برنامــة بیمــة اجتماعـ 
اســتدالل کنیــد کــه چــرا ایــن برنامــه خــوب اســت.

ی را کــه انتخــاب کردهایــد توصیــف کنیــد و بــا اســتفاده از مقالــة
 .2برنامــة مســاعدت اجتماع ـ 
بــال اســتدالل کنیــد کــه چــرا ایــن برنامــه ،برنامــة خوبــی اســت.

 .3اگر برنامة بیمة اجتماعی در قالب مساعدت اجتماعی بود ،چه تفاوتهایی داشت؟
 .4اگر برنامة مساعدت اجتماعی در قالب بیمة اجتماعی بود ،چه تفاوتهایی داشت؟
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مقدمه

پیامدهــای جهانــی ســالمندی جمعیــت اهمیــت بســیاری دارد .در ايــن ميــان ،بــا ظهــور کشــورهای بزرگــي بــا

ـی خــود را از دســت میدهــد.
پيشــينة فقــر در عرصــة جهانــی ،مســئلة برابـ ِ
ـری نســلی ،تظاهــر و اولویــت گفتمانـ ِ
ـت بانکهــا و افزایــش رقابــت بــرای مــواد پتروشــیمی و موادمعدنــی
ـت نادرسـ ِ
دولت-ملتهــا بهدلیــل مدیریـ ِ
پدیــد آمــده اســت ،آشــکارا بــرای رســیدگی بــه مجموع ـهای از کســادیهای اقتصــادی در تکاپــو هســتند.

ـش ریســک 3و ببرهــای اقتصــادی را مقصــر میدانســتند.
آنهــا از ایــن بابــت بانکهــا ،صندوقهــای پوشـ ِ

منظــور از ببرهــای اقتصــادی ،چیــن ،هنــد ،برزیــل و کشــورهای نوظهــور اروپــای شــرقی هســتند .در واکنــش

ـادی ملــی بهســرعت بــر هزینههــای فزاینــده و مدیریتناپذیـ ِر
بــه ایــن شــرایط ،تصمیمهــای ارزیابانــة اقتصـ ِ
ن اجتماعــی و خدمــات درمانــی معطــوف بــه جمعیــت بازنشســته متمرکــز شــدند .عدالــت
بازنشســتگیها ،تأمیـ 
بیننســلی و تعهــد بــه بیمــة اجتماعــی ،نــه بــرای نخســتین بــار ،در معــرض خطــر قــرار گرفــت.

علمــی سالمندیشناســی ،مطالعــات بســیاری را راجعبــه روابــط
متــون
حتــی بــا مــروری گــذرا بــر
ِ
ِ

بیننســلی مییابیــم کــه نشــاندهندة کاهــش حمایــت خانــواده از ســالمندان اســت .بســیاری از مفســران
اجتماعــی الگوهــای متغیــری را ردیابــی کــرده و میکننــد کــه گــواه بــر ناتوانــی خانــواده از انجــام ایــن وظیفــه
و رهاکــردن الزامــات ســنتی از ســوی نهــاد خانــواد ه هســتند .آنهــا مدعیانــد کــه جوامــع مــدرن نخواهنــد

توانســت هزینههــای ســالمندی را مدیریــت کننــد (Kotlikoff & Burns, 2004; Longman, 1987; Myles,

.)2002, 2003; Peterson, 2002

در ایــن فصــل بــا توجــه بــه شــواهد فزاینــده راجعبــه رابطــة نســلهای جــوان بــا والدیــن ســالخوردة

خــود ،اصــول اساســی برابــری بیننســلی دوبــاره بررســی میشــود .بخشــی از ایــن بررســی بــه تحلیــل و

ـادی در حــال تغییــر ،الگوهــای زندگــی و پیامدهــای تغییــرات جمعیتی
توصیــف تاریخــی شــرایط اجتماعی-اقتصـ ِ
 .1این فصل نسخة ویرایششده ،بازنگریشده و بهروزشدة این مقاله است:

Interdependency and the Generational Compact’ in Meredith Minkler and Carroll Estes (Eds.) (1999). Critical gerontology: Perspectives from political and moral economy. New York: Baywood.
2. Malcolm L. Johnson
3. Hedge Funds
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ـردن
ـوازن اقتصــادی و عـ ِ
ـددی نسـلهای مجــاور را بــر هــم زده اســت .تلقیکـ ِ
میپــردازد كــه ايــن تغییــرات تـ ِ
دگرگونیهــای روابــط میــان بزرگســاالن و والدینشــان بهمثابــه نوعــی زوال ،پذيرفتنــی نیســت .اکنــون تفاســیر
ســهلانگارانهای موجــب ورود ایــن دیــدگاه بــه گفتمــان سیاســی شــده اســت کــه رشــد تعــداد ســالمندان و

ایدئولوژی
نســبت جمعیــت ســالمندان غیرقابلتحمــل اســت .براســاس ایــن دیــدگاه ،فریــاد هــواداران سرســخت
ِ
مداران پوپولیســت و بــزدل برمیخیــزد کــه دولــت بایــد از تعهــدات خــود نســبت بــه فقــرا و
راســت و سیاسـت
ِ

ســالمندان دســت بکشــد و آنهــا را بــا مســئولیتهای اولیــه در قبــال منابــع خــود و خانوادههایشــان رهــا کنــد.
اگــر خانوادههــا در ایــن مســئولیت شکســت بخورنــد بهشــدت ســرزنش خواهنــد شــد.

روایــت بــاال بيانگــر آینــدة تاریــک آنهایــی اســت کــه بــا وجــود زندهمانــدن طوالنــی ،منابــع کافــی بــرای

زندگــی باکیفیــت ندارنــد .ایــن مباحــث در کنــار مباحــث دیگــر و نــه در ارتبــاط نزدیــک بــا آنهــا ،بــا فروپاشــی

ـم اجتماعــی ســروکار دارد؛ بهویــژه آخریــن نظریـهای کــه بــه ایــن فروپاشــی میپــردازد در مفهــوم
ـی نظـ ِ
فرضـ ِ

ت ُفردیســم 1ریشــه دارد .هــدف ایــن نظریــه ایجــاد فضــای ناامیــدی
پستمدرنیســم و زیرمجموعــة آن ،پس 
دربــارة میــل و توانایــی نسـلهای آینــده بــه حمایــت از ســالمندان و ضعفاســت (.)Taylor, 1914

ـدن 2ارزشهــای انســانی ،حقــوق
داســتان ایــن پیشــرفت (یــا پســرفت؟) ایــن اســت کــه از زمــان عرفیشـ ِ

فــردی متحمــل تغییراتــی شــد کــه ناشــی از اتحــاد دولــت مدرن بــا مذهــب سازماندهیشــده بــود .ســرمایهداری
صنعتــی راه را بــرای پساســرمایهداری گشــود و موجــب بینظمــی اقتصــادی و اجتماعــی شــد .بوردریــار)۱۹۳۵( 3
ایــن مباحــث را بــا ایــن ادعــا ادامــه داد کــه پایــان مدرنیتــه بــا پایــان امــر اجتماعــی و نابــودی دموکراســی

بورژوایــی (شــامل نهادهــای آزادی بیــان و حقــوقبشــر) همزمــان اســت ( .)Turner, 1990زیگمونــت باومــن

4

( )۲۰۰۶مفســر مشــهور نظریــة پس ـتمدرن ،بهتازگــي بــه ریش ـههای بومــی عــدم قطعیتــی پرداختــه اســت
کــه بــه زندگــی مــا شــکل ميدهــد و ناشــی از نابســامانی تغییــرات فزاینــدة اقتصــادی و اجتماعــی اســت .او از

دوران ســیال 5بــرای توصیــف تغیُّـ ِر مــداوم اخالقیــات و جامعــة مدنــی اســتفاده کــرده اســت.
اصطــاح
ِ

ت ُفردیســم ( )Post-Fordismاصطالحــی اســت کــه بــرای توصیــف نظامهــای تولیــد و مصرفــی کــه در اقتصادهــای پیشــرفتة اواخــر
 .1پس 
قــرن بیســتم و پــس از آن پدیــد آمدنــد اســتفاده میشــود .پستفردیســم شــکل تمایزیافتــة فردیســم (نظــام خــط تولیــد انبــوه کــه توســط
هنــری ُفــرد در کارخانههــاي اتومبیلســازی ایجــاد شــد) اســت .پستفردیســم تولیــد محصــوالت استانداردشــده را رهــا کــرد و بــه ویژهســازي
منعطفــی پرداخــت کــه نســخههای مختلفــی از محصــوالت را متناســب بــا نیــاز و ســلیقة بازارهــای متفــاوت ارائــه میکــرد .بدیــن گونــه،
پستفردیســم در خدمــت جوامعــی قــرار گرفــت کــه فردگرایانهترنــد و بیشــتر اســاس انتخابهــای فــردی اداره میشــوند.
2. Secularization
3. Baudrillard
4. Zigmunt Bauman
5. Liquid Times
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بهمنظــور اینکــه ایــن تفاســیر از فروپاشــی اجتماعــی را دربــارة رفــاه اجتماعــی شــهروندان ســالمند بــه کار
ـوب تبیینگــر بپذیریــم .کامـ ً
ا آشــکار اســت نفــوذ ُفردیســم-که
ببریــم ،بایــد آنهــا را بــه عنــوان یــک چارچـ ِ

ـردان سفیدپوســت مبتنــی بود-دولــت رفاهــی پــس از جنــگ جهانــی دوم را آفریــد
اساسـ ًا بــر اســتخدا ِم انبــو ِه مـ ِ

( .)Dora, 1988; Williams, 1994همچنیــن آشــکار اســت تغییــرات عمــده در الگوهــای اشــتغال برحســب

جنســیت ،طبقــه ،ســن و نــژاد تأثیــر شــدیدی بــر خدمــات مراقبــت درمانــی و بازنشســتگی خواهــد داشــت .ایــن
نتیجهگیــری ویلیامــز را میپذیــرم «کــه ایــن مســائل و مباحــث را نهتنهــا بایــد در شــرایط درحالتغییـ ِر کار در

ل تغییــر خانــواده ،فرهنــگ و ملیــت نیــز مدنظــر قــرار داد» (.)p. 72
نظــر گرفــت ،بلکــه بایــد در شــرایط در حــا 

حرکــت نسـلها ،در متــن ســاختارهای اجتماعــی پویــا (وجــود ایدههایــی کــه اخالقیــات و مدرنیتــه را تضعیــف
میکننــد؛ امــوری کــه هــر دو خصلتــی ســیال دارنــد) رخ میدهــد.

خانواده در گذار

ـکال جدیــد و دگرگونشــدة خانــواده
بدیهــی اســت کــه شــکل خانــوادة هســتهای پایــدار میمانــد ،امــا اَشـ ِ

در ســه دهــة گذشــته ،دربــارة توانایــی و تعهــد خانوادههــا بــه حمایــت از تمــام اعضــای خویــش تردیدهــای
جــدی پیــش کشــیده اســت .پــس در ادامــه ،بــه ناگزیــر بــر موضــوع خانــوادة درحالتغییــر متمرکــز خواهیــم
شــد .بــا ایــن حــال ،فراتــر از روابــط خویشــاوندی ســطح دیگــری از تعهــدات اجتماعــی وجــود دارد کــه آن نيــز

در حــال دگرگونــی اســت .ایــن تعهــد اجتماعــی در ســطح جامع ـهای وجــود دارد و ریشــة آن در ســاختارهای

اقتصــادی نهفتــه اســت .از یکســو تحلیلگــران بنــا بــر دالیلــی از ایــن مســئله میهراســند کــه هزینههــای
مناســبات کنونــی بــرای کمــک بــه ســالمندان و دیگــر افــراد وابســته بیــش از تــوان دولــت باشــد .از ســوی

دیگــر ،در فضــای سیاســی محیــط کار فردگرایــی فزاینــدهای وجــود دارد .مجموعــة ایــن گذارهــا از تعهــدات

توافقــی پیشــین ،واکنشهــای سراســیمهای را برانگیختــه اســت.

وظیفــة مــا ارزیابــی صحيــح ایــن اســتدالل اســت کــه تغییــر ســاختارهای اجتماعــی ،الگوهــای جمعیتــی

و ایدئولوژیهــای رواجدهنــدة مســئولیت فــردی ،انســجام ســنین مختلــف یــک دوره یــا سراســر دورههــا را

تضعیــف میکنــد .بــدون یــک نقطــة مرجــع نمیتــوان پیامدهــای مثبــت و منفــی ایــن تغییــرات را ارزیابــی
کــرد؛ بنابرایــن هماننــد دنیلــز ( ،)۱۹۸۸واکــر ( )۱۹۹۰و جانســون و فالکینگهــم ( )۱۹۸۸و بســیاری دیگــر مــا نیــز
میتوانیــم بــا ایــن بــاور آغــاز کنیــم کــه تعهــدی عمومیــت یافتــه در گذشــته ،جوانــان دارای قابلیــت فعالیــت
اقتصــادی را واداشــته اســت در مشــارکتی کــه بــرای خلــق درآمــد و ثــروت دارنــد از کســانی کــه بســیار پیرتــر
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یــا بســیار جوانترنــد حمایــت کننــد .ایــن کارگــران ممکــن اســت انتظــار داشــته باشــند کــه تولیدگــران آینــده

بهمنظــور تضمیــن رفــاه جســمی و اجتماعــی آنهــا ،در برطرفکــردن نیــاز آنهــا بــه درآمــد و خدمــات یــاری
رســانند .ایــن جملــه بــا مباحــث معاصــر در آمریــکای شــمالی ،اروپــای غربــی و ژاپــن کام ـ ً
ا همســویی دارد.
مباحــث مذکــور بــر تهدیدهایــی تمرکــز دارد کــه از ناتوانــی کارگــران در تولیــد منابــع کافــی ناشــی میشــود؛

منابعــی کــه بــدون آنهــا نمیتــوان انتقــاالت اقتصــادی را بــه میــزان کنونــی حفــظ کــرد .ایــن انتقــاالت بــرای

ن اجتماعــی و مســتمری ســالمندان ضــروری
پاسـخگویی بــه تقاضاهــای فزاینــده درمــورد بودجــة درمــان ،تأمیـ 
اســت.

امــا بــا وجــود طنینانداختــن ایــن مباحــث در تاریــخ و اقتصــاد سیاســی ،بســیاری از ابعــاد مهــم دیگــر آن

مغفــول مانــد ه اســت .ایــن مباحــث مفروضــات بســیاری دربــارة جامعهشناســی خانــواده و بنیانهــای فلســفی

قــرارداد بیننســلی ایجــاد میکنــد و هیــچ اشــارهای بــه نفــوذ اساســی نقشهــا و تلقیهــای در حــال تغیی ـ ِر
زنان-بهمثابــه اصلیتریــن مراقبــان خانوادگی-نــدارد .همچنیــن مباحــث اخیــر طرفــداران محیطزیســت،
پیشبینیهــای دانشــمندان اقتصــاد سیاســی و ظهــور گروههــای جدیــدی از جوانــان بیــکار کــه اســیر
ی جدیــدي هســتند ،در ایــن مباحــث جایــی نــدارد.
وابســتگ 
تضاد نسلها

ـکال جهانــی خانــواده در دهــة  ۱۹۵۰بهســرعت موضــوع پژوهشهــای تجربــی بســیاری قــرار گرفــت (Bell
اَشـ ِ

 )& Vogel, 1968کــه نشــان دادنــد خانــواده الگوهــای بســیار متنوعــی دارد .انتقــاداتِ وارد شــده بــر نظریاتــی
کــه الگــوی واحــدی بــرای خانــواده در نظــر گرفتنــد ،قوتهــا و ضعفهــای زندگــی اشــتراکی بــدون خانــواده

را نشــان میدادنــد .ایــن انتقــادات شــامل مطالعــة بتتایــم )۱۹۶۹( 1و اســپیرو )۱۹۶۸( 2دربــارة کیبوتــص 3بــود.

طیفــی از پژوهشهــای مردمشــناختی بــر خانوادههــای تکوالدینــی مادرســاالری تأکیــد کردنــد کــه در هنــد

غربــی و آمریــکای مرکــزی وجــود داشــتند ( .)Hannerz, 1969ســپس ایــن مباحــث ابتــدا بــه نقدهــای شــدیدی

بــر زندگــی در قالــب خانــوادة هســتهای پرداختنــد ()Laing & Esterson, 1968; Leach, 1968; Toffler, 1971
و آن را بیمارگونــه و آســیبزا نشــاندادنــد .لیــچ )۱۹۶۸( 4بیــان داشــت« :خانــواده صرفنظــر از اینکــه مبنایــی

 :Kibbutzim .3نهادی اشتراکی در اسرائیل (مترجمان).

1. Bettetheim
2. Spiro
4. Leach
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بــرای یــک جامعــة خــوب اســت ،بــا رازهــای مبتذلــی کــه در خــود نهفتــه اســت ،منبــع تمــام ناخرســندیها

اســت» .ســپس بــر نقــش زنــان تمرکــز شــد ( )Greer, 1970; Oakley, 1974نقشــی کــه بــه کانــون مطالعــات

جنســیت و متــون فمنیســتی بــدل شــده بــود .مطالعــات جنســیت و متــون فمنیســتی ســابقة تلقیهــای اجتماعی
ـی اشــتغال
دربــارة زنــان را ثبــت کــرده و ایــن تلقیهــا را تغییــر دادهانــد .ایــن دو رونــد ،همــراه بــا گســترش جمعـ ِ
زنــان ،بــر کمیــت ،دسترســی و نــوع مشــارکت آنهــا در فعالیتهــای مراقبتــی و خانـهداری تأثیرگــذار بوده اســت

ی بــه بخــش مهمــی از مباحــث نســلی بــدل شــده اســت؛ زيــرا ایــن زنان
( .)Finch, 1989چنیــن مســائل جنســیت 
هســتند کــه عمدتـ ًا از ســالمندان و افــراد ازکارافتــاده مراقبــت میکننــد.

در دهــة  ۱۹۶۰در آمریــکا ،مطالعــات سالمندیشناســی بــه بررســی روابــط میــان نســلها روی آورد .ایــن

امــر متأثــر از قیــام دانشــجویانی بــود کــه جنبشهایــی اعتراضــی درمــورد حقــوق مدنــی ،حقــوق دانشــجویی،

جنــگ ویتنــام ،حقــوق زنــان و ضــد فرهنــگ (هیپــی) بــه راه انداختــه بودنــد .بنگســتون و منگــن )۱۹۸۸( 1بیــان

عبارت»بــه افــرا ِد
میکننــد کــه «ایــن جنبشهــا بــه نظــر جوانــان را بــه جنــگ بــا ســالمندان تحریــک میکننــد.
ِ
 ۳۰ســال بــه بــاال اعتمــاد نکنیــد» بــه شُ ــعاری تبدیــل شــد کــه صراحتـ ًا بــر عــدم اعتمــاد ضدفرهنگهــا نســبت
ـادی
ـن عـ ِ
بــه ســالمندان تأکیــد داشــت» .قبــل از پژوهــش آنــان ،لئونــارد کیــن )۱۹۶۷( 2بــه موضــوع برابــری سـ ِ
بازنشســتگی بــرای افــرادی بــا امیــد بــه زندگیهــای کامـ ً
ا متفــاوت تمایــل نشــان داد کــه ایــن تمایــل موجــب
شــد بررســی گســتردهتری دربــارة گروههــای ســالمندان در آمریــکا صــورت بگيــرد .پیــش از اینکــه بنگســتون

و کاتلــر )۱۹۷۶( 3تصمیــم بگیرنــد ادبیــات نظــری اولیــن کتــاب مبانــی ســالمندی و علــوم اجتماعــی 4را بررســی

کننــد ،شــکل کنونــی گفتوگــو دربــارة ايــن موضــوع تــا حــد زیــادی پدیــد آمــده بــود .مانهایــم )۱۹۲۸( 5بــر فهــم
مؤلفههــای تغییــرات اجتماعــی تمرکــز داشــت و آنهــا را «واحدهــای نســلی» 6میخوانــد .بنگســتون و کاتلــر نيــز
در پیــروی از ایدههــای مانهایــم ،بررســی خــود را بــا پرس ـشهایی دربــارة تعاریــف 7آغــاز کردنــد و بــه تمایــزات
گروههــای ســنی ،خانــواده و اجتماعیشــدن ،گروههــای همگــن ،بیگانگــی سیاســی جوانــان ،الگوهــای ســنی

اســتفاده از مدیکــر ،اصــل و نســب و کمــک خویشــاوندی ،انســجام و نــرخ وابســتگی پرداختنــد.

1. Bengston & Mangen
2. Leonard Cain
3. Bengtson & Cutler
4. Handbook of Aging and the Social Sciences
5. Mannheim
6. Generation Units
7. Questions Of Definition
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انسجام مراقبتها

فهرســت موضوعــات ذکرشــده در بــاال ،یکــی از عوامــل شــکلدهندة چارچــوب پژوهشهــای نوآورانــة

بنگســتون و منگــن بــود کــه در ســال  ۱۹۷۰آغــاز شــد و تاکنــون ادامــه دارد .ایــن پژوهشهــا بــر دو فرضیــة

واضــح متکیانــد .۱ :انســجام در روابــط بیننســلی پیچیــده و چندبُعــدی اســت و ســاختار واحــدی نــدارد.
 .۲ابــزار ســنجش چنیــن پدیدههایــی بــه بررســی بیشــتری نیــاز دارد .ویژگــی ایــن پژوهشهــا تأکیــد بــر
ـاری لیــزرل -1اســت .میتــوان ایــن پژوهشهــا را
ـازی آمـ ِ
اصــاح روششناختی-اســتفاده از تکنیــک مدلسـ ِ

بهمثابــه پختهترشــدن روشهــای پژوهــش تجربــی و واکنــش بــه رواج عقیــدهای دانســت کــه در آن زمــان از
پژوهشهــای تاونســند )۱۹۵۷( 2در بریتانیــا ،شــاناس ( )۱۹۶۲در ایاالتمتحــده و همــکاران آنهــا در دانمــارک

حاصــل شــده بــود ( .)Shanas et al., 1968ایــن پژوهشهــا بــر جایــگاه واالی حمایــت خانــواده از ســالمندان

تأکیــد داشــت .تاونســند ( )۱۹۵۷اظهــار داشــت كــه «تعهــدات خانــواده بیــش از پیــش جــدی گرفتــه شــده
اســت» ( .)p. 229بــا ایــن حــال ،نشــانههای تنهایــی فزاینــده و الگوهــای نابرابــر حمایــت خانــواده بــه ایــن
نگرانــی دامــن زد کــه ایــن مناســبات حمایتــی ســنتی در حــال فروپاشــی اســت.

بنگســتون و همــکاران )۱۹۸۸( 3بررســی بالینــی دقیقتــری را الزم دانســتند تــا انــواع متمایــز خانــواده و

انــواع روابطــی را کــه در حــال پدیدارشــدن اســت شناســایی کننــد و ايــن روابــط طــی زمــان مطالعــه شــود ،نــه

فقــط در دورهاي خــاص .آنهــا تــا ســال  ،۱۹۸۸بــرای خانــواده  ۱۳ســاختار مشــخص کــرده بودنــد کــه از تحلیل

خوشــهای دادههــا بــه دســت آمــده بــود .ایــن ســاختارها ،در  ۴گــروه اصلــی تقســیمبندی شــد .متوســطها:
 50.1درصـ ِد نمونــه ،مبادلهکنندههــا 12.6 :درصـ ِد نمونــه ،دارای فاصلــة جغرافیایــی 15.7 :درصـ ِد نمونــه و دارای
ک بــه ســالمندان دوبــاره دســتهبندی
فاصلــة اجتماعــی 18.5 :درص ـ ِد نمونــه .اگــر ایــن گروههــا از نظــر کم ـ 

شــوند ،صورتبندیهــای بســیار متفاوتــی آشــکار میشــود .خانوادههــا اگــر از يــك بُعــد منســجم باشــند،

از بعدهــای دیگــر ازهمگســیختهاند .پژوهشــگران براســاس تعریفشــان از انســجام ،نتیجــه میگیرنــد حــدود

نیمــی از ایــن خانوادههــا منســجماند.

بــا وجــود چندبعدیبــودن مفهــوم انســجام خانــواده ،چیــزی کــه در ایــن بررســی مهــم اســت ،وســعت

 :LISREL .1لیــزرل یــک نرمافــزار آمــاری تخصصــی ،ســطح بــاال و پیچیــده اســت کــه مدلهــای معــادالت ســاختاری را از نظــر متغیرهــای
پنهــان و آشــکار ارزیابــی میکنــد .بنگســتون و همکارانــش بالفاصلــه پــس از انتشــار ایــن نرمافــزار در اواســط دهــة  1970از آن بــرای ســاختن
مدلهــای روابــط نســلی اســتفاده کردنــد و همچنــان از ایــن نرمافــزار اســتفاده میکننــد.
2. Townsend
3. Bengtson and colleagues
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ـی کارکــردی -انتقــال کار و مهارتهــای کمکــی -میــان نس ـلها و درون نسلهاســت .در ایــن
تبــادل اجتماعـ ِ

بُعــد ،پژوهشهــای اخیــر نشــان دادهانــد حتــی زمانــی کــه نهــاد خانــواده تــا حــدودی درهمشکســته باشــد،
همــواره نشــاندهندة تعهــد زيــادي اســت .پــول از ســالمندان بــه جوانــان و مراقبــت و حمایــت سراســر نسـلها
از هــر دو جهــت در جریــان اســت .در اواخــر میانســالی نيــز بیشــترین مراقبتکنندههــا زنــان هســتند .چتــرز و

تایلــور )۱۹۹۳( 1در گــزارش خــود از میــزان مســاعدت بــه والدیــن ســالمند سیاهپوســت بــه ایــن نتیجــه رســیدند

ـی خانوادههــای
کــه «ایــن یافتههــا بــا پژوهشهــای پیشــین کــه نشــان میدهنــد حمایــت بیننســلی ،ویژگـ ِ
سیاهپوســتان اســت همســویند» .آنهــا در پژوهــش خویــش الگوهــای متفاوتــی را شناســایی کردنــد کــه مبتنــی
بــر منطقــه ،نزدیکــی مکانــی ،وضعیــت تأهــل و میــزان نزدیکــی عاطفــی بــود .افــزون بــر ایــن ،دریافتنــد

�دگان والدیـ�ن ،دختـ�ران بیـ�وة آنهـ�ا هسـ�تند .ولمـ�ن( (�Wellman&Wortley, 1989; Well
بیشـ�ترین مراقبتکننـ ِ

 )man, 1990, 1992بــه مــدت  ۲دهــه نمونههایــی از کشــور کانــادا را بررســی كــرد و دربــارة اینکــه کمکهــا
بیشــتر از طــرف کــدام اقــوام اســت ،فهــم بیشــتری بــه دســت داد .او بــه دو مهــم دســت یافــت :شــناخت چگالی

و خوشــهبندی شــبکههای خویشــاوندی و ترســیم پنــج «بُعــد» اساســی حمایــت ( .)Wellman, 1992مــورد

دوم شــامل حمایتهــای عاطفــی ،خدمــات ،همنشــینی ،حمایــت مالــی و اطالعــات ارائهشــده از ســوي اقــوام
نزدیــک در دوران سختیهاســت .پژوهشهــای طولــی او از شــبکههای گســتردة اقــوام و دوســتانی خبــر

میدهــد کــه حمایتهــای بســیاری را فراهــم میآورنــد ۶۱ .درصــ ِد اعضــای شــبکه ،حمایتهــای عاطفــی

و خدمــات ارائــه میکردنــد و اعضــای درجــه یــک خانــواده حامیــان اصلــی بودنــد .ولمــن ( )۱۹۹۰تحــت تأثیــر
ایــن دادههــا نتیجــه گرفــت كــه «مــن اگرچــه بــه فشــارهایی کــه در روابــط والدین/بزرگســاالن و فرزنــد وجــود

دارد اشــاره میکنــم ،بــه آن ســطح باالیــی از حمایــت عالقهمنــدم کــه افــرادی کــه بــا مــا صحبــت کردنــد،

از آن ســخن گفتنــد» (.)p. 211

در پژوهشهــای اخیــر ،حمایتهــای بیشــتری در مقايســه بــا گذشــته گــزارش شــد ه اســت .همچنیــن

ی نشــان داده شــده اســت كــه ناشــی از دگرگونــی نقشهــای خانگــی
در ایــن پژوهشهــا گذارهایــي اساس ـ 
اســت کــه خــود حاصــل اشــتغالزایی زنــان و تغییــر مناســبات جنســیتی کار اســت .چپــل و پنینــگ )۲۰۰۵( 2بــا

بهرهگیــری از بررس ـیهای بینالمللــی دربــارة مبانــی نظــری مربــوط بــه ایــن مبحــث و براســاس پژوهــش

ی را از حیث جنســیت،
گســتردهای کــه خــود در کانــادا انجــام داده بودنــد ،توانســتند نابرابریهــای ســاختاری جــد 
1. Chatters & Taylor
2. Chappell and Penning
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قومیــت ،نــژاد و طبقــه بیابنــد .ایــن نابرابریهــا در مراقبتهــای خانوادگــی تأثیرگــذار اســت .آنهــا اســتدالل

شــدن مراقبــت در سراســر جهــان کــه ناشــی از افزایــش نیــرویکار زن اســت ،بهشــدت
میکننــد کاالیی
ِ
بــر دوش فقــرا و ازکارافتــادگان قــرار میگیــرد .ایــن یافتههــا بــر نتایــج دیگــر پژوهشهــا (ماننــد دیلــوورث

اندرســون ( )2000صحــه میگــذارد و ایــن نتیجهگیــری هارپــر ( )2006را تکمیــل میکنــد کــه مراقبــت از

ســالمندان در جهــان ،بیشــتر از ســوی همســران صــورت خواهــد گرفــت ،نــه فرزنــدان؛ زيــرا در طــول دوران

زندگــی ،ایــن امــر بیشــتر از زنــان انتظــار مـیرود.

بنگســتون ،بیبــارز و رابرتــز 1نیــز براســاس پژوهشهایــی گســترده درمــورد خانــواده و نســلها نتیجــه

گرفتنــد کــه میــزان برابــری مراقبتهــا ،افزایــش غیرمنتظــرهای داشــته اســت .افــراد متعلــق بــه نســل ایکــس

2

بســیار خوشبینتــر و امیدوارتــر از افــرادی بودنــد کــه در خانوادههــای مشــابه بــا حضــور والدیــن و در
نســل بیشزایــی قــرار داشــتند .براســاس دادههــای آنهــا ،طــی ازهمگســیختگیای پــس از طــاق ،نهتنهــا

ت فراوانــی میکننــد ،بلکــه «دیگــر اقــوام نیــز خــود را بــا گســترش روابــط
پدربزرگهــا و مادربزرگهــا حمای ـ 

خویشــاوندی ســازگار میکننــد» ( .)p. 161کل دادههــا بــه رونــدي بلندمــدت اشــاره دارد کــه نشــاندهندة
تــداوم حمایــت خانــواده و میــزان بــاالی مســئولیت فــردی پذیرفتهشــده میــان اعضــای خانوادههاســت .مــا

بایــد از تأثیــر احتمالــی تغییــرات عرفــی در میــان مــردم آگاه باشــیم كــه میتوانــد الگوهــای یادشــده را تضعیــف
کنــد ،امــا گاهــی بهطــور متناقضــی راهحلهایــی نیــز فراهــم م ـیآورد.
حرکت نسلها

در طــول تاریــخ ،ماهیــت انســجامی کــه میــان افــراد و درون تــار و پــود جامعــة ســازمانیافته وجــود دارد،

موضــوع بررســیهای فلســفی بــوده اســت .در دوران مــدرن ،متــون جریانســا ِز الک 3و روســو 4بدیــن

موضــوع پرداختهانــد .زمانــی کــه الک در اواخــر قــرن هفدهــم درمــورد قــرارداد اجتماعــی نوشــت (Laslett,

 ،)1960از مفاهیــم موجــود رضایــت اجتماعــی اســتفاده کــرد ( .)Plamenatz, 1963او ایــن مفاهیــم را اصــاح
کــرد تــا بــه تبیینــی از مشــروعیت دولــت برســد و برحســب اطاعــت شــهروندان ،رابطــة مناســبی میــان دولــت
و شــهروندانش تعریــف کنــد .الک بــا اعتقــاد بــه اینکــه دولــت تنهــا بــر مبنــای رضایــت موجودیــت پیــدا
)1. Bengtson, Biblarz, and Roberts(2002

 .2نسل ایکس به نسلی میگویند که بعد از اتمام نسل بیشزایی پس از جنگ جهانی دوم زاده شدند (مترجمان).

3. Locke
4. Rousseau
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میکنــد ،اعــام کــرد حاکمــان تنهــا زمانــی حــق دارنــد مــورد اطاعــتقــرار بگيرنــد کــه شــهروندان درمــورد
اطاعتکــردن توافــق کــرده باشــند .در ایــن صــورت بایــد اطاعــت و رضایــت اختیــاری خــود را نشــان دهنــد؛
حتــی اگــر اینگونــه بــه نظــر نیایــد .الک در متــون خــود بــا مرتبطكــردن رضایــت و تعهــد بهمثابــه

ویژگیهــای جداییناپذیــر جامعــةمتمــدن ،شــرایط را بــرای ایجــاد فلســفةسیاســی لیبــرال فراهــم کــرد.
درمــورد موضــوع ایــن فصــل ،ســهم او افزایــش اعتمــاد بــه تفکــر قراردادگرایانــه 1بــود؛ تفکــری کــه بنتهــام 2و

فایدهگرایــان 3آن را در قــرن  ۱۹تقویــت کردنــد و جــان رالــز )۱۹۷۱( 4از آن بهعنــوان نقطــة آغــاز کتــاب خــود

بــا عنــوان نظریــة عدالــت 5اســتفاده کــرد.

همانطــور کــه الســلت ( )۱۹۹۲بــه همــکاری جیمــز فیشــکین ،در کتابــش بــا عنــوان عدالــت میــان

گروههــای ســنی و نســلها 6اشــاره میکنــد ،توجــه بــه مبادلــة بیننســلی بهمثابــه قــرارداد بســیار دشــوار
ـان
اســت و ایــن دشــواری بــا در نظــر گرفتــن ماهیـ ِ
ـت متغیــر عدالــت در طــول زمــان بیشــتر میشــود .در گفتمـ ِ
ـائل مربــوط بــه برابــری کــه ناشــی از ایــن گفتمــان اســت ،مفهــوم عدالــت مفهومــی
معاهــدة بیننســلی و مسـ ِ
اساســی اســت؛ مفهومــی كــه در کانــون مباحــث ایــن فصــل قــرار دارد.

درمــورد قابلیــت و تمایــل دولــت و نظامهــای اقتصــادی در ارائــة منابــع بــرای حمایــت از جمعیــت ســالمندان

نگرانیهایــی وجــود دارد (بــه مبحــث بعــدی رجــوع شــود) .در جوامــع پیشــرفته ،اینگونــه پرســشها،

پرســشهایی درمــورد عقایــد سیاســی اســت نــه امکانپذیــری اقتصــادی .بیثباتــي سیاســیای بــه دلیــل
راهبردهــاي کوتاهمــدت و کژفهمــی درمــورد «بــار مســئولیت» جمعیــت روبهســالمندی وجــود داشــته و دارد و
خــروج از ایــن بیثباتــی سیاســی تنهــا بــا احیــای مجــدد مفهــوم انســجام نســلی ممکــن میشــود.

مــودی )1992( 7اســتدالل میکنــد کــه دهــش و گیــرش نســلی 8ویژگــی انتقالــی دارد« :مــا ســخاوت

نسـلهای پیــش از خودمــان را بــا ارائــة امکانــات و منابــع بــه نسـلهای بعــدی ،جبــران میکنیــم» (.)p. 229
درواقــع ،ایــن امــر متناقضنمــا تقریبـ ًا جهانشــمول اســت و همــان اصطــاح «حرکتــی» را کــه الســلت گفــت
1. Contractarian
2. Bentham
3. Utilitarians
4. John Rawls
5. A Theory of Justice
6. Justice Between Age Groups and Generations
7. Moody
8. Generational Giving And Receiving
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بازگویــی میکنــد .حتــی اگــر بتــوان زندگــی را بهطــور اســتعاری بهمثابــه یــک حرکــت توصیــف کــرد ،در

مقاطــع مختلفــی ،ایــن حرکــت متوقــف شــده و درگیــر تبادلهــای مراس ـمگونه میشــود.

پــس از رســیدن بــه دوران بزرگســالی ممکــن اســت یــک دورة «کارآمــوزی» وابســته وجود داشــته باشــد-در
کالــج یــا یــک شــغل اولیــه و کمدرآمــد  -والدیــن نيــز بــه فــرد کمــک کننــد تــا خانــواری مســتقل را -احتمــا ًال

از طریــق ازدواج -تشــکیل دهــد .تولــد نوههــا یــا مصیبتهــای مالــی یــا بیماریهــا ممکــن اســت انگیــزهای
بــرای کمــک بیشــتر از ســوی والدیــن باشــد ()Daniels, 1988؛ امــا همانطــور کــه ســالمندان بــه ســالهای

پایانــی عمرشــان نزدیکتــر میشــوند ،ایــن حمایتهــای عاطفــی و خدمــات کاالیــی کــه کمتــر دربــارة آنهــا

گفتوگــو میشــود ،بــه شــکل چشمداشــتی غیرصریــح دربــارة ارث و میــراث بــروز میکنــد .ایــن قضیــه را
میتــوان در مراقبتهــای بلندمــدت بهصــورت شــواهد تجربــی یافــت کــرد؛ زمانــی کــه بســتگان بهدنبــال

[ی مراقبــت از ســالمندان] هســتند تــا از ارثیــة بیشــتری بهرهمنــد شــوند (Crystal,
محدودکــردن هزینههــا ِ

.)1982

کاالهــان )1987( 1در ســطح کالن بــه ایــن مســائل پرداخــت .او مجموع ـهای از معیارهــا را پیشــنهاد داد

تــا بتــوان براســاس آنهــا ســقف منابــع قابــل دریافــت ســالمندان از نظــام مراقبــت درمانــی را تعییــن کــرد.

از ديــدگاه او ،پیونــد بیننســلی بایــد از خــط قرمزهایــی کــه بشردوســتانه ،هنجــاری و از نظــر اقتصــادی

امکانپذیــر هســتند ،تجــاوز نکنــد .اگرچــه نگرانــی او بــه اســتفادة غیرضــروری و نامطلــوب از منابــع نایــاب

بهمنظــور افزایــش طــول عمــر مربــوط اســت ،خــطقرمزهــای یادشــده ،اســتعارهای از مرزهــای روابــط یاریگرانــة
بیننســلی اســت .کتــاب کاالهــان انتقادهــا و خصومتهــای گســتردهای را برانگیخــت .بینســتاک و پوســت

2

ـردن ســالمندان خواندنــد و مودی آن را اشــتباهي احمقانه دانســت .بســیاری خشــمگین
( )1991آن را ســپر بــا کـ ِ
بودنــد .رســانة آمریــکا نیــز آشــفته بــود .کاری کــه کاالهــان کــرد شکســتن تابــوی مــرگ بــود؛ بســیاری از

منتقدان-ماننــد من-واکنشهــای معتدلــی نشــان دادنــد و ایــن کار را مفیــد پنداشــتند ( .)Aries, 1977کتــاب

تعییــن محدودیتهــا 3نهتنهــا کتابــی ترحمآمیــز اســت ،بلکــه شــجاعتي روشــنفکران ه دارد؛ زیــرا بهطــور
نظاممنــد بــه مســئلهای توجــه ميكنــد کــه اگــر صادقانــه بــه آن اشــاره نشــود ،میتوانــد ميــان افــراد جــوان و

ســالمند جدایــی بیفکنــد .او در پاســخش بــه انتقــادات ،در مقابــل منتقــدان کوتــاه نیامــد و اظهــار داشــت منتقدان
1. Callahan
2. Binstock and Post
3. Setting Limits
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ـف کتــاب مــرا نیــز
پرســروصدا ( )Jecker & Pearlman, 1989; Winslow&Walters, 1993حتــی متــون مخالـ ِ
«پــر از اشــکال خواهنــد یافــت»( .)p. 398جایــی کــه مــن بــا کاالهــان مشــکل دارم ،مصلحتگرایــی 1مشــترک

او بــا رالــز 2اســت« .بــرای متولیــان جامعــه ممکــن اســت منطقــی بــه نظــر بیایــد» کــه رفــاه آینــدة جامعــه را بــا

سیاسـتگذاریهای شــتابزده و بیمالحظــه بــه خطــر نیندازنــد؛ زیــرا ممکــن اســت ثــروت مالــی و فرهنگــی

جامعــه تضعیــف شــود ،امــا مصلحــت نبایــد بــه ناامیــدی بینجامــد؛ بهگونـهای کــه بگوییــم مشــکل غیرقابــل

درک کنونــی حلنشــدني اســت .بــا ایــن حــال ،مــن نیــز قضاوتــی ارزشمحــور را بیــان میکنــم و خــود را

خوشبینتــر از کاالهــان نشــان میدهــم .درواقــع ،بحــث مــن درمــورد کیفیــت تحلیلهــای او نیســت ،بلکــه
دربــارة سیاس ـتهای برابــری نســلی اســت؛ مســئلهای کــه در بخــش بعــدی درمــورد آن بحــث شــده اســت.

از ســوی دیگــر ،تصــوری کــه از حرکــت نس ـلها وجــود دارد ایــن اســت کــه امــری پیشــرو ،خوشبینانــه

ی کــه
و مــدرن اســت .در بحــث روابــط میاننســلی ،اســتعارة قــرارداد نیــز در خطــر اســت .آن جوامــع بشــر 

تحــت ســلطة رژیمهــای توتالیتــری قــرار نگرفتهانــد ،بــر پایــة قراردادهــاي نوشــته یــا نانوشــته بنیانگــذاری
شــدهاند .رضایــت و اعتمــاد عناصــر بنیادیــن قــرارداد هســتند .قراردادهــای گســتردهتر میــان افــراد غریبــه،

مســتلزم بــه رســمیت شــناختن گریزناپذیــری تبادلاجتماعــی و تقابــل اســت .معاهــدة بیننســلی نهتنهــا میــان
افــراد ناشــناس ،بلکــه میــان مــردگان ،زنــدگان و متولدنشــدگان نیــز وجــود دارد .حفــظ اصــل اعتمــاد مســئولیتی
اخالقــی اســت؛ حتــی زمانــی کــه جزئیــات توافــق در حــال بررســی باشــد؛ زیــرا در دنیــای تغییــرات ســریع و

جهانــی ،ایــن جزئیــات بایــد مــدام تحــت بررســی باشــند؛ بنابرایــن اگــر مــا قصــد موافقــت بــا مفهــوم «حرکــت
نســلی» مدنظــر الســلت را داریــم ،بایــد بنیــان ارزشــی آن دوبــاره تأییــد شــود؛ پــس مســائل اصلــی عبارتانــد

از اينكــه اگــر قــراردادی ميــان مــردم و بهطورکلــی ميــان نس ـلها وجــود دارد ،آیــا قــراردادی قدرتمنــد اســت
(کــه در آن شــرایط ،وظایــف و مزایــای متقابــل بــرای همــگان واضــح باشــد) یــا قــرارداد ضعیفــی اســت کــه در

آن هــر نســل بهدليــل مشــارکت مادامالعم ـ ِر نس ـلهای پیشــین در خیــر اجتماعــی ،تعهــد بســیاری درمــورد
پــاداشدادن بــه آنهــا دارد؟ اگــر قــرارداد ضعیفــی باشــد ،بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کنونــی و باورهــای
دربــارة انســجام ،امــکان بازتعریــف قــرارداد تــا چــه حــد وجــود دارد؟ خالصــه اينكه آیــا تغییــر (کاهــش) انتقاالت

بیننســلی بهدليــل متغیرهــای تــازهای ازجملــه دگرگونیهــای جمعیتــی شــدید یــا بیــکاری گســتردهای کــه
افــراد غیرســالمند و بــدون ازکارافتادگــی را مجبــور بــه تکیــه بــر منابــع اجتماعــی میکنــد ،پذيرفتنــی اســت؟

1. Prudentialism
2. Rawls
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بــه گفتــة الســلت ،ایــن شــکل ضعیــف قــرارداد اســت کــه در جهــان مــدرن رواج دارد و بــا آمــدن گروههــای

همنســل یکــی پــس از دیگــری و نیــز بــا تغییــرات شــرایط اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی بایــد بــه ناگزیــر
بازنگــری شــود .برخــی ماننــد اپســتاین )۱۹۹۲( 1اســتدالل میکننــد کــه تنهــا پاســخ پذیرفتنــی ایــن اســت کــه

اجــازه داده شــود ســازوکارهای بــازار آنچــه را كــه قــرارداد بیننســلی ارائــه میدهــد تعییــن کنــد ،امــا دیگــران

نیــز ممکــن اســت رویکــردی انتقــادی مشــابه بــا رویکــرد بیبــروک )۱۹۹۲( 2داشــته باشــند کــه میپنــدارد
ایــن تحویــل مســئولیت بــه نیروهــای بــازار ،ریســک قــراردادن نس ـلهای بعــدی در معــرض بردگــی را بــه
همــراه دارد؛ درنتیجــه ســران دولــت مســئول حفــظ تعهــد بــه تأمیــن ســطحی کافــی از رفــاه اجتماعــی و

اقتصــادی ســالمندان هســتند .همیــن چالــش کــه پیـشروی بیمــة اجتماعــی اســت ،تمــام دولتهــا را سراســر

جهــان درگیــر کــرده اســت؛ البتــه نــه بهمثابــه مفهومــی فلســفی ،بلکــه بهمنزلــة واقعیتــی عملــی.

تجربی اطرافشــان
منطقــی اســت کــه پژوهشــگران علــم سالمندیشناســی دســتورکارهای خــود را از دنیــای
ِ

انتخــاب کننــد ،امــا در ایــن دنیــا هنــوز درک درســتی از ســالمندی و پیرشــدن وجــود نــدارد؛ پــس ظهــور اقتصــاد

سیاســی ســالمندی موجــب برقــراری پیونــد تــازهای میــان مســائل نظــری و سیاســی شــد کــه بــا مســائلی
کــه در ایــن بخــش بــه آنهــا اشــاره شــد مرتبــط اســت ،امــا -تــا زمــان کاالهــان -آنهــا را بهطــور کامــل

دربرنمیگرفــت.

ِ
روابط نسلی
سیاسی
اقتصاد
ِ

اقتصــاد سیاســی ســالمندی نخســتینبار در ســال  ۱۹۸۱بــود کــه اهمیــت بســیاری یافــت؛ یعنــی هنگامــی کــه

تاونســند ( )1981مقالــة نوآورانــة خــود را بــا نــام «وابســتگی ســاختاریافتة ســالمندی :سیاسـتگذاری در قــرن
بیســتم» 3منتشــر کــرد .در ایــن مقالــه ،او نهتنهــا بــه موقعیــت اجتماعــی و اقتصــادی فالکتبــار ســالمندان

پرداخــت ،بلکــه بــه ایــن مســئله توجــه کــرد کــه چگونــه جامعــه زمینهســاز و نگاهدارنــدة ایــن وضعیــت
اســت .بــه بیــان خــود او «مــن در پــی پیشبــردن ایــن نظریــه هســتم کــه در قــرن بیســتم وابســتگی
ســالمندان ،امــری محصــول جامعــه اســت و دشــواریهای آن غیرضروریانــد» .تقریبــ ًا یــک دهــه بعــد،

مباحــث پرشــوری کــه تاونســند بــه راه انداختــه بــود ،کام ـ ً
ا دگرگــون شــد و ایــن امــر پذیرفتــه شــد کــه
ســالمندان بخــش زیــادی از درآمدهــای ملــی جوامــع توســعهیافته را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.

1. Epstein
2. Baybrooke
3. The Structured Dependency of the Elderly: A Creation of Social Policy in the Twentieth Century
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ـراول سالمندیشناســانی محســوب ميشــد کــه پذیــرای
والکــر ( )۱۹۸۰کــه شــارح ایــن ایدههــا بــود ،پیشقـ ِ

گزارههــای سیاســی تاونســند شــدند و ایدههــای او را بســط دادنــد تــا ایــدة خــود را در اینبــاره شــکل دهنــد.

در بریتانیــا ،پژوهــش فیلیپســن ( )۱۹۸۲دربــارة سیاسـتهای بازنشســتگی ایــن کشــور در صــد ســال گذشــته ،بــه
انتشــار کتــاب پرنفــوذ او انجامیــد کــه عنــوان آن «ســرمایهداری و برســاخت ســالمندی» 1بــود .در ایاالتمتحــده،

اســتس ،زانــس و ســوان )۱۹۸۴( 2درمــورد ســتم علیــه ســالمندان در آمریــکا و برچس ـبزدن بــه آنهــا بهعنــوان

مســئلهای اجتماعــی ،بهطــور متقاعدکننــده و تندوتیــزی قلــم زدنــد .ایــن برچس ـبزنی بهگون ـهای بــود کــه بــر

دلســوزی بــرای کارگــران داللــت داشــت .دیگــران نیــز بــه ناگزیــر بــه ایــن مــوج پیوســتند؛ هــم از ایاالتمتحــده
( )Myles, 1981و هــم از اروپــا (.)Gaullier, 1982; Kohli, Rosenow,&Wolf, 1983

انتقــادات اولیــه در نظریــة تاونســند بهنــدرت آشــکار و مشــخص بــود .یــک اندیشــة جزماندیشــانة جدیــد

کــه دیدگاهــی تــازه درخصــوص ســالمندی داشــت ،در اواســط دهــة  ۱۹۸۰پدیــدار شــد (در دورهای کــه تاریــخ

ســالمندی و ســالمندان رقــم خــورد) و جایگاهــی بدیهــی یافــت .ایــن اندیشــه شــواهدی را در اختیــار گذاشــت که
برخــی از شــواهد تجربــی حامــی نظریــة «وابســتگی ســاختاریافته» را تضعیــف کــرد .در فرانســه ،اثــر اســتیرنس

3

( )۱۹۷۷کــه هنــوز هــم اثــری پرنفــوذ -اگرچــه ناقــص -اســت ،بــا نشــاندادن اینکــه در فرانســه افــراد ســالمند
تجربههــای بســیار متنوعــی دارنــد ،هــم دیــدگاه تاونســند را بــه چالــش کشــید و هــم از آن حمایــت کــرد .در

ـی ایــن مســئله کــه چــه چیــزی موجــب
ـغولی آچنبــاوم )۱۹۸۶( 4بــه تحلیــل تاریخـ ِ
آمریــکای شــمالی دلمشـ ِ
شــکلگیری جامع ـهای «جــوان» میشــود ،بــه تردیدهــای بیشــتر راجــع بــه ایــن ادعــا دامــن زد :در گذشــته،

افــراد بازنشســته بــا محرومیــت روب ـهرو بودنــد و بــا آنــان بدرفتــاری میشــد .الســلت 5نیــز در ایــن زمینــه
پژوهشهــای تأثیرگــذاری داشــت .اثــر او دربــارة جمعیتشناســی تاریخــی بازتــاب جهانــی یافــت ،امــا احتمــا ًال
اثــر همــکار او تامســون )۱۹۸۴( 6بیشــترین بحــث و جدلهــا را بــه راه انداخــت .تامســون در مقالــهای در
بــاب افــول دولــت رفــاه ،اســطورة عصــر طالیــی ویکتوریایــی 7در بریتانیــا را تضعیــف ،و دربــارة مقایســة رفتــار

اقتصــادی بــا نســلها و گروههــای ســنی مختلــف پرســشهایی جــدی مطــرح کــرد.

1. Capitalism and the Construction of Old Age
)2. Estes, Gerard, Zones, & Swan (1984
3. Stearns
4. Achenbaum
5. Laslett
6. Thomson
7. Victorian golden age
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در دورة ریاس ـتجمهوری رانلــد ریــگان ،در ایاالتمتحــده پرس ـشهایی دربــارة ســهم ســالمندان از کیــک

اقتصــادی پیــش کشــیده شــد .ایــن پرســشها ناشــی از واکنشهــای مفســران جنــاح راســتی بــه «بــار»
فزاینــدة پرداختهــای درمانــی و تأمیــن اجتماعــی بــه جمعیــت درحالرشــد ســالمندان بــود .آنهــا هزینــة
اجتماعــی نگهــداری از ســالمندان را سرســامآور پنداشــته و بیــان میداشــتند کــه در عیــن حــال درآمــد افــراد

بــاالی  ۵۵ســال ،بــه یکســوم ثــروت ملــی میرســد .مــردث مینکلــر )۱۹۸۷( 1بــا بحــث از آنچــه «آمریــکای
متحــد» نامیدنــد ،ایــن دیــدگاه را آفریدنــد کــه ســالمندان ،گروهــی دارای ثــروت فزایندهانــد درحالیکــه

فرزنــدان و جمعیــت جــوان بهدليــل پیامدهــای ناشــی از برنامههــای اجتماعــی معطــوف بــه ســالمندان خــود
ج ميكشــند.
رنــ 

در ســال  ۱۹۸۵در آمریــکا ســازمان جدیــدی بــه رهبــری ســناتور دیویــد دورنبرگــر 2و نماینــدة مجلــس

جیمــز جونــز 3شــکل گرفــت .آنهــا ایــن ســازمان را «آمریکاییهــا بــرای برابــری نســلی» 4نــام نهادنــد .ایــن
ســازمان خــود را ائتالفــی غیرحزبــی تعریــف کــرد کــه مأموریتــش جنبشــی روشــنفکرانه و دارای عضویــت

گســتردة مــردم بــود تــا بــه كمــك آن منافــع جوانــان و نسـلهای آتــی در فرایندهــای سیاســی کشــور ترویــج

يابــد .هــدف اصلــی ایــن ســازمان افزایــش قــدرت سیاســی جوانــان و کاهــش مخــارج دولــت بــرای برنامههــای

تأمیــناجتماعــی و مدیکــر بــود .بــه ادعــاي ایــن ســازمان ،هرچــه ســالمندان پیرتــر میشــوند ،بــر ثــروت آنهــا

افــزوده ميشــود .همچنيــن متقاضــی خدمــات عمومــی پرهزینهتــری میشــوند و «بیــش از ســهم منصفانــة
خــود» دریافــت میکننــد .جوانــان و فرزنــدان نیــز در ایــن میــان نــاکام میماننــد .ســازمان آمریکاییهــا بــرای

برابــری نســلی ادعــا کــرد افــراد بــاالی  ۶۵ســال ،اگرچــه تنهــا  11.5درصــد جمعیــت ایاالتمتحــده را تشــکیل

میدهنــد ۲۸ ،درصــد بودجــة کشــور و  ۵۱درصــد تمــام مخــارج دولــت بــرای خدمــات اجتماعــی را مصــرف

میکننــد .اهــداف ایــن ســازمان تنهــا جنبــة مالــی نداشــت .بــه گفتــة ســناتور دورنبرگــر« :ایــن پیشفــرض کــه
هــر نســل در حــال کار از نســل پیشــین مراقبــت خواهــد کــرد ،بــه پایــان رســیده اســت» (.)Minkler, 1972

در دورة کوتاهــی ،ســازمان آمریکاییهــا بــرای برابــری نســلی ،بهدنبــال تضعیــف حمایــت اجتماعــی از

ســالمندان بــرای خالصکــردن جوانــان از بــار مالــی آن بــود .از ایــن گذشــته ،ایــن ســازمان قــرارداد اجتماعــي

ی را بــه چالــش کشــید کــه براســاس آن ،یــک عمــر کارکــردن پرزحمــت شــامل حمایــت از جوانــان
بیننســل 
1. Meredith Minkler
2. David Durenberger
3. James Jones
)4. Americans for Generational Equity (AGE
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بــا فراهمشــدن درآمــد و مراقبــت در دورة بازنشســتگی جبــران میشــود .بهجــای ایــن قــرارداد اجتماعــی،
پیشــنهاد ســازمان مذکــور ایــن بــود کــه از تولــد تــا مــرگ ،هرکســی خــودش مســئول خــودش باشــد.

کســانی کــه در متــون علمــی مربــوط بــه ســالمندی نقشــی داشــتهاند بهخوبــی آگاهانــد کــه در سراســر اروپــا،
یکســوم بازنشســتگان رســم ًا زیــر خــط فقــر زندگــی میکننــد .از ســوی دیگــر ،میدانیــم بخــش درحالرشــدی
از ســالمندان همچنــان در دورة ســالمندی ثروتمندنــد ( .)Victor, 1987ایــن ســالمندان ثروتمنــد ،نهتنهــا شــامل

آنهایــی اســت کــه ثــروت انباشتهشــده دارنــد ،بلکــه افــرادي را کــه مســتمریهای ایمــن از اثــر تــورم و

پرداختهــای مقطــوع بازنشســتگی دارنــد شــامل ميشــود؛ بنابرایــن جمعیــت بازنشســتگان بســیار ناهمگــن
اســت .پــس هرانــدازه کــه تبلیغــات و انگیزشهــای منــدرج در بیانیههــای ســازمان مذکــور نفرتانگیــز باشــد نیــز

نمیتــوان ایــن ســازمان (اکنــون دیگــر منحــل شــده اســت) و سرمش ـقگیرندگان از آن را نادیــده گرفــت.

ـی مخــارج رفاهــی در نیوزیلنــد نشــان داد،
آنطــور کــه پژوهــش تامســون ( )۱۹۸۸دربــارة الگوهــای تاریخـ ِ

ســالمندانی کــه بــا محرومیــت شــدید بــه دورة ســالمندی وارد میشــوند ،مزایــای انباشتشــدهای دریافــت

میکننــد .واضحتریــن مثــال ایــن اســت کــه وقتــي مخــارج مربــوط بــه مســکن اجتماعــی کاهــش مییابــد،
ورود جوانــان بــه بــازار مســکن نســبت ًا دشــوار میشــود .بهطــور مشــابه هنگامــی کــه هزینههــای مراقبتهــای

درمانــی ســالمندان افزايــش مييابــد ،بیشــترین بــار مالــی بیــکاری بــر دوش افــراد زیــر  ۲۵ســال قــرار ميگيــرد.

در ســالهای اخیــر میــزان مســتمریهای دولتــی ،بــه قیمــت واقعــی کاهــش یافتــه اســت ،امــا همچنــان کل
هزینههــا بهشــدت افزایــش مییابــد.

جانســون و فالکینگهــم ( )۱۹۸۸در تحلیــل خــود دربــارة مخــارج عمومــی در بریتانیــا دریافتنــد ســهمهای

نابرابــری نصیــب نس ـلهای مختلــف میشــود .آنهــا ادعــا میکننــد در جایــی کــه دولــت رفــاه بریتانیــا در
ـمکش
تخصیــص منابــع بیــن نسـلها بهشــدت خنثــی عمــل میکنــد ،هرگونــه بحــث و جــدل راجــع بــه کشـ ِ
بیننســلی بهدليــل منابــع رفاهــی در ایــن کشــور بــه توزیعهــای اشــتباه خواهــد انجامیــد .از نظــر آنــان ،در

تمامــی گروههــای ســنی نابرابریهــا بــه طبقــة اجتماعــی مربــوط اســت .نویســندگان بســیاری نیــز در تمامــی
گروههــای ســنی ،جنســیت را متغیــر مهمــی میپندارنــد کــه در ترکیــب بــا طبقــه و ریشــة قومــی ،گروههــای
نســلی و دیگــر گروههــا را تحــت شــعاع قــرار میدهــد (Arber & Ginn, 1991; Falkingham & Victor,

.)1991; Miller & Glendinning, 1989; Parker, 1993

انتشــار کتــاب کارگــران در مقابــل مســتمریبگیران :عدالــت بیننســلی در جهانــی روبهســالمندی(Johnson,
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 ،)Conrad, & Thompson, 1989توجههــا را بــه حیطــهای فراتــر از سالمندیشناســی دانشــگاهی معطــوف
ـت دریافــت منابــع رواج یافتــه
کــرد .طرفــداری آشــکار از کشــمکش بیننســلی بــرای منابــع یــا جلوافتــادن نوبـ ِ

اســت ،امــا کشــورهای توســعهیافته در دورة مداخلهگــری دولتهایشــان کشــمکش بیننســلی را تجربــه
نکردنــد .درواقــع ،دولت-ملتهــا در سراســر جهــان قوانینــی ضــد تبعیــض ســنی وضــع کــرده و بُعــدي جدیــد
بــه قوانیــن حقــوق بشــری افزودنــد کــه جزئــی از عدالــت اجتماعــی در دورة بازنشســتگی محســوب ميشــود.

ایــن مباحــث اقتصــاد سیاســی اکنــون در دو ســطح ادامــه دارنــد؛ یــک ســطح بــه عدالــت توزیعــی و ســطح

دیگــر بــه ســازوکارهای سیاســی مربــوط اســت .یونگپینــگ چــن )1993( 1بــرای رســیدگی بــه «مســئلة»

ســالمندی جمعیــت ،بهویــژه معضــل مراقبــت بلندمــدت پیشــنهاد میکنــد کــه یــک «صندلــی ســهپایه»

ـس هزینههــا برآیــد.
متشــکل از بیمــة اجتماعــی ،بیمــة خصوصــی و تأمیــناجتماعــی ایجــاد شــود کــه از پـ ِ

مجمــوع ایــن هزینههــا ســاالنه  ۱۰۸میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت (.)Vladeck, Miller & Clauser, 1993
ایــن رویکــرد بــر تغییــر مفهــوم رفــاه ( )Hills, 1993و پیامدهــای اقتصــاد درهمآمیختــة رفــاه کــه شــامل تمامــی

دولتهــای رفــاه پــس از جنــگ جهانــی دوم میشــود ،تمرکــز دارد ،امــا حتــی در جایــی کــه مدتهاســت
نظــام تکثرگــرا مســتقر شــده اســت ،ماننــد آمریــکای شــمالی ،نیــروی محرکــة اقتصاددانــان و کانون توجــه آنان،

نظــام بازنشســتگی و تأمیــناجتماعــی اســت .در بریتانیــا ،دیلنــات 2و همــکاران ( )1994درمــورد پیشبینیهــای
اقتصــادی و الگوهــای درآمــد مربــوط بــه ســن در طــی زمــان و نیــز سیاســتهای بازنشســتگی جایگزیــن

بهتفصیــل توضیحاتــی ارائــه دادهانــد .اثــر آنهــا و ســایر کســانی کــه در ایــن حــوزه کار میکننــد ،بهشــدت

از ســوي کمیســیون عدالــت اجتماعــی ( )1994پیگیــری شــد؛ ایــن کمیســیون را حــزب کارگــر بــه راه انداخــت.

نمونــة فعالیتــی مشــابه در ایاالتمتحــده ،اثــر ویلیامســن و پمپــل ( )1993اســت کــه دغدغههایــی برعکــس

دیلنــات دارد .آنهــا بــا مــرور مطالعــات در ایاالتمتحــده ،بریتانیــا ،آلمــان و ســوئد دربــارة سیاســتهای

بازنشســتگی جایگزیــن ،فرمولهــای تعدیــل جدیــدی را بــرای آلمــان و ســوئد پیشــنهاد میکننــد .آنهــا

مدعیانــد هــر دو ایــن کشــورها بــر تســهیم بــار مالــی ميــان نسـلها تأکیــد دارنــد ،امــا برداشتشــان از تســهیم
بــار مالــی ،هیــچ ارجاعــی بــه مباحــث اخالقــی نــدارد و تنهــا بــه معیارهــای کنونــی ارجــاع میدهنــد که تســهیم

مســئولیت پرداختهــا را تضمیــن میکنــد .کتــاب آنهــا پیشــنهاد نوینــی بــا نــام «مزایــای قابلتهاتــر»
مطــرح میکنــد کــه بــه دارنــدگان یــک مزایــا (ماننــد مســتمری) اجــازه میدهــد بــه مزایــای دیگــری (ماننــد
1. Yung-PingChen
2. Dilnot
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مراقبتهــای بلندمــدت) بپیوندنــد.

در آخریــن دهــة قــرن بیســتم ،آشــکار شــد کــه یکــی از راههــای نجــات نظــام بازنشســتگی فرمولبنــدی

مجــدد بازنشســتگی اســت .جانســون ( )1997ماننــد دیگــران پیشــنهاد میکنــد کــه بایــد بازنشســتگی منعطفــی
ایجــاد کــرد کــه شــدنی و جــذاب باشــد و در آن ســن بازنشســتگی باالتــر بــرود و فرصــت نامحــدودی بــرای

ادامــة كار فراهــم شــود .اگــر ایــن فرمولبنــدی رخ دهــد ،امــکان چیــزی کــه او «برنامهریــزی مالــی بــرای دورة

ســوم زندگــی »1نامیــده اســت فراهــم میشــود؛ البتــه بــه مــدت دو دهــه در ایاالتمتحــده چنیــن مناســباتی

برقــرار بــوده اســت .بازنشســتگی دیرهنــگام و انعطافپذیــر نهتنهــا بــه ســالمندان حــق انتخــاب میدهــد،
بلکــه بــه لــزوم ادامــة شــغل بــرای برخــی از آنهــا احتــرام میگــذارد.

بهتازگــي در پژوهشهایــی بــه پشــتیبانی دولــت ،شــواهد پایــداری تأمیــناجتماعــی و نظامهــای بازنشســتگی

بررســی شــده اســت .پژوهشهــای ســازمان ملــی تحقیقــات اقتصــادی )2004( 2در ایاالتمتحــده و کمیســیون
بازنشســتگی 3و در بریتانیــا ،گزارشهــای بســیار مهمــی ارائــه دادهانــد .ایــن پژوهشهــا بــه بررســی روندهــای

بینالمللــی شــامل افزایــش طــول عمــر و کاهــش نــرخ بــاروری میپردازنــد .ایــن دو عامــل تعــداد ســالمندان

جامعــه را افزایــش میدهنــد .پیشــنهاد ایــن پژوهشهــا ،همکاریهــای جدیــد ميــان نظامهــای بازنشســتگی
خصوصــی و عمومــی ،بازنشســتگی دیرهنــگام ( ۶۸ســال بهجــای  ۶۵ســال در بریتانیــا) و ایجــاد ابزارهــای مالــی
جدیــد اســت کــه برخــی از ایــن مــوارد میتواننــد ،بــه شــکل پسانــداز اجبــاری بازنشســتگی باشــند.

ایــن تحلیــل بيشــتر بــر آمریــکای شــمالی ،اروپــا و کشــورهای ثروتمندتــر متمرکــز بــوده اســت ،امــا طیــف

گســتردهای از پژوهشهــا درمــورد تأثیــرات مدرنیتــه ()Burgess, 1969; Cowgill & Holmes, 1972, 1974

دربــارة کشــورهایي كــه پيشترجهانســومی محســوب ميشــدند بــه تحقیــق درمــورد تحــوالت جمعیتــی و
انســجام بیننســلی پرداختــه اســت .براســاس نتایــج ایــن پژوهشهــا« ،رهاکــردنســالمندان» کــه معمــو ًال

درمــورد کشــورهای آفریقایــی مطــرح شــده اســت ،بهصــورت تجربــی اثباتشــده نیســت ،امــا کاســتیهایی
�ت اسـ�تانداردهای زندگـ�ی اسـ�ت( (�Aboder
کـ�ه در مراقبـ�ت از سـ�المندان وجـ�ود دارد ،بیشـ�تر بهدليـ�ل فقـ�ر و اُفـ ِ
 .)in, 2006; Apt, 1987, 1993بهطــور مشــابه در دنیــای کنفوسیوســی آســیای شــرقی ،گزارشهــا حاکــی از
 .1دورة ســوم زندگــی ،دورهای اســت کــه فــرد در حــال طــی کــردن آخریــن ســالهای اشــتغال اســت و فرزندانــش دیگــر بزرگشــده و بــا او
زندگــی نمیکننــد (مترجمــان).
2. National Bureau of Economic Research
3. The Pensions Commissions
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تــداوم تعهــد بــه اصــل احتــرام بــه پــدر و مــادر 1اســت .پژوهشهــای مربــوط بــه خانوادههــای ژاپنــی ،هــم در

آمریــکا و هــم در ژاپــن ( )Hashimoto, 1996; Hashimoto & Ikels, 2005نشــان میدهــد بــا وجــود ظهــور
الگوهــای جدیــد خانــواده ،افــراد بــه حمایــت از ســالمندان ادامــه میدهنــد .در چیــن کــه سیاســت تکفرزنــدی

کــه بــه مــدل خانــوادة  ۱-۲-۴مشــهور اســت ،در اوایــل دهــة  ۷۰میــادی موجــب بيتعادلــي بیــن نس ـلها

شــد ،تــداوم و تغییــر جریــان دارد .چینیهــای جــوان هنــوز مســئولیتهای ســنتی خویــش را قبــول دارنــد ،امــا
نمیتواننــد تمامــی نیازهــا را برطــرف کننــد؛ از ایــنرو زوجهــای ســالمند مجبورنــد در آینــده دشــواریهای

بیشــتری را متحمــل شــوند (.)Cai, 2007
نتیجهگیری

دغدغــة مــن در مــرور هریــک از متــون علمــی و نظریههــای فــوق ،اســتخراج درونمایههــا ،شــواهد و

باورهــای اصلــی بــود و هــدف مــن بررســی جامــع میانرشــتهای نبــود .از ایــن مســئله آگاهــم کــه بــا انجــام

چنیــن کاری ،بســیاری از درونمایههــای مهــم و مرتبــط نادیــده گرفتــه میشــوند .در پژوهــش حاضــر ،دربــارة
شــکلگیری گروههــای ســنی یــا نســلی بحــث نشــده و بــه اشــتراکگرایی 2تنهــا بهعنــوان مرجعــي گــذرا
اشــاره شــده اســت و هیــچ بررســی دقیــق و مفصلــی از اقتصــاد برنامــة تأمیــن اجتماعــی صــورت نگرفتــه

اســت .همچنیــن بهانــدازة کافــی از نقدهــای فمنیســتی دربــارة رفــاه اجتماعــی و نظامهــای بازنشســتگی
اســتفاده نشــده اســت.

از ديــدگاه مــن و دیویــد ســلبورن ( )۱۹۹۴احیــای مفهــوم شــهروندی مالحظات اخالقــی و بازتعریــف آزادی و
وظیفــه ضــرورت دارد .مــن نمیتوانــم بــا نگرانــی او از بابــت نظــم مدنــی کامـ ً
ا موافقــت کنــم ،امــا هرگونه ســر

و کار داشــتن بــا عدالــت بیننســلی بایــد بــه قــدرت جامعـهای کــه متعهــد اســت بــه نسـلهای آینــده خدمــات
ارائــه کنــد توجــه داشــته باشــد؛ يعنــي مــن هــم بــا آگاهــی بــه اینکــه قــرارداد نســلی را نمیتــوان بــرای تمامــی

دوران تنظیــم کــرد و بایــد پذیــرای بازنگــری باشــد ،بــا مفهــوم حرکــت نســلی الســلت موافقم.

بــا ایــن حــال مؤلفههــای ایــن قــرارداد جدیــد ،بایــد در چارچــوب ایــن دانــش مطمئــن تعریف شــود کــه تعهد

اصلــی ایــن قــرارداد (درآمــد و مراقبــت کافــی بــرای ســالمندان) حقــي مانــدگار اســت .یکــی از پیشنیازهــای

قــرارداد اجتماعــی جدیــد ،پذیــرش فنــا در زمــان ســالمندی ،و صحبتکــردن و برنامهریــزی درمــورد وابســتگی
1. Filial Piety
2. Communitarianism
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احتمالــی در دورة چهــارم زندگــی 1اســت .بــا ایــن حــال ایــن قــرارداد بهمثابــه پیشگفتوگویــی ضــروری بــرای

گفتوگــوی بیننســلی مســتمر ،امــا خامــوش در ســطح اجتماعــی و فــردی عمــل خواهــد کــرد .ایــن قــرارداد
دریافــت کرامــت در زمــان ســالمندی و شــیوههایی اســت کــه در آن ایــن فرایندهــا
دربــارة ارائــة تربیــت و
ِ

از طریــق دهشهــای دوســویه در زمــان حیــات و مــرگ بــه یــک حــق تبدیــل میشــوند .از ایــن طریــق

میتــوان بــدون ایجــاد بحــران و منازعــات نســلی عمــده ،بازنگــری جزئیــات را پیــش بــرد.

متــون علمــی گســتردهای کــه درمــورد شــکلگیری خانــواده و مراقبتهــای خانــواده وجــود دارد مــن را بــه

ایــن بــاور ســوق میدهــد کــه ایــن مرکزیتریــن نهــاد جوامــع بشــری ،دســتخوش زوالــی منتهــی بــه نابــودی

ـش پایــش
نیســت .برعکــس ،تغییــرات و گوناگونــی آن بیشــتر بــه تقویتــش میانجامنــد و گزینههــای بیشــتری پیـ ِ

ـی بیننســلی از نظــر نــوع ،تعــداد دفعــات و شــکل متفاوتانــد ،امــا براســاس
میگذارنــد .اگرچــه انتقــاالت کمکـ ِ
شــواهد تجربــی کافــی ،ایــن انتقــاالت هنــوز وجــود دارنــد .براســاس پژوهشهــای پیچیدهت ـ ِر اخیــر ،خانــوادة
ـوان افــراد بــه ســوی مراقبــت از ســالمندان
ـردن تـ ِ
مــدرن در هرکجــای دنیــا ،کوچکتــر شــده و بــرای هدایتکـ ِ

منابــع کمتــری دارد .همانطــور کــه سیلورســتاین ( )۲۰۰۶بهدرســتی خالصــه کــرده اســت« :اگــر ارائــة خدمــات

عمومــی بــه گروههــای وابســته ،بــه آخریــن حــد خــود رســیده یــا از آن گذشــته اســت ،دسـتکم در حــال حاضــر و
پیــش از آنکــه نســل بیشزایــی دوبــاره دنیــا را تغییــر دهــد ،دالیــل محکمــی بــرای بــاور بــه ایــن مهــم وجــود دارد

کــه نسـلها هنــوز در مســیر زندگــی بــا یکدیگــر در حــال حرکتاند-اگرچــه بــا دشــواری بیشــتر».
پرسشهایی برای بحث

 .۱پژوهــش تجربــی جانســون درمــورد تغییــرات روابــط درون خانــوادهای را خالصــه کنیــد .آیــا نسـلهای
جوانتــر والدیــن خــود را رهــا کردهانــد؟

 .۲دربــارة گفتههــای جانســون درمــورد مفاهیــم انســجام خانــواده ،تبــادل اجتماعــی و قــرارداد بیننســلی
بحــث كنيــد.

 .۳دیدگاه اقتصاد سیاسی درمورد روابط نسلی چیست؟

 .۴برخــی از تغییراتــی را کــه در روابــط درون خانــوادهای کشــورهای درحالتوســعه در حــال رخ دادن اســت
شــرح دهید.

 .۵در عنــوان ایــن فصــل ،جانســون ایــن پرســش را مطــرح میکنــد كــه «آیــا نســلها همچنــان بــا
 .1دورهای که اشتغال به پایان میرسد و بازنشستگی آغاز میشود (مترجمان).

45 /  سیاستها و چشمانداز، تاریخچه: بیمة اجتماعی:بخش نخست

ِیکدیگــر رهســپارند؟» بــا اســتفاده از پژوهــش تجربــی جانســون و اصولــی کــه بــه نظــر او بایــد روابــط

 بهطــور گروهــی بــا دانشــجویانی کــه معتقدنــد خانوادههــا دیگــر از یکدیگــر،بیننســلی را هدایــت کننــد

. پیرامــون ایــن موضــوع گفتوگویــی کوتــاه داشــته باشــید،حمایــت نمیکننــد
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 .4آیندة بیمة اجتماعی :ارزشها و وابستگیمتقابل نسلی
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اریک آر .کینگسان ،2جان ام .کرنمن 3و آماندا ال .توره-نُرتن

4

ـی
مباحــث مربــوط بــه آینــدة تأمیــناجتماعــی کــه معمــو ًال بهمثابــه مســئلة تأمینمالــی یــا مشـ ِ
ـکل توانایـ ِ
ـوازن میــان
مالــی ایــن برنامــه عنــوان میشــود ،درواقــع بحــث و جــدل درمــورد ارزشهــای اجتماعــی و تـ ِ

ریســکهایی اســت کــه بایــد افــراد و خانوادههایشــان برطــرف كننــد و ریســکهایی کــه بایــد از طریــق
ســازوکارهای اجتماعــی ماننــد برنامههــای بیمــة اجتماعــی رفــع شــوند .بــه بیــان ســاده ،بحــث درمــورد ایــن

ن اجتماعــی و
مالــی برنامههــای کنونــی بیمــة اجتماعــی ،ماننــد تأمیــ 
اســت کــه بهمنظــور ایجــاد تعــادل
ِ
مدیکــر ،جامعــه میخواهــد از طریــق سیاســتهای عمومــی و رویههــای خصوصــی ،در حــال و در آینــده
چقــدر ریســک مضاعــف بــر دوش خانوادههــا قــرار دهــد.

بحــث و جــدل درمــورد فردگرایــی و وابســتگی ،کــه بســیار شــبیه بــه ناهمخوانــی بیــن ارزشهــای متضادی

چــون قانــون اکثریــت 5و حقــوق حمایــت از اقلیتهاســت ،نس ـلهای متمــادی بــا ایــن کشــور همــراه بــوده

اســت .طــی دهــة اخیــر ،رونــد بهگون ـهای بــوده کــه ریس ـکهای عظیمــی بــر دوش افــراد و خانوادههایشــان
قــرار داده شــده اســت .ایــن تغییــر در مــوارد زیــر مشــهود اســت:

ـش هزینههــای درمانــی اســت؛ رویکــردی کــه
● ●اعتقــاد بــه اینکــه رویکــرد بازارمحــور راهحــل کاهـ ِ
موجــب افزایــش حقبیمــة بیمههــای درمانــی ،از بیــن رفتــن تدریجــی حمایتهــای بیمــهای،
کاهــش پشــتیبانی شــرکتها از مزایــای درمانــی بازنشســتگان و افزایــش تعــداد افــرادی کــه بیمــه
ندارنــد شــده اســت.

● ●گــذار از طرحهــای بازنشســتگی مزایــایمعیــن بــه حقبیمــة معیــن و از ایــن طریــق ،وابســتهکردن
درآمــد بازنشســتگی خصوصــی بــه تصمیمــات ســرمایهگذاری کارکنــان ،نوســانات بــازار ســرمایه و
شــرایط اقتصــادی ،بیــش از آنچــه در طرحهــای مزایــای معیــن رخ میدهــد.

 .1این فصل با توجه به اثر پیشتر نگارششدة زیرنوشته شده است:

Cornman and Eric Kingson in Cornman, J. C., Kingson E. R., & Butts D. (May/June 2005). Should we be
our neighbors’ keeper? Church and Society, journal of the Presbyterian Church USA (Special Issue on the
Social Compact), pp. 34–41.
2. Eric R. Kingson
3. John M. Cornman
4. .Amanda L. Torre-Norton
5. Majority Rule
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● ●تغییــر ســاختار نیــروی کار ،از ســاختار مشــاغل پایــدار بــه ســاختار بیثباتــی شــغلی و اقتصــادی بهدليــل
برونســپاری و حــذف یــا تغییــر ســاختار مشــاغل .احتمــال بســیاری دارد کــه کارکنــان امــروزی چنــد
شــغل را در طــی دوران کاری خــود تجربــه کننــد و از ایـنرو ممکــن اســت نوســانات درآمــد خانــواده

بســیار زیــاد باشــد.

● ●شکاف فزایندة درآمدی که پولدارها را پولدارتر میکند و مابقی را به سمت فقر میکشاند.

● ●کاهــش هزینههــای دولــت و مزایــای مدیکــر ،مدیکیــد ،کوپــن غــذا ،1تحصیــات دانشــگاهی و دیگــر
برنامههــای رفــاه اجتماعــی دولتــی و فــدرال ،بهدلیــل کســریهای ســاالنة عظیــم و فزاینــده کــه
عمدت ـ ًا ناشــی از تخفیفهــای مالیاتــی بــه نفــع آمریکاییهــای ثروتمنــد یــا مخــارج جنــگ اســت.

آشــکار اســت کــه ایــن مباحــث در زمانــی رخ داده اســت کــه فشــار بــر بســیاری از خانوادههــا تشــدید شــده

اســت و در آینــدهای نهچنــدان دور نیــز بیشــتر خواهــد شــد.

طــرح خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی -برنامــة بیمــة ازکارافتادگــی و ســالمندان بازمانــده-)OASDI( 2

نمونـهای از تــاش بــرای انتقــال ریسـکهای بیشــتر بــه افــراد و خانوادههایشــان در سراســر زندگــی آنهاســت.
حامیــان خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی ،در حــال حاضــر رویکــرد ســنتی وابســتگی متقابــل 3را بــه چالــش
میکشــند .ايــن وابســتگی رویکــرد بیمــة اجتماعــی اســت و هــدف آن ارائــة حمایــت گســترده در مقابــل از بیــن
رفتــن درآمــد بهدلیــل بازنشســتگی ،ازکارافتادگــی یــا مــرگ کارگــر اســت .طرفــداران خصوصیســازی تأمی ـن

اجتماعــی کــه بــا چارچــوب «جامعــة مالکیــت» (جایــی کــه فردگرایــی بــر مســئولیت جمعــی چیــره میشــود)
موافــق هســتند ،از خصوصیســازی کل یــا بخشــی از ایــن برنامــه حمایــت میکننــد .ایــن رویکــرد موجــب

تضعیــف ســاختار ســنتی و ارزشهــای نهفتــه در برنامــة تأمیــناجتماعــی میشــود (& Cornman, Kingson

.)Butts, 2005

م زدن تــوازن بــه ســود فردیســازی ریســک ،احتمــال نابــودی انســجام –
افــزون بــر ایــن ،بــا بــرهــ 

بخوانیــد معاهــدة -میاننســلی کــه در ذات برنامههــای تأمیــناجتماعــی اســت و بهطورکلــی بــرای رفــاه
اجتماعــی و پیشــرفت حیاتــی اســت ،افزایــش خواهــد یافــت .شــماری از برنامههــای بیمــة اجتماعــی کشــور

نیازمنــد تغییــر هســتند کــه از ايــن ميــان تأمیــناجتماعــی و مدیکــر در اولویــت قــرار دارنــد؛ البتــه بــرای تکمیل
1. Food Stamps
2. Old-Age Survivors and Disability Program
3. Interdependent

بخش نخست :بیمة اجتماعی :تاریخچه ،سیاستها و چشمانداز 53 /

منابــع مالــی تأمیــناجتماعــی و آمادهســازی آن بــرای قــرن بعــدی ،راهحلهــای عملــی و زمــان کافــی وجــود

دارد (;Altman, 2005; Ball, 1998; Ball, 2006; Diamond & Orszag, 2005; Herd & Kingson, 2005

 .)Reno & Lavery, 2005; Schulz & Binstock, 2006; Steuerle & Bakija, 1994; White, 2001حــل
مشــکالت مالــی مدیکــر در درازمــدت احتمــا ًال نیازمنــد اصــاح رویکــرد کلــی مراقبتهــای درمانــی ایــن برنامــه
در ایاالتمتحــده اســت.

بازتــاب چــه ارزشهایــی را دارنــد و بحــث و
بایــد دیــد کــه مــردم آمریــکا از ایــن برنامههــا انتظــار
ِ

مشــاجرهها درمــورد راهحلهــای ایــن مشــکالت حیاتــی بــا تمرکــز بــر ایــن ارزشهــا آغــاز شــود .از نظــر

مــا بحــث و مشــاجرهها بایــد بــرای مســئولیت جمعــی و وابســتگی متقابــل نس ـلها و رفــاه درازمــدت جامعــه
اهمیــت بســیار زیــادی قائــل باشــند.

مــا بــرای بیــان اســتداللهای خــود ،رویکــرد «بیمــة اجتماعــی» دربــارة امنیــت درآمــد را تعریــف ميكنيــم

و فلســفة بیمــة اجتماعــی را توضیــح میدهیــم .ایــن کار را بــا تأکیــد بــر ارزشهایــی کــه سیاسـتهای بیمــة
اجتماعــی براســاس آنهــا شــکل گرفتهانــد و چگونگــی بازتــاب آن ارزشهــا در ســاختار ،کارکــرد و مزایــای بیمة
اجتماعــی انجــام میدهیــم .ســپس بــا بررســی برنامــة تأمیــناجتماعــی بهعنــوان نمونــه ،بيــان ميكنيــم

کــه بیمــة اجتماعــی چگونــه رابطــه و وابســتگی متقابــل نســلها را عملــی و آنهــا را تقویــت میکنــد.
دیــدگاه بنیــادی طرحهــای خصوصیســازی و هــدف راهبــردی آنهــا ایــن اســت کــه بهمنظــور دســتیابی بــه

پیشــرفت اجتماعــی ،فردیســازی ریســک از تســهیم ریســک و انســجام بیننســلی اساسـیتر اســت .در ادامــه
توضیــح خواهیــم داد کــه چگونــه طرحهــای پیشــنهادی بــرای خصوصیســازی اساسـ ًا مبتنــی بــر ایــن دیــدگاه
و طرفــدار آن اســت .ارزشهایــی وجــود دارنــد کــه در بحثهــای آینــده پیرامــون سرنوشــت بیمــة اجتماعــی در

معــرض خطــر قــرار خواهنــد گرفــت .درپايــان نتیجــه ميگيريــم کــه نیــاز اســت سیاس ـتگذاران ،تحلیلگــران
و عمــوم مــردم درمــورد ایــن ارزشهــا آمــوزش ببیننــد .درحقیقــت ایــن ارزشهایــی کــه کشــور مــا میخواهــد

ترویجشــان دهــد ،بایــد بــرای مــا دســتکم بهانــدازة تحلیلهــای مالــی و پیامدهــای اصالحــات طرحهــا

بــرای مزایــای بیمـهای اهمیــت داشــته باشــد ،امــا ابتــدا بیانیـهای مختصــر و شــايد قانعکننــده دربــارة دالیــل

اساس ـیبودن انســجام بیننســلی بــرای رفــاه و بهبــود جامعــه ارائــه میکنیــم.
وابستگیمتقابل نسلها

بــا وجــود اینکــه هیچکــس یــا هیــچ نســلی بهتنهایــی موفقیــت را تجربــه نکــرده اســت ،مفهــوم اســتقالل
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فــردی در ایــن کشــور مقبولیــت گســتردهای دارد .تمــام افــرادی کــه بــه قــول خودشــان خودســاخته هســتند،
داراي والدیــن ،معلــم ،همــکار ،مشــتری ،علمــی کــه از نسـلهای گذشــته بــه آنهــا منتقــل شــده اســت و...

بودهانــد کــه تمــام اینهــا در موفقیــت آنهــا نقــش داشــتهاند .بــرای نمونــه اقتصــاد اطالعــات 1کنونــی
کــه بــرای بســیاری از کارگــران اشــتغالزایی ميكنــد و بــرای بســیاری از ســرمایهگذاران ثــروتفــردی بــه

ارمغــان م ـیآورد ،تاحــدی محصــول هزینههــای دولتــی بــرای تحقیــق و توســعة رایانههــا و اینترنــت اســت.2

برخــاف انتظــار یکــی از دالیــل بحــث و جــدل دربــارة سرنوشــت تأمیــن اجتماعی-رشــد و مانــدگاری

جمعیــت ســالمندان -محصــول انتقــاالت بیننســلی 3اســت کــه نســلهای حــال حاضــر و گذشــته در
حوزههــای پژوهــش ،ســامت عمومــی ،توســعة اقتصــادی ،تحصیــات و دیگــر حوزههــای بســیار مهــم

انجــام دادهانــد .آمــوزش عمومــی و برنامههایــی کــه در خدمــت ســالمندان هســتند ،بهعنــوان مصداقهــای
تبــادل بیننســلی ،عمــدة بحثهــا را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .انتقــاالت بیننســلی در حــوزة عمومــی و
ـلی عمومــی شــامل مخــارج مربــوط
خصوصــی و در ســطوح اجتمــاع و خانــواده رخ میدهنــد .انتقـ ِ
ـاالت بیننسـ ِ
بــه آمــوزش ،مراقبتهــای درمانــی ،خیابانهــا و دیگــر زیرســاختها ،پژوهــش ،حفاظــت از محیطزیســت و

امــور دفاعــی اســت .درحقیقــت ،نامبــردن از مخــارج عمومــی کــه تبــادل منابــع و منافــع نس ـلهای متعــددی
در آن رخ نــداده باشــد ،کار ســختی اســت .در ســطح جامعــه ،مزایــای توســعة اقتصــادی ،هنجارهــای فرهنگــی و

هنرهــا ،دانشهــا و فناوریهــای عالــی اندوختهشــده طــی زمــان بیــن نســلها انتقــال مییابــد .در ســطح
خانــواده ،نســلها در خانوادههــا فرزنــدان را پــرورش میدهنــد ،از نوههــا و افــراد ســالمند خانــواده مراقبــت
میکننــد و ارث بهجــای میگذارنــد.

ایاالتمتحــده جامعــهای همبســته اســت کــه در آن افــراد و خانوادههــا بــا نیازهایــی در طــول زندگــی

مواجــه میشــوند کــه تنهــا دیگــر افــراد یــا نهادهــای اجتماعــی آنهــا را بــرآورده ميكننــد .همچنیــن در ایــن

جامعــه انتقــاالت بیننســلی بــرای تــداوم و پیشــرفت افــراد و کشــور در طــول زمــان امــری حیاتــی اســت.
(انتقــاالت بیننســلی) بــرای
تبــادل منابــع ،دانــش و ارزشهــا در سراســر نســلهای اجتماعــی و خانوادگــی
ِ

پیشــرفت و ســعادت افــراد ،خانوادههــا و جوامــع ضــروري اســت .رابــرت بــال ،چهــرة سرشــناس توســعة تأمیـن
1. Information Economy

 .2بنابرایــن کســانی کــه بــا رونــق ناگهانــی اقتصــاد اطالعــات ،بــه یــک تاجــر ،مدیــر ،ســرمایهگذار و ...موفــق بــدل شــدهاند ،ایــن توفیــق را
مدیــون ســاختارهای فرافــردی و مجموعـهای از تصمیمــات در ســطح اقتصادسیاســی و امکانــات و موقعیتهــای پیچیــدهای هســتند کــه امــکان
فعالیــت اقتصــادی آنهــا را فراهــم کــرده اســت (مترجمــان).
3. intergenerational transfers
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اجتماعــی از اواخــر ســال  ۱۹۴۰تــا زمــان مرگــش در ســال  ،۲۰۰۸مختصــر و مفیــد بیــان میکنــد كــه:

بیشــت ِر آنچــه را كــه هســتیم مدیــون گذشــتهایم .همــة مــا بــر دوش نســلهای پیشــین ایســتادهایم.

ب نوشــتند ،شــیوههای
آنهــا بــا ســاخت مــدارس ایدهآلهــای یــک جامعــة تحصیلکــرده را بنــا نهادنــد .کتــا 
علمــی تفکــر را ایجــاد کردنــد ،ارزشهــای اخالقــی و معنــوی را انتقــال دادنــد ،ایــن کشــور را کشــف و گســترش
آزادی آن را بــه دســت آوردنــد (و از آن محافظــت کردنــد) اتحــاد آن را حفــظ کردنــد ،جنگلهــای آن را
دادنــد،
ِ

پاکســازی و راهآهنهــا و کارخانههــای آن را تأســیس کردنــد و بــه اختــراع فناوریهــای جدیــدی پرداختنــد.
از آنجــاکــه مــا بــه گذشــتگان بســیار مدیونیــم ،وظیفــه داریــم جهــان را کمــی بهتــر از زمانــی کــه آن را تحویــل

گرفتیــم بــه نســل بعــدی منتقــل کنیــم تــا آنهــا کــه پــس از مــا میآینــد و بــر شــانههای مــا پــا میگذارنــد،
بتواننــد جلوتــر را بهتــر ببیننــد و بــه نوبــة خــود بهتــر عمــل کننــد (Kingson, Hirshorn, & Cornman, 1986,

.)p.24-25

رویکرد و فلسفة بیمة اجتماعی

تمــام افــراد بــا ریس ـکهای وقایــع مهــم زندگــی روب ـهرو خواهنــد شــد؛ ماننــد مــرگ والدیــن یــا همســر،

بیمــاری ،بیــکاری ،ســالمندی و صدمــات حیــن کار .تمــام افــراد و جوامــع ،ایــن ریســکها را بــه كمــك

ســازوکارهای متعــدد خصوصــی یــا عمومــی برطــرف میکننــد .در بنیادیتریــن ســطح ،خــو ِد افــراد ایــن
ریســکها را متحمــل میشــوند یــا از طــرف خانــواده ،مراقبــت و حمایــت دریافــت میکننــد.

در بخــش خصوصــی ،افــراد میتواننــد بیمــة خصوصــی بخرنــد یــا آنقــدر خوششــانس باشــند کــه

کارفرمایــان از آنهــا حمایــت کنــد .در مقابــل ،بخــش عمومــی بــرای کمــک بــه افــراد در مقابلــه بــا چنیــن

ریس ـکهایی ،ســازوکارهای مختلفــی دارد؛ بــرای نمونــه افــراد را مجبــور بــه خریــد بیمــة ســامت میکنــد.

در ایالــت ماساچوســت کارفرمایــان را مجبــور یــا تشــویق میکننــد (ماننــد مخــارج مالیاتــی بازنشســتگیهای
خصوصــی) کــه از کارکنــان خــود حمایــت کننــد و بــرای آنهــا برنامههــای رفاهــی ماننــد بیمــة اجتماعــی،

مدیکیــد و درآمــد حمایتــی مکمــل 1فراهــم کننــد.

رویکــرد بیمــة اجتماعــی دربــارة امنیــت اقتصــادی ،حمایتهایــی در قبــال ریســکهای معینــی ارائــه

میدهــد کــه ممکــن اســت بــر منابــع مالــی افــراد و خانوادههــای آنهــا بهشــدت تأثیرگــذار باشــد .برخــاف

برنامههــای رفاهــی کــه مشــکالت مالــی شــدید را بهســرعت برطــرف میکننــد ،هــدف برنامههــای بیمــة
1. Supplemental Security Income
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اجتماعــی (مدیکــر ،تأمیــن اجتماعــی ،بیمــة بیــکاری و بیمــة غرامــت کارگــر )1پیشــگیری از مشــکالت مالــی در

طــول زمــان اســت .بیمــة اجتماعــی کــه بنیــان آن اصــل پوشــش فراگیــر اســت ،ابــزاری اجتماعی برای تســهیم
ریســک فراهــم میکنــد .بــا بهکارگیــری اصــول بیم ـهای ،هزینههــا و ریس ـکهای پوشــش (ازجملــه درمــان
و بیمــة عمــر) ميــان جمعیتــي گســترده (تقریبـ ًا کل جمعیــت کارگــر در آمریــکا) تقســیم میشــود .بیمــة اجتماعی
در قبــال دریافــت حــقبیمههــای نســبت ًا ناچیــز و کارمحــور در طــی ســالها ،بــرای افــراد و خانوادههایشــان

بســتری فراهــم میکنــد کــه از ریســکهای پیشبینیشــده در امــان باشــند(;Altman, 2005; Ball, 1998

.)Diamond & Orszag, 2005; Schulz & Binstock, 2006; Steuerle & Bakija, 1994; White, 2001
ق بیمههــای کارکنــان و یــا کارفرمایــان بســتگی دارد .حــق دریافــت مزایــای
دریافــت مزایــا معمــو ًال بــه حـ 

بیمــة اجتماعــی یــک «حــق مکتســب» محســوب میشــود .برخــاف برنامههــای رفاهــی (ماننــد درآمــد
حمایتــی مکمــل و مدیکیــد) ،بــرای واجــد شــرایط شــدن ،نیــاز بــه آزمــون وســع (شــامل ســنجش درآمــد

یــا داراییهــا) نیســت .در ايــن ميــان ،تأمیــناجتماعــی بــا جلوگیــری از وابســتگی و ارائــة مزایــا بهمثابــه
ـی اقتصــادی ،کرامتِانســانی
«حــق مکتســب» و درعیــن حــال محافظــت از افــراد و خانوادههایشــان از ناامنـ ِ

مزایابگیــران را بهبــود میبخشــد (.)Ball, 2000; Kingson & Schulz, 1997; Schulz & Binstock, 2006

بیمــة اجتماعــی و بیمــة خصوصــی تفــاوت مهمــی دارنــد .مشــارکت در بیمــة اجتماعــی اجبــاری اســت.

بهمنظــور حمایــت گســترده و کافــی و همچنیــن حفــظ ثبــات مالــي برنامــة بیمــة اجتماعــی بایــد اینگونــه
باشــد .شــرکتهای بیمــة خصوصــی بــا هــدف ســوددهی «بهتریــن ریســکها» را «دســتچین»2میکنند
(بــرای مثــال میکوشــند مشــتریهایی را برگزیننــد کــه بیشــترین ســوددهی را داشــته باشــند) و تــا حــد

ـتریان پرهزینــه) را تحــت پوشــش بیمــة خــود قــرار نمیدهنــد.
ممکــن «بدتریــن ریسـکها» (بــرای مثــال مشـ ِ

برنامههــای بیمــة اجتماعــی برخــاف بیمــة خصوصــی «ریســکهای بــد» را از خــود دور نمیکننــد؛ بــرای
نمونــه افــرادی کــه احتمــال دارد ازکارافتــاده شــوند یــا نیــاز بــه عمــل جراحــی پرهزینــه دارنــد .درنتیجــه اگــر

درمــورد نظــا ِم بیمــة اجتماعــی امــکان حــذف «ریسـکهای خــوب» وجــود داشــته باشــد 3درنهایــت ثبــات مالــی
پــردازان برنامههــای رفاهــی مســاعدتی مجبــور خواهنــد شــد
خــود را از دســت خواهــد داد .بهعــاوه مالیات
ِ
1. Worker’s Compensation
2. Cherry Pick

 .3یعنــی اگــر بیمهشــدن در آن اختیــاری باشــد و فقــط افــراد پرهزینــه مایــل باشــند در آن عضــو شــوند (افــراد کمهزینــه آن را بهصرفــه
نخواهنــد یافــت) ،حــق بیمههــا کــم و هزینههــا سرســامآور خواهــد شــد (مترجمــان).
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كســاني را کــه از بیمــة اجتماعــی محــروم شــدهاند 1نجــات دهنــد (;Ball, 2000; Kingson & Schulz, 1997

.)Schulz & Binstock, 2006

«کفایــت اجتماعــی» (بــه ايــن معنــا كــه مزایــا بایــد نیازهــای اساســی جمعیــت مــورد حمایــت را بــرآورده

کنــد) بــا اهــداف اجتماعــی تأمیــن رفــاه عمومــی ،حفــظ کرامــت انســانی و کمــک بــه ثبــات خانوادههــا و

جامعــه همــراه اســت و اصــل پیشبرنــدة بیمــة اجتماعــی محســوب ميشــود .دلیــل اصلــی بیمــة اجتماعــی
مالــی کافــی و گســترده اســت ( .)Hohas, 1996وظیفــة محافظــت در
امنیــت
عمومــی ،دغدغــة برقــراری
ِ
ِ

برابــر ریســکهای شناختهشــده ممکــن اســت بــر دوش خانوادههــا و دیگــر ســازوکارهای خصوصــی قــرار
بگیــرد (بــرای مثــال ،پساندازهــای خصوصــی ،بیمــة خصوصــی و برنامــة  .)IRAsدر ایــن صــورت بســیاری
از خانوادههــا در عــذاب خواهنــد بــود؛ زیــرا چنیــن ســازوکارهایی حمایتــی گســترده و فراگیــر ارائــه نمیکننــد.
اگرچــه اهمیــت «برابــری فــردی»  -کــه بــا پرداخــت حقبیمــة بیشــتر مزایــای بیشــتری دریافــت خواهــد

شــد -از «کفایــت اجتماعــی» کمتــر اســت ،برابــری فــردی نیــز بــر ســاختار برنامههــای بیمــة اجتماعــی تأثیرگــذار

اســت .بــه ايــن دليــل مزایــای بیمــة اجتماعــی بــا حقبیمــه ارتبــاط دارد؛ بــرای مثــال در تأمیــناجتماعــی افــرادی
کــه همــواره در کارهــای پردســتمزد فعالیــت کردهانــد -مالیــات حقــوق و دســتمزد باالتــری پرداخــت کردهانــد-
مزایــای ماهیانــة باالتــری دریافــت میکننــد؛ البتــه افــرادی نیــز کــه ســالهای بســیار در کارهایــی بــا دســتمزد

پاییــن یــا متوســط فعالیــت کردهانــد ،از مزایایــی برخــوردار ميشــوند کــه از دستمزدشــان بیشــتر اســت و بــا مالیات

حقــوق و دســتمزدی کــه پرداخــت کردهانــد مرتبــط اســت .ایــن امــر نشــاندهندة اصــل کفایــت اســت.

ن اجتماعــی بهگونـهای اســت کــه افــراد کمدســتمزد را از ریســک کارهــای
فرمــول محاســبة مزایــای تأمیـ 
درازمــدت و ســخت محافظــت میکنــد .اگرچــه عموم ـ ًا افــرادی کــه دریافتیهــای بیشــتری دارنــد ،مزایــای

ن اجتماعــی مقــدار زيــادي از
ماهیانــه بیشــتری دریافــت میکننــد ،فرمــول محاســبة مزایــای افزایشــی تأمی ـ 
ـران کمدرآمــد و دارای درآمــد متوســط جایگزیــن میکنــد.
دریافتیهــای پیــش از بازنشســتگی را بــرای کارگـ ِ
ایــن ویژگــي تعدیــل دســتمزد فرمــول محاســبة مزایــای تأمیــن اجتماعــی ،مقادیــر تقریبـ ًا ثابتــی از دریافتیهــای

پیــش از بازنشســتگی را بــرای افــرادی بــا دریافتیهــای متفــاوت جایگزیــن میکنــد .کارگــران کمدرآمــد اگــر
واجدشــرایط شــوند ،حــدوداً  ۵۶درصــد درآمــد پیــش از بازنشســتگی خــود را دریافــت خواهنــد کــرد .ایــن رقــم
بــرای کارگرانــی بــا درآمــد متوســط حــدود  ۴۲درصــد و بــرای کارگــران پردرآمــد حــدود  ۲۷درصــد اســت (Ball,

.)1998; Cornman, Kingson & Butts, 2005; Kingson, Hirshorn & Cornman, 1986
 .1به فقرای مساعدتبگیر بدلشدهاند (مترجمان).
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برنامههــای بیمــة اجتماعــی ،بــه ناگزیــر بازتــاب دغدغــة مالیاتپــردازان ،اقتصاددانــان و سیاسـتمداران نیــز

محســوب ميشــود .در بيشــتر برنامههــای بیمــة اجتماعــی ،مالیاتهــای حقــوق و دســتمزد و دیگــر درآمدهــای

اختصاصــی ،بــه صندوقهــای امانــی اختصاصــی واریــز و تنهــا بــرای برنامــه و مزایــا هزینــه میشــوند .در ايــن
ـن ثبــات مالــی ایــن برنامــه اســتفاده میشــود .در ایــن
ميــان ،از راهکارهــای حفاظتــی بســیاری بهمنظــور تضمیـ ِ
ـتم هشــداردهندة فــوری شــکل گرفتــه کــه شــامل نظــارت قانونــی ،گزارشهــای ســاالنة
برنامــه ،يــك سیسـ ِ

مقامــات رســمی برنامــه و بررســی آکچوئریهــا و هیئتهــای مســتقل کارشناســان اســت و مســائل مالــی

گاهگاه را بهموقــع کنتــرل میکنــد ( .)Board of Trustees, 2008تــداوم و ســامت مالــی برنامههــای بیمــة
اجتماعــی بهدليــل وجــود قــدرت مالیاتــی و مدیریتــی دولــت و منفعــت شــخصی رهبــران سیاســی و مــردم در
محافظــت از مزایــای وعدهدادهشــده تضمیــن شــده اســت.

اصــل اساســی رویکــرد بیمــة اجتماعــی ،معاهــدة بیننســلی اســت .جــی .داگالس بــرا ْون )۱۸۹۸( 1اقتصاددان

و رئیــس دانشــکدة علــوم اجتماعــی دانشــگاه پرینســتون 2و طــراح خدمــات بیمــة ســالمندی در قانــون تأمیـن
اجتماعــی  ،۱۹۳۵بــه شــیوایی دربــارة پیمانــی ضمنــی در بیمــة اجتماعــی ســخن میگویــد؛ پیمانــی برخاســته
از حــس عمیــق مســئولیت متقابــل کــه جزئــی از تاروپــود تمــدن اســت .بــه گفتــة او ،ایــن پیمــان مبنــای

مشــترک «تعهــد بنیادیــن دولــت و شــهروندان در دورههــای تاریخــی مختلــف نســبت بــه حفــظ یــک نظــام

بیمــة اجتماعــی مشــارکتی» اســت ( .)Brown, 1977, p. 31-32بــراون و دیگــر اشــخاص سرشناســی کــه

ن اجتماعــی را  ۵۰ســال هدایــت کردنــد ،بیمــة اجتماعــی را اینگونــه درک کــرده بودنــد:
تأمی ـ 

● ●ابــزاری کاربــردی بــرای توانمندســازی کارگــران بهمنظــور حمایــت از خــود و خانوادهشــان در مقابــل
ریسـکهای مالــی کــه در صــورت نبــود بیمــة اجتماعــی تأثیــرات مخربــی خواهــد داشــت؛

● ●برنامـهای کــه نیازمنــد نظــارت و بررســی مــداوم بهمنظــور پیشبینــی شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی
متغیــر و ســازگاری بــا آن اســت؛

● ●اعتمــادی میــان مــردم و دولــت آمریــکا کــه بــا ایمــان بــه تــداوم روندهــای دموکراتیــک کشــور و درک
ایــن مســئله کــه حفــظ تعهــدات اساســی برنامــه بــرای ریاسـتجمهوریها و مجالــس آینــده منفعــت
سیاســی دارد ،حفــظ شــده اســت.

بیمــة اجتماعــی از ضــرورت وابســتگی مــردم ،بخشهــا و نسـلها پدیــد میآیــد و در عیــن حــال آنهــا را
1. J. Douglas Brown
2. Princeton
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تقویــت میکنــد .همچنيــن فردگرایــی را بــا علــم بــه اینکــه افــراد در بافتــار خانــواده و جامعــه رشــد میکننــد-

مــا بهمثابــه اعضــای جامعــه نســبت بــه یکدیگــر تعهداتــی داریــم -بــه تــوازن میرســاند.
تأمیناجتماعی و معاهدة بیننسلی

تأمیــناجتماعــی بهتریــن نمونــه بــرای توضیــح ایــن اســت کــه برنامههــای بیمــة اجتماعــی چگونــه مفاهیــم

ـلی کشــور
تقابــل و وابســتگی را عملــی و تقویــت میکننــد .برنامــة تأمیــناجتماعــی مهمتریــن برنامــة بیننسـ ِ
ج میدهــد؛
اســت کــه از افــراد در تمامــی ســنین محافظــت ميكنــد و انســجام را در سراســر نس ـلها تروی ـ 

انســجامی کــه بخــش مهمــی از جامعــة پیشــرو و دارای کارکردهای مناســب اســت .تأمیــناجتماعــی مصداقی
از ایــن وابســتگی اســت كــه از طریــق حمایتهــای خــود از ســالمندان ،کارگرانــی دچــار ازکارافتادگــی شــدید

و خانوادههایشــان و بازمانــدگان خانوادههایــی کــه والدیــن یــا همســر خــود را از دســت دادهانــد ،نس ـلها را
متحــد میکنــد.

ن اجتماعــی راه اصلــی تأمیــن درآمـ ِد بازنشســتگان حــال و آینــده اســت.
عمــوم مــردم آگا ه هســتند کــه تأمیـ 

حــدود دوســوم ســالمندان آمریــکا نصــف درآمــد خــود را از تأمیــناجتماعــی کســب میکننــد .بــرای یکپنجــم
آنهــا نيــز تأمیــناجتماعــی تنهــا منبــع درآمــد اســت .ایــن برنامــه تنهــا منبــع امنیــت درآمــد بازنشســتگی برای

ش ـشدهم کارکنــان بخــش خصوصــی محســوب ميشــود .میــان  ۵۰میلیــون نفــری کــه ماهیانــه مزایــای

نقـ�دی دریافـ�ت میکننـ�د  ۳۸ ،میلیــون بازنشســته یــا بازمانــدگان ســالمند هســتند (�Social Security Adminis

 .)tration, 2008عمــوم مــردم از ایــن قضیــه نیــز آگا ه هســتند کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی ،بــا تعدیــل خــودکار

هزینــة زندگــی اطمینــان حاصــل میکنــد کــه ،صرفنظــر از طــول عمــر افــراد ،مزایــای ماهیانــه قــدرت خریــد
خــود را حفــظ کنــد .بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از مزایابگیــران  20تــا  ۳۰ســال از عمــر خــود یــا بیشــتر را در
حــال بازنشســتگی ،ازکارافتادگــی یــا بازماندگــی ســپری میکننــد ،ایــن امــر ویژگــی حیاتــی ایــن برنامــه اســت.

ن اجتماعــی منبــع اصلــی بیمــة عمــر و بیمــة
آنچــه كمتــر فهمیــده شــده اســت ،ایــن اســت کــه تأمی ـ 

ازکارافتادگــی بلندمــدت در کشــور بــرای  ۱۶۳میلیــون کارگــری اســت کــه در ســال  ۲۰۰۷تحــت پوشــش برنامه
قــرار گرفتهانــد .درنتیجــه تقریب ـ ًا همــة  ۷۳میلیــون فرزنــد زیــر  ۱۸ســال کشــور در صــورت مــرگ والدیــن از
ن اجتماعــی تخمیــن زده اســت کــه درصــورت نبــود
ســمت ایــن برنامــه حمایــت خواهنــد شــد .ســازمان تأمیـ 
ایــن برنامــه ،والدیــن شــاغل جــوان بــا دو فرزنــد زیــر  ۶ســال نیــاز دارنــد بــرای بهرهمنــدی از حمایتــی برابــر،

بیمــة عمــری برابــر بــا  ۴۴۳هــزار دالر خریــداری کننــد .هزینــة بیمــة ازکارافتادگــی بــرای دســتمزدبگیران دارای
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دو فرزنــد زیــر  ۶ســال برابــر بــا  ۴۱۴هــزار دالر اســت .بــه دلیــل ضــرورت ایــن حمایتهــا  6.2میلیــون کارگــر
ازکارافتــاده 3.1 ،میلیــون فرزنــد زیــر  ۱۸ســال ۲۱۰ ،هــزار بیــوه و مردهــای غیرســالمندی کــه همســران خــود
را از دســت داده یــا طــاق دادهانــد و  ۳۴۰هــزار همســر جــوان کارگــران ازکارافتــاده یــا فوتشــده ماهیانــه

مزایــا میگیرنــد ( .)Cornman, Kingson& Butts, 2005; Social Security Administration, 2008تأمی ـن

اجتماعــی بزرگتریــن و مهمتریــن منبــع مزایــای نقــدی عمومــی اســت کــه بــه حــدود  2.4میلیــون خانــوار
ت ســالمند ارائــه میشــود کــه مســئولیت  4.5میلیــون فرزنــد زیــر  ۱۸ســال را بــر عهــده دارنــد.
دارای سرپرسـ 

 ۲میلیــون فرزنــد دیگــر ،خودشــان مزایــا را مســتقیم دریافــت نمیکننــد ،امــا بــا اقوامــی زندگــی میکننــد کــه
ایــن مزایــا بــه آنهــا داده میشــود .درواقــع ،حــدود  ۳۶درصــد ایــن خانوارهــا در ســال  ۲۰۰۰ایــن مزایــا را بــا

ن اجتماعــی دریافــت کردنــد (.)Generations, United, 2005
میانگیــن  9.300دالر در ســال از تأمیـ 

ن اجتماعــی و دیگــر برنامههــای بیمــة اجتماعــی ،وابســتگی متقابــل و تبــادالت نســلی اســت.
شــالودة تأمیـ 

روابــط مبادلـهای درون خانوادههــا و جامعــه -دهــش و گیــرش 1مراقبــت و منابــع در زندگــی اعضــای خانــواده-
دوســویه اســت و بــا گذشــت زمــان تغییــر میکنــد .کــودکان و جوانــان در اوایــل زندگــی خــود بیــش از اینکــه
از دیگــران مراقبــت و بــه آنهــا منابــع اعطــاء کننــد ،دریافتکننــده هســتند و از خانــواده ،آمــوزگاران و نهادهــای

عمومــی ماننــد مدرســه ایــن یاریهــا را دریافــت میکننــد .ایــن تــوازن بــا ورود بــه دورة بزرگســالی تغییــر

میکنــد و بســیاری در مقــام والدیــن یــا همســران ایــن مراقبتهــا را ارائــه میدهنــد و در اقتصــاد و جامعــه
در مقــام کارگــر ،مالیاتپــرداز و عضــو اجتماعــات مشــارکت میکننــد .آنهــا بــا افزایــش ســن همچنــان بــه
ارائــة منابــع و مراقبــت ادامــه میدهنــد؛ البتــه ممکــن اســت کســانی کــه بهطــور جــدي ازکارافتــاده هســتند

بــه کمــک خانــواده ،دوســتان و جامعــه نیازمنــد شــوند ( .)Kingson, Hirshorm & Cornman, 1986زمانــی

پنداشــته میشــد کــه شــايد بزرگســاالن در ایــن تبادلهــا همــواره ارائهدهنــدة منابــع و مراقبــت هســتند،
امــا بــا گذشــت زمــان پــس از تصدیــق وابســتگی متقابــل نس ـلها آشــکار شــده اســت کــه بيشــتر افــراد در

طــول زندگیشــان در مقــام ارائهدهنــده و تــا حــد زیــادی دریافتكننــده هســتند .بــه نظــر میرســد همــواره

«نســلهای» جــوان کارگــر از طریــق مالیاتهــای پرداختــی خویــش از «نســلهای» جوانتــر و پیرتــر
حمایــت میکننــد ،امــا در اینجــا نیــز بــا گذشــت زمــان ،دوســویهبودن دهــش و گیــرش و نیــاز نس ـلها بــه
اتــکا بــر یکدیگــر بــرای رفــاه و پیشــرفت خویــش آشــکار شــده اســت ،امــا ایــن نکتــه بهخوبــی درک نشــده
1. Giving and Receiving
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اســت کــه مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی در خانــواده و اقتصــاد جــاری میشــود .برنامــة تأمیــن اجتماعــی
از طریــق حمایــت از ســالمندان ،بــه اعضــای میانســال خانــواده ایــن اجــازه را میدهــد کــه منابــع مالــی

بیشــتری را صــرف فرزنــدان خویــش کننــد (بــرای مثــال شــهریة دانشــگاه) .ایــن برنامــه از طریــق فراهمكــردن
حمایتهــای حداقلــی بــرای تقریبـ ًا تمامــی مــردم آمریــکا ،اتحــاد کشــور را بهویــژه در دورههــای رکــود تقویــت

و تثبیــت میکنــد.

ن اجتماعی در جامعة «مالکیت»
ارزشهای بیمة اجتماعی و تأمی 

ن اجتماعــی تنهــا بــه تأمینمالــی ایــن برنامــه در
پيــش از ايــن گفتــه شــد كــه مجادلــه دربــارة آینــدة تأمی ـ 

آینــده محــدود نمیشــود .مباحــث امــروزه بیشــتر در مشــاجراتی دربــارة خاســتگاههای برنامــة تأمیــن اجتماعــی
ریشــه دارد؛ مشــاجرهای کــه طــی جلســة کمیتــة مالــی ســنا در ســال  ۱۹۳۵صــورت گرفــت ،بهتریــن نمــاد

ن اجتماعــی بررســی شــد(Altman & Kingson,
ایــن تضادهاســت .در ایــن جلســه قانــون پیشنهادشــدة تأمیـ 

 .)2008ســناتور توماسگــور ،نماینــدة دموکــرات ایالــت اوکالهامــا منتقــد سیاســتهای روزولــت ،از وزیــر
کار او ،فرانســیس پرکینــز پرســید« :آیــا ایــن برنامــه همــان سوسیالیســم نیســت؟ آیــا پیشــنهادهای منــدرج
در ایــن قانــون بهنوعــی در پــی جایگزینکــردن برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه جــای تنــازع بقاســت؟» .وزیــر

ن فــردی و نــزاع
ـی او پاســخ داد« :همــکاري بیـ 
کار در مخالفــت یــا مفروضــات مبتنــی بــر داروینیســم اجتماعـ ِ

شــخصی بــه یــک انــدازه تمــدن بــه حســاب میآینــد .مــا کوشــیدهایم بــرای آنهــا کــه از نظــر مهمتریــن
ابعــاد تنــازع بقــا بــه مــا تکیــه دارنــد امنیــت فراهــم کنیــم ...هــدف تمــدن همیــن اســت» (Alleviate the

.)Hazards of Old, 1935

در کانــون ایــن مباحــث ایــن پرســش مطــرح ميشــود کــه آیــا بایــد ایــن کشــور بینــش روزولــت دربــارة

اســتفاده از «ســازمانهای دولتــی بــرای فراهــمآوردن حمایــت کافــی و صحیــح در مقابــل بیثباتیهــای
زندگــی مــدرن» ( )Roosevelt, 1935را رهــا کنــد و بــه جــای آن ،آنچــه بــوش «جامعــة مالکیــت» نامیــده

را پذیــرا باشــیم؟ پیشــنهادهایی کــه بهدنبــال تبدیــل بخشــی از برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه حســابهای
خصوصــی یــا شــخصی هســتند بــا یکــی از اهــداف «جامعــة مالکیــت» همســو هســتند کــه ایــن هــدف
چیــزی جــز انتقــال مســئولیت رفــع ریسـکها از حالــت تسهیمشــده بــه حالتــی نیســت کــه بــر دوش افــراد و
خانوادههــای آنهــا قــرار میگیــرد .درواقــع برخــی از نقدهایــی کــه بــر «جامعــة مالکیــت» وارد شــده اســت،
ایــن مفهــوم را بهمثابــه مالکیــت افــراد بــر ریســکها تعریــف میکنــد.
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ن اجتماعــی در خدمــت انســجام مدنــی اســت« ،جامعــة مالکیــت» بر
درحالــی کــه ارزشهــای ریشـهدا ِر تأمیـ 

مفهــو ِم «فردگرایــی» (هرکــس بــرای خــودش) مبتنــی اســت؛ مفهومــی که بــاور بســیار اندکی بــدان وجــود دارد.
مفهــوم «جامعــة مالکیــت» بــر مســئولیت ،آزادی و مالکیــت فــردی تأکیــد ميكنــد و از مســئولیت اجتماعــی  -با

وجــود تأثیــر آن بــر جامعــه بهطورکلــی و بــر افــراد محــروم بهطــور خــاص -میکاهــد .طرفــداران جامعــة
مالکیــت بــا جانبــداری از کنتــرل فــردی بــر مراقبــت درمانــی ،آمــوزش و پسانــداز بازنشســتگی ،آشــکارا

ایــن واقعیــت را میپذیرنــد کــه نابرابریهــای گســترده در دسترســی افــراد کمدرآمــد ،اقلیتهــا و زنــان
بــه خدمــات مشــابه پیامــد ناگزیــر ایــن شــرایط اســت ( .)Cornman, Kingson, & Butts, 2005طرحهــای

«جامعــة مالکیــت» بــرای خصوصیســازی کلــی یــا جزئــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهجــز تهدیــد ارزشهایــی

ن اجتماعــی و تــوازن ســنتی میــان وابســتگی متقابــل و اســتقالل بــود ،اهــداف و مزایــای
کــه الهامبخــش تأمیـ 
اصلــی آن را نیــز تضعیــف کــرد.

خصوصیســازی پرســشها و نگرانیهــای بســیاری را دربــارة اصــول و ارزشهــای کلیــدی تأمیــن

اجتماعــی پیــش میکشــد .آیــا همچنــان میتــوان بــا تــورم مقابلــه کــرد؟ آیــا مجلــس همانطــور کــه
درمــورد قانــون بازنشســتگی فــردی ( )IRAsاجــازه داد ،بــه دارنــدگان حســابهای خصوصــی نيــز اجــازه خواهــد

داد تــا در مواقــع ضــروری یــا پیشپرداخــت بــرای خریــد اولیــن خانــه از ایــن حســابها برداشــت کننــد و

ـدف داشــتن بازنشســتگیای امــن تضعیــف شــود؟ آیــا هزینههــای مدیریــت دههــا میلیــون
بدیــن طریــق هـ ِ
حســاب خصوصــی بخــش زیــادی از اندوختههــای انباشتشــده را مصــرف خواهــد کــرد؟ در محیــط اقتصــادی
بهشــدت بیثبــات میتــوان از آمریکاییهــا خواســت کــه حمایتهــای اساســی بیمههــای بازنشســتگی،
ازکارافتادگــی و عمــر خــود را بــه دگرگونپذیریهــای بــازار ســهام بســپارند؟ آیــا همانطــور کــه حســابهای

خصوصــی در پــی خواهنــد داشــت ،دورکــردن برنامــة تأمیــن اجتماعــی از نظامــی کــه در پــی تضمیــن حمایــت
حداقلــی بــرای همــه از طریــق فراهمكــردن مزایــای بیشــتر بــرای افــراد کمدرآمــد و دارای درآمــد متوســط

اســت ،گزینــة مطلوبــی اســت؟
نتیجهگیری

زمانــی ویلبــور کوهــن -1نخســتین مدیــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،مؤلــف قانــون مدیکــر و وزیــر بهداشــت،

1. Wilbur Cohen
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ن اجتماعــی را
آمــوزش و رفــاه 1در اواخــر ریاس ـتجمهوری جانســون -بــه طعنــه گفــت «اقتصاددانــان» تأمی ـ 
خواهنــد ُکشــت؛ البتــه او توطئــة دانشــمندان ایــن «علــم ماللانگیــز» را بــرای نابــودی محبوبتریــن و

موفقتریــن سیاســت اجتماعــی کشــور پیشبینــی نکــرده بــود .همچنيــن از نقــش بســیار مهــم اقتصاددانــان

در برنامههــای تأمیــن اجتماعــی ،مدیکــر ،بیمــة بیــکاری و دیگــر برنامههــای بیمــة اجتماعــی آگاه بــود ،امــا او

هشــدار داد کــه اتــکای بیشازحــد بــر جزئیــات فنــی و قائلشــدن اهمیــت اندکــی بــرای اهــداف و ارزشهایــي

ی کــه در خطــر قــرار دارنــد ،میتوانــد رویکــرد بیمــة اجتماعــی بــه امنیــت اقتصــادی را تضعیــف کنــد.
اجتماع ـ 

رابــرت بــال و دیگــر پیشــگامان بیمــة اجتماعــی ماننــد کوهــن ()Berkowitz, 1995, 1997, 2004

میدانســتند کــه تأمیــن اجتماعــی ،مدیكــر ،بیمــة بیــکاری و دیگــر سیاسـتهای بیمــة اجتماعــی تنهــا دربــارة
مالیــات ،مزایــا ،پیشبینــی مالــی و بودجــة دولــت نیســتند .برنامههــای بیمــة اجتماعــی تبلــور ارزشهــا و
تعهــدات ریشـهدار و پذیرفتهشــدة آمریکایــی هســتند .آنهــا بــر ارزش مســئولیت و دغدغــة مشــترک در قبــال

ی هســتند کــه نشــان میدهــد
همــة اعضــای جامعــه مبتنــی هســتند .آنهــا بازتــاب فهــم معاهــدة اجتماع ـ 
مــا بهمثابــه شــهروند و موجــود انســانی «همــه بــا هــم هســتیم» ،مــا بــا آســیبها و ریس ـکهای مشــترکی

روبـهرو هســتیم و همگــی در پیشــبرد ســازوکارهای عملــی حمایــت از خویــش و حمایــت متقابــل ســهم داریــم.
ایــن برنامههــا بــر ایــن بــاور مبتنیانــد کــه دولــت میتوانــد و بایــد از طریــق فراهمکــردن شــیوههایی
عملــی ،بــا کرامــت ،امــن و کافــی بــرای مــردم ســختکوش از ایــن ارزشهــا پاســداری کنــد تــا آنهــا
بتواننــد از فرزنــدان ،خانــواده و خویــش در مقابــل ریســکهایی کــه بــرای همــه پیــش میآیــد محافظــت

کننــد(.)Cornman, Kingson & Butts, 2005

با توجه به آنچه گفته شد بايد به موارد زير توجه كرد:

● ●اگــر تــوازن میــان وابســتگی متقابــل نسـلها و فردگرایــی بــه ســود دومــی برهــم بخــورد ،بــه مــردم
بهخوبــی خدمترســانی نخواهــد شــد؛

● ●هزینــة ایــن بــر هــم خــوردن تــوازن کــه ریس ـکهای بیشــتری را بــر دوش خانوادههــا میانــدازد،
بیــش از ســود آن خواهــد بــود؛

● ●اکنــون زمــان آن نیســت کــه ایــن کشــور تغییــرات شــدیدی را در اصــول رویکــردی کــه از آزمــون
زمــان ســربلند بیــرون آمــده اســت اعمــال کنــد؛ رویکــردی کــه ریس ـکهای خانوادههــا را درنتیجــة

نامالیمــات زندگــی کاهــش ميدهــد پیونــد بیننســلی را تقویــت میکنــد.

1. Secretary of Health, Education, and Welfare
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ن اجتماعــی را نــدارد کــه معمــو ًال پیرامــون
ایــن کشــور دیگــر تــاب اینگونــه مباحــث سیاسـتگذاری تأمیـ 

مســائل فنــی ماننــد ســاختار ،کســریهای پیشبینیشــده ،مزایــا ،مالیــات و مدیریــت طرحهــا هســتند .در

طــول ســالهای ریاسـتجمهوری بــوش ،ادعاهــای سیاســی کژکارکــردی و ریاکارانــة اینچنینــی بســیار رایــج
شــدند؛ ادعاهایــی کــه «خیــر عمومــی» را در خصوصیکــردن (جزئــی یــا کلــی) مدیکــر و تأمیــن اجتماعــی بــه

بهتریــن شــکل ممکــن میدانســتند.

رویکــرد بیمــة اجتماعــی بــر ایــن درک مبتنــی اســت كــه نسـلهاي دارای وابســتگی متقابــل بــه یکدیگــر

ی هســتند .بیمــة اجتماعــی تبلــور ارزشهایــی اســت کــه از کمــک متقابــل و تعهــد بــه مراقبــت از
متکــ 

خانوادههایمــان ،همســایههایمان و خودمــان حمایــت میکننــد؛ درنتیجــه ایــن ارزشهــا کــه در خطرنــد و نیــز

گزینههــای اخالقـیای کــه در گفتوگوهــای دربــارة سیاســت بیمــة اجتماعــی نهفتهانــد مســتلزم بازشناســی و
بحــث آشــکارند .درواقــع همانطــور کــه مباحثــات مربــوط بــه سیاسـتگذاری بیمــة اجتماعــی ادامــه مییابــد،

ـی بیمــة اجتماعــی را از دســت
ایــن امــر اهمیــت بســیاری خواهــد داشــت کــه بینــش ناشــی از ایــن بُعـ ِد اخالقـ ِ
ندهیــم؛ بعــدی کــه ســنگ بنــای جامعــة مــا و ارزشهــای آن اســت.

پرسشهایی برای بحث

 .۱ارتباط ارزشهای اجتماعی با برنامههای بیمة اجتماعی در جامعة ما چیست؟
 .۲ساختار برنامههای بیمة اجتماعی را شرح دهید.

 .۳طرحهــای پیشــنهادی «جامعــة مالکیــت» بــرای خصوصیســازی برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــر چــه
ادعاهایــی مبتنــی اســت؟ ریســکهای بالقــوة اصــول جامعــة مالکیــت کدامانــد؟

 .۴از شــما تقاضــا شــده اســت بــرای گروهــی از دانشــجویان دانشــگاه ســخنرانی کنیــد .آنهــا بــا ایــن ایــده
موافــق نیســتند کــه مالیاتهــای آنــان ممکــن اســت صــرف حمایــت از دیگــران – و نــه بازنشســتگی

خودشــان -شــود .بــا اســتفاده از مفاهیــم ایــن فصــل ،درمــورد اینکــه چــرا بیمــة اجتماعــی بــه چنین روشــی
عمــل میکنــد حــرف بزنیــد .مثالهایــی هــم دربــارة وابســتگی متقابــل نس ـلها مطــرح کنیــد.
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مقدمه
اریکا سالوی

1

براســاس دادههــای ادارة آمــار ایاالتمتحــده در ســال  ،2008کشــور آمریــکا در ســالهای آتــی جمعیتــی
مســن و از نظــر نــژادی و قومیتــی متنــوع خواهــد داشــت .امــروزه ،تقریب ـ ًا یکســوم از جمعیــت آمریــکا را
اقلیتهــای قومــی تشــکیل میدهنــد .تخمیــن زده میشــود کــه تــا ســال  2050بیــش از نصــف جمعیــت
کشــور از اقلیتهــای قومــی باشــند و اقلیتهــا تبدیــل بــه اکثریــت شــوند .افــزونبــر ایــن تــا ســال 2030

تمــام فرزنــدان نســل بیشزایــی 2بــه  65ســالگی یــا بیشــتر خواهنــد رســید و در ســال  2050تعــداد افــرادی
ـت
کــه  65ســال و بیشــتر دارنــد دو برابــر خواهــد شــد .انتظــار مـیرود در چنــد دهــة آتــی جمعیــت سفیدپوسـ ِ
غیــر اســپانیاییتبار 3رشــد انــدک و در مقابــل سیاهپوســتان ،آســیاییها ،4سرخپوســتان و بومیهــای آالســکا،
بومیهــای جزایــر هاوایــی و دیگــر جزایــر اقیانــوس آرام رشــد بســياري داشــته باشــند (U.S. Census Bureau,

 .)2008درحالیکــه کل جمعیــت کشــور آمریــکا در ســالهای آتــی متنــوع خواهــد شــد ،در جمعیــت ســالخورده

 .4منظور زردپوستان قاره آسیاست (مترجمان).

1. Erica Solway
2. Baby Boomers
3. Non-Hispanic
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نیــز تغییــرات جمعیتشــناختی رخ خواهــد داد؛ چیــزی کــه هایــس باتیســتوتا ،1هســو ،2پــرز 3و گامبوئــا)2002( 4
شــدن ترکیــب جمعیتــی ســالمندان آمریــکا» 5مینامنــد .افــزونبــر ایــن بایــد توجــه
آن را «رنگینپوست
ِ
داشــت تعــداد زنانــی کــه  65ســال و بیشــتر دارنــد بیشــتر از مــردان اســت و در ســال  2007زنــان  56درصـ ِد
ن اجتماعــی را تشــکیلدادنــد.در ایــن ســال  90درص ـ ِد درآم ـ ِد 20
ـال ســازمان تأمی ـ 
مزایابگیرهــای بزرگسـ ِ

درصـ ِد زوجهــای ســالمند و مزایابگیــر بهعــاوة  41درصـ ِد درآمــد افــراد مجــرد مزایابگیــر از ســوي ســازمان
ن اجتماعــی فراهــمشــد (.)Social Security Administration, 2008
تأمیـ 

ـشروی
در چهــار فصــل بعـ ِ
ـدی ایــن کتــاب خطــری کــه از نظــر آینــدة برنامههــای بیمــة اجتماعــی ،پیـ ِ

زنــان ،اقلیتهــا و درواقــع کل جمعیــت آمریکاســت بــه تصویــر کشــیده میشــود .از ديــدگاه نویســندگان،

خصوصیســازی ،ریسـکها و هزینههایــی هنگفــت را بــه دنبــال دارد و حراســت از برنامههــای بیمــة اجتماعــی
بهمثابــه برنامههــای مردمــی موجــب تقویــت حــس کرامــت ،برابــری و امنیــت ميشــود و عدالــت اجتماعــی

و تغییــر اجتماعــی را ترویــج میدهــد.

فصــل پنجــم بــا ارائــة دیدگاهــی جامعهشــناختی دربــارة شــهروندی 6آغــاز شــده و شــهروندی را بهمثابــه

مفهــوم و چارچــوب مهمــی در شــناخت سیاس ـتهای تاریخــی و معاصــر بیمــة اجتماعــی در آمریــکا مطــرح
میکنــد .بــه بــاور نویســندگان ،برنامههــای بیمــة اجتماعــی موجــب تقویــت حــس شــهروندی در افــراد
میشــوند .خصوصیســازی بــا جایگزینکــردن ناپایداریهــای بــازار آزاد بــا تضمینهــای دولــت ایــن حــس را

تغییــر میدهــد .نویســندگان بیــان میکننــد تاریــخ شــروع بیمــة اجتماعــی در آمریــکا بیانگــر گســترش مــداوم

مرزهــای شــهروندی اســت؛ هــم از نظــر اینکــه دولــت چــه خدماتــی را بهعنــوان حــق اجتماعــی در نظــر گرفــت
و هــم از ايــن نظــر کــه چــه کســانی را واجدشــرایط ایــن حقــوق دانســت ،امــا میتــوان در ســه دهــة اخیــر

مهــار و تضعیــف ایــن مرزهــا را مشــاهده کــرد .نویســندگان ادعــا میکننــد کــه از طریــق اجــرای پوشــش بیمــة

درمانــی ملــی 7و گســترش خدمــات بــه گروههــای مختلــف میتــوان در حرکتــی مهــم بهســوی جامعــهای

دموکراتیکتــر و درســتتر ،مرزهــای شــهروندی در ایاالتمتحــده را گســتردهتر کــرد.

1. Hayes-Bautista
2. Hsu
3. Perez
4. Gamboa
5. The Browning Of The Graying Of America
6. Citizenship
7. National health insurance coverage
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ـی
در فصــل ششــم ،هرینگتــون میــر 1دربــارة شــیوههای توزیــع منابــع توســط یــک برنامــة تأمیــن اجتماعـ ِ
فراگی ـ ِر معطــوف بــه ســالمندان بحــث ميكنــد کــه ســبب کاهــش نابرابریهــای جنســیتی ،نــژادی ،طبقاتــی

و نابرابریهــای ناشــی از وضعیــت تأهــل میشــود .او اشــاره میکنــد زنــان ســالمند بیشــتر از مــردان بــه
ی هســتند .ایــن امــر دالیــل بســیاری دارد؛ از جملــه اینکــه درآمــد زنــان بهعنــوان
ن اجتماعــی متکــ 
تأمیــ 
نیــروی کار بســیار کمتــر از مــردان اســت و آنهــا بیشــتر در خانــه مشــغول کارهایــی بیمــزد هســتند .در ایــن

ن اجتماعــی بــا افزایــش ریســک ،تمرکــز
فصــل آمــده اســت تالشهــا بــرای خصوصیســازی ســازمان تأمی ـ 
مســئولیتها ،از میــانرفتــن حمایــت و احتمــا ًال کاهــش مزایــا همــراه اســت و ایــن قضیــه تأثیــر شــدیدی بــر
امنیــت اقتصــادی زنــان مســن دارد و موجــب افزایــش ناامنــی اقتصــادی و نابرابریهــای اجتماعــی خواهــد شــد.
ن اجتماعــی رخ دهــد ،میتوانــد واکنــش بیشــتر ایــن برنامــه در
اگــر اصالحاتــی جزئــی در نظــام ســازمان تأمیـ 

قبــال روندهــای اجتماعی-جمعیتــی درحالتغییــر را بهدنبــال داشــته و توانایــی آن بــرای فراهمکــردن امنیــت
اقتصــادی و کاهــش نابرابــری را افزایــش دهــد.

در بخــش هفتــم ،واالس و ویــا 2بــه بررســی پیامدهــای اصالحاتــی میپردازنــد کــه ســن بازنشســتگی را

افزایــش میدهنــد .آنهــا هشــدار میدهنــد اصــاح برنامههــای بیمــة اجتماعــی بــا توجــه بــه نابرابریهــای
موجــود و پایــدار در زمینــة مالــی ،بهداشــت و فرصتهــای تحصیــل و بیــکاری ،بایــد آســیب بالقــوه بــه

اقلیتهــای ســالمند را مدنظــر قــرار دهــد؛ بــراي مثــال ،از نظــر ســامت ،سیاهپوســتان امیــد بــه زندگــی

کمتــری دارنــد .از ســوي ديگــر نابرابریهــا نيــز بــرای زنــان شــدیدتر اســت .همچنيــن از نظــر ثــروت ،اگرچــه
نــرخ فقــر بــرای ســالمندان بهطورکلــی در دهههــای اخیــر کاهــش یافتــه اســت ،نابرابریهــای زیــادی بــرای

ســالمندان اقلیتهــا وجــود دارد .نــرخ فارغالتحصیلــی از دبیرســتان در میــان اقلیتهــای قومــی ،همچنــان از
سفیدپوســتان کمتــر اســت .ایــن تفاوتهــا در آمــوزش و پــرورش منجــر بــه تفــاوت در توانایــی درآمدزایــی

بــرای افــراد و خانوادههــا در طــول زندگــی و نیــز میــزان بــاالی آســیبدیدگی و ازکارافتادگــی شــغلی میشــود.

بیــن اقلیتهــا و نیــز درون گروههــای اقلیــت تفاوتهــای مهمــی وجــود دارد .هنــگام رفــع نیازهــای افــراد و

گروههــا و تغییراتــی در بیمــة اجتماعــی کــه ممکــن اســت بــر جمعیتهــای خــاص تأثیــر بگــذارد ،بایــد ایــن
تفاوتهــا را در نظــر داشــت.

در پايــان و فصــل  ،8بــه بررســی ایــن امــر پرداختــه ميشــود کــه طــی تغییــرات مختلــف جمعیتــی نیازهــای
1. Harrington Meyer
2. Wallace and Villa
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ســالمندان رنگینپوســت و دیگــر جمعیتهــای آســیبپذیر ،همچنــان اثربخشــی سیاســتها و عملکردهــای
تبــادل بازتوزیعــی در کشــور مــا را بــه چالــش میکشــند .نویســندگان بــر ایــن باورنــد کــه میتــوان الگــوی

خدمــات فعلــی را بــا عنــوان «یــک ســایز بــرای همــه» 1توصیــف کــرد .نمون ـهای از ایــن الگــو ،ایــن اســت

کــه برنامههــای خدماتــی در تعییــن واجــدان شــرایط همــواره انعطافناپذیــر عمــل میکننــد .نویســندگان

بــا در نظــر گرفتــن تنــوع در جمعیــت ســالمندان ایــن الگــو را منســوخ میپندارنــد .آنهــا معتقدنــد بــا تــاش

بیشــتر بــرای افزایــش کیفیــت زندگــی و دســتیابی بــه جامعـهای دربرگیرندهتــر ،انطبــاق برنامههــا بــا نیازهــای
اجتماعــی ،نیازهــای خدماتــی و ترجیحــات ســالمندان کــه بازتــاب تاریخچــة فــردی و فرهنــگ هســتند ،اهمیــت
بســیاری دارد.

درنتیجــه ،ایــن بخــش شــرح میدهــد کــه در آینــدة برنامــة بیمــة اجتماعــی چــه چیزهایــی بــه دســت

ميآيــد یــا از دســت مـيرود؛ درصــورت خصوصیســازی بیمــة اجتماعــی ممكــن اســت نابرابریهــای ســامتی
و مالــی افزايــش يابــد .براســاس گفتههــای پــول( )2006شــايد «اصــاح سیاس ـتهای رفــاه اجتماعــی ،تنهــا
یکــی از بهتریــن گزینههــای آتــی بــرای ریشهکنســازی نابرابریهــای نــژادی باشــد» ( .)P.187برنامههــای
بیمــة اجتماعــی مــا در زندگــی بســیاری از افــراد نقشــی حیاتــی دارنــد؛ بــه ایــن دليــل ریس ـکهای شــدیدی

متوجــه زنــان ،اقلیتهــا و احســاس ملــی مــا دربــارة اشتراکداشــتن و شــهروندی اســت.
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ن اجتماعی و مدیکر
 .5یک ملت دارای وابستگی متقابل :بررسی مرزهای شهروندی در تاریخ تأمی 
گراسمن ،1اریکا سالوی ،2بروک ای .هالستر ،3کارول ا ِل .استس ،4لیا روین
برایان آرْ .

5

در ایــن فصــل دیدگاهــی جامعهشــناختی از مفهــوم شــهروندی ارائــه شــده کــه بــه سیاس ـتهای تاریخــی

و معاصــر بیمــة اجتماعــی در آمریــکا مربــوط اســت .هــدف ،بــه تصویرکشــیدن اهمیــت شــهروندی بهمثابــه
چارچوبــی بــرای تحلیــل تجربــة آمریــکا از بیمــة اجتماعــی اســت .اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه امنیــت اقتصادی

و ســامت دو عنصــر کلیــدی از شــهروندی اســت کــه یادگیــری دربــارة آنهــا و حمایــت از آنهــا  -اگــر
ـت برنامههــای
نــه ضــروری -ارزشــمند اســت .در ایــن فصــل شــیوههای تقویــت حــس شــهروندی بهدسـ ِ

دســت خصوصیســازی بررســی ميشــود .خصوصیســازی
بیمــة اجتماعــی و تضعیــف ایــن حــس به
ِ
نظــام اخالقــی فردگرایــی را جایگزیــن نظــام اخالقــی جمعگرایــی و ناپایداریهــای بــازار آزاد را جایگزیــن

تضمینهــای دولــت میکنــد. 6

ایــن فصــل شــامل ســه بخــش اســت و بــا دیدگاههــای نظــری شــهروندی آغــاز میشــود .تاریخچــة

ن اجتماعــی و مدیکــر از منظــر شــهروندی بیــان میشــود تــا بتــوان بــه فراینــد تغییــر مرزبندیهــا
قدیمــی تأمیـ 
درنتیجــة ایجــاد ایــن سیاسـتها پــی بــرد .ســپس تاریخچــة معاصــری کــه در آن دولــت بــوش مفهــوم جامعــة
مالکیــت 7را بهشــدت پیشــرفت داد ،قانــون نوســازی مدیکــر )MMA( 8را تصویــب کــرد و تالشــی ناموفــق

ن اجتماعــی داشــت بررســی میشــود .در پايــان نيــز فرصتهــای آتــی بهمنظــور
بــرای خصوصیســازی تأمی ـ 
گســترش مســتمر شــهروندی در برنامههــای بیمــة اجتماعــی در آمریــکا مطــرح و خدمــات کلیــدی و گروههــای

دریافتکننــده شناســایی ميشــود.

1. Brian R. Grossman
2. Erica Solway
3. Brooke A. Hollister
4. Carroll L. Estes,
5. Leah Rogne

 .6در اینجــا بحــث مــا دربــارة شــهروندی درمــورد توســعة تاریخــی مفهــوم شــهروندی و کاربــرد آن در مــورد بیمــة اجتماعــی اســت .ما شــهروندی
را بــه شــیوهای محــدود ،طردکننــده ،بیگانههــراس کــه در مباحــث عمومــی دربــارة مهاجــران بــه کار مـیرود بـهکار نمیبریــم .درواقــع ،هــدف
مــا کامـ ً
ا مخالــف ایــن اســت و در ایــن فصــل روشــن خواهــد شــد.
7. Ownership Society
8. Medicare Modernization Act
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رابطة بیمة اجتماعی و شهروندی

از مفهــوم شــهروندی بــرای مرزکشــی ميــان افــرادی کــه اعضــای جامعــه بــه شــمار
ميآينــد و مســتحق احتــرام ،حمایــت و حقــوق هســتند و افــرادی کــه طردشــده و
مســتحق پذیــرش و حقــوق نیســتند اســتفاده شــده اســت(.)Glenn,1992, p.1

پیــش از بحــث درمــورد مفهــوم شــهروندی ،ایــن واژه را از نظــر ریشهشــناختی و مفهــوم تاریخــی بررســی

ميكنيــم .در قــرن دوازدهــم ،ایــن واژه را در زبــان آنگلو-فرانســوی citisein ،و در فرانســوی باســتانciteaine ،

مینوشــتند .ریش ـههای آن بــه واژة التیــن و قدیمیت ـ ِر  civitasو مفهــو ِم رومــی  civitatusبرمیگــردد .ایــن

واژههــای فرانســوی تاحــدودی بــه کســی اطــاق میشــد کــه در شــهر زندگــی میکــرد و تنهــا بــه ایــن دليــل
حقــوق آن شــهر بــه او اعطــا ميشــد ( .)Random House, 2006; Turner, 1990براســاس گفتههــای هارپــر

1

( )۲۰۰۱در اواخــر قــرن  ۱۴واژة شــهروند معنــای وســیعتری گرفــت و بــه «ســاکنین یــک کشــور» اطــاق شــد.
مفاهیم کالسیک شهروندی

بررســی مفهــوم نظــری شــهروندی را از نظریــة شــهروندی مارشــال )۱۹۴۹( 2آغــاز میکنیــم کــه بــر بریتانیــا
متمرکــز اســت .ایــن نظریــه بــر فراینــد دوگانــة «ادغــام »3و «جدایــی )p. 73( »4تمرکــز دارد .طــی ســه دهــه

تکامــل ،ســه شــکل متفــاوت ،امــا همپوشــان از شــهروندی پدیــد آمــد :مدنــی ،5سیاســی 6و اجتماعــی .7همزمان،
معنــای شــهروندی از «مــن در ایــن شــهر زندگــی میکنــم» بــه «ایــن ملیــت من اســت» تغییــر یافــت (.)p. 73

همانطــور کــه نشــانههای ایــن ســه نــوع شــهروندی افزایــش مييافــت ،اهمیــت «امــر محلــی» بهمثابــه

تضمینکننــدة ایــن حقــوق کاهــش پیــدا میکــرد و «امــر ملــی» معیــار شــهروندی میشــد.

در ابتــدا ،مارشــال قــرن هجدهــم را زمــان شــکلگیری قوانیــن مدنــی معرفــی میکنــد .ايــن شــکلگیری

نخســت از طریــق دادگاههــا صــورتگرفــت کــه بــه صــدور وضعیــت شــهروندی قانونــی ،شــبیه بــه حالــت
امــروزی آن منجــر میشــد؛ بهويــژه پــس از اخــذ شــهروندی حــق کار نیــز بهعنــوان حــق مدنــی مهمــي بــه

فــرد اعطــا میشــد و «تــا پایــان قــرن  ۱۹ایــن اصــل آزادی اقتصــادی بــدون تردیــد پذیرفتــه شــد» (.)p. 73
1. Harper
2. Marshall
3. Fusion
4. Separation
5. Civil
6. Political
7. Social
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مارشــال زمــان شــکلگیری حقــوق سیاســی را قــرن  ۱۹میدانــد؛ حقــی کــه شــامل افزایــش دسترســی بــه

حــق رأی میشــد .مارشــال ارزیابــی میکنــد در ایــن قــرن ،حقــوق سیاســی پــس از حقــوق مدنــی در اولویــت

دوم قــرار داشــت .در روایــت او از قــرن بیســتم ،حقــوق سیاســی بهمثابــه نتیجــة فرعــی حقــوق مدنــی بــه نــوع

خاصــی از حقــوق شــهروندی تغییــر مييابــد .در قــرن بیســتم ،بــه حقــوق اجتماعــی میرســیم کــه بیشــترین
ارتبــاط را بــا موضــوع ایــن کتــاب ،یعنــی بیمــة اجتماعــی دارد .بحــث مارشــال دربــارة حقــوق اجتماعــی ،شــامل
قانــون فقــرا 1کــه پــس از قانــون  ۱۸۴۳تصویــب شــد و حقــوق کارگــران کارخانههاســت ،او تحصیــل عمومــی را

ـت رایــگان و اجبــاری بودنــش بهعنــوان زادگاه حقــوق اجتماعــی میشناســد .یــک فــرد براســاس
بهدليــل ماهیـ ِ
ایــن حقــوق میتوانــد درخواســت شــهروندی اجتماعــی داشــته باشــد؛ از ايـنرو افــراد درمــورد موضوعاتــی کــه

اجتماعــی بــه نظــر برســند میتواننــد از دولــت 2تقاضــای امنیــت داشــته باشــند (موضوعاتــی ماننــد آمــوزش،
درمــان و جایگزینــی درآمــد).

مــان )1987( 3بهدليــل تمرکــز منحصربهفــردی کــه مارشــال بــر توســعة شــهروندی در بریتانیــا دارد منتقــد

نظریــة شــهروندی اوســت .همچنيــن تحلیلــی پیچیدهتــر و مقایسـهای دارد کــه پنــج شــیوة تاریخی-جغرافیایــی
توســعة شــهروندی را برمیشــمارد :لیبــرال ،اصالحطلــب ،پادشــاهی اقتدارگــرا ،فاشیســت و سوسیالیســت اقتدارگــرا.

ترنــر )1990( 4ضمــن قدردانــی از تالشهــای مــان ،بــا انتقــاد از تمرکــز تحلیلهــای او بــر طبقــات ،مدلــی

جایگزیــن ارائــه میدهــد کــه بــر دوگانگــی شــدیدی میــان تقاضــا بــرای شــهروندی از پاییــن و اعطاي شــهروندی
از بــاال تأکیــد دارد .همچنیــن میــان تمرکــز بــر ســپهر عمومــی (سیاســی) و خصوصــی (خودمختــار و اقتصــادی)

تأکیــد میکنــد .بدیــنترتیــب ،ترنــر سنخشناســی چهارگانــه از شــهروندی ایجــاد میکنــد کــه شــامل انقــاب،
دموکراســی منفعــل ،تکثرگرایــی لیبــرال و اقتدارگرایــی مبتنــی بــر همهپرســی 5اســت .او مفهــوم شــهروندی در
آمریــکا را مبتنــی بــر لیبرالیســم میدانــد و تاریــخ آمریــکا را بــه تقاضــا بــرای شــهروندی از پاییــن (انقــاب)

و تمرکــز بــر فضــای خصوصــی و انفــرادی بهجــای فضــای دولتــی سیاســی ارتبــاط میدهــد .او درمــورد
1. British Poor Law

 .2منظــور از دولــت ترکیبــی از نهادهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی اســت کــه شــاخههای مقننــه ،قضاییــه و مجریــه دارد؛ ماننــد ارتــش و
نظــام دادرســی جنایــی و نهادهــای درمانــی ،رفاهــی و آموزشــی ( .)1983 ,Waitzkin;1973 ,O’Connor ;2001 ,Estesدر ایاالتمتحــده مــا
واژة دولــت ( )stateرا خطــاب بــه دولــت فــدرال بـهکار میبریــم ،اگرچــه شــامل دولــت ایالتــی و  50ایالــت نیــز میشــود کــه هــر کــدام از آنهــا
حــوزة قضایــی مجزایــی دارنــد .در ایــن فصــل ،هنگامــی کــه اصطــاح دولــت را ب ـهکار میبریــم ،منظــور مــا دولت-ملــت اســت و در وهلــة
نخســت ،دولــت فــدرال بــا نهادهــای متعــدد مربــوط بــه آن را مدنظــر داریــم.
3. Mann
4. Turner
5. Plebiscitary Authoritarianism.
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کانونیبــودن «محلیگرایــی» 1بــرای شــهروندی در ایاالتمتحــده و تأثیــر آن بــر ایجــاد بنیــان نظــام رفــاه بررســی

جالبتوجهــی دارد .بدیهــی اســت ایــن پیونــد میــان شــهروندی و محلیگرایــی میتوانــد تعهــدات سیاســی کشــور
ی را کــه در ســطح فــدرال بنیانگــذاری و در ســطح دولــت مدیریــت میشــود (مدیکیــد) و
بــه برنام ـهای رفاه ـ 

شکس ـتهای شــدی ِد کوش ـشهای بســیاری را توضیــح دهــد کــه بهدنبــال تصویــب برنامــة ملــی ســامت در
آمریــکا بودنــد ( .)Navarro, 1995درهمتنیدگــی شــهروندی و محلیگرایــی بیشــتر در مبحــث «حقــوق ایــاالت»

ـپاری
و مباحــث مربــوط بــه فدرالیســمجدیــد بازتــاب یافتــه اســت کــه مبنــای سیاسـتهایی اســت کــه در پی واسـ ِ
مســئولیتها از ســطح فــدرال بــه ســطح دولــت و از دولــت بــه فــرد هســتند (.)Estes, 1979

شهروندی و سیاست اجتماعی :رویکردی هنجارین

شــهروندی مقول ـهای نســبی اســت کــه در آن فــرد و دولــت وارد رابط ـهای نامتقــارن و مبتنــی بــر رضایــت
طرفیــن شــدهاند .فــرد در ایــن رابطــه بــرای پذيــرش برخــی مســئولیتها بــه دولــت اميــدوار اســت و دولــت

نيــز مســئوليت دارد حقــوق خاصــی را بــه افــراد اعطــا کنــد .رابطــة دولــت و فــرد رابط ـهای کلیــدی اســت.

همانطــور کــه ترنــر ( )1990توضیــح میدهــد« :هرگونــه نظریــة شــهروندی ،بایــد بحثــی دربــارة دولــت
داشــته باشــد» ( .)p. 193نامتقارنبــودن ایــن رابطــه یــادآور انحصــار دولــت در دسترســی بــه خشــونت (و
اســتفاده از آن) بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود اســت ( .)Weber, 1946ایــن فــرض منکــر کشــمکش افــراد

بــا دولــت بــرای بــه دســت آوردن حقــوق شــهروندی نیســت .همانطــور کــه ترنــر شــرح میدهــد« :بایــد

بــر مفهــوم کشــمکشهای اجتماعــی تأکیــد خاصــی شــود؛ ایــن تأکیــد بایــد کشــمکش اجتماعــی را بهمثابــه

نیــروی اصلــی حرکــت بهســوی شــهروندی برجســته کنــد» ( .)p. 193میــزان مؤثربــودن و خشــونتآمیزبودن
ایــن کشــمکشها نیــز مســئلهای مهــم اســت.

بهعنــوان بخشــی از رابطــة فــرد و دولــت از فــرد انتظــار م ـیرود نقشهایــی را بهمثابــه (پیش)شــرطهایی

بــرای تقاضــای خدمــات ،برنامههــا یــا مســئولیتپذیری دولــت ایفــا کنــد .مــا ایــن را دیدگاهــی هنجــاری
دربــارة شــهروندی میدانیــم کــه بايــد در آن انتظاراتــی بــرای درخواســت شــهروندی بــرآورده شــوند (هــم از
ســوی دولــت و هــم از ســوی افــراد) .در ایــن بخــش ،پنــج نقــش شــهروندی و مســئولیتهای آنهــا را شــرح

میدهیــم کــه بــه اعتقــاد مــا در ســرمایهداری متأخــر وجــود دارنــد .بــرای درخواســت خدمــات از دولــت از فــرد
انتظــار مـیرود ایــن نقشهــا را ایفــا کنــد :شــهروند کارگــر ،شــهروند مــادر ،شــهروند ســرباز ،شــهروند وفــادار بــه
1. Localism
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دولــت و شــهروند مصرفکننــده .پیــش از طــرح مباحثــی درمــورد ارتبــاطِ شــهروندی و تاریــخ بیمــة اجتماعــی
در آمریــکا ایــن نقشهــا را یــک بــه یــک بررســی خواهیــم کــرد.

شهروند کارگر

ابتــدا از ایــن نقــش شــروع میکنیــم تــا ارتبــاط سـهجانبه میــان شــهروند ،دولــت و اقتصــاد را توضیــح دهیــم.

بندی منزلتــی 1یــک شــهروند را بــدون توجــه بــه نقــش کلیــدی او در اقتصــاد متوجــه
درواقــع ،نمیتــوان دســته ِ
شــد .از فــرد انتظــار م ـیرود نهتنهــا بــرای دریافــت مزایــای فــردی و خانوادگــی ،بلکــه بــرای تــداوم چرخــة
اقتصــاد کار کنــد .اگــر افــراد دســت از کار بکشــند ،اقتصــاد نیــز از کار میافتــد .ایاالتمتحــده مایــل بــه تثبیــت

جایــگاه جهانــی اقتصــادی خــود اســت و ایــن امــر تقاضــا از افــراد را بــرای کارکــردن بهمنظــور پیشــرفت اقتصــاد

داخلــی تشــدید میکنــد .همچنيــن در مــواردی برانگیزنــدة تحصیــل اســت؛ یعنــی آنچــه مــا آن را شــهروند
بهمثابــه کارگــر در حــال تعلیــم 2مینامیــم (آنهــا را شــهروند دانشآمــوز نمینامیــم؛ زیــرا دانشآموزبــودن

ی منزلتــی دریافتکننــدة حقــوق اجتماعــی نیســت) .پیدایــش شــهروند بهمثابــه کارگــر در حــال
جــزء دســتهبند 

تعلیــم در جهــان مــدرن ،موجــب تــرس از ایــن امــر شــده اســت کــه افزایــش نیــروی کار ماهــر در کشــورهایی
ماننــد چیــن ،هنــد و ژاپــن بــه ایــن کشــورها اجــازه میدهــد از اقتصــاد آمریــکا پیشــی بگیرنــد .افــزون بــر ایــن،

در ایاالتمتحــده مفهــوم شــهروند کارگــر ،سیاس ـتهای بیمــة اجتماعــی و رفــاه را هدایــت میکنــد و موجــب

تردیــد مفتخورهــا 3و تظاهرکننــدگان بــه ناتوانــی میشــود (.)Stone, 1984
شهروند مادر

شــهروند مــادر برخــاف شــهروند کارگــر ممکــن اســت کمتــر مدنظــر باشــد .واضــح اســت کــه شــهروند
مــادر عبارتــی جنســیتمحور اســت و درمــورد شــهرون ِد مراقبتکننــده نیســت (بــه همــان انــدازه کــه متــون

فمنیســتی دربــارة سیاســتهای اجتماعــی میتواننــد گواهــی دهنــد ،مراقبتکننــده جــزء دســتهبندیهای

منزلتــی بــرای شــهروندی نیســت) ،بلکــه بــه ظرفیــت تولیدمثــل زهــدان و تحقــق ایــن ظرفیــت بــرای
بچهدارشــدن مربــوط اســت .پــارک ( )2002بــه بررســي بچهدارنشــدن عمــدی زوجهــا ميپــردازد و از عواقــب
اجتماعــی آن میگویــد .بــه بــاور او ایدئولــوژی زایشگرایــی 4ترکیبــی از نیروهــای اجتماعــی اســت کــه منشــأ
1. Status Category
2. Citizen As Laborer-In-Training
3. freeloaders
4. Pronatalism
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اجتماعی-فرهنگی
ایــن چشمداشــت فرهنگــی هســتند کــه زنــان «بایــد» تولیدمثــل داشــته باشــند و از تملــک
ِ
بــدن خــود حمایــت کننــد؛ تملکــی کــه بــدن زنــان را ماننــد دســتگاه تولیدمثلــی میبینــد کــه بایــد تعهــدات
(زیستشــناختی ،دینــی و ملــی) خــود را بهجــا آورد و جمعیــت را تثبیــت و بازتولیــد کنــد .شــغل پرزحمــت

بزرگکــردن کــودکان نیــز جزئــی از همیــن ایدئولــوژی اســت ،امــا تمرکــز اولیــة آن بــر عمــل زایمــان اســت
(جــدا از اعمــال فیزیکــی لــذت جنســی و حتــی لحظــات جمــاع و لقــاح؛ همانطــور کــه مهارتهــای علــم

فنــاوری زیستپزشــکی 1بیــش از پیــش ،ایــن جدایــی وظیفــة زایــش از عمــل جنســی را آشــکار میکنــد).

زایمــان تمــام وظایــف یــک مــادر بــرای دریافــت حقــوق شــهروندی نیســت .بــرای موفقیــت در نقش شــهروند
مــادر ،نــوزاد بــه دنیــا آمــده بایــد از نظــر زیســتی ســالم و از ديــدگاه اجتماعــی تربیتپذیــر (انضباطپذیــر) باشــد

و بتوانــد بــه شــهروندی دیگــر بــدل شــود.

نقــش شــهروند مــادر بــه دو دلیــل در کانــون هرگونــه تــاش ملیگرایانــه قــرار دارد؛ یکــی اینکــه

شــهروند مــادر (باز)زاینــده اســت و موجــب بــه وجــود آمــدن شــهروندان بســیاری از یــک ریشــه میشــود.

دیگــری اینکــه ایــن نقــش بــرای دولــت ،هــم یــک دســتگاه تولیدمثــل بــه حســاب میآیــد و هــم یــک

مأمــور اجتماعیکننــده اســت کــه بهتدريــج نقــش «شــهروندی» را بــه «شــهرون ِد بالقــوه» تزریــق میکنــد.

سیاســتها در ایاالتمتحــده بــا اعمــال فشــارهای فرهنگــی زنــان را مجبــور بــه ایفــای نقــش شــهروند

مــادر (و مراقبتکننــدهای مادامالعمــر) میکنــد ،امــا برنامههــای بیمــة اجتماعــی نیــز بــا وجــود ریس ـکهای
ســامتی و اقتصــادی کــه بــا منزلــت کـمارزش نشــاندادهشــدة مــادر همــراه اســت ،در ازای شــغل پرزحمــت
و حیاتــی (باز)زایــش هیــچ غرامتــی ارائــه نمیکنــد (.)Estes & Zulman, 2007

شهروند سرباز

پیشتــر کــه نقشهــای شــهروندی را فهرســت کردیــم ،نقــش شــهرون ِد ســرباز را بهعمــد بعــد از نقــش
مــادر گذاشــتیم .ایــن نقــش بــرای تــداوم برنامــة ملیگرایــی در ایاالتمتحــده ضــروری اســت .نقــش مــادر،

زمانــی تمــام و کمــال اجــرا میشــود کــه شــهروندان آینــدهای بــرای ایفــای نقــش ســرباز تولیــد کنــد .از طریق
فعالیتهــای بازتولیــدی و اجتماعیســازی مــادر ،شــهروندان آینــده (چــون کــودکان منزلــت کامــل شــهروندی
را ندارنــد) در تــار و پــود ملیگرایــی تنیــده میشــوند .شــهروندان (و بدنهــای آنهــا) نهتنهــا بــه دنبــال

نظــم و انضبــاط هســتند و بــه انضبــاط درونــی تمایــل دارنــد ( )Foucault, 1979بلکــه حاضرنــد در اقدامــی

ملیگرایانــه و میهنپرســتانه بــه جــای دولــت دســت بــه خشــونت بزننــد.

1. Biomedical Technoscience
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ایاالتمتحــده بهعنــوان یــک ملــت ،در طــول تاریــخ (همانطــور کــه بــا اقدامــات نظامــی متــداول ایــن

ملــت از جنــگ جهانــی دوم تاکنــون مســتند شــده اســت) همــواره از خشــونت بهمثابــه ســازوکاری بــرای تثبیــت
موقعیــت جهانــی اقتصــادی ( )Kagan, Schmitt, & Donnelly, 2000و حفــظ موقعیــت غالــب و اقتصــادی
خــود در نظــم سیاســی -اقتصــادی جهــان (Choudry, 2008; Klein, 2007; Mahajan, 2002; Meszaros,

 )2001اســتفاده کــرده اســت .همچنيــن ایــن تالشهــای نظامــی ،مجموع ـهای از صنای ـ ِع نظامــی فراملــی را
ـب شــرکتهای وابســته بــه ایاالتمتحــده را پــر از ســود
بــه وجــود آورده اســت کــه بهطــور نامتناســبی جیـ ِ

میکننــد؛ شــرکتهایی کــه کارگــران یقهســفی ِد شــرکتهای دفــاع و زیرســاخت را مرفــه میکننــد (Rothe,

.)2009

ـدن شــهروندان ســرباز
ایــن مجموعــه صنایــع نظامــی ،تــا حــد زیــادی بــا [در اختیــار گرفتــن و مصـ ِ
ـرف] بـ ِ

دوام مييابـ�د؛ بهویـ�ژه بـ�دن جوانـ�ان و رنگینپوسـ�تان( (�Statistical Information Analysis Division [De

ـاح شــهروند ســرباز ،بیشــتر بــه نهادهــای نظامــی رســمی اشــاره
 .)partment of Defense], 2003اگرچــه اصطـ ِ
دارد ،میتوانــد بــه مأمــوران کمتــر رســمی دولــت ماننــد افســران پلیــس ،کارکنــان اورژانــس و آتشنشــانها
نیــز اشــاره کنــد .شــهروندان ســرباز بــا ایــن فــرض بــرای دفــاع از کشورشــان بــه خــط میشــوند کــه در زمــان
اجــرای وظیفــه و درصــورت مجروحشــدن در حیــن آن ،دولــت بــرای آنهــا امنیــت درآمــدی و ســامتی فراهــم

میکننــد؛ البتــه بــه نظــر میرســد دولــت بــوش ایــن اطمینــان خاطــر را از خــط مقــدم صلــب کــرده بــود
ـهروندان ســرباز در حــال دفــاع از امنیــت
( .)Preist & Hill, 2007در اینجــا تناقضــی وجــود دارد .بــا اینکــه شـ
ِ

اقتصــادی و نظامــی کشــور خویــش هســتند ،همــان کشــوری کــه بــراي آن میجنگنــد ،آنهــا را از حقــوق پایــة

ن اجتماعــی اســت محــروم کــرده اســت.
شهروندیشــان کــه همــان تأمیـ 
شهروند وفادار به کشور

ایــن نقــش بــا نقــش ســرباز متفــاوت اســت ،امــا از نظــر حــس درونیشــدة مســئولیت و وظیفــه در قبــال
حفــظ نظــم اجتماعــی (اقتصــادی و فرهنگــی) بــه نقــش ســرباز مرتبــط اســت .ایــن نقــش زمینــه را بــرای

مشــروعیتیافتن ایدئولــوژی بیگانههراســی( 1طــرد غریبههــا) فراهــم میکنــد كــه شــالودة مفهــوم
شــهروندی ملی(محلــی) اســت .افــزون بــر ایــن ،ایــن نقــش مضامینــی عمیــق دارد و دربرگیرنــدة طیــف
ِ
وســیعی از چشمداش ـتهای هنجــاری اســت کــه درصــورت نقضشــدن موجــب تنــزل منزلــت شــهروندی
1. Xenophobia

 / 80بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

خواهــد شــد .تخطــی از نقــش شــهروند وفــادار مجــازات دارد؛ بهگونـهای کــه معنــا و موقعیــت «شــهروندی»

بهمثابــه یــک برتــری و امتیــاز در مقابــل «بیگانــه» حفــظ شــود .ارتــکاب جرمهایــی علیــه دولــت ،از قبیــل

خیانــت بــه میهــن ،بهعنــوان خیانــت بــه ایــن نقــش تلقــی میشــوند .میهنفروشــی بهعنــوان اهانــت بــه
ارزشهــای طبقــة متوســط منجــر بــه مجازاتــی ماننــد اعــدام میشــود؛ ماننــد تیموتــی م ـکویTittle &( 1

 .)Paternoster, 2000محرومیــت از برخــی حقــوق اجتماعــی ،مجــازات ســبکتری بــرای خیانــت بــه ایــن

نقــش محســوب میشــود .محرومیــت از حقــوق شــهروندی (بهویــژه حــق رأی) کمتــر بهدليــل جــرم فــرد
اســت و دليــل آن بیشــتر تهدیــد نمادیــن آن جــرم بــرای نظــم اجتماعــی اســت .محرومیــت از فرصتهــای

تحصیلــی را کــه بيشــتر همــراه بــا محدودشــدن یــا لغــو کمکهــای مالــی دانشــجویی بهدليــل خریــد و
فــروش مــواد اســت ،میتــوان ســلب حقــوق اجتماعــی دانســت (حــق اجتماعــی تحصیــل در ایــن مــورد).

اگرچــه ممکــن اســت ایــن چهــار نقــش را بیشازحــد ســاده توصیــف کــرده باشــیم ،میتــوان هريــك

را زیرمجموعــة مقولــة کلیتــری از شــهروندی بــا عنــوان تولیدگــر 2در نظــر گرفــت .دو دلیــل بــرای پیــروی
از چنیــن منطقــی وجــود دارد .نخســت اینکــه ،غیرممکــن اســت در توصیــف مفهــوم شــهروندی در آمریــکا

بــه تأثیــرات ســرمایهداری بــر ایــن دســتهبنديمنزلتــی و نقشهــای تابــع آن اشــارهای نکــرد و دوم اينكــه

میتــوان بیــن چهــار نقــش یادشــده و نقــش پنجــم ،یعنــی نقــش مصرفکننــده تمایــز قائــل شــد.
شهروند مصرفکننده

عنــوان شــهروند مصرفکننــده ،یــادآور نقــش حیاتــی مصرفگرایــی در حفــظ اقتصــاد ملــی و جهانــی و
تأمیــن منابــع مالــی دولــت اســت ( .)Offe & Ronge, 1982ســایر نقشهــای شــهروندی علیــه ســلطهای
هســتند کــه حقــوق فــرد را رعایــت نکنــد ،امــا شــهروند مصرفکننــده بــا آنهــا متفــاوت اســت؛ البتــه در

جامعــة ســرمایهداری تمــام نقشهــای شــهروندی بــه یکدیگــر مرتبطانــد .نقــش شــهروند مصرفکننــده بــا
شــالودة اقتصــاد بــازار ،یعنــی ایدئولــوژی فردگرایــی 3ارتبــاط وثیقــی دارد .اوکانــر )۱۹۸۴( 4فردگرایــی آمریکایــی

را «قدرتمندتریــن ســاح ســرمایه بــرای ســلطة ایدئولوژیــک بــر کار در ایاالتمتحــده» تعریــف میکنــد

( )p. 13-14و میگویــد در ایاالتمتحــده فردگرایــی بــا ســرمایهداری یکــی اســت؛ از ایــنرو ســرمایهداری
 :Timothy McVeigh .1شــهروند آمریکایــی کــه بــر علیــه حکومــت ایــن کشــور و دفــاع از عقایــد نئونازیســم ،اقــدام بــه بمبگــذاری کــرد
و موجــب کشــته شــدن  ۱۶۸نفــر شــد (مترجمــان).
2. Producer
3. Individualism
4. O’Connor
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بهوضــوح شــهروندان را افــرادی مصرفکننــده میخواهــد کــه بــا مصرفهــای خــود در خدمــت طبقــة
ســرمایهدار باشــند.

کاتریــن دیــن )۲۰۰۳( 1نظریهپــرداز سیاســی در کتــاب خــود بــا عنــوان «ســرمایهداری و شــهروندی:
شــراکتی ناممکــن» پــروژة مســئولیت فــردی در مناســبات اجتماعــی ســرمایهدارانه را نقــد میکنــد و تأثیــرات
مخــرب آن را بــر دموکراســی و شــهروندی توضیــح میدهــد.

از آنجــاکــه اســتیضاحها و عملکردهــا بهطــور نظاممنــدی بهمنظــور دســتیابی بــه مراقبــت
فــردی و خودراهبــری طراحــی شــدهاند و تــاش دولتهــا لغــو نظــام رفــاه بــوده اســت ،اســتقالل
فــردی اکنــون بــه سیاســتي رســمی بــدل شــده اســت .در اینجــا اســتقالل بهمثابــه ذرهگرایــی

2

مفهومســازی شــده اســت؛ بهمثابــه منفعــت شــخصی افــرادی کــه بــا یکدیگــر و بــا «جامعــه»

پیوســتگیای ســطحی و غیراساســی دارنــد .غیرقابلفهــم بــودن جهانــی که ســرمایهداری پیشــنهاد
کارگــران خودبرنامهریــز در آن کار میکننــد ،میــزان ذرهگرایــی
میدهــد؛ یعنــی جهانــی کــه
ِ
آن را تشــدید میکنــد .ویژگــی کارگــران خودبرنامهریــز ،آمادگــی همیشــگی بــرای تغییــر،

نگرانــی همیشــگی بــرای برآوردهکــردن نیازهــا و نیــز نیــاز بــه خوداتکایــی اســت؛ درحالیکــه

ـران
دیگــر درکــی از «خــود» ندارنــد .دنیــا همچــون «قدرتــی ناشــناخته» بــر فــراز ســر ایــن کارگـ ِ
تکافتــاده باقــی میمانــد ( ... .)Dean, 2003,p. 162باوجــود تهدیــد فقــر در آینــده[ ،از کارگــران]

طلــب خودکفایــی میشــود .چیزهایــی کــه [در ایدئولــوژی ســرمایهداری] از نظــر ســاختاری مطــرح
نیســتند (کارگــران /افــراد) ،ســاختار ســرمایهداری اجــازة موضوعیــت داشــتن و اهمیتداشــتن آنهــا
را نمیدهــد .سرنوشــت آنهــا بــه میــل دولــت و رأیدهندگانــش بســتگی دارد تــا منابــع کــم و

بیکیفیتــی را بــا اکــراه بــه آنهــا ارائــه دهنــد (.)Dean, 2003,p. 162

کاتریــن دیــن ،ذرهگرایــی را بخــش اصلــی «شــراکت ناممکــن» ميــان ســرمایهداری و شــهروندی میدانــد.

ناممکنبــودن مشــارکت دوســتانه بیــن ســرمایهداری و شــهروندی ،در تمایــز بیــن دموکراســی ،که بــر دربرگیرندگی
تمــام افــراد جامعــه تکیــه دارد و ســرمایهداری ،کــه بــر مزایــای انفــرادی حاصــل از تملک و ثــروت تکیــه دارد ،نهفته

اســت .یکــی از نتایــج فرعــی چنیــن شــراکتی ایــن اســت کــه شــکلی از حقــوق فــردی (شــهروندی) بــه شــرکتها

1. Kathryn Dean
2. Atomism
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نیــز اعطــا شــده اســت .دیــوان عالــی ایاالتمتحــده در هیئــت نظــارت بــر مالیــات کالیــن وی ،1قانونــی را تصویــب

کــرد کــه بهموجــب آن یــک شــرکت (کــه بعدهــا بــه آن شــخص مصنوعــی 2گفتــه شــد) میتوانــد بيشــتر حقــوق و
امتیــازات یــک فــرد را در دادگاه داشــته باشــد .پــس از مدتــی مشــخص شــد بهموجــب ایــن قانــون ،افــراد مصنوعــی

«مســتحق محافظــت از آزادی تحــت اصالحیــة چهاردهــم قانــون اساســی ایاالتمتحــده نمیشــوند ،امــا مســتحق
محافظـ�ت قانونـ�ی از دارایـ�ی و حیـ�ات و همچنیـ�ن دارای حقـ�وق برابـ�ر میشـ�وند»( (�M. Nelson, personal com

 .)munication, August 25, 2008برخــاف شــهروندان ،ایــن افــراد مصنوعــی بــه منابــع وســیعی (مالــی ،سیاســی
و ســرمایة انســانی) دسترســی دارنــد کــه محافظــت و امنیــت قانونــی را از طریــق آنهــا طلــب کــرده و از آن دفــاع

میکننــد .عواقــب ایــن نبــود تقــارن اغلــب نقــض حقــوق شــهروندان بــه نفــع شرکتهاســت.

ـازی ســالمندی از طریــق رویکــردی فردگــرا
از نمونههــای اصلــی شــکلگیری شــهرون ِد مصرفکننــده ،کاالییسـ ِ

بــه فراهمســازی خدماتــی اســت کــه بــه كمــك یــک مجموعــة پزشــکی-صنعتی چندمیلیــاردی و انتفاعــی تأمیــن
میشــود ( .)Estes, 1979ایــن نظامهــای ارائهدهنــدة خدمــات کــه توســط متخصصانــی حرف ـهای اداره میشــوند
(گاهــی آنــان را مأمــوران کنتــرل جامعــه خطــاب میکننــد) نقــش ســالمندان را بهعنــوان مصرفکننــده ترویــج

دادهانــد .اقتصاددانــان بــازا ،رقابــت بــازار را دارای مزیــت «انتخــاب» و کارایــی میداننــد .ایــن مســئله ،رتوریــک حاکــم

خصوصیســازان اســت .از شــواهد مخالــف کــه بگذریــم ،درمــورد مفاهیــم و مصداقهــای «انتخــاب واقعــی» و
«کارایــی» در بیمــةخصوصــی و بازارهــای پزشــکی معضالتــی جــدی وجــود دارد (.)Rice, 1997

ذرهگرایــی شــهروند مصرفکننــده کــه اوکانــر ( )1984و دیــن ( )2003درمــورد آن صحبــت میکننــد،

محصــول اصلــی ایدئولوژیهــای مســئولیت فــردی در نظــام ســرمایهداری اســت .درمــورد ســازمان تأمیــن
اجتماعــی ،قــرارداد اجتماعــی بیــش از  ۷۰ســال اســت کــه براســاس تعهــد بــه مســئولیتهای (البتــه محــدود)

ملی-دولتــی منعقــد شــده و معطــوف بــه جامعـهای از شــهروندان اســت کــه بــا حســن نیــت ،در قبــال اطمینــان
دربــارة حداقــل امنیــت مالــی در زمــان ســالمندی بــه ایــن نظــام پــول پرداخــت کردهانــد.

شهروندی و تاریخ بیمة اجتماعی در ایاالتمتحده

مــا تــاش کردهایــم قانونــی طراحــی کنیــم کــه بــه شــهروند متوســط و خانــوادة او در مقابــل

ت دادن شــغل و فقيرشــدن در زمــان ســالمندی حــدی از امنیــت ارائــه دهــد .قانونــی کــه
از دس ـ 
1. Klein v. Board of Tax Supervisors, 282 U.S. 19
2. Artificial person
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نیازهــای انســان را برطــرف و همزمــان بــرای ایاالتمتحــده ســاختاری اقتصــادی بــا آرامــش و
امنیتــی بســیار فراهــم میکنــد (Presidential Statement on Signing the Social Security

)Act, August 14, 1935, from Bernstein & Bernstein, 1988

اگــر فلســفة هدایتگ ـ ِر نظــام ســنتی بیمــة اجتماعــی را بــا جملــة «در ایــن قضیــه مــا همــه بــا

همدیگــر هســتیم» توصیــف کنیــم ،فلســفة هدایتگ ـ ِر جامعــة مالکیــت اینگونــه خواهــد بــود:
«شــما تنهــا هســتید» (.)Obama, 2006, p. 178

شــهروندی از بهتریــن هدیههــای محبوبــی اســت کــه دولــت ایاالتمتحــده میتوانــد اعطــا کنــد
و مهمتریــن مزایایــی اســت کــه خدمــات مهاجرتــی و شــهروندی ایاالتمتحــده 1میتوانــد اعطــا

کنــد (2008, from:

United States Citizenship and Immigration Services [USCIS],

)www.uscis.gov

تحلیــل تاریــخ برنامههــای بیمــة اجتماعــی در ایاالتمتحــده از  ۱۹۳۰تــا اوایــل دهــة  ،۸۰رونــد مشــخصی

از بســط و گســترش مرزهــای شــهروندی را نشــان میدهــد ،امــا بــا شــروع ریاســت جمهــوری ریــگان 2ایــن

رون ـ ِد گســترشیابی بــا تالشهایــی بــراي انقبــاض مرزهــای شــهروندی خاتمــه یافــت ( .)Estes, 1991ایــن

انبســاطها و انقباضهــا بــر دو محــور رخ دادهانــد :انــواع گوناگــون افــرادی کــه شــهروند تلقــی میشــوند (در
بافتــار دسترســی بــه پرداختهــای اســتحقاقی )3و دامنــة خدماتــی کــه برنامههــای بیمــة اجتماعــی را تشــکیل

میدهنــد (کــه ممکــن اســت شــهروندان آنهــا را بهمثابــه پرداخــت اســتحقاقی تقاضــا کننــد).

ن اجتماعــی و مدیکــر ،روندهــای بســط مرزهــای
در ایــن بخــش بــا اســتفاده از تاریخچــة برنامههــای تأمیـ 

شــهروندی را براســاس ایــن دو محــور توصیــف خواهیــم کــرد .افــزون بــر ایــن ،سیاسـتهای معاصــر ریــگان و

دولــت دوم بــوش را بهمثابــه نمودهایــی از تــاش بــرای تضعیــف و عقبرانــدن مرزهــای شــهروندی بــه نفــع
آرمــان فلســفة لیبرتار َیــن بررســی میکنیــم؛ ایــن آرمــان انســان اقتصــادی 4اتمیشــدهای اســت کــه بهدنبــال

بیشــترین ســود در بــازار آزاد اســت.

1. United States Citizenship and Immigration Services
2. Reagan
3. Entitlements
4. Homo Economus
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بیمة اجتماعی در آمریکا پیش از ۱۹۳۵

معمــو ًال بیمــة غرامــت کارگــران را نخســتین برنامــة بیمــة اجتماعــی در آمریــکا میداننــد .اولیــن ایالتــی کــه
آن را اجــرا کــرد ،ویســکونزین 1در ســال  ۱۹۱۱بــود ،امــا ایــن برنامــه نخســت در ســطح ایالتــی 2اجــرا شــد.

از آنجــا کــه فصــل حاضــر ،مربــوط بــه شــهروندی در ســطح ملــی اســت ،مــا تحلیلهــای خــود را از زمــان

ایجــاد بیمــة ســالمندی تحــت برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال  ۱۹۳۵آغــاز میکنیــم.

پیــش از ایجــاد برنامــة رســمی و ملــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ســال  ،۱۹۳۵کارگــران در

ایاالتمتحــده ،درمــورد امنیــت در زمــان ســالمندی ،بیــکاری ،بیمــاری یــا معلولیــت حیــن کار ،مــرگ

یکــی از والدیــن یــا مــرگ همســر ،جــز تکیــه بــر خانــواده و دیــن هیــچ تضمیــن قانونــی یــا چشمداشــت
فرهنگــی دربــارة امنیــت اقتصــادی نداشــتند ،امــا برخــی کارگــران از طریــق عضویــت در انجمنهــای

اخــوت (کــه بيشــتر آنهــا امــروزه هــم وجــود دارنــد؛ ماننــد کلــوب کیوانیــز ،آد فلــوز (بــه معنــی «عجیــب

غریبهــا») ،فراماســونها و الکهــا 3براســاس بیمههــای بازنشســتگی نظامــی یــا کارفرما-پشــتیبان،
یــا از طریــق برنامههــای دولتــی مســاعدت ســالمندی بــه چنیــن امنیتــی دسترســی داشــتند

.)2003

(DeWitt,

دسترســی بــه ایــن مزایــا ناعادالنــه بــود .درنتیجــه بیــن افــرادی کــه دسترســی داشــتند و افــرادی کــه

دسترســی نداشــتند تبعیضهــای زیــادی وجــود داشــت (.)Social Security Administration, 2008a
اعضــای انجمنهــای اخــوت و بیمههــای کارفرما-پشــتیبان (اگــر اص ـ ً
ا وجــود داشــتند) بــا در نظــر گرفتــن

خصوصیــات اجتماعــی و شــغلی متفاوتــی انتخــاب میشــدند.

افــزون بــر ایــن ،دسترســی بــه برنامههــای مســاعدتی ســالمندی در هــر ایالــت ،بــه ســخاوت مزایــای

ارائهشــده و ایــن نکتــه بســتگی داشــت کــه آیــا آن ایالــت چنیــن برنام ـهای را برقــرار میکنــد ،اگــر آری،

چــه زمانــی؟ آیــا بخشهــا و توابــع میتوانســتند ایــن برنامــه و میــزان ســخاوت مزایــای آن را انتخــاب

1. Wisconsin

 .2حتــی امــروزه بــا اینکــه برنامــة فــدرال غرامــت کارکنــان ( ،)Federal Employees’ Compensation Programبرنامــة فــدرال
بیمــاری شــغلی کارکنــان ( ،)Federal Employees’ Occupational Illness Programبرنامــة غرامــت کارگــران Longshore
 ،and Harborو برنامــة مزایــای کارگــران معــدن ( )Black Lung Benefits Programمســتثنا شــدهاند و توســط ادارة غرامــت کارگران
در وزارت کارمدیریــت میشــوند ،برنامــة غرامــت کارگــران همچــون یــک برنامــة تســهیم ریســک و مزایــا در ســطح ایالتــی مدیریــت میشــود
(.).U.S. Department of Labor, n.d
3. The Kiwanis Club, the Odd Fellows, the Freemasons, the Elks
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کننــد1؟ ایــن برنامههــا تنهــا در صــورت نداشــتن فرزنــد یــا بســتگانی کــه از آنهــا حمایــت مالــی کننــد،

مســاعدت درآمــدی ارائــه میکردنــد .واجدشــرایط بــودن ایــن برنامههــا در صورتــی لغــو میشــد کــه
شــخص خانــوادة خــود را تــرک کنــد ،تکدیگــری کنــد یــا در زنــدان یــا کمــپ حبــس شــود (Armstrong

 .)et al., 1935برخــاف تأمیــن اجتماعــی ،ایــن برنامههــای دولتــی مســاعدت ســالمندی ،تضمینــی فراگیــر
بــرای مســاعدت درآمــد در زمــان ســالمندی نبودنــد.

بسط شهروندی در برنامههای بیمة اجتماعی در آمریکا ()۱۹80-۱۹35

ن اجتماعــی دسترســی داشــتند.
براســاس اســتانداردهای معاصــر ،تعــداد محــدودی از مــردم بــه مزایــای تأمیـ 

ن اجتماعــی در ســال  ۱۹۳۵صــورت گرفــت .ایــن برنامــه زمانــی معرفی
ایــن محدودیــت براســاس قانــون تأمیـ 
شــد کــه وجــوه خاصــی از زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی (ماننــد خانــوادهای بــا یــک منبــع درآمــد کــه در
آن مــرد نــانآور اســت) بــه نظــر هنجارمنــد و درســت میرســید ( .)Zones, Estes & Binney, 1987هــدف

ـای اقتصــادی بــود کــه ســرمایهداری صنعتــی بــه بــار
نخســتین مصوبــة تأمی ـ 
ـران ناامنیهـ ِ
ن اجتماعــی جبـ ِ

ن اجتماعــی برنام ـهای بــود کــه در آن کارگــران صنعتــی و بازرگانــی بــا پرداخــت مبالغــی از
آورده بــود .تأمی ـ 
مزایــای بازنشســتگی برخــوردار میشــدند ()Berkowit & McQuaid, 1998؛ البتــه برخــی طبقــات کارگــر

از جملــه کارگــران خانگــی 2و کارگــران کشــاورزی-کارهایی کــه سیاهپوســتان بيشــتر انجــام میدادنــد-از
مشــارکت در برنامــه محــروم بودنــد ( .)Achenbaum, 1986; Poole, 2006; Quadagno, 1994میتــوان

چنیــن پنداشــت کــه ،از آنجــا کــه تنهــا حــدود  ۶۰درصـ ِد جمعیــت تحــت پوشــش قانــون اولیــه بودند و شــمول
برنامــة تأمیــن اجتماعــی فراگیــر نبــود ،ایــن برنامــه بــرای تبدیلشــدن بــه یــک بیمــة اجتماعــی واقعــی بــه
فرصــت بیشــتري نیــاز داشــت (.)McGill & Brown, 2005

در ســال  ۱۹۳۹پیــش از پرداخــت نخســتین مزایــا ،دو گــروه جدیــد بــه افــرادی کــه میتوانســتند حقبیمــه

ن اجتماعــی را دریافــت کننــد اضافــه شــد .اولیــن گــروه نشــاندهندة بســط حــق
پرداخــت کــرده و مزایــای تأمیـ 
 .1آریزونــا و آالســکا (در آن زمــان بخــش کمجمعیتــی بــود کــه هنــوز بــه شــکل ایالــت در نیامــده بــود) نخســتین بخشهایــی بودنــد کــه در
ســال  1915برنامــة مســاعدت ســالمندی را تصویــب کردنــد ،امــا قانــون آریزونــا بعدهــا مخالــف بــا قانــون اساســی تشــخیص داده شــد .تــا ســال
 1928فقــط پنــج برنامــه از ایــن نــوع در ایاالتمتحــده وجــود داشــت :کلــرادو ،کنتاکــی ،مریلنــد ،مونتانــا ،نــوادا ،ویسکانســین ،و آالســکا .تــا ســال
 ،1943ایــن رقــم بــه  30رســید (شــامل  28ایالــت و  2بخــش کمجمعیــت) ،امــا احتمــا ًال یــک چهــارم ایــن برنامههــا بخشهایزیرمجموعــه را
مجبــور بــه مشــارکت نمیکردنــد .در ســال  1934نیــز ،میــزان متوســط مزایــا بســیار متفــاوت بــود (از  6/13دالر در ایندیانــا تــا  29/90در مریلنــد)،
همانطــور کــه تعــداد مزایابگیــران بســیار تفــاوت میپذیرفــت .در افراطیتریــن حالــت نیــز 51228 ،نفــر در نیویــورک مزایــا دریافــت کردنــد،
امــا در هیچکــس در کنتاکــی و ویرجینیــای غربــی دریافتـیای نداشــت (.)Armstrong et al., 1935
2. Domestic workers.
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شــهروندی اجتماعــی از نظــر گروههــای مشــمول بــود .امــکان دسترســی بــه مزایــای ســالمندی ،بــه همســران و
فرزنــدان کارگــران اعطــا شــد کــه پیــش از ایــن حائــز شــرایط نبودنــد .گــروه دوم نشــاندهندة بســط شــهروندی
از نظــر مزایــای موجــود در برنامههــای بیمــة اجتماعــی بــود؛ همــان گــروه مزایابگیــر اول اکنــون میتوانســتند

عــاوه بــر مزایــای بازنشســتگی ،مزایــای مــرگ نابهنــگام کارگــر را نیــز دریافــت کننــد .همانطــور کــه در
ن اجتماعــی در ســال  ۱۹۳۵مقــرر شــد ،خانــوادة کارگــر میتوانــد در صــورت
نخســتین مصوبــة قانــون تأمی ـ 

مــرگ او ،کل پرداختهــای او بــه ایــن برنامــه را بهطــور یکجــا 1دریافــت کنــد (Berkowitz & McQuaid,

.)1988, p. 135

«اصل قــراردادی-
هــر تغییــری کــه در نتیجــة اصالحــات ســال  ۱۹۳۹ایجــاد شــد ،نشــاندهندة دورشــدن از
ِ

مشــارکتی »2اولیــة برنامــة تأمیــن اجتماعــی و حرکــت بــه ســمت سیاســت خانوادهمحــور بــود؛ سیاســتی کــه
در آن دولــت فــدرال بــه میــزان اندکــی مســئولیت مســتمر کارگــر در قبــال وضعیــت اقتصــادی خانــوادهاش را

میپذیرفــت .طبــق گفتههــای آر .ای هوهــاس 3ایــن تغییــر نشــاندهندة جایــگاه منحصربهفــرد دولــت فــدرال
ـری آکچوئریــال» بــود.
(بهمثابــه بیمهگــر عمومــی) بــرای توجــه بیشــتر بــه «کفایــت» بــه جــای «برابـ ِ

اصالحــات ســال  ۱۹۵۰بــاز هــم موجــب بســط مرزهــای شــهروندی شــد .طــی ایــن اصالحــات ،کارگــران

کشــاورزی و خویشفرمــا نیــز مشــمول شــدند .ده میلیــون کارگــری کــه پیــش از ایــن مشــمول نبودنــد
بــه برنامــه اضافــه شــدند ( .)Cohen & Meyers, 1950مشــمولیت آنهــا در برنامــه نشــاندهندة مفهومــی

گســترده از شــهروندی اســت؛ زيــرا نهتنهــا بــرای کارگــران کارخانههــا بلکــه بــرای کشــاورزان و کارفرمایــان

کسـبوکارهای کوچــک دسترســی بــه امنیــت درآمــدی را امکانپذیــر کــرد .از نظــر سیاســی ،ایــن اصالحــات
محبوبیــت برنامــه را افزایــش داد؛ زیــرا بــا افزایــش تعــداد افــرادی کــه حقبیمــه پرداخــت میکردنــد ،تعــداد

افــرادی کــه میتوانســتند در زمــان نیــاز مزایــا دریافــت کننــد نیــز افزایــش پیــدا کــرد.

ـات مــورد انتظــار مــردم ،شــهروندی را بســط داد.
افــزون بــر ایــن ،اصالحــات ســال  ۱۹۵۰از نظــر خدمـ ِ

ن اجتماعــی ماهانــه همــان مزایایــی را دریافــت میکردنــد کــه روز
پیــش از ایــن اصالحــات ،مزایابگیــران تأمیـ 
ن اجتماعــی مزایــای بازنشســتگی
اول دریافــت کردنــد؛ بــراي مثــال ،ایــدا میفولــر( 4اولیــن نفــری کــه از تأمیـ 
1. Lump-Sum
2. Contributory-Contractual Principle
3. R. A. Hohaus
4. Ida May Fuller
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دریافــت کــرد) حتــی پــس از گذشــت  ۱۰ســال ،تغییــری در میــزان مزایــای دریافتـیاش ۲۲.۵۴ ،دالر در مــاه،

ن اجتماعــی براســاس تــورم (نــرخ
ایجــاد نشــد ( .)DeWitt, 2003اصالحــات  ۱۹۵۰موجــب شــد حقــوق تأمی ـ 

تــورم محاسبهشــده تــا ســال  )۱۹۴۰افزایــش یابــد ( .)Cohen & Meyers, 1950ایــن امــر نیــز موجــب افزایــش
محبوبیــت برنامــه شــد .نهتنهــا افــراد بیشــتری واجدشــرایط مزایــا شــدند ،بلکــه میــزان مزایــا در مقایســه بــا

برنامههــای رقیــب ،یعنــی برنامههــای دولتــی مســاعدت ســالمندی مطلوبتــر بــود.

از ســال  ۱۹۴۵تــا  ،۱۹۶۰افــراد ازکارافتــاده هــم بهتدریــج مشــمول مزایــا شــدند؛ از ایــنرو مرزهــای

شــهروندی نیــز گســتردهتر شــد .نخســت ،بــا اصالحــات ســال  ۱۹۵۰کارگرانــی کــه دچــار ازکارافتادگــی دائــم
بودنــد ،در «تعلیــق ازکارافتادگــی »1قــرار میگرفتنــد .ایــن تعلیــق ماننــد بیمــة ازکارافتادگــی نبــود ،امــا بــه

کارگــران اجــازه م ـیداد تــا زمــان بازنشســتگی اعتبــار شــغلی خــود را حفــظ کننــد و بــه مســتمری دسترســی

بیابنــد .دوم اينكــه کارگرانــی کــه بیــش از  ۵۰ســال ســن و ازکارافتادگــی دائــم داشــتند نیــز میتوانســتند بــه
مزایــای مکتســب خــود دسترســی داشــته باشــند .تــا ســال  ۱۹۶۰در برنامــة تأمیــن اجتماعــی ،برنامـهای بــرای
پوشــش کارگــران ازکارافتــاده و خانوادههــای آنهــا وجــود نداشــت .بــا هرکــدام از ایــن اصالحــات ،مرزهــای

شــهروندی بهتدریــج بســط یافــت .پذیــرش اینکــه ممکــن اســت قابلیــت کارکــردن محــدود شــود و اینکــه
افــراد داراي ایــن محدودیــت «ابــدی» حــق دسترســی بــه امنیــت درآمــدی را دارنــد ،اگرچــه هنــوز بــه مفهــوم

شــهروند کارگــر بســتگی دارد ،حاکــی از گــذاری در سیاســت بیمــة اجتماعــی در آمریکاســت.

همچنيــن مرزهــای شــهروندی از نظر ســنی کــه فــرد در آن میتوانــد درخواســت «بازنشســتگی زودهنگام»2

کنــد نیــز گســترش یافــت .بازنشســتگی زودهنــگام بدیــن معنــی اســت کــه کارگــر اجــازه دارد تــرک نیــروی کار

را تــرک کنــد ،امــا همچنــان از مزایــا بهرهمنــد بمانــد؛ اگرچــه میــزان مزایــا ممکــن اســت کاهــش یابــد .در ســال

 ۱۹۵۶زنــان میتوانســتند در  ۶۲ســالگی (بــا کاهــش مزایــا) بازنشســته شــوند .تــا پیــش از  ۱۹۶۱ایــن فرصــت
بــه مــردان نیــز داده شــد .ایــن فرصتهــا ،بهرغــم تفــاوت زمانــی ،نشــاندهندة بازتعریــف مفهــوم شــهروندی
اســت .در ایــن بازتعریــف بــه کارگــر فرصــت خــروج از نیــروی کار بــه همــراه چشمداشــت امنیــت درآمــدی داده

شــده اســت؛ البتــه بــا کســر مقــداری از مزایــای کامــل.

تــا آن زمــان از تاریــخ ایاالتمتحــده ،تمرکــز اصلــی بیمــة اجتماعــی بــر امنیــت درآمــدی بــود .در ســال

1. Disability freeze
2. Early Retirement
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 ۱۹۶۵بــا تصویــب قانــون مدیکــر ،بیمــة اجتماعــی بــه ایجــاد امنیــت ســامتی در ســالمندی نیــز بســط یافــت.

1

از دیــدگاه شــهروندی ،مدیکــر خــروج از رونــد کنــد دربرگیرندگــی افــراد بیشــتر ،در برنامههــای موجــود بــود.

مدیکــر مزایایــی را اضافــه کــرد کــه گروهــی منتخــب از شــهروندان (افــراد  ۶۵ســال و بیشــتر) بــه آن دسترســی

داشــته باشــند .افــزون بــر ایــن ،بهجــز بــرای یــک گــروه از شــهروندان ،مدیکــر اولیــن گام موفــق در پوشــش
ملــی خدمــات درمانــی در ایاالتمتحــده بــود.

پیــش از تصویــب مدیكــر ،ســه تــاش دیگــر بــرای تصویــب برنامــة ملــي ســامت در آمریــکا انجــام شــده

بــود کــه هیچکــدام بــه موفقــت نرســيد 2.طرفــداران طــرح بیمــة ملــی ســامت ،از شکسـتهای پیشــین درس

گرفتــه بودنــد و رویکــردی راهبــردی پیــش گرفتنــد ( .)Marmor, 1973آنهــا برنامـهای پیشــنهاد کردنــد کــه:
 -۱پوشــش را بــه ســالمندانی محــدود کنــد کــه «بیمارتــر ،فقیرتــر و دارای بیمــة کمتــری» نســبت بــه دیگــر

گروههــا باشــند ()Oberlander, 2003, 2003 pp. 23, endnote 42؛  -۲از تجــارب مدیریتــی و سیاســی موجــود
درمــورد برنامــة تأمیــن اجتماعــی اســتفاده کردنــد؛ و  -۳دامنــة خدمــات اجبــاری را بــه پوشــش بیمارســتانی

محــدود کردنــد .)Oberlander, 2003( 3پــس از تصویــب مدیكــر ،رئیسجمهــور جانســون اعــام کــرد:

ســالمندان دیگــر از معجــزة درمانــی داروهــای مــدرن محــروم نخواهنــد مانــد .دیگــر بیمــاری موجــب از بین

رفتــن پساندازهایــی کــه بــا احتیــاط در طــول زندگــی خــود کنــار گذاشــتهاند تــا بتواننــد از کرامــت در زمــان

ســالمندی لــذت ببرنــد ،نخواهــد شــد .دیگــر خانوادههــای جــوان بهدليــل عمــل بــه الزامــات اخالقــی و ژرف

خــود ،شــاهد از بیــن رفتــن درآمدهایشــان نخواهنــد بــود (.)Sundquist, 1968, p.321

ـین ســالمندان از مراقبتهــای پزشــکی را
توصیــف جانســون از مدیکــر بهعنــوان متضــا ِد «محرومیــت» پیشـ ِ

میتــوان پذیــرش ایــن نکتــه دانســت کــه دسترســی بــه امنیــت ســامتی بخشــی از انتظارات شــهروندی اســت.
ایــن انتظــار در ایــن مــورد تنهــا شــامل ســالمندان میشــود .افــزون بــر ایــن ،جانســون مدیکــر را بهعنــوان
برنام ـهای چارچوببنــدی میکنــد کــه خدمــات را مســتقیم ًا بــه ســالمندان ارائــه میدهــد .بــا ایــن کار نهتنهــا

 .1دیگــر برنامــة مهــم ،یعنــی مدیکیــد ،در ســال  1965تصویــب شــد .بــا ایــن حــال ،چــون ایــن برنامــه از نــوع مبتنــی بــر آزمــون وســع اســت،
یــک برنامــة بیمــة اجتماعــی نیســت ،بلکــه یــک برنامــة «رفاهــی» اســت و در ایــن فصــل بــدان پرداختــه نمیشــود.
 .2بیمــة ملــی ســامت ( ،)National health insuranceبهمنظــور افزایــش احتمــال تصویــب الیحــه ،از الیحــة پیشــنهادی برنامــة تأمیــن
ـون
اجتماعــی حــذف شــد .مخالفــت شــدید  AMAموجــب شکســت تالشهــای بعــدی بــرای تصویــب بیمــة ســامت ملــی در ســال ( 1943قانـ ِ
 )Wagner-Murray-Dingellو برنامههــای پیشــنهادی دیگــر در دورة ریاسـتجمهوری ترومــن شــد.
 .3بخــش  Bبرنامــة مدیکــر نیــز کــه در همیــن دوره معرفــی شــد ،اختیــاری بــود .مشــارکتکنندگان واجدشــرایط ثبتنــام میکردنــد و
حقبیمـهای ماهانــه را بــرای دسترســی بــه بیمــة هزینههــای پزشــکی پرداخــت میکردنــد .هنگامــی کــه ایــن مزایــا پیشــنهاد شــد 90 ،درصــد
واجــدان شــرایط ثبتنــام کردنــد (.)O’Sullivan, 2008
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از رفــاه اقتصــادی خــود افــراد ،بلکــه خانوادههــای آنهــا نیــز محافظــت میشــود .مدیکــر از طریــق گســترش

خدماتــی کــه شــهروندان بــه آن دسترســی دارنــد ،ســعی دارد وابســتگی اجتماعــی و اقتصــادی میاننســلی بــرای

خانــواده و جامعــه را تثبیــت کنــد.

شــایان ذکــر اســت بــا وجــود توفیــق مدیکــر بهعنــوان بیمــة ملــی ســامت در ایاالتمتحــده ،تأمیــن ســامت

بــرای تمامــی آمریکاییهــا جــزء حقــوق شــهروندی بــه حســاب نمیآیــد؛ البتــه طراحــان مدیکــر امیــدوار بودنــد

ایــن برنامــه قدمــی در راســتای گســترش برنامــة ملــی ســامت بــردارد و از تضمیــن خدمــات بــرای ســالمندان بــه

تضمیــن خدمــات بــرای تمامــی آمریکاییهــا حرکــت کنــد و بدینشــکل شــهروندی را گســترش دهــد .بــه گفتــة
رابــرت بــال« :همــة مــا بیمــة ســالمندان را یــک عقبنشــینی دیدیــم ...مــا از مدیکــر انتظــار داشــتیم اولیــن گام

در راســتای بیمــة ســامت ملــی و فراگیــر باشــد .)1995, pp. 62–63( »...تجربــة آمریــکا از ســال  ۱۹۶۵بــه بعــد،

ممکــن اســت خــاف خوشبینــی رابــرت بــال باشــد ،امــا یــادآوری اینکــه بیــن ســالهای  ۱۹۵۴و  ۱۹۶۰بیمــة
ازکارافتادگــی نیــز مســیری مشــابه را طــی کــرد ،اهمیــت بســیاری دارد (.)Berkowitz & McQuaid, 1988

در ســال  ،۱۹۷۲در بافتــار بیمــة اجتماعــی آمریــکا شــهروندی بــه دو شــیوه بســط یافــت کــه یکــی مربــوط

ن اجتماعــی و دیگــری مربــوط بــه مدیکــر بــود .تــا پيــش از ســال  ۱۹۷۲افزایــش در مزایــای تأمیـن
بــه تأمیـ 
اجتماعــی بایــد از نظــر «نیــاز» در مجلــس تأییــد ميشــد؛ همانطــور کــه درمــورد اولیــن افزایــش در مزایــا

ن اجتماعــی در ســال  ۱۹۷۲شــامل ســازوکاری خــودکار بــرای
در ســال  ۱۹۵۰رخ داد؛ البتــه اصالحــات تأمی ـ 

تعدیــل مزایــا براســاس هزینــة معــاش ( )COLAsدرمــورد مزایایــی بــود کــه از ســال  ۱۹۷۵آغــاز شــد .مرزهــای
شــهروندی در برنامههــای بیمــة اجتماعــی آمریــکا شــامل شــکل جدیــدی از خدمــات شــد؛ بــر ايــن اســاس
اکنــون شــهروندان میتواننــد امنیتــی بــرای درآمــد خــود داشــته باشــند؛ نهتنهــا بــه شــکل درآمــدی ثابــت

1

بلکــه در غالــب درآمــدی کــه بــا رشــد اقتصــاد ملــی هماهنــگ خواهــد بــود.

همچنیــن در ســال  ۱۹۷۲افــراد مبتــا بــه ازکارافتادگــی دائــم و نارســايی کلیــوی ( )ESRDواجدشــرایط

مدیکــر شــدند .در مقابــل تغییــرات برنامــة تأمیــن اجتماعــی ،گروههــای جدیــدی از مــردم واجدشــرایط شــدند.

افــرادی کــه نارســايی کلیــوی داشــتند ،تنهــا بــا ارائــة مدرکــی دال بــر نیــاز مبــرم آنهــا ،در رتبهبنــدی جدیــدی
از شــهروندی قــرار گرفتنــد ،امــا مزایــای جدیــد بــرای افــرادی بــا ازکارافتادگــی دائــم مشــروط بــود .اصالحــات

ســال  ،۱۹۷۲الزامــی را بــه وجــود آورد کــه ایــن افــراد دو ســال پــس از دریافــت مزایــای ازکارافتادگــی تأمیـن
اجتماعــی از مزایــای مدیکــر بهرهمنــد شــوند.

1. Fixed Income
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محدودکردن شهروندی در برنامههای بیمة اجتماعی در آمریکا؛ از  ۱۹۸۰تاکنون

تغییــرات دوگانــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر در ســال  ،1972بــه اَ
شــکال مختلــف حاکــی از پایــان دورة
ِ

گســترش تدریجــی خدماتــی کــه شــهروندان از برنامههــای بیمــة اجتماعــی توقع داشــتند و همچنين گســترش
تدریجــی گروههــای واجدشــرایط دریافــت ایــن خدمــات بــود .در اواخــر  ۱۹۷۰و  ،۱۹۸۰کــه سیاســتهای

مداخلـهای بــر هزینههــای روبــه افزایــش درمانــی متمرکــز شــد ،ایــن خوشبینــی بــه مدیکــر کــه بتوانــد گام
نخســت در ایجــاد امنیــت ســامتی بــرای تمــام آمریکاییهــا باشــد ،بهســرعت از بیــن رفــت .بــا نــگاه بــه

تاریخچــة مدیکــر از ســال  ۱۹۸۰تــا کنــون میتــوان دیــد کــه هیــچ گــروه جدیــدی بــه ایــن برنامــه دسترســی
پیــدا نکردهانــد .درنتیجــه ،آخریــن افزایــش گروههــای واجدشــرایط برنامههــای بیمــة اجتماعــی آمریــکا در

ســال  ۱۹۷۹رخ داد .در بخــش قبــل درمــورد دورهای بحــث شــد کــه دورة گســترش مرزهــای شــهروندی بــه
برنامههــای بیمــة اجتماعــی در آمریــکا بــود ،امــا اکنــون بحــث درمــورد دورهای اســت کــه در آن تالشهــای
بســیار بــرای محدودکــردن مرزهــای شــهروندی در بیمــة اجتماعــی در آمریــکا رخ داده اســت.

ن اجتماعــی بــود .ایــن اصالحــات
دلیــل اصالحــات ســال  ،۱۹۷۷پیشبینــی کســریهای اقتصــادی در تأمیـ 

هــم درصــد حقبیمــة برنامــة تأمیــن اجتماعــی را افزایــش داد کــه بهصــورت مالیــات بــر حقــوق و دســتمزد
دریافــت میشــد و هــم بــر حداکثــر دســتمزدهایی کــه مشــمول ایــن مالیــات بودنــد ،افــزود .اگرچــه ممکــن

اســت ایــن تغییــرات موجــب افزایــش «هزینههــا»ی شــهروندی اجتماعــی شــده باشــد ،از نظــر مالــی وابســتگی

متقابلــی را افزايــش داده کــه بــا ایــن نــوع شــهروندی همــراه اســت .تحــت تأثیــر ایــن امــر ،مــردم بیشــتر بــه
برنامــة تأمیــن اجتماعــی کــه مبتنــی بــر «تــوازن درآمد-هزینــه »1بــود حقبیمــه پرداخــت میکردنــد ،تــا از

ســطوح مزایــای کنونــی و آتــی محافظــت کننــد .افــزون بــر ایــن ،اصالحــات ســال  ۱۹۷۷شــیوههای محاســبة
تعدیــل مزایــا براســاس هزینــة معــاش را تغییــر داد (.)Achenbaum,1986; DeWitt, 2003

در دهــة  ،۸۰نگرانیهــا درمــورد تأمیــن هزینههــای مزایــای ازکارافتــادگان ،موجــب بازنگریهایــی در

واجدشــرایط شــدن بــرای ایــن نــوع مزایــا شــد .افــرادی کــه بــرای اعمــال ایــن بازنگریهــا گمــارده شــده

بودنــد ،نتوانســتند بهطــور کامــل آنهــا را اعمــال کننــد .تــا ســال  ۱۹۸۳اعمــال ایــن بازنگریهــا متوقــف و در

ســال  ۱۹۸۴قانــون اصــاح مزایــای ازکارافتادگــی 2تصویــب شــد (.)DeWitt, 2003

از نظــر شــهروندی ،ایــن بازنگریهــا پیامــد تالشهایــی نهادینهشــده بــرای تحدی ـ ِد دسترســی «افــرادی
1. Pay-as-you-go
2. Disability Benefits Reform Act
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بــا معلولیتهــای دائــم» بــود .دبــورا اســتون )۱۹۸۴( 1شــرح میدهــد کــه قــرار اســت تعــداد افــرادی کــه بــه

ایــن خدمــات دســت مييابنــد ،از طریــق تعریــف بالینــی معلولیــت کــه براســاس آن بررسـیهای اولیــه بــرای

ارائــة مزایــا انجــام ميشــود و اســتفاده از پزشــکان و دیگــر متخصصــان پزشــکی بهمثابــه دروازهبــان 2محــدود

ـن» بخشــی
شــود .افــزون بــر ایــن ،بازنگریهــای مســتمر در ایــن مــورد حاکــی از تــاش بــرای «بیــرون انداختـ ِ

از معلــوالن از ایــن حیطــة حمایتــی اســت.

اصالحــات ســال  ۱۹۸۳تأمیــن اجتماعــی ،بــا وجــود تغییراتــی کــه خدمات را بــه افراد واجدشــرایط گســترش

ن اجتماعــی بــود .بــرای نمونــه ،ایــن اصالحــات بــه «زنــان
داد ،تــداوم تحدیــد مرزهــای شــهروندی در تأمی ـ 
یــا مــردان بیهمســر و ازکارافتــاده»« ،مطلقههــای بازمانــده و ازکارافتــاده» و «مطلقههــای بازمانــده» اجــازة
دریافــت مزایــا پــس از ازدواج مجــدد را بعــد از ســن معیــن ( ۵۰ســال بــه بــاال درصــورت ازکارافتادگــی و ۶۰

ســال بــه بــاال بــدون ازکارافتادگــی) 3اعطــا کــرد .همچنیــن ایــن اصالحــات بــه مطلقههــا 4اجــازه مـيداد کــه

حتــی اگــر همســر قبلیشــان بازنشســته نشــده باشــد از مزایــا اســتفاده كنند(منــوط بــه کاهــش مزایــا ماننــد
مــورد بازنشســتگی زودهنــگام) .بــرای زنــان و مردانــی کــه همســر خــود را از دســت داده و پیــش از  ۶۰ســالگی

واجدشــرایط دریافــت مزایــا بودنــد ،همچنیــن افــرادی کــه همسرانشــان پیــش از اســتحقاق دریافــت مزایــا و قبل
از  ۶۲ســالگی فــوت شــده بودنــد ،مزایــا افزایــش داده میشــد (]Social Security Administration [SSA

.)Office of Legislation & Congressional Affairs, 1984

بهطورکلــی ،اصالحــات ســال  ،۱۹۸۳بــا خــارج کــردن افــرادی کــه تحــت قوانیــن پیشــین واجدشــرایط

بودنــد ،مرزهــای شــهروندی در برنامههــای بیمــة اجتماعــی را دوبــاره تعییــن کــرد تــا گروههــای جدیــدی را
ن اجتماعــی دریافــت
وارد کنــد .ایــن اصالحــات ،ســنی را کــه بیمهشــدگان میتواننــد مزایــای کامــل از تأمی ـ 

کننــد بهتدریــج از  ۶۵ســال بــه  ۶۷ســال (بســته بــه ســال تولــد فــرد) افزایــش داد .افــزون بــر ایــن ،اگرچــه
شــهروندان در  ۶۲ســالگی هنــوز میتواننــد بــه مزایــا دسترســی داشــته باشــند ،ایــن اصالحــات مجــازات
دسترســی بــه ایــن مزایــا در «ســن کمتــر» را تشــدید کــرد .بــر ايــن اســاس ،شــهروندی در هــردو مــورد محــدود

شــده اســت (.)SSA Office of Legislation & Congressional Affairs, 1984

1. Deborah Stone
2. gatekeeper

 .3مزایــا بــرای بیوهمــردان و بیوهزنــان ازکارافتــاده ،همســران بازمانــدة مطلقــه و ازکارافتــاده ،درصورتــی محفــوظ اســت کــه بعــد از  50ســالگی
ازدواج کننــد ( .)SSA, 2008bمزایــا بــرای همســران بازمانــده و همســران بازمانــده و مطلقــه ،در صــورت ازدواج پــس از  60ســالگی محفــوظ
اســت (.)SSA, 2008c
 .4درصورتی که  62ساله یا بیشتر باشند ،سابقة  10سال ازدواج و دستکم  2سال طالق داشته باشند.
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تعدیــل مزایــا براســاس هزینــة معــاش نیــز در ســال  ۱۹۸۳تغییــر یافــت كــه ایــن تغییــر حاکــی از کاهــش

بالقــوة میــزان امنیــت درآمــدی شــهروندان واجدشــرایط بــود .اگرچــه تعدیــل مزایــا براســاس هزینــة معــاش در

ن اجتماعــی ســالمندان آمریکایــی را بــه میزانــی افزایــش
اصالحــات ســال  ۱۹۷۲میخواســت مزایــای تأمی ـ 
دهــد کــه بــا افزایــش قیمــت کاال و خدمــات هماهنــگ باشــد ،امــا اصالحــات ســال  1983نشــان داد افــرادی

کــه واجدشــرایط کســب امنیــت درآمــدی بودنــد ،میپنداشــتند ایــن نــوع تعدیــل مزایــا نســبت بــه قبــل تأثیــر
کمتــری در حفــظ درآمــد دارد (.)SSA Office of Legislation & Congressional Affairs, 1984

قانــون پوشــش حــوادث فاجعهآمیــز مدیکــر 1نمون ـهای بینظیــر از تحدیــد مرزهــای شــهروندی در بافتــار

بیمــة اجتماعــی اســت .ایــن قانــون در مــاه جــوالی ســال  ۱۹۸۸بــه تصویــب رســید و یــک ســال بعــد در مــاه
نوامبــر ســال  ۱۹۸۹لغــو شــد .ایــن قانــون ،خدمــات موجــود بــرای مزایابگیــران مدیكــر را بیــش از پیــش و بــه
ت اســت از حــذف پرداختهــای
میــزان زيــادي گســترش داد .تغییراتــی کــه بــا ایــن قانــون همــراه بــود عبــار 

مشــترک 2بیمارســتانی بــرای بســتری بــه مــدت بیــش از  ۶۰روز ،محدودکــردن کســورات 3بخــش الــف مدیکــر

4

(تــا  ۵۶۰دالر در ســال) ،تعییــن ســقف کســورات ســاالنه در بخــش ب مدیکــر ( ۱۳۷۰دالر) و معرفــی تدریجــی
برنامــة نســخههای دارویــی کــه تاریــخ آغــاز آن ژانویــة  ۱۹۹۱تعییــن شــده بــود؛ البتــه ایــن مزایــای جدیــد،

ماننــد گســترش خدمــات پیشــین نبــود.

افزایــش در مزایــا از طریــق افزایــش ســقف حقــوق و دســتمزد مشــمول مالیــات بــرای همــه تأمینمالــی

نشــد ،بلکــه در وهلــة نخســت از طریــق افزایــش در مالیــات ویــژهای (بــا عنــوان حقبیمــة مکمــل )5بــر درآمــد
افــراد مزایابگیر-همــان ســالمندان-صورت گرفــت .ایــن امــر از نظــر سیاســتی بــه دو دلیــل مشکلســاز بــود.

اول اينكــه تنهــا  ۴۰درصـ ِد ســالمندان ملــزم بــه پرداخــت ایــن حقبیمــه شــدند و بقيــه بهدليــل ســطح پاییــن
درآمــد معــاف شــدند .دوم اينكــه ایــن  ۴۰درصــد (دارای درآمــد بــاال) افــرادی بودنــد کــه از پیــش بــه مزایــا،

بهخصــوص برنامــة نســخههای دارویــی موجــود دسترســی داشــتند (.)Rice, Desmond, & Gabel, 1990

قانــون پوشــش حــوادث فاجعهآمیــز مدیكــر بــه رونــد تحدیــد مرزهــای شــهروندی در بیمــة اجتماعــی

کــه از ســال  ۱۹۸۰آغــاز شــد ،ادامــه داد .ایــن قانــون خدمــات را بــه گروههــای جدیــد گســترش نــداد .اگرچــه
1. The Medicare Catastrophic Coverage Act of 1988
2. Co-payments
3. Deductible
4. Medicare Part A
5. Supplemental Premium
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تــاش کــرد ســالمندان را از ورشکســتگی بهدلیــل هزینههــای بیماریهــای فاجعهآمیــز محافظــت کنــد و
خدمــات جدیــدی بــرای گروههــای حاضــر ارائــه دهــد ،خدمــات بهانــدازة کافــی ســخاوتمندانه نبــود (بیمــة

مشــترک 1بهجــای پوشــش کامــل ،)2بــه دغدغــة اصلــی ســالمندان (بیمــة مراقبــت بلندمــدت) نپرداخــت و

از شــیوة تأمینمالــی بیمــة اجتماعــی تخطــی کــرد (.)Himmelfarb, 2005; Holstein & Minkler, 1991
افــزون بــر ایــن ،باوجــود اینکــه قانــون پوشــش حــوادث فاجعهآمیــز مدیكــر تــاش کــرد خدمــات جدیــدی
ماننــد مزایــای نســخة دارویــی ارائــه دهــد ،ایــن خدمــات بــه افــرادی محــدود شــد کــه پیــش از ایــن از راههــای

دیگــری بــه چنیــن خدماتــی دسترســی نداشــتند .ایــن قانــون از برخــی لحــاظ ،یــک گام از بیمــة اجتماعــی

دور بــود و بهســوی برنام ـهای اســتطاعتمحور حرکــت کــرد کــه در آن تنهــا بــه كمــك درآمدهــای مالیاتــی
کسبشــده از دیگــر ســالمندان پشــتیبانی میشــد .بایــد توجــه کــرد کــه بخشــی از دالیــل لغــو ایــن قانــون
بهدليــل نارضایتــی ســالمندان ثروتمنــدی بــود کــه بایــد مالیــات بیشــتری پرداخــت میکردنــد.

در ســال  ۱۹۹۶بیــل کلینتــون 3قانــون قــرارداد بــا آمریــکا 4را امضــا کــرد کــه شــامل تعریــف محدودتــری

از ازکارافتادگــی بــود کــه تمــام مزایابگیــران حــال و آینــده را متأثــر میســاخت .در بیمــة ازکارافتادگــی تأمیــن

اجتماعــی 5و امنیــت درآمــد مکمــل( 6برنامـهای اســتطاعتمحور در تأمیــن اجتماعــی) دیگــر اعتیــاد بــه الــکل یــا
مــواد مخــدر بــرای بیمهشــدگان کنونــي بــرای مشمولشــدن کافــی نبــود .پــس از ايــن ،در مــاه ژانویــة ســال

ن اجتماعــی و امنیــت درآمــد مکمــل
 ،۱۹۹۷مزایــای  220هــزار نفــر کــه پیشتــر از بیمــة ازکارافتادگــی تأمی ـ 

بهرهمنــد بودنــد ،قطــع شــد ( .)Social Security Administration,n.dبــا ایــن قانــون ،ازکارافتادگــی بهمثابــه
یــک مقولــة شــهروندی محــدود شــد و شــیوة احــراز شــرایط بــرای آینــدگان تغییــر یافــت.

تغییــر مهــم دیگــر در مدیکــر ،معرفــی برنامــة مدیکرپــاس( 7بخــش  Cمدیکــر) بهعنــوان بخشــی از

قانــون بودجــة متــوازن 8بــود کــه میتــوان آن را تحدیــد بیشــتر مرزهــای شــهروندی دانســت .در تالشــی

1. Co-insurance
2. Full Coverage
3. Bill Clinton
4. Contract with America Advancement Act
5. Security Disability Insurance
6. Supplemental Security Income
7. Medicare Plus Choice
8. Balanced Budget Act
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بــرای مدیریــت هزینههــای ســامت ،مزایابگیــران را بــه ثبتنــام در ســازمانهای حفــظ ســامت ()HMOs

1

تشــویق کردنــد ( .)O’Sullivan, 2008از دیــدگاه شــهروندی ،مجمــوع خدماتــی (و ســطح پوشــش آنهــا) کــه
در ســازمانهای حفــظ ســامت ارائهشــده بســیار متغیــر اســت و ایــن ســبب ایجــاد ناپایــداری و تبعیــض در

پوشــش خدمــات میشــود .افــزون بــر ایــن ،ورود بــه چنیــن ســازمانی بــرای بســیاری از افــراد ،ســبب از دســت

دادن رابطــة چندســاله بــا پزشــک خــود در ازای رابطـهای جدیــد بــا پزشــکی جدیــد میشــد .درنتیجــه ،بســیاری

از مزایابگیــران مدیکــر تصمیــم گرفتنــد در مدیکــر ســنتی بماننــد و از برنامــة مدیکرپــاس اســتفاده نکننــد.

تغییــرات حاصــل از قانــون بودجــة متــوازن ،ســبب شــد پوشــش برنامــة مدیکرپــاس بــرای شــرکتهای

بیمــة درمانــی گزینــهای کمســودتر باشــد کــه منجــر بــه کاهــش در مزایــا و تعــداد برنامههــای موجــود در

برخــی مناطــق شــد .دسترســی بــه برنامههــا و انتخــاب آنهــا کاهــش یافــت و ثبتنامهــا ميــان ســالهای
 ۱۹۹۹و  ۲۰۰۳تــا  ۲۵درصــد افــت کــرد ( .)Biles, Adrien, & Guterman, 2008اعضــای ســازمانهای حفــظ
ســامت کــه برنامههــای آنهــا مزایــا را کاهــش دادنــد یــا آنهایــی کــه کامـ ً
ا از بــازار (محلــی) خــارج شــدند
بــا تجربـهای محــدود و ناپایــدار از شــهروندی مواجــه شــدند.

دلیــل بيشــتر تالشهــای اخیــر بــرای بازتعریــف شــهروندی در بافتــار مدیکــر بــا عنــوان قانــون نوســازی

مدیکــر ،2کاهــش اعضــای ســازمانهای حفــظ ســامت بــود .ایــن قانــون بــه همــراه عوامــل دیگــر ،بیمــة

خصوصــی نســخههای دارویــی را بــرای اعضــای مدیکــر فراهــم کــرد .پوشــش یــا از طریــق طرحهــای
خوداتــکا( 3بخــش  Dمدیکــر) یــا از طریــق امتیــاز مدیکــر( 4طرحهــای بازتدوینشــده ســازمانهای حفــظ
ســامت کــه اکنــون شــامل پوشــش نســخة دارو نیــز میشــد) ارائــه میشــد.

بهمنظــور ترغیــب طرحهــای امتیــاز مدیکــر بــرای جــذب مزایابگیــران مدیکــر ،در ایــن طرحهــا جبــران

هزینههــا ۱۲ ،درصــد بیشــتر از مدیكــر ســنتی تعییــن شــد ( .)Biles, Adrien, & Guterman, 2008هزینــة

کلــی ایــن «پرداختهــای مــازاد »5برابــر بــا  ۳۳میلیــارد دالر از ســال  ۲۰۰۴تــا ســال  ۲۰۰۸بــود؛ پولــی

ـی پیشپرداختشــده» ،از آغــاز بخشــی از برنامــة مدیکــر بودهانــد،
 .1ســازمانهای حفــظ ســامت و پیشــگامان آنهــا «طرحهــای فعالیــت گروهـ ِ
امــا تــا دهــة  1990ثبــت نــام در آنهــا کــم بــود (از  3/7درصــد مزایابگیــران مدیکــر در  1990تــا  13/5درصــد در  .)1997بــرای ایجــاد برابــری بیشــتر
در مزایــای توزیعــی ایــن برنامههــا ،بهویــژه دسترســی بــه برنامههــای نســخة دارویــی ،قانــون بودجــة متــوازن پرداختهایــی را پیشــنهاد داد کــه از
نــرخ کارانــة محلــی ( )local fee-for-service rateبرنامههــای خصوصــی در مناطــق مشــخصی از کشــور بیشــتر باشــد.
2. Medicare Modernization Act of 2003
3. Stand-alone
4. Medicare Advantage
5. Over Payment
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کــه میتوانســت از راههــای دیگــری بــرای گســترش مرزهــای شــهروندی در مدیکــر اســتفاده شــود .ترویــج
ســازمانهای حفــظ ســامت و طرحهــای خصوصــی نســخة دارو در مدیکــر ،همچنیــن ســبب ایجــاد

هزینههــای متعــدد و متنوعشــدن ســاختار هزینههــای مزایابگیــران مدیکــر شــد کــه ممکــن اســت موجــب
بازتولیــد نابرابریهــای طبقاتــی بنیادیــن شــود و تأثیراتــی منفــی بــر ســالمندان کمدرآمــد و ازکارافتــاده داشــته

باشــد (.)Geyman, 2006; Geyman, 2004; Oberlander, 1999; Biles, Nicholas, & Guterman, 2006

برخــاف قانــون پوشــش حــوادث فاجعهآمیــز مدیکــر ،قانــون نوســازی مدیکــر ،بــا وجــود عــدم محبوبیــت

اولی ـهاش لغــو نشــد ( .)Himmelfarb, 2005ماننــد دیگــر تغییــرات سیاس ـتها از دهــة  ،۱۹۷۰ايــن قانــون از
نظــر شــهروندی ممکــن اســت یــک موفقیــت بــه نظــر برســد؛ زیــرا از طــرف دولــت خدمــات جدیــدی بــه
شــهروندان ارائــه شــده اســت؛ البتــه ایــن رویکــرد قانــون نوســازی مدیکــر کــه بــرای بــازار اولویــت قائــل

اســت-همانطور کــه مشــخصة آن تکیــة صــرف بــر صنعــت خصوصــی در برنامــة نســخههای دارویــی اســت-
گســترش مرزهــای شــهروندی را فــداي افزایــش امنیــت ســامتی بــرای اعضــای کنونــی میکنــد .بدیهــی

اســت از طریــق یارانههــای میلیــاردی دولــت بــه طرحهــای خصوصــی نســخة دارو و طرحهــای امتیــاز مدیکــر
کــه رقبــای مدیکــر ســنتی محســوب میشــوند ،پــول ماننــد آب از دســت شــهروندان میریــزد و بــه ســمت

شــرکتها مـیرود .افــزون بــر ایــن ،طراحــی قانــون نوســازی مدیکــر -کــه مذاکــرة فــدرال دربــارة هزینههــای
دارو و ارائــة یارانههــای هنگفــت دولتــی (بــرای بیمــة خصوصــی تجــاری ،مدیریــت و ادارة مدیکر و ارائــة خدمات
آن) را ممنــوع کــرده اســت -همانطــور کــه قابلپیشبینــی اســت ،هیــچ کاری بــرای جلوگیــری از افزایــش

هزینههــای مدیکــر یــا ســهم مدیكــر در افزایــش هزینههــای کلــی ســامت انجــام نميشــود 1.از ایــن موقعیــت
میتــوان بــرای تحکیــم ایــن ایدئولــوژی اســتفاده کــرد کــه تأمیــن ســامت از جانــب دولــت کارآمــد نيســت
ـی تــاش بــرای گســترش مزایــای شــهروندی اســت .بهطورکلــی ،تصویــب قانــون نوســازی
و نتیجــة نپذیرفتنـ ِ

مدیکــر بــرای شــهروندان امــکان دسترســی بــه داروهــای تجویــزی را از طریــق طرحهایــی فراهــم میکنــد کــه

هزینهبــر بــوده و بــه نفــع شرکتهاســت .درنتیجــه ،ایــن قالــب جدیــد خدمــات «گســترشیافته» ،توانایــی
مــردم را در مطالبــة ایجــاد امنیــت ســامتی از ســوي دولــت بهعنــوان حــق شــهروندی تضعیــف میکنــد.

 .1رســیدگی بــه هزینههــای فزاینــدة خدماتدرمانــی بهطورکلــی ،بهجــای تمرکــز صــرف بــر هزینههــای فزاینــدة مدیکــر ،کار مفیــدی اســت.
ـن هزینههــای بزرگت ـ ِر خدمــات درمانــی ،موجــب ریســک
انداختــن بــار تقصیــر بــر گــردن هزینههــای فزاینــدة مدیکــر ،بــدون درنظرگرفتـ ِ
بازتولیــد تبعیــض ســنی میشــود و ایــن معضــل را بــر دوش همــة ســالمندان قــرار میدهــد؛ بــه جــای اینکــه آن را بــر دوش نظــام خدمــات
درمانــی قــرار دهــد.
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آیندة شهروندی و بیمة اجتماعی در اياالتمتحده

تصویــب قانــون تأمیــن اجتماعــی ،پیشــرفتی عظیــم در توانایــی دولــت بــرای ایجــاد حفاظتــی برابرانهتــر و

مؤثرتــر از مــردم ایــن کشــور علیــه مخاطــرات شــایع و رو بــه رشــد اقتصــادی اســت .اجــرای موفــق ایــن قانون

بهتریــن گــواه بــر برنامهریــزی دقیــق آن اســت؛ البتــه چنانچــه تصــور شــود برنامـهای کامــل و نهایــی اســت،
ایــن تصــوری غلــط اســت .بلکــه مــا همــواره بایــد بهدنبــال تکمیــل و تقویــت آن در ســایة تجربیــات اندوختــه
و افزایــش نیازهــای اجتماعــی باشــیم (President Roosevelt, in a Recommendation to Congress in

.)1938

در ایــن فصــل ،تحلیلــی جامعهشــناختی و تاریخــی ارائــه کردهایــم کــه دو دورة کام ـ ً
ا متفــاوت در تاریــخ

برنامههــای بیمــة اجتماعــی در ایاالتمتحــده را نشــان میدهــد .در دورة اول کــه از دهــة  ۳۰میــادی تــا
اواخــر دهــة  ۷۰را دربرمیگیــرد ،شــهروندی در بافتــار بیمــة اجتماعــی از نظــر خدمــات تضمینشــده توســط
دولــت و از نظــر مردمــی کــه بــه ایــن خدمــات دسترســی دارنــد گســترش یافتــه اســت .در مقابــل ،در دورة دوم،

ـدن گروههایــی خــاص بــرای
رکــودی تقریبــی در خدمــات ارائــه شــده و نیــز تحدیـ ِد معیارهــای واجدشــرایط شـ ِ
دریافــت خدمــات رخ داده اســت.

برنامــة تأمیــن اجتماعــی یــا همــان عالیتریــن برنامــة بیمــة اجتماعــی ایاالتمتحــده زمانــی کــه معرفــی

شــد فاصلــة زیــادی تــا تکامــل داشــت؛ زیــرا عــاری از پوششــی فراگیــر بــود .طــی راهانــدازی بیمــة اجتماعــی و
در زمــان اعمــال تغییــرات ،در مبحــث شــهروندی برخــی افــراد در نظــر گرفتــه نشــدند؛ بهويــژه سیاهپوســتان

بهدلیــل شــغلهایی کــه داشــتند در زمــان شــروع برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهطــور نظاممنــدی از ایــن برنامــه
محــروم ماندنــد و ایــن محرومیــت طبــق توضیحــات کواداگنــو )۱۹۹۴( 1و پــول )۲۰۰۶( 2علیالخصــوص درمــورد
ن اجتماعــی بــود .ایــن مســئله حاکــی از دو واقعیــت
زنــان سیاهپوســت حاصــل نقــص در سیاس ـتهای تأمی ـ 

اســت؛ نخســت اینکــه سیاهپوســتان بهدلیــل امیــد بــه زندگــی کمتــر ،مزایــای مادامالعمــر کمتــری دریافــت

ق و دســتمزد زنــان سیاهپوســت ،بهمثابــه یارانــهای بــرای تأمیــن
میکننــد .دوم اینکــه ،مالیــات بــر حقــو 
مزایــای همســری 3زنــان متأهــل و غیرشــاغلی کــه اغلــب سفیدپوســت هســتند اســتفاده میشــود .تاریــخ «کار»

نژادپرســتانه در برنامــة تأمیــن اجتماعــی را میتــوان بــه بازتولیــد نابرابــری در برنامـهای غیربازتوزیعــی ربــط داد
1. Quadagno
2. Poole
3. Spousal Benefit
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( .)Poole, 2006مدونــا هرینگتــون میــر 1و همکارانــش در فصــل ششــم پیشــنهادهایی بــرای رســیدگی بــه ایــن
تجربههــای نابرابــری ارائــه كردهانــد.

تحلیلهــای مــا میــزان پیشــرفت ایــن برنامــه (در اولیــن دورة تاریخــی) و شــیوههای ســرکوب یــا راکدشــدن

آن (در دومیــن دورة تاریخــی) را مســتند میکنــد .در ایــن بخــش ،فرصتهــای تــداوم گســترش شــهروندی

در بافتــار برنامههــای بیمــة اجتماعــی ایاالتمتحــده را مشــخص میکنیــم .همــگام بــا نــدای رئیسجمهــور
روزولــت بــرای «تکمیــل و تقویــت» برنامههــای بیمــة اجتماعــی بهمنظــور رســیدگی بهتــر بــه «نیازهــای
اجتماعــی» ،بــر خدماتــی کــه دولــت هنــوز ارائــه نــداده اســت و افــرادی کــه هنــوز شــامل دریافــت ایــن خدمات

نیســتند تأکیــد میکنیــم .مــا دربــارة بســط خدماتــی کلیــدی بحــث كردهايــم کــه در ایاالتمتحــده هنــوز

بهمثابــه برنامــة بیمــة اجتماعــی اجــرا نشــده اســت؛ پوشــش کامــل درمانــی ،از جملــه خدمــات مراقبتهــای
بلندمــدت .افــزون بــر ایــن ،گروههــای متعــددی را کــه بایــد مشــمول اصــل پوشــش فراگیــر بیمــة اجتماعــی

شــوند شناســایی کردهایــم؛ افــراد مجــرد ،افــراد ازدواجنکــرده یــا افــرادی کــه رابطههــای آنهــا بــا تعریفهــای
دولــت فــدرال از رابطــه همخوانــی نــدارد ،کارگــران غیرقانونــی 2و افــرادی کــه نزدیــک بــه ســن ســالمندی

هســتند (از  ۵۵تــا  ۶۴ســال) .اجــرای پوشــش کامــل درمانــی و دربرگرفتــن گروههــای ذکرشــده ،مرزهــای
شــهروندی اجتماعــی در ایاالتمتحــده را بــا برداشــتن گامــی شــگرف ،بهســوی جامعــهای دموکراتیکتــر و

عادالنهتــر گســترش خواهــد داد.

گسترش خدمات مورد تقاضای مردم :مراقبت درمانی و مراقبت بلندمدت

نظــام پرداختکننــدة واحــد مراقبتهــای درمانــی 3بارهــا در طــول تاریــخ سیاســتهای آمریــکا پیشــنهاد
شــده و بهدليــل مخالفتهــای شــدید ذینفعــان و جنبشهــای ضعیــف مدافعــان شکســت خــورده اســت

( .)Navarro, 1992; Navarro, 1995; Quadagno, 2004; Quadagno, 1988قویتریــن مدافعــان ایــن

نظــام ،گروههــای محــروم پیشــین و کنونــی جامعــه بودهانــد (افــراد ازکارافتــاده ،زنــان ،اقلیتهــا و افــرادی بــا

موقعیــت اجتماعــی پاییــن) .همانطــور کــه پیشتــر گفتــه شــد ،ایاالتمتحــده تنهــا کشــور صنعتــی اســت
1. Madonna Harrington Meyer

 :Undocumented Workers .2بــه افــرادی اطــاق میشــود کــه ملیتــی مغایــر بــا محــل اقامــت خــود دارنــد .آنهــا یــا مهاجــران غیرقانونــی
بــوده ،یــا بــا اســتفاده از مــدارک جعلــی از مــرز عبــور کردهانــد و یــا بیــش از مــدت زمــان معیــن در ویــزای توریســتی یــا کاری خــود مانــدگار شــدهاند.
ایــن افــراد مــدارک قانونــی الزم بــرای کار در آن کشــور را ندارنــد و از ایـنرو بــه آنهــا کارگــران غیرقانونــی میگوینــد (مترجمــان).
 :Single Payer Healthcare .3یــک نظــام متمرکــ ِز مراقبتهــای درمانــی در ســطح ملــی کــه در آن بهجــای اینکــه مجموعــهای از
شــرکتهای بیمــة انتفاعــی فعالیــت کننــد ،یــک طــرح ملــی فراگیــر فعالیــت میکنــد (مترجمــان).
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کــه بیمــة ســامت ملــی نــدارد .تالشهــای اخیــر بــرای رســیدگی بــه جمعیــت بــدون بیمــه و روبهرشــد بــا
شکســت مواجــه شــد .پیشــنهاد دولــت بــوش بــرای ایجــاد «حســابهای پسانــداز ســامت» نیمــهکاره

متوقـ�ف شـ�د و برنامـ�ة گسـ�تردة هیـلاری کلینتـ�ون 1بــرای تغییــر مراقبتهــای درمانــی نــاکام مانــد (�Fahr

)enthold, 2006, p. A01؛ البتــه گامهــای بســیاری بهســوی نظــام پرداختکننــدة واحــد (نظــام فراگیــر
مراقبــت درمانــی دولتــی) برداشــته شــده اســت.

از زمــان تصویــب بیمــة ســامت اجبــاری در ایالــت ماساچوســت بــه تاریــخ  ۳۰ژوئــن  439 ،۲۰۰۶هــزار نفــر

بــه پوشــش بیمــة ســامت در ایــن ایالــت اضافــه شــدهاند .مراجعههــای خصوصــی بــه مراکــز ســامت (آنچــه
اکنــون تــور ایمنــی ســامت نــام دارد) از  ۱اکتبــر  ۲۰۰۷تــا  ۳۱دســامبر  ،۲۰۰۷نســبت بــه همیــن بــازه در ســال

 ۳۷ ،۲۰۰۶درصــد کاهــش داشــت ه و مراجعههــا بــه بیمارســتانها و مراکــز درمانــی افزایــش یافتــه اســت؛ يعنــي

افــراد کمدرآمــد مراقبتهــای مدیریتشــدهتری دریافــت میکننــد کــه بــر پیشــگیری و مراقبتهــای اولیــه
تأکیــد دارد ،نــه بــر مراقبتهــای مدیریتنشــده کــه در مراجعــه بــه بخــش اورژانــس رخ میدهــد (Division

.)of Health Care Financing and Policy, 2008

پــس از تصویــب بیمــة ســامت اجبــاری در ماساچوســت ،دیگــر ایــاالت از جملــه کالیفرنیــا تــاش ميكننــد

تــا اصالحــات مراقبتهــای درمانــی خــود را اعمــال کننــد .قانــون پایــداری بیمــة ســامت کالیفرنیــا« 2پوششــی
مقرونبهصرفــه و عادالنــه بــرای تمــام مــردم کالیفرنیــا ارائــه خواهــد داد و بــرای آنهــا حــق انتخــاب پزشــک

خــود و حــق کنتــرل تــورم هزینههــای ســامت را فراهــم خواهــد کــرد» ()Health Access California,2005؛
البتــه براســاس اســتدالل نــاوارو ( ،)1995 ,1992تالشهــا بــرای اعمــال اصالحــات بــدون جنبــش قدرتمنــدی
از جانــب طبقــة کارگــر موفقیتآمیــز نخواهــد بــود .در ســال  ،۲۰۰۸قانــون پایــداری بیمــة ســامت کالیفرنیــا،
بــرای دومیــن بــار بــا وجــود احتمــال رد آن از ســوي فرمانــدار شوارتســنگر 3در مجلــس کالیفرنیــا بــه تصویــب

ر سید .

در ســطح ملــی ،قانــون بیمــة ســامت ملــی ایاالتمتحــده 4در ســال  ۲۰۰۵بیمــهای بــا پرداختکننــدة

واحــد و ملــی ایجــاد کــرد کــه همــة نیازمنــدان مراقبتهــای ضــروری را تحــت پوشــش قــرار داد (Medicare

 .)Rights Center ,2007ایــن بیمــه ،شــامل پزشــک ،بیمارســتان ،توانبخشــی ،تشــخیص ،مراقبــت بلندمــدت،
1. Hillary Clinton
)2. California Health Insurance Reliability Act:CHIRA (SB 840
3. Governor Schwarzenegger
)4. United States National Health Insurance Act(HR 676
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ســامت ذهنــی ،نســخه ،دنــدان ،بینایــی ،بهداشــت خانگــی و فیزیوتراپــی میشــد (Political Affairs. net,

 .)2005ایــن برنامــه مراقبــت را بــرای همــگان ،حتــی آنهایــی کــه از قبــل بیمــه بودنــد ،بهبــود بخشــید و
مراقبــت درمانــی را بــرای  ۴۵میلیــون نفــر کــه اکنــون بــدون بیمــه هســتند امکانپذیــر کــرد .قانــون بیمــة

ســامت ملــی ایاالتمتحــده ،نهادهــای ســامتي انتفاعــی را بــه نهادهــای ســامتی غیرانتفاعــی تبدیــل کــرد.

همچنيــن مدیریــت را از طریــق نظــام پرداختکننــدة واحــد تســهیل و پساندازهــا را بــه كمــك مراقبــت بهتــر

و پوششــی گســتردهتر بازتوزیــع کــرد (.)Political Affairs. net, 2005

انتخابــات ریاســت جمهــوری در ســال  ۲۰۰۸بــار دیگــر دریچـهای سیاســی بــرای بیمــة ســامت ملــی یــا

پیشــرفتهای چشــمگیر دیگــری گشــود .نامــزد انتخاباتــی ،اوبامــا 1از طریــق پوشــش اجبــاری بیمــة ســامت
بــرای تمامــی کــودکان آمریکایــی و بــا هــدف پوششــی فراگیــر بــرای همــگان ،براســاس زیرســاخت موجــود

بیمــة ســامت ،از جملــه برنامــة مزایــای کارفرمــای فــدرال 2تصمیــم داشــت شــهروندی را گســترش دهــد.

همچنيــن نامــزد انتخاباتــی ،مککیــن 3تصمیــم داشــت بــازار بیمــة خصوصــی را گســترش دهــد و بــرای

پرداخــت حقبیمــة آن بــه تمــام مــردم آمریــکا کوپــن ناچیــزی ارائــه دهــد؛ درحالیکــه یارانههــای مالیاتــی
کارگــر و کارفرمــا بــرای بیمــة ســامت را منحــل کنــد .برخــی متخصصــان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن کار

ســبب کاهــش قابلتوجهــی در تعــداد کارگــران تحــت پوشــش بیمــة ســامت جدیــد خواهــد شــد و در عــوض

بیمهنشــدگان را بــه میلیونهــا نفــر افزایــش خواهــد داد .تــا زمــان نــگارش ایــن متــن ،سرنوشــت برنامههــای
ن اجتماعــی و مدیکــر و همچنیــن احتمــال ایجــاد بیمــة ســامت ملــی بــه انتخابــات ســال  ۲۰۰۸بســتگی
تأمیـ 

دارد (.)Colins, Nicholson, Rustgi, & Davis, 2008
افزایش تعداد متقاضیان خدمات :وضعیت تأهل

برنامههــای بیمــة اجتماعــی در بریتانیــا ارزشهایــی را پیرامــون خانــواده و کار نهادینــه کــرد ه اســت کــه در
زمــان شــروع برنامههــا فراگیــر و پایــدار بودنــد .بــا تغییــر در نــرخ مشــارکت در بــازار کار ،طــاق ،همخانگــی

و تالشهــا بــرای بــه رســمیت شــناختن روابــط همجنســگرایانه ،ازدواج همــواره ســازوکاری تضعیفشــده و
نابرابــر بــرای توزیــع مزایــا بــوده اســت؛ بــرای مثــال ،تمبورینــی و ویتمــن )۲۰۰۷( 4بــا اســتفاده از پیمایــش
1. Obama
2. Federal Employee Benefit Program
3. McCain
4. Tamborini & Whitman
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درآمــد و مشــارکت در برنامــه 1دريافتنــد در ســال  ،۲۰۰۱درحالیکــه ســهچهار ِم زنــان  ۴۰تــا  ۶۹ســاله

ـان  ۴۰تــا
براســاس ســابقة تأهــل ،واجدشــرایط دریافــت مزایــای تأمیـ 
ن اجتماعــی بودنــد ،تعــداد کمتــری از زنـ ِ

 ۴۹ســاله در مقايســه بــا زنــان همســن خــود در ســال  ۱۹۸۵ممكــن بــود كــه متأهــل باشــند ،طــاق گرفتــه
باشــند يــا ازدواج کوتاهتــری داشــته باشــند.

افــزون بــر ایــن ،هرینگتــون میــر و وولــف و هايمــز )۲۰۰۶( 2نشــان میدهنــد در دسترســی بــه مزایــای

ن اجتماعــی براســاس وضعیــت تأهــل ،تبعیضهــای نــژادی چشــمگیری وجــود دارد .تبعیضهــا بــرای
تأمی ـ 
زنــان سیاهپوســت بســیار بیشــتر اســت و ایــن شــکاف بهدليــل کاهــش در دفعــات و مدتزمــان ازدواج بــرای

ایــن زنــان همــواره افزايــش مييابــد .اگرچــه انتظــار مــیرود نــرخ ازدواج بــرای سفیدپوســتان و التینهــا
«تقریبــ ًا یکســان» ( )p. 241باقــی بمانــد ،تنهــا  ۶۴درصــ ِد زنــان سیاهپوســت متولــد ســالهای  ۱۹۶۰تــا

( ۱۹۶۴در مقایســه بــا  ۹۳درصـ ِد زنــان سفیدپوســت) ازدواج خواهنــد کــرد .انتظــار مـیرود تنهــا  ۵۰درصـ ِد زنــان
سیاهپوســت متولــد دهــة  ،1960بــه ســن بازنشســتگی برســند و ســابقة ازدواجــی داشــته باشــند کــه آنهــا را

بــرای دریافــت مزایــای بیوههــا یــا بازمانــدگان واجدشــرایط کنــد؛ از ایـنرو براســاس اظهــارات هرینگتــون میــر
و همــکاران ،مزایــای همســر و بیــوه در برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهمثابــه «تــور ایمنـیای اســت کــه بیــش از

پیــش کارایــی خــود را از دســت میدهــد» (.)p. 255

افزایش تعداد متقاضیان خدمات :همجنسگرایان و زوجهای همخانه

ن اجتماعــی و مدیکــر براســاس وضعیــت تأهــل ،محرومیت
نمونـهای دیگــر از تبعیــض در توزیــع مزایــای تأمیـ 

نظاممنــد همجنســگرایان از مزایــای همســری اســت .براســاس قوانیــن موجــود ،همســران همجنــس شــامل

ن اجتماعــی نیســتند؛ زیــرا آنهــا بــا تعریــف خــاص جنســیت بهعنــوان
دریافــت مزایــای همســر از تأمیــ 
ن اجتماعــی همخوانــی ندارنــد .اگرچــه زوجهــای همجنســگرا در ایالــت
«زن» و «شــوهر» در قانــون تأمی ـ 

ماساچوســت ،کالیفرنیــا و بهتازگــی در ایالــت کنتیکــت 3میتواننــد ازدواج کننــد ،قانــون ازدواج همجنسهــا
در ســطح ایالتــی ،اعتبــاری در ســطح فــدرال نــدارد ( .)Haltzel & Purcell, 2008ایــن امــر نهتنهــا بــرای
1. Survey of Income and Program Participation
2. Harrington Meyer, Wolf, and Himes

 .3شــایان ذکــر اســت کــه اگرچــه ازدواج همجنسهــا در ایــن ســه ایالــت قانونــی شــده اســت ،پــس از تصویــب قانــون حمایــت از ازدواج در
ســال  27 ،1996ایالــت اصالحاتــی قانونــی را تصویــب کردنــد کــه ازدواج را بیــن یــک مــرد و یــک زن تعریــف کــرد .افــزون بــر ایــن ،درحالیکــه
اکنــون کــه ایــن متــن نگاشــته میشــود ،زوجهــای همجنــس میتواننــد بهراحتــی در ایالــت کالیفرنیــا ازدواج کننــد ،نیمــی از ایــاالت هماننــد
ایالــت فلوریــدا در حــال اصالحاتــی قانونــی در ایــن زمینهانــد (.)NCSL, 2008
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مزایــای تأمیــن اجتماعــی ،بلکــه بــرای مزایــای مالیاتــی فــدرال نیــز پیامدهایــی بهدنبــال دارد .درنتیجــه،

ن اجتماعــی بهعنــوان کارگــر مجــرد ،درصــورت
همجنســگرایان علیرغــم دسترســی بــه مزایــای تأمیــ 
ی جزئــی میشــوند .در ايــن ميــان میتــوان بــا اقداماتــی از قبیــل تــرک
همزیســتی صرفـ ًا مســتحق شــهروند 
مــدل ازدواجمحــور از طریــق کاهــش در معیــار ســابقة ازدواج ،ارائــه مزایــا بــه همخانههــا و افزایــش حداقــل

مزایــا ،برابــری مالــی بــرای بازنشســتگان را افزایــش داد .هرینگتــون میــر و همــکاران پیشــنهاد دادنــد کــه «بــا

اســتفاده از رویکــرد حداقــل مزایــا میتــوان ســطح حداقلــی بــرای درآمدهــا ایجــاد کــرد کــه از پیشــینة شــغلی
و ازدواج مســتقل باشــد و نابرابریهــا در زمــان ســالمندی را کاهــش دهــد» (.)p. 257

افزایش متقاضیان خدمات :کارگران غیرقانونی

کارگــران غیرقانونــی نمون ـهای جالــب از افــرادی هســتند کــه تنهــا بخشــی از مفهــوم شــهروندی در بافتــار

ن اجتماعــی بــه آنهــا اعطــا میشــود .پــس از تصویــب «قانــون اصــاح و کنتــرل مهاجــرت »1در ســال
تأمیـ 
ن اجتماعــی تهیــه کننــد (حتــی کارت تقلبــی).
 ۱۹۸۶از کارفرمایــان خواســته شــد بــرای کارگــران کارت تأمیـ 

درنتیجــه ،شــماری از کارگــران غیرقانونــی از کارتهــای تقلبــی اســتفاده و حقبیمــه پرداخــت کردنــد .در ســال
ن اجتماعــی شــد ( .)Porter, 2005اکنــون
 ،۲۰۰۴ایــن امــر منجــر بــه رشــد  ۱۰درصــدی درآمدهــای تأمی ـ 

ن اجتماعــی یارانــه
حــدود  ۷میلیــون کارگــر غیرقانونــی در ایاالتمتحــده ســاالنه  ۷میلیــارد دالر بــرای تأمیـ 
فراهــم میکننــد .بــه نظــر آکچوئریهــای تأمیــن اجتماعــی ،حــدود نیمــی از ایــن کارگــران در حالــی مالیــات

ن اجتماعــی را پرداخــت میکننــد کــه احتمــال دریافــت مزایــا بــرای آنهــا وجــود نــدارد (.)Porter, 2005
تأمیـ 
اگرچــه ایــن گــروه از کارگــران هنــوز بهعنــوان شــهروند رســمی ایاالتمتحــده شــناخته نشــدهاند ،امــا بــا

تأمیــن درآمــد برنامههــای بیمــة اجتماعــی ،هزینههــای شــهروندی اجتماعــی را متحمــل میشــوند .افــزون
بــر ایــن ،کارگــران فــوق از طریــق (باز)تولیــد فرزنــد -فرزندانــی کــه روزی از طریــق کار و مالیاتهــای خــود

حقبیمــه پرداخــت خواهنــد کــرد -بــه پایــداری برنامههــای بیمــة اجتماعــی کمــک میکننــد .اگرچــه بــه

ن اجتماعــی آنهــا ،از مزایــای شــهروندی اجتماعــی محــروم هســتند؛بدين
دليــل معتبرنبــودن شــمارة تأمی ـ 
معنــي كــه نمیتواننــد از دولــت تقاضــای خدماتــی کننــد کــه هزین ـهاش را بــا کار خــود پرداخــت کردهانــد.

افزایش متقاضیان خدمات :افراد نزدیک به سالمندی

ســامت افــراد کمدرآمــد ماننــد زنــان ،اقلیتهــا و مهاجــران در طــول زندگــی معمــو ًال ضعیــف اســت .بیــن
1. Immigration Reform and Control Act 1986
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ـم افــراد کمدرآمــد  ۵۵ســاله بیمــة ســامت ندارنــد (Plumb, Weitz, Hernandez,
یــک ســوم تــا یــک پنجـ ِ

 .)Estes, & Goldberg, 2007درنتیجــه احتمــال ورود ایــن افــراد در  ۶۵ســالگی بــه نظــام مدیکــر وجــود دارد؛

درحالیکــه ســامت ایــن افــراد از گروههــای دیگــری کــه پیــش از ســالمندی بــه بیمــة ســامت دسترســی
داشــتهاند كمتــر اســت .بــه ادعــای متخصصــان ،بــا دسترســی بــه بیمــة ســامت بــرای افــرادی کــه نزدیــک
بــه ســالمندی هســتند و افــرادی کــه بیمــه ندارنــد ،میتــوان نابرابریهــای ســامتی را کاهــش داد و از وقــوع
ازکارافتادگــی جلوگیــری کــرد یــا آن را بــه تعویــق انداخــت .بــا شــروع ریاس ـتجمهوری کلینتــون شــماری

از سیاس ـتگذاران ،گســترش بیمــة ســامت بــه افــراد  ۵۵تــا  ۶۴ســاله را تحــت برنامــة مدیکــر پیشــنهاد

دادنــد؛ درحالیکــه بیــش از  ۹۵درصــد ســالمندان آمریکایــی واجدشــرایط مدیكــر هســتند .بــا افزایــش تزلــزل

در اقتصــاد آمریــکا و جهــان ،از جملــه آشــفتگی اخیــر در والاســتریت ،احتمــال تشــدید فشــارها برای پشــتیبانی
از گســترش شــهروندی بــه افــراد میانســال و افــرادی کــه تــازه شــغل خــود را از دســت دادهانــد و  ۵۵تــا ۶۴

ســال ه هســتند وجــود دارد .بــا وجــود شــرایط وخیــم میلیونهــا نفــر ،تالشهــای عظیمــی بــرای عقبنشــاندن
هرگونــه گســترش بیمــة اجتماعــی و همچنیــن مبارزاتــی علیــه پشــتیبانی از برنامههــای پرداخــت اســتحقاقی

1

در ایاالتمتحــده صــورت خواهــد گرفــت.

خالصه

در ایــن فصــل مدلــی توصیفــی از شــهروندی شــرح داده شــد کــه پنــج چشمداشــت هنجــاری را شــامل

ميشــود کــه بــا شــهروندی اجتماعــی در نظــام ســرمایهداری متأخــر ایاالتمتحــده همــراه اســت .مبحــث
پیشــین بــر میــزان شــهروندی (براســاس معیارهــای خــاص واجدشــرایط شــدن) و خدماتی کــه فرد دسـتیافته
بــه شــهروندی انتظــار دریافتــش را دارد (از طریــق اســتحقاق) تمرکــز داشــت .فــرد یــا گروهــی از افــراد ممکــن

اســت شــهروندي ناقــص داشــته یــا بــه برخــی از خدمــات تضمینــی دولتــی دسترســی داشــته باشــند ،همچنین

برخــی ممکــن اســت از شــهروندي کامــل برخــوردار باشــند ،امــا دولــت بــه آنهــا اســتحقاق برخــی از خدمــات
را اعطــا نکنــد.

اهمیــت مفهــوم شــهروندی (بهويــژه شــهروندی اجتماعــی) را در تاریــخ برنامههــای بیمــة اجتماعــی در

ایاالتمتحــده دنبــال کردیــم .اگرچــه تاریــخ اولیــة بیمــة اجتماعــی در ایاالتمتحــده نشــاندهندة گسترشــی
مــداوم در مرزهــای شــهروندی (از نظــر خدماتــی کــه دولــت آنهــا را حــق اجتماعــی میدانــد و افــراد
1. Entitlements
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دریافتکننــدة ایــن خدمــات) بــوده اســت ،میتــوان ســه دهــة اخیــر را دورة تحدیــد و پســرفت شــهروندی
نامیــد .بــا نگاهــي بــه آینــده درمييابيــم کــه فرصتهایــی بــرای بســط مجــدد مرزهــای شــهروندی وجــود

دارد؛ بهطوریکــه مــردم آمریــکا معنــای امنیــت درآمــد و ســامت را نهتنهــا در ســالمندی بلکــه در سراســر
زندگــی درک کننــد .چنیــن تغییــری ،همســو بــا معمــاران الیحــة اولیــة برنامــة تأمیــن اجتماعــی ،حســی واقعــی
از امنیــت را از «گهــواره تــا گــور» پدیــد خواهــد آورد.

پرسشهایی برای بحث

 .۱پنــج نقــش «هنجــاری» شــهروندی در نظــام ســرمایهداری متأخــر کــه نویســندگان مشــخصكردهاند

کدا م اســت؟

 .۲بسط مرزهای شهروندی در آینده را که نویسندگان مشخص كردهاند توضیح دهید.

 .۳دربــارة مرزهــای هرکــدام از دســتهبندیهای شــهروندی در برنامههــای بیمــة اجتماعــی در
ایاالتمتحــده گفتوگــو کنیــد .بــا توجــه بــه آنچــه نویســندگان میگوینــد ،طــی چــه دورهای ایــن

مرزهــا بســط و گســترش یافتنــد؟ بــر چــه محورهایــی ایــن گســترشها رخ داد؟ چــه زمانــی ایــن مرزهــا
شــروع بــه کوچکشــدن کردنــد؟

ن اجتماعــی شــدند؟ خدماتــی کــه بــه ازکارافتــادگان
 .۴افــراد ازکارافتــاده چــه زمانــی مشــمول تأمی ـ 
واجدشــرایط اعطــا میشــد ،چگونــه بــا گذشــت زمــان بســط یافــت؟

 .۵بــا اســتفاده از اطالعــات مقالــه گســترش مرزهــای هرکــدام از دســتهبندیهای شــهروندی را بــا
تصویــر نشــان دهیــد .بــا افــرادی شــروع کنیــد کــه در مفهومســازی اولیــة برنامــة تأمیــن اجتماعــی و در
ن اجتماعــی  ۱۹۳۵مزایابگیــر قلمــداد شــدند .بیــن افــرادی کــه از ابتــدا تحــت پوشــش برنامه
قانــون تأمیـ 

بودنــد و هــر گسترشــی کــه بیــن ســالهای  ۱۹۳۵و  ۱۹۷۲رخ داد تمایــز قائــل شــوید.
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 .6چرا همة زنان و بيشتر مردان باید به جای تأمین اجتماعی خصوصیشده از تأمین اجتماعی فراگیر
حمایت کنند؟
مدونا هرینگتون میر

1

دوران ســالمندی زنــان از ســالمندی مــردان بســیار دشــوارتر اســت .بــه دليــل رویدادهــای مختلفــی کــه

در سراســر زندگــی رخ میدهــد ،زنــان بیــش از مــردان بــه تأمیــن اجتماعــی وابســتگی دارنــد .درنتیجــه،

در صــورت خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی زیــان بیشــتری متوجــه زنــان خواهــد شــد .پــس از گذشــت

دهههــا بیتوجهــی ،اکنــون بازنگــری اساســی در تأمیــن اجتماعــی بــه کانــون توجــه بــدل شــده اســت.
از زمــان آغــاز تأمیــن اجتماعــی در ســال  ،۱۹۳۵ایــن برنامــه بــا حمایــت سیاســی همــراه بــوده اســت.

در رأیگیریهــای ملــی ،بیــن  ۷۰تــا  ۹۰درصــد پاســخگویان حامــی برنامههــای ســالمندی هســتند و

میپندارنــد آمریــکا بایــد خدمــات بیشــتری بــه ســالمندان ارائــه دهــد (AARP 2005; Harrington Meyer

 .)& Herd, 2007از آنجــا کــه ایــن برنامــه از ســوی بســیاری ماننــد گاو مقــدس 2معصــوم پنداشــته و تقدیــس
میشــد ،سیاســتمداران کمــی جســارت کردنــد آن بــه محدودکــردن را تهدیــد کننــد .آنهــا كــه تهدیــد

کردنــد نيز بــا تنبیــه رأیدهنــدگان مواجــه شــدند (HarringtonMeyer&Herd, 2007; Harrington Meyer,

.).)2005; Estes, 2001; Binney & Estes, 1988

البتــه تــا ســال  ،۱۹۸۰انتقادهــای زیــادی بــه برنامــه شــد .برخــی منتقــدان پیشــنهاد دادنــد مزایــای
ســالمندان-معمو ًال منظــور افــراد  ۶۵ســال بــه باال-بایــد بــه جوانــان معطــوف شــود؛ زيــرا آنهــا فقــر بیشــتر و
درآمــد کمتــری از ســالمندان فقيــر دارنــد(Binney & Estes, 1988; Estes, 2001; Friedman,1994; Gilbert,

 .)2002; Hacker, 2002بــه ادعــاي دیگــران ،ارائــة مزایــا بــه ســالمندان نســل بیشزایــی ،بــرای نس ـلهای

جوانتــر بعــدی دردسرســاز اســت .بــا گذشــت زمــان ایــن تهمــت رایــج شــد کــه ایــن برنامــه گمراه شــده اســت،
امــا مــدرک کافــی بــرای اثبــات آن وجــود نداشــت ( .)Ferara, 1980; Yergin & Stanislaw, 1998درواقــع،

حامیــان تأمیــن اجتماعــی پاســخ ایــن تهمــت را اینگونــه دادنــد کــه مخالفــت بــا هزینههــای اجتماعــی بــرای
ســالمندان ،بــه معنــی مخالفــت بــا هزینههــای اجتماعــی بــرای کــودکان اســت .افــزونبــر ایــن ،میتــوان
بــا اســتفاده از مــازاد قابلتوجــه ایــن برنامــه ،هزینههــای فرزنــدان نســل بیشزایــی را تــا حــدی پوشــش داد

(.)Binney & Estes, 1988; Estes, 2001; Herd & Kingson, 2005
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ســازی تأمیــن اجتماعــی بــرای رئیسجمهــور بــوش ،اولویــت
بــ ه هــر حــال تــا ســال  ،۲۰۰۴خصوصی
ِ

نخســت مســائل داخلــی بــود .دلیــل اصلــی بــرای خصوصیســازی ایــن برنامــه ،احتمــال ورشکســتگی
ِ
زودهنــگام آن اعــام شــد .حامیــان خصوصیســازی ،حســابهای فــردی را ترجیــح میدهنــد کــه آزادی
در انتخــاب و نیــز مســئولیت فــرد را افزایــش دهــد .برنامــة خصوصــی پیشــنهادی بــه افــراد کمتــر از  ۵۵ســال

اجــازه مـیداد  ۴درصـ ِد  6.2درصــد حقبیمــة تأمیــن اجتماعــی خــود را بــه حســابهای شــخصی واریــز کننــد

(Estes,2001; Gilbert, 2002; HarringtonMeyer & Herd, 2007; Herd & Kingson, 2005; President’s

 .)Commission to Strengthen Social Security, 2001در مقابــل ،حامیــان تأمیــن اجتماعــی میگوینــد
برنامــة اجبــاری و فراگیــر مــا ،مؤثرتریــن و کاراتریــن برنامــه بــرای تقویــت منابــع مالــی در زمــان ســالمندی

اســت .آنهــا اشــاره میکننــد کــه ایــن برنامــه کســر بودجــة زیــادی نداشــته و بــه ســرعت رفــع شــده اســت

و خصوصیســازی نابرابریهــا و ناامنیهــای اقتصــادی و کســری بودجههــای بیشــتری بــه بــار خواهــد آورد
(.)AARP, 2005; Estes, 2001; Gilbert, 2002;Hacker, 2002; Harrington Meyer & Herd, 2007

ایــن فصــل بــه بررســی دالیلــی میپــردازد کــه براســاس آنهــا ،زنــان و بيشــتر مــردان بایــد از تأمیــن

اجتماعــی فراگیــر حمایــت کننــد ،نــه از تأمیــن اجتماعــی خصوصیشــده .در اینبــاره دالیــل متعــددی وجــود
دارد ،امــا همگــی در ریشــه بــه یــک نتیجــه اشــاره میکننــد :تأمیــن اجتماعــی مؤثرتریــن ابــزار کاهــش

نابرابریهــا هنــگام ســالمندی اســت (;Engelhardt & Gruber, 2004; HarringtonMeyer & Herd, 2007

 .)Korpi & Palme, 1998شــایان ذکــر اســت در چشـمانداز سیاســی آمریــکا ،بحــث و جدلهــا پیرامــون تأمیــن
اجتماعــی از مباحــث همیشــگی اســت .پرسشــی در کانــون ایــن مباحــث قــرار دارد :آيــا آمریــکا بایــد برنامههــای
رفاهــی اجــرا کنــد کــه بــه ســود خانــواده باشــد یــا بــه ســود بــازار؟ (.)Harrington Meyer & Herd, 2007

در صــورت خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی ،حجــم پــول عظیمــی بــه بــازار ســهام و مدیــران آن هدایــت
میشــود .همچنیــن ریســکها از شــانة دولــت برداشــته ميشــود و بــر شــانة ســالمندان و خانوادههایشــان
قــرار میگیــرد .در مقابــل ،تأمیــن اجتماعــی فراگیــر نفــع بســیار کمتــری بــرای بــازار دارد ،امــا نفــع آن بــراي
ســالمندان و خانوادههایشــان بيشــتر اســت و امنیــت اقتصــادی را بــه ارمغــان م ـیآورد.

تأمین اجتماعی :ارزشمندترین منبع درآمدی زنان سالمند

تعــداد و مقــدار منابــع درآمــدی زنــان در طــول زندگــی بهطــور میانگیــن کمتــر از مــردان اســت .بــا وجــود دگرگونی

زمانــه ،همچنــان احتمــال اســتخدام زنــان در تمــام مراحــل زندگــی از مــردان بســیار پایینتــر اســت و زنان مشــاغل
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تماموقــت کمتــری دارنــد .نــرخ پاییــن اســتخدامی زنــان ،تاحــدی بــا بیمســئولیتی در قبــال مراقبتهــای خانگــی

بیمــزد آنهــا مرتبــط اســت .در ايــن ميــان ،تقســیم کار جنســیتی بهشــدت دهههــای  ۶۰و  ۷۰نیســت ،امــا زنــان
دو برابــر بیــش از مــردان بــه مراقبــت از کــودکان و اقــوام ســالمند میپردازنــد (Bianchi, Robinson & Milkie,

 .)2006; National Alliance for Caregiving & AARP, 2004تنهــا حــدود  ۴۰درصـ ِد زنــان در طــول کل ســال
تماموقـ�ت کار ميكننـ�د و حقوقـ�ی معـ�ادل بـ�ا  ۷۷درصــد حقــوق مــردان دریافــت میکننــد(�Institute for Wom

.)en’s Policy Research, 2006;U.S. Bureau of Labor Statistics, 2006

دســتمزد کمتــر و مراقبــت بیشــتر از کــودکان و ســالمندان بدیــن معناســت کــه زنــان بســیار کمتــر از مــردان

در طــول زندگــی خــود پسانــداز میکننــد .هارتمــنُ ،رز و الول )۲۰۰۶( 1در ســال  ۱۹۸۴درمــورد گروهــی از
زنــان و مــردان تحصیلکــردة  ۲۵تــا  ۲۹ســاله پژوهشــی انجــام دادنــد .آنهــا دریافتنــد دســتمزد زنــان در ســال

 ،۱۹۸۹درمجمــوع  76هــزار دالر کمتــر از دســتمزد مــردان بــود .دســتمزد زنــان تــا ســال  273 ،۱۹۹۹هــزار دالر
و در ســال  ۲۰۰۴بــه طــرز اعجابانگیــزی  440هــزار دالر از مــردان کمتــر بــوده اســت كــه ایــن دســتمزدهای

کمتــر بــه معنــای کمتربــودن پساندازهــا ،ســرمایهگذاریها ،مســتمریهای خصوصــی و عمومــی اســت.

شــکاف میــان درآمــد زنــان و مــردان  65ســاله و بیشــتر بســیار زیــاد اســت .اگرچــه نــرخ فقــر کل ســالمندان

کمتــر از  ۱۰درصــد اســت ،فقــر زنــان دو برابــر مــردان اســت .در حــال حاضــر ،فــرد ســالمند زمانــی فقیر محســوب
میشــود کــه درآمــد ســاالنهای کمتــر از  10هــزار دالر داشــته باشــد (Social Security Administration [SSA],

 .)2007احتمــال ازدواج زنــان ســالمند ،نصــف مــردان اســت و زنــان ســالمندی کــه تنهــا زندگــی میکننــد دو برابــر
ـاس 2زندگــی مشــترک بهــره میبرنــد و نــه داشــتن دو منبــع
مــردان هســتند؛ از ایـنرو نــه از قاعــدة صرفهبهمقیـ ِ

درآمــد را تجربــه میکننــد .افــزونبــر ایــن ،مســتمریهای خصوصــی کمتــری از مــردان دریافــت میکننــد.

تنهــا  ۶۰درص ـ ِد زنــان ســالمند میتواننــد مســتمری خصوصــی دریافــت کننــد كــه میــزان آن بهطــور میانگیــن

نصـ�ف مـ�ردان اسـ�ت( (�Harrington Meyer&Herd, 2007; He, Sangupta, Velkoff, & Debaros, 2005; Mc

 .);Donnell 2005زنــان بهانــدازة مــردان میتواننــد از مزایــای تأمیــن اجتماعــی بهرهمنــد شــوند ،امــا ایــن مزایــا
بهطــور میانگیــن تنهــا  ۷۵درصــد مزایــای مــردان اســت (.)SSA, 2007

تنــوع میــان زنــان و مــردان ســالمند ،همچنیــن میــان زنــان از حیــث نــژاد و وضعیــت تأهــل بســیار اســت.

زنــان اســپانیایی و سیاهپوســت در طــول زندگــی ،تحصیــات کمتــر ،بیــکاری بیشــتر و مســئولیتهای بیشــتری
1. Hartmann, Rose, and Lovell
2. Economics of Scale

بخش دوم :آنچه در خطر است 113 /

در مراقبـ�ت از کـ�ودکان و سـ�المندان دارنـ�د( (�Harrington Meyer & Herd, 2007; He, et al, 2005; Nation

 .)al Caregiving Alliance & AARP, 2004تأثیــرات ایــن امــر در ســالمندی آشــکار میشــود .براســاس
دادههــای ادارة آمــار آمریــکا ۱۰ ،درصــد زنــان ســالمند و سفیدپوســت و در مقابــل  ۱۶درصــد زنــان زردپوســت،

 ۲۲درصــد زنــان اســپانیایی و  ۲۷درصــد زنــان سیاهپوســت فقیــر هســتند .تفاوتهــا زمانــی تشــدید میشــود
کــه ازدواج و شــرایط زندگــی نیــز بــه حســاب بیایــد .بــا توجــه بــه شــكل  ۴۰ ،1-6درصـ ِد زنــان ســالمند و مجرد

سیاهپوســت و اســپانیایی کــه تنهــا زندگــی میکننــد فقیــر هســتند (.)U.S. Census Bureau, 2005

کمتربــودن منابــع مبتنــی بــر بــازار و ازدواج ،زنــان ســالمند و متأهــل را بــه تأمیــن اجتماعــی وابســته میکند.

درواقــع ،کمتربــودن تعــداد و مقــدار منابــع درآمــدی در زمــان ســالمندی بدیــن معناســت کــه مزایــای تأمیــن

اجتماعــی بــرای زنــان ســالمند اهمیــت بیشــتری دارد .بهطورکلــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی  ۴۰درصـ ِد درآمــد
کل ســالمندان و  ۶۰درصــد درآمــد زنــان ســالمند را تأمیــن میکنــد .بايــد توجــه داشــت کــه تأمیــن اجتماعــی

 ۱۰۰درصــد درآمــد یکپنجــم از زنــان ســالمند را تأمیــن میکنــد (Porter, Larin & Primus, 1999; SSA,

ـران تأمیــن اجتماعــی را تشــکیل میدهنــد .ایــن
 .)2006زنــان بــه دليــل طــول عمــر بیشــتر ۵۷ ،درصـ ِد مزایابگیـ ِ
برنامــه بــرای کمــک بــه رفــع فقــر بســیار مؤثــر اســت و  ۶۰درصـ ِد افــرادی کــه بــه کمــک تأمیــن اجتماعــی از
فقــر نجــات یافتهانــد زنــان ســالمند هســتند.

شکل  .1-6منبع :اداره آمار ایاالتمتحده2005 ،
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تأمیــن اجتماعــی حتــی بــرای ســالمندان اقلیــت ،اهمیــت بیشــتری دارد .در آمریــکا ،بهدليــل دسترســی

کمتــر بــه مســتمریها و پساندازهــای خصوصــی۹۰ ،درص ـ ِد درآم ـ ِد نیمــی از اســپانیاییتبارها و سیاهپوســتان
و حتــی بیــش از آن را برنامــة تأمیــن اجتماعــی تأمیــن میکنــد (Torres-Gil, Greenstein, & Kamin,

 .)2005; Wu, 2004همچنيــن  80درصــد درآمــد زنــان اســپانیاییتبار و سیاهپوســت از تأمیــن اجتماعــی
اســت .برخــی تخمیــن میزننــد درصــورت حــذف تأمیــن اجتماعــی نــرخ کلــی فقــر میــان زنــان  ۴برابــر بیشــتر
خواهــد بــود ()Porter, Larin, & Primus, 1999؛ از ای ـنرو تــاش بــرای خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی،

تأثیــری شــگرف بــر امنیــت اقتصــادی زنــان خواهــد داشــت .اینکــه خصوصیســازی چگونــه بــرای زنــان درآمــد
بازنشســتگی ایجــاد خواهــد کــرد ،مبهــم اســت؛ زیــرا هنــوز در مباحــث مربــوط بــه تأمیــن اجتماعــی بهطــور

جــدی بــه رفــاه زنــان ســالمند پرداختــه نشــده اســت ،امــا واضــح اســت کــه خصوصیســازی بــا ریسـکافزایی
بــرای زنــان مجــرد و تنهــا و همچنیــن زنــان ســالمند همــراه اســت و بهدليــل حــذف ویژگیهــای ســودمند
برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــرای زنــان ،مزایــای بســیاری از آنهــا را نیــز کاهــش خواهــد داد .هرگونــه کاهــش در

مزایــا مشکلســاز خواهــد بــود .پژوهشــگران تخمیــن میزننــد حتــی کاهــش  ۱۰درصــدی در مزایــای تأمیــن
اجتماعــی منجــر بــه افزایــش  ۷درصــدی نــرخ فقــر ســالمندان ميشــود كــه ایــن امــر ضربــة مهلکــی بــه ایــن
قشــر وارد خواهــد کــرد ( .)Engelhardt & Gruber, 2004در ادامــه بــه بســیاری از ویژگیهــای ســودمند تأمیــن

اجتماعــی بــرای زنــان خواهــم پرداخــت کــه ممکــن اســت در نظــام خصوصیشــده در نظــر گرفتــه نشــود.
تأمین اجتماعی پول را بهسوی زنان سالمند هدایت میکند

از زمــان راهانــدازی برنامــة تأمیــن اجتماعــی ،فرمــول تعییــن مزایــا بهگون ـهای اســت کــه بهطــور هدفمنــد،
مزایــای افــراد کمدرآمــد بیشــتر از حــقبیمههــای آنــان اســت .بهطــور میانگیــن ،افــرادی بــا درآمــد بــاال

ـن  ۲۸درص ـ ِد درآمــد پیــشاز بازنشســتگی آنهاســت؛ درحالیکــه
مزایایــی دریافــت میکننــد کــه جایگزیـ ِ

همیــن رقــم بــرای افــراد کمدرآمــد  ۷۸درصــد اســت (.)Koitz, 1997; The Century Foundation, 1998
ایــن فرمــول بازتوزیعــی مزایــا بهویــژه بــرای زنــان اهمیــت دارد؛ زيــرا آنهــا بهطــور میانگیــن دســتمزدهای
کمتــری دارنــد و بیــش از مــردان ،خــارج از نیــروی کار مانــده و زمــان خــود را صــرف مراقبــت از کــودکان و

اقــوام ســالمند میکننــد .نقــش فرمــول بازتوزیعــی مزایــا ،کاهــش آســیبهایی اســت کــه بــه زنــان کمدرآمــد

وارد میشــود.

بیشــتر حســابهای فــردی و خصوصیشــده ســازوکاری بــرای ایجــاد تــوازن درآمــدی میــان افــراد
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پردرآمــد و کمدرآمــد ندارنــد .درحقیقــت آمریــکا طــی خصوصیســازی ،از فرمــول بازتوزیعــی مزایــا بــه حالتــی
غیربازتوزیعــی گــذار خواهــد کــرد .مــردم در سراســر زندگــی بــه حســابهای خصوصــی پــول واریــز میکننــد،

امــا هــر اتفاقــی ممکــن اســت بــرای سرمایهگذاریهایشــان بیفتــد .برخــی میتواننــد پساندازهــای کالن
داشــته باشــند و پــاداش راهبردهــای ســرمایهگذاری خوششــانس خــود را دریافــت کننــد ،امــا برخــی دیگــر
ممکــن اســت بــا عواقــب راهبردهــای ســرمایهگذاری ناموفــق خــود روبــهرو شــوند .درمــورد بهکارگیــری
ســازوکارهایی کــه طــی آن بتــوان پــول را از افــراد پردرآمــد یــا موفــق در ســرمایهگذاری بــه افــراد کمدرآمــد

و ناموفــق انتقــال داد ،در بیمههــای خصوصــی هیچگونــه بحثــی نشــده اســت (Harrington Meyer & Herd,

 .)2007درواقــع ،بدینســبب کــه بیشــتر حامیــان حســابهای خصوصــی طرفــدار فردیســازی انتخــاب،
ی مخالفــت خواهنــد کــرد (& Wray, 2005; Yergin
ریســک و مســئولیت هســتند ،بــا چنیــن ابــزار بازتوزیع ـ 

 .)Stanislaw, 1998خصوصیســازی بــا ایــن پنداشــت پیــشمـیرود کــه افــراد بــا پیرشــدن همــان چیــزی را
کســب میکننــد کــه حاصــل تصمیمهــاي اقتصــادی (چــه خــوب ،چــه بــد) آنهــا در سراســر زندگیشــان
اســت.

تأمین اجتماعی به زنان و بیوهزنان مزایا ميدهد

اگرچــه ایــن برنامــه در آغــاز بــرای پاداشدهــی بــه کارگــران مــرد طراحــی شــده بــود ،بـهزودی قانــون تأمیــن

اجتماعـ�ی تغییـ�ر کـ�رد تـ�ا بـ�ه همسـ�ران و بیوههـ�ا نيـ�ز مزایایـ�ی غیرمشـ�ارکتی ارائـ�ه دهـ�د( (�Harrington Mey

 .)er, 1996در ســال  ،۱۹۳۹بــه همســران و بیوههــا مزایایــی برابــر بــا  ۵۰و  ۷۰درصــد مزایــای شوهرانشــان
داده شــد .بــا گذشــت زمــان قوانیــن جنســیتمحور لغــو شــد تــا مزایــا در اختیــار شــوهران و زنــان (بهعنــوان

همسـ ِر فــرد بیمهشــده) قــرار بگیــرد .بــرای افــرادی کــه پــس از بیســت ســال از همسرانشــان جــدا میشــدند،
قانونــی تعییــن شــد تــا بتواننــد مزایــا دریافــت کننــد .درنهایــت ،مزایــای بیوههــا بــه  ۱۰۰درصــد افزایــش
يافــت .بــا افزایــش نــرخ طــاق ،مدتزمــان الزم ازدواج بــرای دریافــت مزایــا پــس از طــاق بــه ده ســال

کاهــش یافــت ( .)Harrington Meyer&Herd, 2007; SSA, 2006در حــال حاضــر ۶۰ ،درصــد زنان ســالمند
زنــان کارگــر پایینتــر اســت .بــه نظــر
بهعنــوان همســر و بیــوه مزایــا دریافــت میکننــد؛ زيــرا مزایــای
ِ

ميرســد ایــن رونــد بــرای ســالمندان آینــده نیــز ثابــت بمانــد (Levine, Mitchell & Phillips, 2000; SSA

.)2006

بحثهــا درمــورد خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی از برخــي جهــات بســیار ناخوشــایند اســت .حامیــان
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خصوصیســازی بــه تأثیراتــی کــه ممکــن اســت درنتیجــة خصوصیســازی دامنگیــر مزایــای همســران و

بیوههــا شــود نمیپردازنــد و هیچگونــه اشــارهای بــه کمشــدن یــا درنهایــت از بیــن رفتــن مزایــا نميكننــد .در

ـش بخــش مهمــی از منابــعمالــی برنامــه و اختصــاص آن بــه
حــال حاضــر ،مزایــای همســران و بیوههــا بــا مکـ ِ
همســران و بیوههــا تأمیــن میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،تمــام کارگــران ممکــن بــود بتواننــد در آینــده مزایــای
بیشــتری دریافــت کننــد ،امــا ایــن برنامــه بخشــی از منابــع مالــی را کــه از طریــق مالیــات 1جم ـعآوری شــده

اســت بــه پوشــش همســران و بیوههــا تخصیــص میدهــد .تــا امــروز ،درمــورد بهکارگیــری ســازوکاری بــرای

تأمیــن چنیــن مزایــای بدونحقبیمــهای در حســابهای خصوصــی هیــچ بحثــی نشــده اســت .سرنوشــت
مالــی زنانــی کــه بــر چنیــن مزایــای بدونحقبیم ـهای تکیــه کردهانــد چــه خواهــد بــود؟

تأمین اجتماعی امتیازات آکچوئری به زنان میدهد

بهطــور میانگیــن زنــان پنــج ســال بیشــتر از مــردان عمــر میکننــد ،امــا تأمیــن اجتماعــی مزایــای آنــان را

بهمنظــور تعدیــل ایــن رونــد کاهــش نمیدهــد ( .)Harrington Meyer & Herd, 2007اکنــون امیــد بــه
زندگــی بــرای زنــان  ۸۰ســال ،امــا بــرای مــردان  ۷۵ســال اســت .بــا فــرض اینکــه تمامــی ســالمندان در ۶۵

ســالگی مزایــای کامــل دریافــت کننــد ،2تفاوتهــای جنســیتی در طــول عمــر میتوانــد منجــر بــه کاهــش
یکســوم مزایــای زنــان شــود ،امــا در برنامــة تأمیــن اجتماعــی هیـچگاه درمــورد چنیــن تمایزهــای آکچوئــری
صحبــت نشــده و ایــن امــر ســالهای ســال بــرای زنــان بســیار ســودمند بــوده اســت ،امــا تحــت نظــام

خصوصیشــدة تأمیــن اجتماعــی ،ایــن حقیقــت کــه زنــان طــول عمــر بیشــتری از مــردان دارنــد ،میتوانــد
مشکلســاز باشــد .زنــان بهطــور متوســط نهتنهــا مقادیــر بســیار کمــی پسانــداز میکننــد ،بلکــه بایــد
بــرای تأمیــن زندگــی طوالنیمــدت خــود از ایــن پسانــداز اســتفاده کننــد .زنــان بیشــتر از مــردان بایــد حســاب

و کتــاب طــول عمــر خــود را داشــته باشــند و ســعی کننــد مزایــای ماهیانــة خــود را طــوری تنظیــم کننــد کــه
تــا زمــان مــرگ پسانــداز داشــته باشــند.

تأمین اجتماعی نظام مدیریتی کارآمدتری است

در حــال حاضــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی بزرگتریــن برنامــة رفاهــی در ایاالتمتحــده را اداره میکنــد

و تنهــا از یــک درصــد بودجــة خــود بــرای پوشــش تمــام هزینههــای اداری اســتفاده میکنــد .براســاس
 .2منظور این است که فرض شود مردان سالمند بیشتر عمر کنند (مترجمان).

1. FICA: Federal Insurance Contributions Act

بخش دوم :آنچه در خطر است 117 /

محاســبات ادارة بودجــة مجلــس ،)Commonwealth Fund, 2004( 1اگــر ایاالتمتحــده بــه میلیونهــا

حســاب شخصیشــده روی بیــاورد و بــه ســهامداران ایــن حســابها اجــازه دهــد حتــی بخــش اندکــی از

تصمیمهایشــان راجــع بــه ســرمایهگذاری خــود را عملــی کننــد ،هزینههــای اجرایــی (کــه در آن صــورت
هزینههــا و دســتمزد دالالن و مدیــران را دربرمیگیــرد) بیــن  ۵تــا  ۳۰درصــد افزایــش خواهــد یافــت.
تخصیــص آن میــزان بودجــه بــه ردههــای اجرایــی مطمئنـ ًا بــه مزایــای کمتــر یــا مالیــات بیشــتر بــرای همــه

خواهــد انجامیــد .بــه ایــن دليــل کــه احتمــا ًال هزینههــای تعیینشــده بــرای دارنــدگان حســابهای خصوصــی
ثابــت خواهنــد بــود ،در مقایســه بــا افــراد پردرآمــد ،ایــن هزینههــا بخــش بیشــتری از ســرمایهگذاری افــراد

کمدرآمــد را صــرف میکننــد .اگرچــه در حــال حاضــر هزینههــای اجرایــی تأمیــن اجتماعــی از طریــق یــک
مالیــات ثابــت کــه قابــل افزایــش تــا ســقف مشــخصی اســت ،تأمینمالــی میشــود ،در نظــام خصوصیشــده

ایــن هزینههــا را بــا روشهایــی نزولیتــر 2تأمیــن میکننــد .خصوصیســازی در ســرمایهگذاری مالــی بــه

نفــع خیلیهــا تمــام میشــود (همانطــور کــه از افزایــش گروههــای البیگــر در ایــن بخــش پیداســت)،
امــا ســبب کاهــش مزایــای بســیاری دیگــر ازجملــه افــراد کمدرآمــد میشــود (& Harrington Meyer

.)Herd, 2007; Herd & Kingson, 2005

تأمین اجتماعی بهجای متمرکزکردن ریسک ،آن را پراکنده میکند

تحــت نظــام تأمیــن اجتماعــی ،همــه بــه صنــدوق مشــترکی حقبیمــه واریــز و مزایــا را از همــان صنــدوق
دریافــت میکننــد؛ از ای ـنرو هرگونــه ریســک ناشــی از بحرانهــای اقتصــادی یــا ســرمایهگذاری نامناســب
در سراســر جمعیــت ســالمندان پخــش میشــود .بــا حســابهای فــردی خصوصیشــده ،مــردم شــخص ًا بــا
نتایــج خــوب یــا بــد ســرمایهگذاریهای خــود روبــهرو میشــوند .آنهایــی کــه درآمــد بيشــتري دارنــد،

میتواننــد پــول بیشــتری پسانــداز کننــد ،ریسـکهای بیشــتری بپذیرنــد و عواقــب بدشانســی ســرمایهگذاری
خــود را بپذیرنــد؛ بنابرایــن در زمــان ســالمندی میتواننــد موفقتــر باشــند ،امــا افــراد کمدرآمــد نمیتواننــد

پسانــداز زیــادی داشــته باشــند ،بــا ریســک بیشــتر بــه دنبــال نتیجــة بهتــر باشــند ،یــا شکســت را تحمــل
کننــد ( .)Harrington Meyer & Herd, 2007برخــی از خانوادههــا ممکــن اســت بــا ضربههــای مهلــک
مواجــه شــوند و معلــوم نیســت چــه زمانــی بــه مســاعدت روی بیاورنــد.

1. The Congressional Budget Office
2. regressive manner
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تأمین اجتماعی قویترین پایة «صندلی سهپایه »1است

بیــش از  ۶۰ســال اســت كــه در آمریــکا امنیــت اقتصــادی ســالمندی بــه ســه طریــق ایجــاد میشــود :برنامــة

تأمیــن اجتماعــی ،برنامههــای بازنشســتگی خصوصــی و پساندازهــای شــخصی .اینهــا ماننــد پایههــای
یــک صندلــی واحــد هســتند .در ســالهای اخیــر ،دو پایــه بســیار متزلــزل شــدهاند .برنامههــای بازنشســتگی
خصوصــی کــه در طــول تاریــخ بــه مشــخصکردن اینکــه چــه کســی در زمــان ســالمندی فقیــر باشــد یــا
ی رســاندهاند ،دومیــن منبــع عظیــم درآمــد بــرای ســالمنداناند .ایــن برنامههــا تاحــدودی بــا
نباشــد یــار 
یارانهدهــی دولــت بــه شــرکتها تأمینمالــی میشــوند؛ یاران ـهای کــه بیــش از صــد میلیــارد دالر در ســال

اســت ،امــا همــه مســتمری بازنشســتگی خصوصــی دریافــت نمیکننــد ( ۶۳ .)Seldon & Gray, 2006درصـ ِد
باالیــی دریافتیهــا 2قــرار دارنــد ،مســتمریهای خصوصــی دریافــت میکننــد
چــارک
ســالمندانی کــه در
ِ
ِ

و تنهــا  20درصــد ســالمندانی کــه در چــارک پایینــی دریافتیهــا 3هســتند مســتمری خصوصــی دریافــت
میکننــد (.)Employee Benefit Research Institute [EBRI], 2004

در طــول تاریــخ ،بيشــتر کارگرانــی کــه مســتمری خصوصــی داشــتند ،تحــت پوشــش طرحهــای مزایــای

معیــن 4بودهانــد .کارکنــان تحــت پوشــش ایــن طرحهــا مزایایــی دریافــت میکردنــد کــه بــا توجــه بــه

ســاعتها و ســالهای خدمــت ،همچنیــن میــزان حقــوق آنهــا افزایــش مییافــت؛ البتــه بهتازگــي بيشــتر
شــرکتها بــه طرحهــای حقبیمــة معیــن روی آوردهانــد .درواقــع ،بیــن ســالهای  ۱۹۷۹و  ،۲۰۰۴جمعیتــی
کــه تحــت پوشــش طرحهــای حقبیمــة معیــن بودنــد ،از  ۶۲درصــد بــه  ۱۰درصــد کاهــش یافــت؛ درحالیکــه

جمعیـ�ت تحـ�ت پوشـ�ش طرحهـ�ای حقبیمـ�ة معیـ�ن ا ز  ۱۶درصــد بــه  ۶۳درصــد افزایــش پیــدا کــرد (�Har

 .)rington Meyer & Herd, 2007; EBRI, 2004طرحهــای حقبیمــة معیــن ،بــه ایــن دليــل متفاوتانــد
کــه مســئولیتها و ریســکهای ســرمایه انباشتهشــده و اغلــب هزینههــا را از کارفرمایــان بــه کارگــران

منتقــل میکننــد .از آنجــا کــه طرحهــای حقبیمــة معیــن اجبــاری و خــودکار نیســتند ،اختیــار کارگــران بــرای
کاهــش یــا حــذف حقبیمــة خــود بیشــتر میشــود و میتواننــد پیــش از بازنشســتگی پــول خــود را بــرای

تأمیــن هزینههــای درمــان ،تحصیــل یــا ازدواج فرزنــدان برداشــت کننــد .زنــان بســیار بیــش از مــردان احتمــال
دارد کــه هــردو کار را انجــام دهنــد ( .)Munnell& Sunden, 2004; Shuey & O’Rand, 2006طرحهــای
1. Three-Legged Stool
2. The Top Earnings Quartile
3. lowest earnings quartile
4. Defined Benefit Plans
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حقبیمــة معیــن چــون بــه جــای توزیــع ریســکهای ســرمایهگذاریهای زیــانآور ،ایــن ریســکها را
متمرکــز میکننــد ،کســریهایی بــه بــار میآورنــد کــه شــرایط را بــرای افــراد کمدرآمــد بســیار دشــوار
خواهــد کــرد .درنهایــت شــواهدی وجــود دارد کــه کارفرمایــان حقبیمــة کمتــری بــه ایــن برنامههــا پرداخــت

میکننــد و بــا ایــن کار مســئولیت کارگــران را نســبت بــه ســرمایة انباشتشــدة خویــش میافزاینــد (Munnell

 .)& Sunden, 2004; Shuey & O’Rand, 2006چیــزی کــه زمانــی یکــی از پایههــای اســتوا ِر ایــن صندلــی
بــود ،اکنــون بهويــژه بــرای آنــان کــه منابــع ضعیفــی در اختیــار دارنــد ،بســیار متزلــزل اســت.

پایــة دیگــر ،یعنــی پسانــداز شــخصی نیــز بهویــژه بــرای زنــان ســالمند بــه نظــر متزلــزل میآیــد .بررســی

تفاوتهــای جنســیتی در پساندازهــا و داراییهــای افــرادی کــه ازدواج کردهانــد ،بســیار دشــوار اســت؛ زیــرا ایــن

داراییهــا و پساندازهــا ارزشهــای خانگــی 1بــه حســاب میآینــد ،امــا میــان ســالمندان آمریکایــی کــه ازدواج

ـالمندان مــرد و مجــرد  ۳۰درصــد بیشــتر
نکردهانــد ،تفاوتهــای جنســیتی شــدیدی وجــود دارد .داراییهــای سـ
ِ
از زنــان اســت ( .)Levine, Mitchell, & Phillips, 2000درمــورد زنــان ســالمند ،مهمتریــن عامــل تعیینکننــده

در ورود افــراد بــه طرحهــای خصوصــی ایــن اســت کــه آیــا آنهــا مــادر مجــرد بودهانــد یــا خیــر (Harrington

ـادران  ۶۵تــا  ۷۵ســالهای کــه حداقــل بــرای  ۱۰ســال مجــرد بودهانــد ،تنهــا
ـی مـ ِ
 .)Meyer & Herd, 2007دارایـ ِ
یکســوم دارایــی مادرانــی اســت کــه تنهــا زندگــی نکردهانــد ( .)Yamokoski & Keister, 2006بهطورکلــی،

در آمریــکا پساندازهــا بســیار کــم اســت ( .)Zeller, 2007درحقیقــت ،از زمــان رکــود بــزرگ تــا ســال ،۲۰۰۷

پساندازهــای خانوادههــا بــه کمتریــن نــرخ خــود رســید .انباشــت داراییهــا و پسانــداز بهویــژه بــرای افــرادی

کــه درآمدهــای کــم و هزینههــای بااليــي داشــتهاند ،بســیار پاییــن بــوده اســت .میانگیــن انباشــت داراییهــای

زنــان بهطورکلــی و مــادران مجــرد بهطــور خــاص ،در زمــان ســالمندی کمتــر اســت و درنتیجــه امنیــت اقتصــادی

پایینتــری دارنــد.

بــا توجــه بــه اینکــه بازنشســتگیهای خصوصــی و پساندازهــای خصوصــی در حــال کوچکترشــدن و

پرریسکترشــدن هســتند ،بــه نظــر میرســد انتقــال ریســکها بــه بازنشســتگیهای عمومــی مشکلســاز
اســت ،امــا پرریس ـکتركردن تأمیــن اجتماعــی دقیق ـ ًا چیــزی اســت کــه خصوصیســازی انجــام خواهــد داد.
بــا توجــه بــه کاهــش دسترســی زنــان ســالمند بــه دو پایــة دیگــر ،متخصصــان انتظــار ایــن را دارنــد کــه بــا

خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی ،زنــان ســالمند نتواننــد بــه تنهــا راه نجــات باقیمانــده نیــز دسترســی پیــدا

کننــد (.)Harrington Meyer & Herd, 2007

1. Household Values
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کسریهای مالی تأمین اجتماعی بهسرعت برطرف میشود

تأمیــن اجتماعــی نظامــی مبتنــی بــر تــوازن درآمد-هزینــه اســت کــه در آن کارگــران از طریــق مالیــات حقبیمــه
پرداخــت میکننــد و آن پــول صــرف مزایــای ســالمندان (بازنشســتگان) میشــود .ســازمان تأمیــن اجتماعــی
بــا آگاهــی از ایــن امــر کــه گروههــای متنوعــی در آینــده بیمــه خواهنــد شــد و فرزنــدان نســل بیشزایــی کــه

روبهســالمندی هســتند قــرار اســت بخــش عمــدة مزایــا را بــه خــود اختصــاص دهنــد ،دهههــا پیــش بهطــور
هدفمنــد انباشــت مــازاد بودجــه را آغــاز کــرد .آن مــازاد اکنــون مبلغــی برابــر بــا  ۲تریلیــون دالر ،و بــا نرخــی برابر

بــا  ۱۵۰میلیــارد دالر در ســال رو بــه افزایــش اســت ( .)SSA,2007بــا افزایــش دریافــت مزایــا از ســوي فرزنــدان
نســل بیشزایــی ،کاهــش ایــن مــازاد آغــاز میشــود .تخمیــن زده میشــود کــه تــا ســال  ۲۰۴۱ایــن مــازاد بــه

اتمــام برســد و بتــوان بــا حقبیمــة ماهیانــة کارگــران تنهــا  ۸۰درصـ ِد خروجیهــا را پوشــش داد.

اگرچــه کســری بودجــة نهچنــدان زیــادی کــه پیشبینــی میشــود  ۳۵ســال دیگــر رخ دهــد را بهانــه

کردهانــد تــا تأمیــن اجتماعــی را منحــل کننــد ،ا ّمــا درحقیقــت بــرای ایــن کســری بودجــه راهحلهایــی در
نظــر گرفتــه شــده اســت ( .)AARP, 2005; Harrington Meyer & Herd, 2007یکــی از گزینههــا ،افزایــش

ـت یــک یــا دودرصــدی مالیــات تأمیــن اجتماعــی اســت .ایــن مالیــات از اواســط دهــة  ۸۰تاکنــون افزایــش
موقـ ِ
نیافتــه اســت .بــا ایــن کار میتــوان از کســری بودج ـهای کــه در دوران ســالمندی فرزنــدان نســل بیشزایــی
رخ خواهــد داد جلوگیــری کــرد .گزینــة دیگــر افزایــش ســقف دریافتیهــای مشــمول مالیــات اســت .در حــال

حاضــر ،دریافتیهــا را تــا میــزان  ۱۰۲هــزار دالر در ســال مالیاتبنــدی میکننــد ( .)SSA, 2007اگــر ســقف
بــه  ۱۴۰هــزار دالر در ســال برســد ،ســپس تضمیــن داده شــود کــه بــا نــرخ تــورم تعدیــل خواهــد شــد ،ایــن
درآمدهــای افــزوده میتوانــد بخــش زیــادی از کســری مالــی را پوشــش دهــد ( .)AARP, 2005بــا ایــن حــال
گزینــة دیگــری نیــز وجــود دارد؛ مبنــای واجدشــرایط شــدن برنامــه بهگونـهای گســترش یابــد کــه  ۳۰درصــد

کارکنــان دولتــی و محلــی را تحــت پوشــش برنامــه قــرار دهــد ( .)Munnell, 2005ترکیــب هرکــدام از ایــن

برنامههــا میتوانــد کســری را کاهــش دهــد و تضمیــن کنــد کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی از مســئلة ســالمندی

فرزنــدان نســل بیشزایــی بهطــور غیرناشــیانه و کامــل عبــور کنــد.

بــا خصوصیســازی بهســختی میتــوان بــه ایــن کســری بودجــه پرداخــت و ایــن کســری نیــز بســیار

بيشــتر خواهــد بــود .رویآوردن بــه حســابهای فــردی و شخصیشــده ،وقــوع ایــن کســری را از ســال ۲۰۴۱

بــه ســال  ۲۰۱۷جلــو میانــدازد؛ چــون ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد تــا مدتــی برنامههــای جدیــد و قدیمــی
را تأمینمالــی کنــد ،خصوصیســازی بیــن  1تــا  2تریلیــون دالر هزینــة جدیــد بــه دنبــال خواهــد داشــت
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()Diamond & Orszag, 2002; Harrington Meyer & Herd, 2007؛ از ای ـنرو بــا خصوصیســازی نهتنهــا

نابرابریهــا میــان ســالمندان افزایــش خواهــد یافــت ،بلکــه بــار مالیاتــی بــر دوش تمامــی آمریکاییهــا نیــز
بیشــتر خواهــد شــد.

علیرغــم تمــام گزافهگوییهــا ،بحــران مالــی واقعــی نظــام کنونــی تأمیــن اجتماعــی ایــن اســت کــه
دولــت فــدرال تقریبـ ًا کل ایــن صنــدوق امانــی را بــرای اهــداف دیگــر قــرض گرفتــه و ســود و اصــل پــول را
بازنگردانــده اســت ()Board of Trustees, 2008; SSA, 2007؛ از ای ـنرو دولــت فــدرال ایاالتمتحــده حــدود

 ۲تریلیــون دالر بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی بدهــکار اســت و بــا ورود فرزنــدان نســل بیشزایــی بــه برنامــه
بایــد آن را پرداخــت کنــد.

نقصهای دیگر تأمین اجتماعی نیز بهسرعت برطرف میشود

حتــی مصممتریــن حامیــان تأمیــن اجتماعــی نیــز بــر ایــن باورنــد کــه ایــن برنامــه نقصهــای دیگــری نیــز
دارد کــه بایــد برطــرف شــوند؛ بــرای نمونــه ،اگرچــه تأمیــن اجتماعــی دســتمزدها را ميــان افــراد کمدرآمــد و

پردرآمــد توزیــع میکنــد ،زمــان مصرفــی افــراد خــارج از محــل کار را بهطــور مؤثــر جبــران نمیکنــد .بــه
تمــام کارگــران اجــازه داده میشــود تــا کمدرآمدتریــن پنــج ســال کاری خــود را در محاســبات مزایــا حــذف

کننــد .امــا بيشــتر زنــان ،در حیــن انجــام کارهــای مراقبتــی خانگــی و بــدون مــزد ،بیــش از پنــج ســال را خــارج
از کار یــا در کارهــای بســیار کمدرآمــد ســپری میکننــد ( .)SSA, 2006کاهشهــای اینچنینــی در مزایــا،
موجــب ناپایــداری اقتصــادی بــرای افــرادی میشــود کــه مســئولیت اصلــی مراقبــت از کــودکان و ســالمندان

را بــر عهــده دارنــد .بهطورکلــی مزایــای تأمیــن اجتماعــی بــرای افــرادی کــه همزمــان درگیــر کار و خانــواده

هســتند کــم اســت؛ بهويــژه اگــر ســابقة تأهــل کافــی بــرای اســتحقاق مزایــای ناشــی از همســری و بیوگــی
نداشــته باشــند .یــک راهحــل میتوانــد تقلیــد از خطمش ـیهایی باشــد کــه در اروپــا از طریــق نهادینهســازی

اعتبــارات مراقبتــی 1اجــرا شــده اســت .هرینگتــونمیــر و هــرد ،)2007( 2بــرای حــل ایــن مســئله پیشــنهاد

میدهنــد کــه مزایــای همســری حــذف و اعتبــارات مراقبتــی جایگزیــن آن شــود .در برنامــة اعتبــارات مراقبتی،
اعتبــاری برابــر بــا نصــف متوســط دســتمزد بــه کارگــر اعطــا میشــود کــه بــرای فــرد دارای یــک فرزنــد تــا

 ۵ســال و بــرای فــرد دارای بیــش از یــک فرزنــد تــا  ۹ســال پرداخــت میشــود .بــرای دریافــت مزایــا الزم
1. Care Credits
2. Harrington Meyer and Herd
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نیســت فــرد متأهــل باشــد ،یــا وظیفــة والدینــی را در خانــه ایفــا کنــد ،بلکــه ایــن برنامــه بــرای تمامــی افــرادی
کــه بــهدليــل مراقبــت از کــودکان درآمــد پایینــی دارنــد ،ســودمند خواهــد بــود.

یکــی دیگــر از نقصهــای تأمیــن اجتماعــی ایــن اســت کــه مزایــای بــدون حــق بیمهپــردازی را در

شــرایطی بــه وضعیــت تأهــل مرتبــط کــرده اســت کــه شــکاف نــژادی فزاینــدهای در ازدواج وجــود دارد .در طول
تاریــخ زنــان سیاهپوســت و سفیدپوســت تقریبـ ًا بــه یــک انــدازه میتوانســتند شــرط ســابقة تأهــل بــرای دریافــت

مزایــای ناشــی از همســری یــا بیوگــی را بــرآورده کننــد .میــان زنانــی کــه در دهــة  ۲۰بــه دنیــا آمــده بودنــد،
تقریبـ ًا  ۹۰درصــد زنــان ســیاه و سفیدپوســت براســاس وضعیــت تأهــل مســتحق دریافــت مزایــا بودنــد ،امــا نــرخ
ازدواج زنــان سیاهپوســت بســیار کاهــش یافتــه اســت .تــا زمانــی کــه زنــان متولــد ســال  ۱۹۶۰بــه ســالمندی

برســند ۸۰ ،درصــ ِد زنــان سفیدپوســت و اســپانیاییتبار ،در مقایســه بــا تنهــا  ۵۰درصــد زنــان سیاهپوســت،
مســتحق دریافــت مزایــا براســاس وضعیــت تأهــل خواهنــد شــد (Harrington Meyer, Wolf & Himes,

)2006؛ يعنــي زنــان ســالمند سیاهپوســت کــه دسترســی بــه منابــع اقتصــادی محــدودی داشــته و نــرخ فقــر
باالتــری دارنــد ،در زمــان ســالمندی آســیبپذیر خواهنــد بــود .یــک پاســخ بــه نابرابــری فزاینــدة ناشــی از نــژاد و

وضعیــت تأهــل میتوانــد لغــو شــرایط وضعیــت تأهــل بــرای دریافــت مزایــا و بهجــای آن تعییــن یــک حداقــل

مزایــا 1باشــد .پیشــنهاد هرینگتــونميــر و هــرد ( ،)2007ایجــاد حداقــل مزایایــی برابــر بــا خــط فقــر ،یــا حــدود
 ۱۰هــزار دالر در ســال اســت .آن حداقــل مزایــا تصادفـ ًا برابــری تقریبــی بــا حداکثــر مزایــای همســری دارد؛ از

ایـنرو نیــاز بــه مزایــای همســری ک ً
ال از بیــن مـیرود و بــه ایــن دليــل کــه مزایابگیــران تأمیــن اجتماعــی را تــا
خــط فقــر بــاال خواهــد بــرد ،تقریبـ ًا نیــاز بــه درآمــد حمایتــی مکمــل 2را بــرای ســالمندان از بیــن میبــرد و از
ایــن طریــق برخــی از هزینههــا را تعدیــل میکنــد.

یکــی دیگــر از نقصهــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی ایــن اســت کــه زوجهــای ازدواجنکــرده را بــه رســمیت

نمیشناســد؛ چــه همجنسگــرا باشــند و چــه نباشــند .در ایاالتمتحــده ماننــد بســیاری از کشــورها افــراد
بســیار زیــادی هســتند کــه بــا یکدیگــر زندگــی ميكننــد ،امــا قصــد یــا اجــازة ازدواج ندارنــد .ایــن زوجهــا از

دریافــت مزایــای همســری محرومانــد .بــا گســترش شــرایط اســتحقاق بــه ایــن افــراد میتــوان بــه ایجــاد
امنیــت اقتصــادی در زمــان ســالمندی آنهــا نیــز کمــک کــرد.

1. Minimum Benefit
2. Supplemental Security Income
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اینکــه سیاســتگذاران ایاالتمتحــده بــه ایــن تعدیلهــای جزئــی در برنامــة تأمیــن اجتماعــی میپردازنــد
تــا ایــن برنامــه را نســبت بــه تغییــرات اجتماعی-جمعیتــی بیشــتر پاس ـخگو کننــد ،اهمیــت بســیاری دارد.
تعدیلهایــی از قبیــل ایجــاد اعتبــارات مراقبتــی ،حداقــل مزایــای ســخاوتمندانه 1و بــه رســمیت شــناختن
افــرادی کــه بــدون ازدواج بــا یکدیگــر زندگــی میکننــد ،توانایــی برنامــه را بــرای ایجــاد امنیــت اقتصــادی

در زمــان ســالمندی و کاهــش نابرابریهــای نــژادی ،جنســیتی ،طبقاتــی و نابرابریهــای ناشــی از وضعیــت

تأهــل تقویــت میکنــد .در مقابــل ،خصوصیســازی بســیاری از حمایتهــای تأمیــن اجتماعــی را از بیــن
خواهــد بــرد و ایــن کار را بــا هزینههــای هنگفتــی انجــام خواهــد داد .بــه جــای اجــراي سیاســتهای
پرهزینــهای بازاریــار 2کــه قطعــ ًا موجــب افزایــش نابرابریهــا میشــود ،بایــد سیاســتهای خانوادهیــار 3را
تقویــت و نابرابریهــا میــان ســالمندان را کاهــش دهــد (.)Harrington Meyer & Herd, 2007

علیرغــم اینکــه زنــان ســالمند ،بهویــژه زنــان ســالمند سیاهپوســت و اســپانیاییتبار بســیار بیشــتر از

مــردان بــه ایــن برنامــه تکیــه دارنــد ،تأثیــرات خصوصیســازی بــر ایــن گروههــا هنــوز بهدرســتی بررســی
نشــده اســت؛ البتــه بــه نظــر میرســد طــی خصوصیســازی ،زنــان ســالمند بســیاری از مزایایــی را کــه از

طریــق ســاختارهای بازتوزیعــی ،مزایــای همســری و بیوگــی ،تقســیم ریس ـکها و نظارتهــای آکچوئــری بــه
آنهــا میرســد از دســت بدهنــد .افــزونبــر ایــن ،هزینههــای نظارتهــای اجرایــی بــر میلیونهــا حســاب

خصوصیشــده بســیاری از منابــع را منحــرف میکنــد .بــا خصوصیســازی ،طــی افزایــش نابرابریهــای
جنســیتی ،نــژادی ،طبقاتــی و نابرابریهــای ناشــی از وضعیــت تأهــل ،پایــة ســوم صندلــی س ـهپایه متزلزلتــر
خواهــد شــد .بنــا بــر ایــن دالیــل ،تمامــی زنــان و بيشــتر مردانــی کــه خواهــر ،مــادر ،دختــر ،همســر و یــا

همخانــه دارنــد -یــا خــود افــرادی کمدرآمــد بــوده یــا شــغل مــداوم نداشــتهاند -بایــد از تأمیــن اجتماعــی
فراگیــر حمایــت کننــد.

1. Generous Minimum Benefits
2. Market-Friendly
3. Family-Friendly

 / 124بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

پرسشهایی برای بحث

 .۱چرا یک زن باید مزایای همسری یا بیوگی دریافت کند؛ درحالیکه خود سابقة کار دارد؟

 .۲بــا اســتفاده از مباحــث هرینگتــون میــر ،ایــن ســه را خالصــه کنیــد :الــف) شــیوههایی کــه در آن
نظــام کنونــی تأمیــن اجتماعــی بــه زنــان مزایــا ارائــه میدهــد ،ب) خطرهــای بالقــوة خصوصیســازی

تأمیــن اجتماعــی بــرای زنــان و ج) خطــرات بالقــوة خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی بــرای تمامــی

مزایابگیــران.

 .۳در عنــوان ایــن فصــل عبــارت «تمامــي زنــان و بيشــتر مــردان» آمــده اســت .بــه گروههــای چندنفــره
تقســیم شــوید و بــا اســتفاده از شــواهد ایــن مقالــه ،دربــارة نقــش بالقــوة مــردان در حمایــت از تأمیــن

اجتماعــی فراگیــر بحــث کنیــد .نقــش مــردان در حــذف مزایــای همســری و تأثیــر این اتفــاق را بــر روابط

غیرهمجنســگرایانه (ماننــد ازدواج) و بنیــان خانــواده در ایاالتمتحــده بررســی کنیــد.
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 .7سالم ،دارا و خردمند :چالشهای پیشروی امنیت درآمد برای سالمندان رنگینپوست
استیون پی .واالس و ولنتین ام .ویا

1

مقدمه

گفتمــان عمومــی درمــورد آینــدة برنامــة تأمیــن اجتماعــی و امنیــت درآمــد در زمــان ســالمندی ،براســاس

تصویــر فرزنــدان نســل بیشزایــی بهعنــوان نســلی ســالم ،دارا و خردمنــد شــکل گرفتــه اســت .تصــور عمــوم
از نســل آینــدة بازنشســتگان ایــن اســت کــه در دهههــای  ۶۰و  ۷۰زندگیشــان بهخوبــی قــادر بــه کار

خواهنــد بــود .بــه فرزنــدان نســل بیشزایــی طــوری نــگاه میشــود کــه همگــی ســامت مناســب و امیــد
بــه زندگــي زيــادي دارنــد .همچنیــن مالــک داراییهــا و دیگــر ثروتهــای انباشــتهای هســتند کــه در زمــان

ن اجتماعــی وابســته شــوند و ســطح ســواد باالیــی دارنــد تــا
ســالمندی از آن اســتفاده کننــد و کمتــر بــه تأمیـ 
بــرای ســالمندی برنامهریــزی مناســبی داشــته و بهصــورت خردمندانــه منابــع خویــش را مدیریــت کننــد ،تــا
بتواننــد در زمــان ســالمندی بــه امنیــت درآمــد برســند (.)Congressional Budget Office, 1999

یکســانانگاری 2دربــارة ایــن نســل عاقالنــه نیســت .ایــن یکســانانگاری بنیــاد توجیههایــی اســت

کــه دربــارة تضعیــف برنامههــای بیمــة اجتماعــی و تــور ایمنــی 3ســالمندان بیــان میشــوند .در ایــن فصــل
ن اجتماعــی بــه حداقــل ۶۲
پیشــنهاد افزایــش ســن دریافــت مزایــای زودهنــگام (بازنشســتگی زودهنــگام) تأمیـ 
ســال و بیشــتر ،مث ـ ً
ا تــا  ۶۵ســال بررســی شــده اســت (.)Liebman, MacGuineas, & Samwick, 2005
عقبانداختــن ســن بازنشســتگی پیــش از موعــد ،بــا ایــن فــرض مطــرح شــده اســت کــه هیــچ تأثیــر مخربــی

بــر جمعیــت نمیگــذارد؛ زیــرا گــروه بعــدی بازنشســتگان ،دارای ســامت ،وضعیــت مالــی و تحصیــات خوبــی
هســتند؛ امــا براســاس دادههــای جمعیتشــناختی ،جمعیــت فرزنــدان نســل بیشزایــی از نظــر قومیتــی و نــژادی
نســبت بــه نســلهای پیشــین گوناگونــی بیشــتری دارد؛ تــا حــدی کــه  ۲۰درصــد آن را اقلیتهــا تشــکیل
میدهنــد ( .)U.S. Census Bureau, 2006bآنجــل و آنجــل )۲۰۰۶( 4اســتدالل میکننــد افزایــش کنونــی و
آتــی جمعیــت ســالمندان سیاهپوســتان و التینهــا بــه معنــی افزایــش تعــداد افــرادی اســت کــه در معــرض

خطــر جــدی محرومیــت اقتصــادی هســتند .عوامــل متعــددی وجــود دارد کــه بــر زندگــی آنهــا تأثیــر گذاشــته
1. Steven P. Wallace and Valentine M. Villa
2. Monolithic view
3. Social Safety Net
4. Angel and Angel
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و منجــر بــه آســیبپذیری آنهــا در زمــان ســالمندی میشــود .ایــن عوامــل عبارتانــد از :ســرمایة انســانی
کــم ،اســتخدام موقــت در مشــاغل کمدرآمــد ،دریافتیهــای کــم زنــان و شــوهران ،انباشــت دارایــی کــم و فقــر
درازمــدت (.)Whitfield, Angel, Burton, & Hayward, 2006; Angel, Jimenez, & Angel, 2007

ن اجتماعــی و دیگــر ســازوکارهای درآمــد بازنشســتگی قــرار اســت بــه رفــع کمبــود درآمد در ســالمندی
تأمیـ 

ـت درآم ـ ِد ســالمندان کمدرآمــد کاســتیهایی دارد .رایجتریــن
کمــک کننــد ،امــا اقدامــات مــا در راســتای کفایـ ِ
اقــدام بــرای ایجــاد کفایــت درآمــد رســیدن بــه «نــرخ جایگزینــی» مناســب اســت .نــرخ جایگزینــی ،درصــدی از

درآمـ ِد پیــش از بازنشســتگی اســت کــه مســتمریبگیر دریافــت میکنــد .مشــکل اینجاســت کــه یــک کارگــر

تماموقــت بــا دســتمزد حداقــل ،درآمــد کافــی بــرای پوشــش هزینههــای اساســی خــود را نــدارد؛ پــس حتــی
یــک نــرخ جایگزینــی  100درصــد نیــز ســبب ایجــاد اســتاندارد شایســتة زندگــی در زمــان ســالمندی نمیشــود.
بــرای بحــث درمــورد کفایــت درآمــد ،معمــو ًال از معیــار خــط فقــر فــدرال 1اســتفاده میشــود .در دهة  ،۵۰اســاس
ایــن معیــار الگــوی مصــرف خانوادههایــی بــود کــه یکســوم درآمدشــان صــرف خــوراک میشــد .در آن زمــان

میــزان خــط فقــر ،سـهبراب ِر کمتریــن کمکهزینــة غذایــی دپارتمــان کشــاورزی محاســبه شــد .در ایــن محاســبه،
الگوهــای متفــاوت مخــارج ســالمندان یــا گوناگونــی هزینــة معــاش گروههــای دارای وضعیتهــای مختلــف در

نظــر گرفتــه نشــد .حتــی پدیدآورنــدگان ایــن روش نیــز متوجــه شــدند میــزان خــط فقــر محاسبهشــدة اولیــه بســیار
پاییــن اســت ( )Orshansky, 1993و ایــن معیــار از زمــان ایجــاد بهگونـهای تعدیــل نشــد کــه افزایــش اســتاندارد

کلــی زندگــی و تغییــر در ترکیــب هزینههــای خانوادههــا را در نظــر بگيــرد؛ بهویــژه اینکــه هزینههــای خانـهداری

و پزشــکی بخــش هنگفتــی از میانگیــن مخــارج ســالمندان را در نیمقــرن گذشــته بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ـی دریافتیهــا قــرار دارنــد) اکنــون  ۱۷درصــد درآمــد خــود را
ســالمندان کمدرآمــد (آنهایــی کــه در چارکپایینـ ِ

ت از جیــب 2هزینههــای
صــرف خــوراک ۳۸ ،درصــد را صــرف هزینههــای خانـهداری و  ۱۴درصــد را صــرف پرداخـ 

درمانــی میکننــد (.)Social Security Administration [SSA], 2007a

بهدليــل ایــن تغییــرات ،کفایــت درآمــد پایــه ،بــا اســتفاده از یــک معیــا ِر جدیــد بهتــر شناســایی میشــود.

ایــن معیــار «شــاخص اســتاندارد امنیــت اقتصــادی ســالمندان »3نــام دارد کــه در هــر شهرســتان متفــاوت اســت
و دربرگیرنــدة نیازهــای واقعــی خانـهداری ،درمانــی ،حمــل و نقــل ،خــوراک و دیگــر هزینههاســت (بــه تارنمــای
1. Federal Poverty Line
2. Out-of-Pocket
3. Elder Economic Security Standard Index
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 http://www.wowonline.org/ourprograms/eesi/eess.aspرجــوع شــود) .بــرای تأمیــن نیازهــای اساســی
در کالیفرنیــا بهطــور میانگیــن درآمــدی حــدود  ۲۰۰درصــد خــط فقــر الزم اســت (.)Wallace & Molina, 2008

درک تأثیــرات بالقــوة پیشــنهادهایی ماننــد افزایــش ســن بازنشســتگی زودهنــگام بــر جمعیــت فرزنــدان

نســل بیشزایــی ،مســتلزم بررســی وضعیــت ســامت و اقتصــاد جمعیــت رو بــه بازنشســتگی کنونــی (افــراد
 ۵۰تــا  ۶۱ســاله ،مــوج عظیــم اولیــة نســل بیشزایــی) اســت .اگرچــه قطعـ ًا افــراد بســیاری وجــود دارنــد کــه
میتــوان آنهــا را ســالمندانی ســالم ،دارا و خردمنــد تلقــی کــرد ،امــا گروههــای متعــددی از ســالمندان نیــز
وجــود دارنــد کــه بــا چنیــن پارادایــم خوشبیــن و فردگرایان ـهای هیــچ ســنخیتی ندارنــد .در ایــن فصــل بــه

بررســی وضعیــت ســامت و اقتصــاد گروههــای قومــی و نــژادی پرداختــه میشــود کــه گروههــای کنونــی

ســالمند و روبــه بازنشســتگی را تشــکیل میدهنــد .همچنیــن بــه بررســی ایــن میپردازیــم کــه تغییــر شــرایط
دریافــت مزایــای بازنشســتگی زودهنــگام برنامــة تأمیــن اجتماعــی چــه تأثیــری بــر جمعیتهــای گوناگــون
خواهــد داشــت.

آیا تمامی سالمندان سالم هستند؟

اگــر تمــام گروههــای ســالمندان ســامت کافــی میداشــتند ،منطقــی بــود انتظــار داشــته باشــیم تــا آخریــن

ســالهای زندگــی بتواننــد کار کننــد ،امــا ایــن امــر نــه بــرای نســلهای کنونــی و نــه بــرای نســلهای
آینــدهای کــه در ســن بازنشســتگی زودهنــگام ( ۵۰تــا  ۶۱ســاله) قــرار دارنــد ،صــدق نمیکنــد .کمتریــن امیــد

بــه زندگــی را سیاهپوســتانی دارنــد کــه در ســنین پیــش از بازنشســتگی قــرار دارنــد .امیــد بــه زندگــی آنهــا

در  ۶۲ســالگی از سفیدپوســتان کمتــر اســت و ایــن تفــاوت میتوانــد دو ســال یــا بیشــتر باشــد (National

 .)Center for Health Statistics, 2007سیاهپوســتان و التینتبارهــا طــی ســالهای پیــش از بازنشســتگی
در  ۶۲تــا  ۶۴ســالگی نــرخ ازکارافتادگــی بيشــتري دارنــد کــه بــر میــزان و نــوع کار آنهــا تأثیــر میگــذارد

ـت بیــن
(جــدول  .)1-7ایــن نابرابــری بیشــتر بــه زنــان ضربــه میزنــد .حــدود یکچهــارم زنــان سفیدپوسـ ِ
 ۶۲تــا  ۶۴ســاله از محدودیتهــای کاری ســخن میگوینــد؛ درحالیکــه نیمــی از زنــان سیاهپوســت در
ایــن ســنین چنیــن تجربــهای دارنــد .التینتبارهــا وضعیــت میانــهای دارنــد :حــدود یــک ســو ِم آنهــا از

محدودیتهــای کاری ســخن میگوینــد .درمــورد مــردان الگــوی مشــابهی وجــود دارد ،امــا نــرخ ازکارافتادگــی
مــردان سیاهپوســت نســبت بــه زنــان سیاهپوســت تقریب ـ ًا کمتــر اســت (جــدول  .)1-7در میــان افــرادی کــه

تجربــة کار دســتمزدی دارنــد ،سیاهپوســتان  ۶۲تــا  ۶۴ســاله در مقایســه بــا سفیدپوســتان بیشــتر احتمــال دارد
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کــه بهدليــل وضعیــت ســامت نامناســب خــود کار نکننــد و التینتبارهــا نیــز احتمــال بیشــتری دارد کــه از
نیــروی کار خــارج شــوند (جــدول )1-7؛ از ایـنرو بســیاری از افــرادی کــه در ســن بازنشســتگی زودهنــگام قرار

دارنــد ،بــا مشــکالت ســامتی ناشــی از کار مــداوم روبـهرو هســتند .ایــن امــر ،ایــن بــاور اشــتباه را بــه چالــش
جمعیــت روبهســالمندی در ســامت بــه ســر میبرنــد .احتمــال رویارویــی ســالمندان
میکشــد کــه کل
ِ

رنگینپوســت بــا ایــن مشــکالت ســامتی بیشــتر اســت و ایــن شــرایط احتمــال متأثرشــدن آنــان از تغییــر
ســن بازنشســتگی را افزایــش میدهــد.

جدول  .1-7مشکالت سالمتی که بر کار تأثیرمیگذارند ،سنین 62-64
مشکل سالمت یا ازکارافتادگی که مانع کارکردن
میشود یا نوع و میزان کار را محدود میکند

زنان (درصد)

مردان (درصد)

زنان (درصد)

مردان (درصد)

32.0

32.6

11.3

11.8

سیاهپوست

49.9

سفیدپوست

25.3

التینتبار

بازنشستهشدن یا رهاکردن کار بهدلیل مشکالت
سالمتی

41.3
26.4

12.8
9.2

19.0
11.3

From “Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, CPS Table Creator,” by U.S.
Census Bureau, 2007, Retrieved October 31, 2008, from http://www.census.gov/hhes/www/cpstc/cps table
creator.html

مگــر نســل بعــدی کارگــران ســالمتر نخواهنــد بــود؟ بهطورکلــی مــردم آمریــکا بیشــتر از قبــل عمــر

میکننـ�د و سـ�المندان کمتـ�ری دچـ�ار ازکارافتادگـ�ی

میشـ�وند(  (�Federal Interagency Forum on Ag

 ،)ing-Related Statistics, 2008امــا دادههــای مربــوط بــه ســامت فرزنــدان نســل بیشزایــی ،گواهــی بــر
آســیبپذیری ســامتی مــداوم آنهاســت .بيشــتر ســالمندانی کــه  ۵۰ســاله و  ۶۴ســاله هســتند ( ۶۲درصــد)
حداقــل از یــک بیمــاری مزمــن ماننــد دیابــت ،فشــارخون ،آرتــروز ،بیمــاری قلبــی یــا ســرطان رنــج میبرنــد

( .)Collins, Davis, Schoen, Doty, & Kriss, 2006تــا ســال  ،۲۰۳۰شــشدهم آنهــا بــه بیــش از یــک

بیمــاری مزمــن مبتــا خواهــد شــد .همچنيــن ،نــرخ چاقــی مفــرط آنهــا افزایــش خواهــد یافــت و پیشبینــی
شـ�ده اسـ�ت یکسـ�وم جمعیـ�ت تـ�ا سـ�ا ل  ۲۰۳۰چاقــی مفــرط داشــته باشــند (�American Hospital Asso

 .)ciation, 2007چاقــی مفــرط مشــکالت ویــژهای بهدنبــال دارد .دلیــل آن ارتبــاط چاقــی مفــرط و دیگــر
بیماریهــای مزمــن ،بهويــژه دیابــت اســت .سیاهپوســتان بیشــتر از دیگــر گروههــا بــه ایــن بیماریهــا
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مبتــا میشــوند؛ مثـ ً
ا سیاهپوســتانی کــه فشــارخون دارنــد بیشــتر از سفیدپوســتان غیرالتیــن بــه بیماریهــای

قلبی-عروقــی و کلیــوی مبتــا میشــوند ( .)Clark & Gibson, 1997در مــردان میانســال سیاهپوســت نیــز

بیماریهــای مزمــن وخیــم و مرگبــار از جملــه فشــارخون ،دیابــت و ســکتة قلبــی شــیوع دارد (Hayward,

 .)Crimmins, Miles, & Yang, 2000مــردان التینتبــار نیــز ســامت ضعیــف و بیماریهــای مزمــن دارنــد
و میــان آنهــا دیابــت شــیوع باالیــی دارد .احتمــال ابتــای مــردان التینتبــار بــه دیابــت در تمــام ســنین چهــار

تــا پنــج برابــر کل جمعیــت اســت .احتمــال کنترلنکــردن دیابــت و بستریشــدن مــردان التینتبــار بهعــاوة
ابتــا بــه دیابــت وخیــم بلندمــدت و کوتاهمــدت نســبت بــه سفیدپوســتان غیرالتینتبــار بســیار باالســت و ایــن

تأثیــر دیابــت بــر آنهــا را تشــدید میکنــد ()AHRQ, 2008؛ از ای ـنرو نابرابریهــای ســامتی نســل کنونــی
و آینــدة اقلیتهــای ســالمند نشــان میدهــد تعــداد بســیاري از جمعیــت التینتبارهــا و سیاهپوســتان کــه
وضعیــت ســامت ضعیفــی دارنــد بــه ســالمندی خواهــد رســید و ایــن امــر کارکــردن در ســالهای پیــش از
بازنشســتگی را بــرای آنهــا بســیار دشــوار یــا غیرممکــن میکنــد.

آیا تمام سالمندان دارا هستند؟

بهطورکلــی در  ۴۰ســال گذشــته ،وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی ســالمندان بهبــود بســیاری یافتــه اســت و نــرخ

فقــر ســالمندان از  35.2درصــد در ســال  ۱۹۵۹بــه  9.4درصــد در ســال  ۲۰۰۶کاهــش داشــته اســت (Federal

 ،)Interagency Forum on Aging-Related Statistics, 2008امــا نابرابریهایــی از نظــر نــرخ فقــر و ســطح
درآمــد و ثــروت ،ميــان جمعیتهــای قومــی و نــژادی باقــی مانــده اســت.

نــرخ فقــر میــان سیاهپوســتان و التینتبارهــا حــدود ســه برابــر سفیدپوســتان غیرالتینتبــار اســت (جــدول

 .)2-7در تمامــی گروههــای نــژادی ،نــرخ فقــر زنــان ســالمند از مــردان باالتــر اســت (Federal Interagency

 ،)Forum on Aging-Related Statistics, 2008امــا همانطــور کــه پیشتــر شــرح داده شــد ،معیــار فقــری
کــه مــا از آن اســتفاده میکنیــم واقعگرایانــه و بـهروز نیســت .درآمــد شــمار زیــادی از ســالمندان کمــی باالتــر

از خــط فقــر رســمی اســت .جمعیــت ســالمندانی کــه  ۲۰۰درصــد زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد ،چهــار برابــر
مابقــی جمعیــت زیــر خــط فقــر اســت .ســالمندان گروههــای اقلیتــی و نــژادی نیــز بــه نســبت تعــداد خــود ،در

موقعیتهــای اقتصــادی پرخطــری زندگــی میکننــد .بیــش از نصــف جمعیــت سیاهپوســتان ،سرخپوســتان
و بومیــان آالســکا ( )AIANو التینتبارهــا درآمــد پایینــی دارنــد ( ۲۰۰درصــد پایینتــر از خــط فقــر) .اگرچــه

موقعیــت اقتصــادی زردپوســتان ســالمند بهطورکلــی بــه سفیدپوســتان غیرالتینتبــار نزدیــک اســت ،ترکیــب
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ـی پیامدهــا 1را مبهــم میکنــد .برخــی
کل جمعیــت زردپوســتان (شــامل ســالمند و غیرســالمند) توزی ـ ِع دونمایـ ِ
ـل دوم و ســوم ثروتمنــد هســتند ،امــا دیگــر
ـی نسـ ِ
گروههــای زردپوســتان از جملــه ســالمندان چینــی و ژاپنـ ِ

گروههــا ماننــد ســالمندان پناهنــدة هندوچینــی 2و کــرهای درآمدهــای بســیار پایینــی دارنــد (Park Tanjasiri,

.)Wallace, & Shibata, 1995

وضعیــت اقتصــادی نســل بعــدي ســالمندان ،افــرادی کــه هماکنــون  ۵۰تــا  ۶۱ســاله هســتند ،تــا حــدودی
بهتــر اســت ،امــا از لحــاظ نظــری ،آنهــا در حــال حاضــر در اوج درآمــد خــود بــوده و معمــو ًال هنــوز در

حــال کار هســتند .حتــی بــا داشــتن چنیــن امتیازاتــی یکســوم سیاهپوســتان و التینهــای  ۵۰تــا  ۶۱ســال

درآمدهــای پایینــی دارنــد .بـ ه هــر حــال ،نــرخ فقــر بيشــتر گروههــای اقلیــت ،ســه برابــر بیشــتر از سفیدپوســتان

غیرالتینتبــار اســت و تعــداد افــراد کمدرآمــد دوبرابــر افــراد فقیــر اســت؛ يعنــي بســیاری از افــرادی کــه بــه
ســالمندی نزدیــک هســتند-حدود یکســوم جمعیــت اقلیتها-بــرای امرارمعــاش تقــا میکننــد و بــه احتمــال
زیــاد در آخــر مــاه پولــی بــرای آنهــا باقــی نمیمانــد کــه بتواننــد بــرای ســالمندی پسانــداز کننــد.

شــالودة الزم بــرای ایجــاد امنیــت اقتصــادی در زمــان ســالمندی فرزنــدان نســل بیشزایــی در حــال

فروریختــن اســت .دسترســی بــه مســتمریهای کارفرما-پشــتیبان و مزایــای بازنشســتگی بــرای تمامــی جمعیت
در ســن کار در حــال کاهــش اســت 25 .ســال پیــش ۸۰ ،درصــد شــرکتها مزایــای معینــی عرضــه کردنــد
کــه مســتمری بازنشســتگی ازپیــش تعیینشــده و مادامالعمــری را بــرای کارگــران تضمیــن میکــرد .امــروزه،

کمتــر از یکســوم ایــن شــرکتها چنیــن کاری انجــام میدهنــد ( .)Hacker, 2007کمتــر از نصــف جمعیــت

در ســن کار از هیــچ بازنشســتگی خصوصــی بهرهمنــد نیســتند؛ آنهایــی کــه بهرهمندنــد نیــز عضــو طــرح
حقبیمــة معیــن ماننــد طــرح ) 401(kهســتند .بــازده ایــن طرحهــا نــه پیشبینیپذیــر و نــه تضمینشــده

اســت ( .)Hacker, 2007ســالمندان اقلیتهــا بدتریــن پوشــش ســالمندی را دارنــد .در ســال  ،۲۰۰۴نــرخ پوشــش

بازنشســتگی کارگــرانمــزد و حقوقبگیــر سفیدپوســت غیرالتینتبــار  63.9درصــد ،سیاهپوســتان  ۵۹درصــد

و التینهــا  38.4درصــد بــود .تفاوتهــا در پوشــش بازنشســتگی سفیدپوســتان غیرالتینتبــار و سیاهپوســتان،
بیشــتر ناشــی از تفــاوت در نــوع اســتخدامي آنهــا بــود ،امــا شــکاف عظیمــی کــه ميــان التینهــا و دیگــر

جمعیتهــای اقلیتــی وجــود داشــت ،حتــی پــس از کنتــرل شــماری از خصوصیــات کارفرمایــان ،باقــی مانــد.
1. Bimodal Distribution of Outcomes

 .2کســانی کــه اهــل جنــوب شــرقی آســیا (کشــورهای ویتنــام ،کامبــوج ،الئــوس ،ســنگاپور ،میانمــار ،تایلنــد و بخشــی از مالــزی) هســتند
(مترجمــان).

 / 134بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

ایــن امــر بهویــژه درمــورد مهاجــران صــادق بــود ( .)Copeland, 2005یکســوم اقلیتهایــی کــه  ۵۰ســاله

و کمدرآمــد هســتند ،هیــچ منبــع مالــی باقیمانــدهای ندارنــد تــا آن را پسانــداز یــا ســرمایهگذاری کننــد و
پوشــش بیمــة خصــوص ایــن افــراد نیــز پاییــن و نامطمئــن اســت .ایــن معضــل بــه درآمدهــای پاییــن آنهــا

اضافــه میشــود و موجــب محدودیــت دسترســی آنهــا بــه منابــع در زمــان ســالمندی ميشــود.

مســتمریهای بازنشســتگی و پساندازهــای ضعیــف کارگــران ،برنامــة تأمیــن اجتماعــی را بــرای

اقلیتهــای  ۶۲تــا  ۶۴ســاله بــه حیاتیتریــن منبــع درآمــد بازنشســتگی تبدیــل میکنــد .در دورهای کــه

سرپرســت خانــوار 1در ایــن ســنین (ســن بازنشســتگی پیــش از موعــد) بــه ســر میبــرد ،بیــش از نیمــی از

سرپرســتان خانــوار سفیدپوســت و سیاهپوســت ،بــه همــراه کمتــر از نیمــی از التینتبارهــا و یکســوم آســیایی-
ن اجتماعــی درآمــد کســب میکنــد.
آمریکاییهــا از تأمیــ 

جدول  :2-7نرخهای فقر و درآمد پایین ( <%200فقر) براساس نژاد و قومیت2006 ،

سرخپوستان و
آسیایی-آمریکاییها التینتبارها
سفیدپوستان سیاهپوستان
بومیان آالسکا
(درصد)
(درصد)
(درصد)
(درصد)
(درصد)

نرخ فقر 65 ،ساله و بیشتر

7.0

22.4

31.8

11.9

19.4

نرخ فقر ،بین  62تا  64ساله

7.5

22.5

37.7

8.4

19.6

نرخ فقر ،بین  50تا  61ساله

5.9

16.2

21.3

8.6

14.3

درآمد پایین ( <%200فقر) 65 ،ساله و بیشتر

32.1

53.8

61.1

35.1

52.7

درآمد پایین ( <%200فقر) ،بین  62تا  64ساله

22.0

45.8

49.3

32.0

43.6

درآمد پایین ( <%200فقر) ،بین  50تا  61ساله

14.2

35.5

37.7

17.6

38.0

Note. From “Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, CPS Table Creator,” by
U.S. Census Bureau, 2007, Retrieved October 31, 2008, from http://www.census.gov/hhes/www/cpstc/cps
table creator.html

احتمــال کــم دسترســی اقلیتهــا بــه منبــع درآمــد دوم و پایینبــودن میــزان کل درآمــد آنهــا ،حاکــی

ن اجتماعــی درآمــد
از تفاوتهــای کلیــدی نــژادی و قومیتــی اســت .میــان آن دســته از افــرادی کــه از تأمی ـ 
بازنشســتگی پیــش از موعــد دریافــت میکننــد ،احتمــال داشــتن منبــع درآمــد از محــل بهــره و ســود ســهام
1. Head of Household
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بــرای سفیدپوســتان دو برابــر سیاهپوســتان و التینتبارهاســت ( .)U.S. Census Bureau, 2006aایــن مســئله

نشــان ميدهــد كــه سفیدپوســتان میتواننــد بــا در اختیــار داشــتن منابــع کافــی و مکمــل ،پیــش از موعــد

ن اجتماعــی متکــی هســتند.
بازنشســته شــوند؛ درحالیکــه ســالمندان اقلیتهــا تنهــا بــه درآمــد خــود از تأمی ـ 

تفاوتهــای نــژادی در دسترســی بــه منابــع ،بهویــژه در ثــروت خانوادههــا آشــکار میشــود .در ســال

 ،۲۰۰۵میانگیــن دارایــی خالــص خانوارهایــی کــه سرپرســت آنهــا یــک ســالمند سفیدپوســت بــود۹۰۰.۲۲۶ ،

دالر ،امــا بــرای سیاهپوســتان تنهــا  ۸۰۰.۳۷دالر بــود .مســئلة شــوکهکننده ایــن اســت کــه ثــروت خانوادههــای
ســالمندان سیاهپوســت طــی بیســت ســال اخیــر ثابــت مانــده اســت؛ درحالیکــه ثــروت خانوادههــای

سـ�المندان سفیدپوسـ�ت  ۸۰درصــد افزایــش یافتــه اســت (�Federal Interagency Forum on Aging-Relat

 .)ed Statistics, 2008ایــن امــر موجــب افزایــش نابرابریهــای نــژادی نســبی و مطلــق در زمینــة ثــروت
خانوارهــای ســالمند شــده اســت .دادههــای مربــوط بــه سرپرســتان خانوارهــا در تمامــی ســنین ،نشــان میدهــد
داراییهــای التینتبارهــا از سفیدپوســتان بســیار پایینتــر اســت .اگــر داراییهــای خانگــی را نادیــده بگیریــم،
نــرخ شــکاف دارایــی 1دو برابــر میشــود؛ زيــرا میــزان داراییهــای نقــدی (پساندازهــا و ســرمایهها) و

داراییهــای بازنشســتگی( 2عضویــت در  401[k] plansو  )IRAsسیاهپوســتان و التینتبارهــا بســیار کمتــر
اســت ()Orzechowski & Sepielli, 2003؛ يعنــي ثــروت محــدود ســالمندان اقلیتهــا در داراییهــای خانگــی
متمرکــز اســت کــه در زمــان نیازهــای درمانــی و دیگــر مخــارج دسترســی بــه آن آســان نیســت؛ از ایـنرو اگرچه

درآمــد و داراییهــای ســالمندان در گذشــت زمــان افزایــش يافتــه اســت ،شــکاف میــان ســالمندان سفیدپوســت و
اقلیتهــا پابرجاســت .بخــش زيــادي از اقلیتهــا هنــوز بــرای تأمیــن هزینههــای پایــة زندگــی تقــا میکننــد

ن اجتماعــی بــرای بســیاری از آنهــا منبــع درآمــد اصلــی بــه حســاب میآیــد.
و تأمی ـ 
آیا تمامی سالمندان خردمند هستند؟

میــزان تحصیــات افــراد نشــانگر مهمــی بــرای توانایــی آنهــا در کســب درآمــد و دانــش و مهــارت آنهــا

در پسانــداز کافــی بــرای زمــان ســالمندی اســت .بــرای نس ـلهای آینــدة بازنشســتگان ،داشــتن دانــش و
مهــارت پسانــداز کافــی بســیار مهــم اســت .بازنشســتگانی کــه امــکان بهرهمنــدی از طرحهــای بازنشســتگی
را نداشــته باشــند ،مجبــور خواهنــد بــود بــه جــای طرحهــای مزایــای معیــن ســنتی و قابــل پیشبینــی ،غالبـ ًا
1. Asset-Gap Ratio
2. Pension Asset

 / 136بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

بــر طرحهــای حقبیمــة معیــن (ماننــد طرحهــای ) )401(kتکیــه کننــد .افــراد بــرای برنامهریــزی ســالمندی
خــود نیــاز بــه فراســت مالــی دارنــد کــه ایــن فراســت مالــی رابط ـهای مســتقیم بــا میــزان تحصیــات دارد.

هــردوی ایــن عوامــل بهصــورت مجــزا در تصمیمگیــری بــرای انتخــاب طرحهــای ) 401(kدخیلانــد
(.)Agnew, Szykman, Utkus, & Young, 2007

میــزان تحصیــات در نســلهای جدیدتــر در حــال افزایــش اســت؛ یعنــی نســلهای بعــدی ســالمندان

بهتــر میتواننــد برنامهریــزی بهتــری بــرای بازنشســتگی داشــته باشــند 23.9 .درصـ ِد ســالمندان در حــال حاضــر
موفــق بــه کســب دیپلــم نشــدهاند ،امــا ایــن نــرخ بــرای جمعیتهــای اقلیتــی و نــژادی بســیار بيشــتر اســت.

 ۴۲درصــ ِد ســالمندان سیاهپوســت 44.9 ،درصــد سرخپوســتان و بومیــان آالســکا و  57.8درصــد التینهــا
موفــق بــه کســب دیپلــم نشــدهاند (.)U.S. Census Bureau, 2007

تعــداد افــرادی کــه دیپلــم ندارنــد ( ۱۲درصــد) در نســل بعــدی ســالمندان -افــرادی کــه هماکنــون  ۵۰تــا

 ۶۴ســاله هســتند-کمتر خواهــد بــود .ایــن نــرخ بــرای ســالمندان اقلیتهــا بيشــتر از نــرخ کلــی اســت ،اگرچــه
بــرای سیاهپوســتان و بــرای سرخپوســتان و بومیــان آالســکا بهبــود داشــته اســت و بــه ترتیــب بــه  17.6درصــد

و  ۱۹درصــد رســیده اســت .همچنيــن  40.9درصـ ِد آمریکاییهــای التینتبــار  ۵۰تــا  ۶۴ســاله دیپلــم ندارنــد و
ایــن عــدد همچنــان بســیار بیشــتر از نــرخ کلــی اســت (.)U.S. Census Bureau, 2007

بــا تشــدید نابرابریهایــی کــه ســالمندان رنگینپوســت آینــده بــا آن مواجــه خواهنــد شــد ،ایــن الگوهــای

تحصیلــی نشــان میدهــد ممكــن اســت ایــن افــراد توانایــی برنامهریــزی مالــی درســتی بــرای ســالمندی خــود
نداشــته باشــند .انجــام کارهــای بســیار کمدرآمــد از ســوي بســیاری از کســانی کــه در آینــده بــه ســالمندی

میرســند ،نشــان میدهــد بازنشســتگی پیــش از موعــد ممکــن اســت از نظــر رضایــت شــغلی و زندگــی مطلــوب
باشــد ،امــا آنهــا را در موقعیــت پرخطــر اقتصــادی قــرار ميدهــد ۴۴ .درصــد سفیدپوســتان غیرالتینتبــار بیــن

 ۵۰تــا  ۶۱ســاله هســتند و تنهــا  ۳۰درصــ ِد سیاهپوســتان و آمریکاییهــای التینتبــار شــغلهای مدیریتــی،
تجــاری و تخصصــی دارنــد ( .)U.S. Census Bureau, 2006aايــن شــغلها بهتریــن شــرایط کاری را دارنــد

و موجــب میشــوند زندگــی کاری طوالنــی شــاغالن کمتــر خســتهکننده باشــد .در مقابــل آمریکاییهــای
التینتبــاری کــه  ۵۰تــا  ۶۱ســاله هســتند ،بیشــتر درگیــر کارهــای فرســاینده و پرخطــری از جملــه کشــاورزی،

ساختمانســازی ،نصــب تجهیــزات ،حمــل و نقــل و خــط تولیــد کارخانــه هســتند (Wallace, Castan˜ eda,

 ،)Guendelman, Padilla-Frausto, & Felt, 2007بســیاری از سیاهپوســتان نیــز در ایــن مشــاغل فعالیــت
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دارنــد ()U.S. Census Bureau, 2006a؛ مشــاغلی کــه در آنهــا کارگــران ،بهویــژه کارگــران ســالخورده،
آینــدة شــغلی ضعیفــی دارنــد و شــرایط ســختکاری بازنشســتگی زودهنــگام را بــرای آنهــا ضــروری میکنــد.

همچنيــن ،ریســک صدمــات جســمی حیــن کار بــرای ایــن کارگــران یــدی و یقــه آبــی زيــاد اســت و ممکــن
اســت منجــر بــه بازنشســتگی اجبــاری شــود .احتمــال بازنشســتگی اقلیتهــای مذکــر بــه دليــل ازکارافتادگــی،

بیــکاری و کار در شــغلهای پارهوقــت از سفیدپوســتان بیشــتر اســت .بــه عبــارت دیگــر ،بازنشســتگی پیــش
از موعــد سفیدپوســتان بهدليــل نــوع کارهایــی کــه انجــام میدهنــد و مزایــای کارگــری ارائهشــده ،اغلــب

اختیــاری اســت؛ درحالیکــه بــرای بيشــتر اقلیتهــا اجبــاری بــه شــمار ميآيــد.
تأثیر افزایش حداقل سن بازنشستگی بر اقلیتها

بــا توجــه بــه نابرابریهــای ســامتی و اقتصــادی در نســل آینــدة ســالمندان ،واضــح اســت کــه بســیاری از
آنهــا ،از  ۶۲ســالگی نمیتواننــد بــدون برنامــة تأمیــن اجتماعــی شــرایط مناســبی بــرای زندگــی خــود فراهــم

کننــد؛ زيــرا هــم خطمش ـیهای کنونــی تأمیــن اجتماعــی ،و هــم تغییــرات پیشــنهادی بــه ایــن جمعیــت
آســیب میرســاند.

براســاس ســاختارهای کنونــی ،افــرادی کــه در  ۶۲ســالگی بازنشســته میشــوند ،بــه انــدازة افــراد بازنشســته

در ســن عــادی مزایــای مادامالعمــر دریافــت میکننــد .از آنجــا کــه مبلــغ کامــل ايــن مزایــای مادامالعمــر طــی

ســالها پرداخــت میشــود ،مزایــای ماهیانــه بــرای بازنشســتگان پیــش از موعــد کــم خواهــد بــود .از آنجــا کــه
ســن عــادی بازنشســتگی بهتدریــج در حــال افزایــش اســت ،طبــق قانــون کنونــی (کــه قــرار اســت تــا ســال

 ۲۰۲۲بهطــور کامــل اجــرا شــود) افــرادی کــه پیــش از موعــد بازنشســته میشــوند ،مزایــای ماهیانـهای کمتــر
از همیشــه دریافــت خواهنــد کــرد .زمانــی کــه مزایــای کامــل در  ۶۵ســالگی پرداخــت شــود ،افــرادی کــه در ۶۲

ســالگی بازنشســته شــوند ،میتواننــد  ۸۰درصــد مبلــغ کامــل را ماهیانــه دریافــت کننــد .در صــورت افزایــش
بازنشسـ�تگی بـ�ه  ۶۷ســال ،آنهــا  ۷۰درصــد مبلــغ کامــل را ماهیانــه دریافــت میکننــد (�Haverstick, Sapozh

 .)nikov, Triest, & Zhivan, 2007افــرادی کــه میــزان مســتمری بســیار بــاال ،یــا پساندازهــای زیــاد ،یــا
داراییهــای کالن دارنــد ،میتواننــد بهصــورت اختیــاری خــود را پیــش از موعــد بازنشســته كننــد و نگــران

کســری ناشــی از آن نباشــند .بيشــتر ســالمندان اقلیتهــا بــه چنیــن منابعــی دسترســی ندارنــد (Favreault,

 )Mermin, Steuerle, & Murphy, 2007و بــه ایــن دليــل ،کســری پرداختهــا درنتیجــة بازنشســتگی
پیشازموعــد ،تأثیــر مخربــی بــر آنهــا خواهــد گذاشــت .پیشــنهاد افزایــش ســن بازنشســتگی پیــش از موعــد
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بــه  ۶۵ســال نیــز بــه همیــن شــکل بــر ســالمندان اقلیتهــا کــه احتمــا ًال دليــل تــرک شــغل آنهــا معضــات

ســامتی بــوده و کمتــر بــه دیگــر منابــع مالــی دسترســی دارنــد تأثیرگــذار خواهــد بــود.

در برنامهریــزی بــرای تغییــر نظــام تأمیــن اجتماعــی ،بایــد مســائل بنیادینــی را در نظــر گرفــت کــه نیــاز

ن اجتماعــی بهمثابــه تنهــا منبــع درآمــد در
بــه توجــه بیشــتر دارد .اولیــن مســئله کفایــت اســت .اگرچــه تأمی ـ 
ســالمندی طراحــی نشــده اســت ،بــرای بســیاری از افــراد ایــن اتفــاق رخ داده اســت .حــدود یکســوم ســالمندان

ن اجتماعــی کســب میکننــد .تأمیــن اجتماعــی بــرای کارگــران
بیــش از  ۹۰درصــد درآمــد خــود را از تأمیــ 

کمدســتمزد و همسرانشــان ،در مقايســه بــا کارگرانــی کــه دســتمزد بيشــتري دریافــت میکننــد ،در ســن عــادی
بازنشســتگی درصــد باالتــری از درآمــد پیــش از بازنشســتگی را جایگزیــن میکنــد؛  54درصــد در مقایســه بــا ۲۸

درصــد ( .)Social Security Administration, 2007bدر ايــن ميــان ،راهحلــي بــرای مشــکل کاهش مســتمری

درنتیجــة افزایــش ســن عــادی بازنشســتگی ،افزایــش نــرخ جایگزینــی بــرای کمدســتمزدترین کارگــران اســت.
راهحــل دیگــر ،تعییــن اســتحقاق دریافــت مزایــای کامــل بازنشســتگی براســاس تعــداد ســالهای کاری و نــه
براســاس ســن افــراد اســت؛ بهطوریکــه بازنشســتگی پیــش از موعــد براســاس ســابقة کار کمتــری تعییــن
شــود .از آنجــا کــه کارگــران یــدی و کمدســتمزد زودتــر از دیگــر کارگــران وارد نیــروی کار میشــوند ،زودتــر

مســتحق دریافــت مزایــا ميشــوند ( .)Haverstick, Sapozhnikov, Triest,&Zhican, 2007راهحــل ســوم
ایــن اســت کــه حداقــل مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی دوبــاره تعییــن شــود و بــه حــدی بــاال باشــد تــا

درآمــد بازنشســتگی کافــی را تضمیــن کنــد ( .)Favreault, Mermin, Steuerle, & Murphy, 2007کفایــت
درآمــد ،هــدف اصلــی تغییراتــی اســت کــه در بــاال ذکــر شــد .بــرای برآوردهکــردن اهــداف دیگــر ،ماننــد کفایــت

تأمینمالــی میتــوان از شــیوههایی اســتفاده کــرد کــه برخــاف رویکردهــای کنونــی از کفایــت مزایــا حمایــت
میکننــد .رویکردهــای کنونــی کفایــتمزایــا را بهمنظــور بهبــود تأمینمالــی کاهــش میدهنــد .هرگونــه

ن اجتماعــی بــرای کمدســتمزدترین کارگــران شــود،
تغییــر سیاســت کــه موجــب بهبــود کفایــت مزایــای تأمیـ 
امنیــت درآمــد را بــرای ســالمندان اقلیتهــا بهبــود خواهــد داد.

دومیــن مســئلة بســیار مهــم برابــری اســت ( .)Sen, 2003; Estes & Wallace, 2006نرخهــای جایگزینــی

متفــاوت ،تبلــور ایــدة برابــری اســت؛ جایــی کــه در آن افــراد تواناتــر مســئولیت مالــی بیشــتری از فقیرتریــن
اعضــای جامعــه عهــدهدار میشــوند ،امــا معمــو ًال توصیههــای سیاســی براســاس وضعیــت ســالمندان «متوســط»
ارائــه میشــود .پیامدهــای بازتوزیعــی نيــز بــرای گروههایــی کــه از نابرابــری درآمــدی یــا قومی/نــژادی رنــج
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میبرنــد کمتــر در نظــر گرفتــه ميشــود .تــا هنگامــی کــه تحصیــات ،اشــتغال و خان ـهداری در جامعــه مــا
براســاس قومیــت یــا نــژاد قشــربندی میشــود ،بایــد اطمینــان حاصــل کــرد کــه سیاس ـتها ،امنیــت درآمــد
اقلیتهــای نــژادی و قومیتــی را بدتــر نکنــد.

ن اجتماعــی ،تغییرنكــردن رویــة توزیــع ریســک مالــی
آخریــن مســئلة بســیار مهــم درمــورد اصالحــات تأمیـ 

در ایــن نظــام اســت .در حــال حاضــر ،ریســك ســرمایهگذاری و ریســک توانایــی پرداختبدهــی بــر عهــدة

دولــت اســت ( .)Estes, 2001ایــن امــر ریســک را جمعــی میکنــد تــا افــراد و خانوادههایشــان از نوســانهای
بــازار ،برنامهریــزی ضعیــف بازنشســتگی و حــوادث غیرمترقبــة زندگــی؛ ماننــد مــرگ زودرس محفــوظ بماننــد.

افزایــش ســن بازنشســتگی پیشازموعــد ،موجــب انتقــال بیشــتر ریسـکهای امنیــت اقتصــادی بــه اوایــل دهــة
هفتــم زندگــی افــراد میشــود .از آنجــا کــه پرداخــت حمایتــی مکمــل-)SSI( 1برنام ـهای مبتنــی بــر آزمــون

وســع بــرای ســالمندان کمدرآمد-تــا  ۶۵ســالگی موجــود نیســت ،هیــچ تــور ایمنــی اجتماعــی بــرای کمــک بــه
افــرادی کــه بــه دالیــل فیزیکــی یــا مشــکالت در بــازار کار بهراحتــی قــادر بــه کار نیســتند ،یــا شــرایط الزم را
ن اجتماعــی ندارنــد وجــود نــدارد.
بــرای دریافــت مزایــای ازکارافتادگــی تأمیـ 

از آنجــا کــه ســالمندی فرزنــدان نســل بیشزایــی موجــب گوناگونــی در جمعیــت ســالمند ســالهای آتــی

میشــود ،اجتماعــات رنگینپوســت همــواره بــا مشــکل حفــظ درآمــدی کافــی در ســالهای بازنشســتگی

ن اجتماعــی بنیــان درآمــد بســیاری از اعضــای اجتماعــات
زودهنــگام ( )62-۶۵روبــهرو خواهنــد شــد .تأمیــ 
رنگینپوســت اســت و بــه تأخیــر انداختــن بازنشســتگی پیــش از موعــد اساســ ًا موجــب افزایــش خطــرات
اقتصــادی خانوادههــای آن جوامــع میشــود.

1. Supplemental Security Income
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پرسشهایی برای بحث

 .۱نابرابریهــا در ســامت ،درآمــد ،ثــروت و تحصیــات میــان ســالمندان سفیدپوســت و ســالمندان
اقلیــت را بیــان کنیــد .چــه تفاوتهایــی «میــان» اقلیتهــا وجــود دارد؟

 .۲برخــی سیاســتگذاران پیشــنهاد دادهانــد بهدليــل افزایــش امیــد بــه زندگــی ،حداقــل ســن بــرای
ن اجتماعــی افزایــش یابــد .نویســندگان از چــه شــواهدی بهمنظــور
دریافــت مزایــای بازنشســتگی تأمیـ 
نشــاندادن عواقــب منفــی ایــن تغییــر بــرای ســالمندان اقلیــت اســتفاده کردنــد؟

 .۳از ديــدگاه واالس و ویــا ،تحصیــات نهتنهــا بــا درآمــد ،بلکــه بــا فراســت مالــی نیــز مرتبــط اســت.

بــا توجــه بــه نابرابریهــا در میــزان تحصیــات ميــان ســالمندان سفیدپوســت و اقلیتهــا ،تأکیــد بــر
ن اجتماعــی میشــود،
طرحهــای حقبیمــة معیــن یــا اصالحاتــی کــه منجــر بــه خصوصیســازی تأمی ـ 

چگونــه بــر ســالمندان اقلیتهــا تأثیــر ميگــذارد؟

ن اجتماعــی ،اصــول کفایــت ،برابــری و توزیــع
 .۴از ديــدگاه نویســندگان بایــد هنــگام تغییــر نظــام تأمیـ 
ریســک را در نظــر گرفــت .شــما چــه تغییراتــی را پیشــنهاد میدهیــد کــه ایــن اصــول اساســی را

بهويــژه زمانــی کــه بــه بررســی مشــکالت ســالمندان اقلیتهــا میپردازنــد ،در نظــر داشــته باشــد؟
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 .8کیفیت زندگی اجتماعات رنگینپوست
ای .پرسیل استنفورد ،1دانا ال .یی 2و ادگار ای .ریواس

3

از ســال  ،2000تقاضــا بــرای خصوصیســازی برنامههــای عمومــی ،تعهــد کشــور مــا نســبت بــه ایــن ایــده
را زیــر ســؤال بُــرد :هرکــس در اینجــا زندگــی میکنــد ،در ســفری مشــترک بــا همنســان خویــش قــرار

ی راحــت ،پوشــش کافــی مراقبتهــای درمانــی و امنیــتمالــی
دارد کــه هــدف همــة آنهــا بازنشســتگ 
اســت .ایــن فصــل چشـمانداز تبــادل اجتماعــی( 4یعنــی انتقــال منابــع عمومــی) را شــرح میدهــد کــه بنیــان

سیاســتهای تأثیرگــذار بــر زندگــی تمامــی ســالمندان ،بهویــژه ســالمندان رنگینپوســت اســت.
قرارداد اجتماعی

اقتصــاد جهانــی بهطــور فزاینــد ه بــر تعامــات هــر روزة مــا تأثیــر ميگــذارد .بایــد دريابيــم كــه چگونــه

ـات راجــع بــه تبــادل اجتماعــی -کــه شــالودة قــرارداد اجتماعــی در ایاالتمتحده اســت-
ممکــن اســت مفروضـ ِ
متفــاوت باشــند و چگونــه ممکــن اســت کــه هنجارهــای ســایر جوامــع ،واکنــش مــا بــه ایاالتمتحــدهای را

کــه بهطــور فزاینــده متنوعتــر میشــود تقویــت کنــد .در راســتای اهــداف ایــن بحــث «قــرارداد اجتماعــی»
را توافقــی میــان اعضــای اجتمــاع و رهبــران آنهــا تعریــف میکنیــم (.)Social Contract, 2008

عوامــل متفــاوت جمعیتشــناختی نشــان میدهنــد کــه چگونــه نیازهــای ســالمندان رنگینپوســت و دیگــر

ـادل توزیعــی را در کشــور مــا بــه چالــش
اقشــار آســیبپذیر همچنــان اثربخشــی سیاسـتها و عملکردهــای تبـ ِ
خواهنــد کشــید و بنابرایــن بــر کیفیــت زندگــی همــة مــا تأثیرگــذار خواهنــد بــود .در ســال  13 ،2010درصــد

جمعیــت کشــور  65ســاله و بیشــتر خواهنــد بــود و  2درصــد نیــز  85ســاله و بیشــتر خواهنــد بــود .تــا ســال

 ،2050پیشبینیهــای فــوق بــه ترتیــب بــه  21درصــد و  5درصــد خواهــد رســید .ایــن ارقــام نشــان میدهــد
سالمندشــدن گــروه ســنی بیشزایــی (متولــدان  ،)1946 -1964جمعیــت ســالمندان را تقریب ـ ًا دوبرابــر خواهــد
کــرد.

در ســال  14 ،2010درصــد کســانی کــه  65ســاله و بیشــتر هســتند و  11درصــد کســانی که  85ســاله و بیشــتر

هســتند ،رنگینپوســت خواهنــد بــود .پیشبینیهــا بــرای ســال  2015نشــان میدهنــد کــه تعــداد ســالمندان
1. E. Percil Stanford
2. Donna L. Yee
3. Edgar E. Rivas
4. Social Exchanges
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رنگینپوســت بــه  15درصــد کســانی کــه  65ســاله و بیشــتر هســتند و  12درصــد کســانی کــه  85ســاله و بیشــتر

هســتند میرســد .ایــن پیشبینیهــا بــرای دورة زمانــی بســیار محــدودی اســت ،بــا ایــن حــال از افزایــش
شــدت ایــن گــروه ســالمندان خبــر میدهــد و چالشهایــی بــرای سیاس ـتگذاری و اجــرای سیاس ـتها پیــش

میکشــدکه بــر کیفیــت زندگــی ســالمندان رنگینپوســت تأثيرگــذار اســت (.)U.S. Census Bureau, 2004

ی کــه در ایاالتمتحــده وجــود دارد ،بخــش عمومــی (دولــت) بــرای فراهمکــردن یــک
در قــرارداد اجتماعـ 

تــور ایمنــی میکوشــد تــا از شــهروندان در مقابــل فقیرشــدن حمایــت کنــد .بســیاری از شــهروندان بــاور دارنــد

دولــت هماکنــون نیــز مســاعدتهای بیشازحــدی را فراهــم کــرده اســت .گاهــي ایــن بــاور وجــود دارد
کــه دولــت نبایــد از افــراد حمایــت کنــد و آنهــا بایــد کامـ ً
ا متکــی بــه خویــش باشــند؛ بــا ایــن حــال ،اینکــه
کســی تنهــا متکــی بــه خویــش باشــد ،بهنــدرت امکانپذیــر اســت؛ زيــرا جوامــع ذاتــ ًا بهگونــهای هســتند

کــه افــراد بايــد در آنهــا وابســتگی متقابــل داشــته باشــند تــا بهــرهوری و امــکان بقــای همگانــی را افزایــش

دهنــد .میتــوان چنیــن بحــث کــرد کــه در جامعــه بســیاری از کــودکان ،ســالمندان و افــراد ازکارافتــاده بیــش
از دیگــران وابســتگی متقابــل دارنــد و کمتــر از آنهــا بــه خویشــتن متکیانــد .اینکــه افــراد چقــدر بــه دیگــران

وابســتگی متقابــل دارنــد یــا چقــدر مســتقل هســتند ،بــر نقش تبــادل اجتماعــی در بنیــان قــرارداد اجتماعــی تأثیر
میگــذارد؛ بهویــژه در اســتفادهکردن و مطالبــة منابــع خصوصــی و عمومــی.

بنیــاد هریتیــج 1قــرارداد اجتماعــی آمریکایــی را مذاکــرهای میــان فــرد و جامعــه میبینــد کــه ب هِشــكلي

بســیار مســتحکم بــر نهادهایــی مبتنــی اســت کــه افــراد آنهــا را بخشــی جداییناپذیــر از زندگــی خــود
میداننــد .همچنیــن نقــش دولــت را بهطــور مناســبی محــدود و پایــدار و بــرای نس ـلهای آینــده عادالنهتــر
میبیننــد ( .)Butler, 2007موضــع باتلــر بهســادگی قــرارداد اجتماعــی را در بافتــار محافظــهکاری دلســوزانه

2

قــرار میدهــد:

مــن رویکــرد و فلســفهام را محافظ ـهکاری دلســوزانه مینامــم .ایــن رویکــرد نســبت بــه کمــک

فعاالنــه بــرای شــهروندان فقیــر آینــده دلســوز اســت .نســبت بــه تأکیــد بــر مســئولیتپذیری و

نتایــج دلســوز اســت و بــا ایــن رویکــرد ســودمند ،در زندگــی افــراد تفاوتــی واقعــی ایجــاد خواهیــم

کــرد (.)President George W. Bush, Press Release, 2007

1. Heritage Foundation

 :Compassionate Conservatism .2محافظ ـهکاری مشــفقانه یــا دلســوزانه فلســفهای سیاســی اســت کــه بــر اســتفاده از روشهــا و
مفاهیــم ســنتی محافظـهکاری بــرای تقویــت رفــاه عمومــی جامعــه تأکیــد دارد Doug Wead ،مــورخ و سیاســتمدار آمریکایــی را بانــی ایــن
کاریدلســوزانه میدانســت (مترجمــان).
اصطــاح میداننــد .جــورج بــوش نیــز دیــدگاه سیاســی خــود را محافظه ِ

 / 146بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

بــا وجــود ایــن بــه نظــر میرســد سیاس ـتهای حاصــل از فلســفة محافظ ـهکاری دلســوزانه ،آرمانهــای

متناقضــی دارد؛ بــرای نمونــه جــان گیمــن 1در کتــاب خــود تشــریح قــرارداد اجتماعــی :خصوصیســازی مدیکــر

( )2006پیشــنهاد میکنــد کــه تالشهــای ســي ســال گذشــته بــرای خصوصیســازی برنامــة مدیکــر بــا
دیدگاهــی تاریخــی بررســی شــوند .برخــی اســتدالل کردهانــد کــه اجــرای بخــش  Dبرنامــة مدیکــر در ســال

 2003گامــی بهســوی خصوصیســازی بــود و گیمــن از معضالتــی میگویــد کــه مزایابگیــران مدیکــر طــی

خصوصیســازی طرحهــای مدیکــر تجربــه کردنــد .او از تعهــد بــه نســخة اصلــی بیمــة اجتماعــی و لــزوم
بازســازی آن دفــاع میکنــد ،کــه ایــن برنامــه پیشتــر مبتنــی بــر آن بــود و ایــن نســخة اصلــی را قــراردادی
اجتماعــی میــان دولــت و مزایابگیــران مدیکــر میدانــد.

آنــا مدیســون )1992( 2نیــز در تحلیــل خــود راجــع بــه نقــش قــرارداد اجتماعــی در زندگــی ســالمندان

آمریکايی-آفریقایــی ،بــه مســئولیتپذیری دولــت در ارائــة مراقبتهــای بلندمــدت بــرای ســالمندان

سیاهپوســت توجــه ميكنــد کــه از نظــر عملکــردی آســیب دیدهانــد .آســیب عملکــردی بــه ســه محدودیــت
عملــی یــا بیشــتر در زندگــی روزمــره اشــاره دارد؛ ماننــد جابهجایــی از تختخــواب ،حمامکــردن ،غذاخــوردن،

لباسپوشــیدن و حرکتکــردن .مدیســون نظریــة مــدرن قــرارداد اجتماعــی را مبنــای اســتدالل خویــش قــرار
میدهــد کــه امــکان فهــم روابــط مبتنــی بــر وابســتگی متقابــل ميــان دولــت ،جامعــه و فــرد را فراهــم میکنــد.
وي عدالــت اجتماعــی را مفهومــی میدانــد کــه شــامل بازتوزیــع ثــروت اســت؛ زیــرا تمامــی مــردم دسترســی

یکســانی بــه منابــع و فرصتهــا ندارنــد .دادههــای مــورد اســتفاده در کتــاب او نشــان میدهــد کــه اگرچــه
احتمــال بیشــتری دارد ســالمندان سیاهپوســت بهدليــل نیــاز بــه مراقبــت بلندمــدت بــا ریســک مواجــه شــوند،

كمتــر ممكــن اســت منابعــی شــخصی بــرای پرداختکــردن پــول در ازای رفــع ریســک داشــته باشــند؛ بنابرایــن
مجبورنــد نیازهــای خویــش را نادیــده بگيرنــد .اگرچــه ایــن پذیــرش شــکل گرفتــه اســت کــه بایــد بــرای

ســالمندان دارای آســیب عملکــردی کــه امــکان مراقبــت از خویــش را ندارنــد مســاعدت عمومــی وجــود داشــته

باشــد ،درمــورد ماهیــت و میــزان ایــن مســاعدت توافقــی شــکل نگرفتــه اســت .حمایتهــای بخــش خصوصــی
تنهــا بــرای آمریکاییهــای آفریقایــی و ســایر ســالمندانی اســت کــه بتواننــد از پــس هزینههــای آن برآینــد.

مدیســون نتیجــه میگیــرد آنهــا بــرای تضمیــن حقــوق خــود تحــت ایــن قــرارداد اجتماعــی بــه دولــت فــدرال

وابســتهاند.

1. John Geyman
2. Anna Madison
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اگرچــه ایــن مثالهــا نشــاندهنده اتفاقنظــر دربــاره تعریــف نقــش قــرارداد اجتماعــی اســت ،امــا درمــورد

اینکــه ایــن قــرارداد بایــد بــه چــه میزانــی کاالی عمومــی فراهــم کنــد ،توافــق نظــر کمتــری وجــود دارد.

سیاس ـتهای عمومــی مــا بهطــور تاریخــی نوســانی آونگــی داشــته اســت؛ از فراهمكــردن کاالهــای عمومــی

(برنامــة تأمیــن اجتماعــی ،مدیکــر ،قانــون آمریکاییهــای ســالمند ،برنامــة مســاعدت انــرژی خانههــای
کمدرآمدهــا 1و )...تــا عقبنشســتن از مســاعدت عمومــی و محدودکــردن آن (اصــاح نظــام رفــاه ،برنامههــای

تأمینمالــی نشــده و منتظــر تأمیــن مالــی ،خصوصیســازی برنامههــای عمومــی و .)...بســیاری از ســالمندان
رنگینپوســت کــه بــرای بقــا بــه ایــن مســاعدتها وابســتهاند ،گویــی در ميــان آتشبــاران جنــگ دائمــی بیــن
سیاســتمداران و شــرکتها دربــارة تعییــن تعــادل مناســب قــرارداد اجتماعــی گرفتــار شــدهاند .در هــر حــال ایــن
امــر نامشــخص باقــی میمانــد کــه آیــا ایــن پرداختهــای اســتحقاقی ،اشــکالی از تعهــد اقتضایــی دربــارة بــه

اشــتراکگذاری یــا تبــادل منابــع اســت یــا نوعــی تعهــدی نهــادی مبتنــی بــر هنجارهــای مســتقر اســت کــه
یــک قــرارداد اجتماعیانــد.
الگوهای تبادل بازتوزیعی

پرداختهــای اســتحقاقی ،تعهــدات قانونــی راجــع بــه فراهمکــردن بودجــه بــرای برنامههــای مشــخص
هســتند .مجلــس از طریــق فراینــد قانونگــذاری معیارهــای واجــد شرایطشــدن را مشــخص میکنــد ،ایــن

معیارهــا تعییــن میکننــد کــه چــه کســانی میتواننــد بــه ایــن برنامههــا دسترســی داشــته باشــند .ســن و

وضعیــت درآمــد دو مثــال مهــم معیارهــای واجدشــرایط شــدن هســتند کــه بــا قانــون آمریکاییهــای ســالمند
بــرای برنامــة خدمــات اشــتغال جامعــة ســالمندان 2تصویــب شــدهاند.

از ديــدگاه گیســت ،)2007( 3نظــام رفــاه اجتماعــی مــا دو برنامــه دارد :برنامههــای «پرداخــت اســتحقاقی»

و برنامههــای «مخــارج مالیاتــی» .برنامههــای «پرداخــت اســتحقاقی» بــه كمــك بودجــة فــدرال و در قالــب
برنامههایــی ماننــد برنامــة تأمیــن اجتماعــی ،مدیکــر و مدیكيــد ،مزایــای مســتقیمی را بــرای افــراد شــهروند
فراهــم میکننــد .اگرچــه برنامههــای پرداخــت اســتحقاقی هســتند کــه بهطــور ســنتی دولــت رفــاه را شــکل

میدهنــد ،گیســت ایــن ایــده را بهگون ـهای بســط داد کــه شــامل نــوع دوم (برنامههــای مخــارج مالیاتــی) نیــز
شــد .در ايــن نــوع ،مزایــایمالــی در قالــب تخفیفهــای مالیاتــی و درآمــد معــاف از مالیــات بــه افــراد تعلــق
1. Low Income Home Energy Assistance Program
2. Senior Community Service Employment Program
3. Gist
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میگیــرد؛ ماننــد بیمــة درمــان کارفرما-پشــتیبان یــا تخفیــف مالیاتــی در پرداختهــای ســود وام مســکن.

1

گیســت دریافــت کــه بهطورکلــی مزایــای برنامههــای پرداخــت اســتحقاقی بســیار عادالنهتــر از مزایــای

برنامههــای مخــارج مالیاتــی توزیــع شــدهاند .حتــی بــا اینکــه برنامههــای پرداخــت اســتحقاقی بهطورگســترده
طبقــة متوســط را منتفــع ميكننــد ،بیــش از برنامههــای مربــوط بــه مالیــات نیازمنــدان را هــدف گرفتهانــد .از

دیــدگاه او ،برنامههــای پرداخــت اســتحقاقی ممکــن اســت بیشــتر بــه محبوبیــت قــرارداد اجتماعـیای بینجامنــد
کــه میــان دولــت فــدرال بــا افــراد کمدرآمــد و طبقــة متوســط برقــرار اســت؛ بــا ایــن حــال دسترســی بــه

پرداختهــای اســتحقاقی ممکــن اســت بهوســیلة مجــوز مجلــس یــا فرایندهــای تخصیــص محــدود شــود.
بــرای اجــرای قوانیــن مجوزدهنــده بودجــه تخصیــص داده میشــود .مجلــس مســئول اختصــاص بودجــة

فــدرال بــه برنامههاســت كــه شــامل تمــام برنامههــای پرداخــت اســتحقاقی ميشــود .مثــال روشــنی از اینکــه

چگونــه انفعــال مجلــس بــر یــک برنامــة پرداخــت اســتحقاقی تأثیــر میگــذارد ،تصویبنشــدن دوبــارة برنامــة
خدمــات درمانــی سرخپوســتان 2اســت کــه اکنــون شــش ســال اســت بازتصویــب آن بــه تعویــق افتــاده اســت.

درنتیجــة ایــن انفعــال مجلــس ،بودجــه و قابلیــت برنامــة خدمــات درمانــی سرخپوســتان بــرای انجــام مأموریتش
سالبهســال تضعیــف شــده اســت.

آیــا برنام ـهای کــه در جهــت خیــر عمومــی قــرار دارد ،در قالــب قــرارداد اجتماعــی اســت یــا بهنوعــی در

قالــب تبــادل داوطلبانــة منابــع اســت .در ســادهترین شــکل نظریــة تبــادل ،فــرض ميشــود کــه تبــادل دوســویة
کاالهــا یــا خدمــات رخ میدهــد .در پیچیدهتریــن شــکل نيــز فــرض بــر ايــن اســت کــه تبــادل بازتوزیعــی

سیاســی ميــان داراهــا و ندارهــا رخ میدهــد .اگرچــه ،چــون بســیاری از ســالمندان در موقعیــت مبادلــة تمامــی

کاالهــا و خدمــات مــورد نیــاز ســالمندان فقیــر نیســتند ،ممکــن اســت مــا در عصــر حاضــر تبادلهــای متقابــل
میــان نســلها را نپذیریــم ،امــا تبادلهــای متقابــل ممکــن اســت طــی یــک دورة زندگــی یــا در میــان

نسـلها «اعتبــار» داشــته باشــد .شــايد میــزان تعــادل در ایــن تبادلهــا متغیــر باشــد و هنگامــی کــه انســجام
خانــواده و رخدادهــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی موجــب عــدم قطعیــت یــا شکســت در ایفــای تعهــدات

تبــادلشــوند ،تبادلهــا کمتــر متقابــل باشــند .ایــن اختاللهــا ایــن پرســش را پیــش میکشــد کــه آیــا

چنیــن تبادلهــای متقابلــی بــرای بــرآوردن نیازهــای بســیاری از کــودکان ،ســالمندان یــا افــراد ازکارافتــاده در
خانوادههــا قابلاتــکا هســتند يــا نــه؟

1. Mortgage Interest
)2. Indian Health Service (IHS
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قــرارداد اجتماعــی مــا ،آنگونــه کــه امــروزه در جوامــع مــدرن صنعتیشــده فهمیــده میشــود ،شــکلی از

تبــادل بازتوزیعــی اســت .دولــت از همــگان در جامعــه مالیاتســتانی میکنــد .ایــن مالیاتهــای گردآوریشــده

میتوانــد بــه شــکل کاال و خدمــات میــان نیازمنــدان بازتوزیــع شــود .خدمــات اجتماعــی و نظامهــای مراقبــت
درمانــی مــا تــا حــدودی بــر الگــوی تبــادل بازتوزیعــی مبتنــی اســت؛ زيــرا بــه وســیلة مالیاتهــای پرداختــی

توســط تمــام شــهروندان حمایــت میشــوند ،چــه آن شــهروندان از مزایــای ایــن نظامهــا بهرهمنــد گردنــد

و چــه خیــر .تــاش بــرای ترویــج ایــن بــاور در شــهروندان کــه آنهــا بــرای همیشــه توانــا و ســرزنده باقــی
ـای
ـش ریســک آســیبهای جســمی و بیماریهــای مزمــن بــه ح ـ ِد صفــر) و تقویـ ِ
ـت رویـ ِ
خواهنــد مانــد (کاهـ ِ
طبقــة متوســط (بازنشســتگی بــدون کمــک دولــت) تهدیــدی اســت کــه ارزشهــای متقابلــی را کــه قــرارداد

اجتماعــی بــر آنهــا مبتنــی اســت تضعیــف میکنــد .مــا [درنتیجــة ترویــج بــاور یادشــده] ریســک بازگشــت بــه

ـاصنعتی مشــارکت خیریـهای داوطلبانــه و هنجارهــای اســتقالل و خوداتکایــی کامــل افــراد را پدیــد
نظــام پیشـ
ِ
میآوریــم.

بافتار تاریخی

ن اجتماعــی را امضــا کــرد ،ایــن قانــون نوعــی
هنگامــی کــه فرانکلیــن د .روزولــت در ســال  1935قانــون تأمیـ 

بیمــة اجتماعــی بــود کــه میخواســت افــراد ســالمند را از ســقوط بــه گــرداب فقــر -آنگونــه کــه در طــول دورة
رکــود بــزرگ تجربــه شــد – نجــات دهــد .ایــن برنامــه ،بــا گذشــت زمــان ،بــه منبــع اصلــی درآمد بازنشســتگی
بــرای بســیاری از افــراد بــدل شــد .اگرچــه از ابتــدا قــرار نبــود اینگونــه شــود .ایــن درک اشــتباه بعضــی از

ـث
مــردم کــه میپندارنــد برنامــة تأمیــن اجتماعــی یــک طــرح درآمــد بازنشســتگی اســت ،منجــر بــه بحـ ِ

خصوصیســازی ایــن برنامــه شــده اســت .بــه بــاور طرفــداران بــازار آزاد ،بــازار بهتریــن منافـ ِع افــراد را فراهــم
میکنــد ،آنهــا پرداخــت مالیــات برنامــة تأمیــن اجتماعــی را بهمثابــه منحرفکــردن بخشــی از درآمــد افــراد
در مســیری کــه کمتــر از ســرمایهگذاری در بــازار آزاد مفیــد اســت تلقــی میکننــد.

در ســال  ،2005رئیسجمهــور بــوش مجلــس را بــه بررســی گزینههایــی بــرای کمــک بــه حفــظ قــدرت

مالــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی در بلندمــدت ترغیــب کــرد .یکــی از گزینههایــی کــه او از آن دفــاع میکــرد،
جزئــی صندوقهایــی بــود کــه طــی مشــارکت افــراد تأمینمالــی شــده بودنــد .متأســفانه
ســازی
خصوصی
ِ
ِ
تــاش بــرای خصوصیســازی برنامــة تأمیــن اجتماعــی تضمیــن نمیکنــد کــه فــرد «ســرمایهگذار» دانــش
ابتدایــی الزم بــرای ســرمایهگذاری یــا قابلیــت تصمیمگیریهــای عاقالنــه در ســرمایهگذاری را داشــته باشــد،
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یــا از مــوج تغییــرات اقتصــادی آســیب نبینــد؛ بنابرایــن در شــرایطی کــه روندهــای بــازار ســهام ،ماننــد همیشــه،
ميــان رونــق و رکــود ،بــاال و پاییــن دارد ،خصوصیســازی زمینهســاز فقــر و تنگدســتی میشــود؛ بهویــژه در
مــورد ســالمندان رنگینپوســت كــه معمــو ًال از منابــع الزم بــرای داشــتن بازنشســتگی موفقیتآمیــز بهرهمنــد
نیســتند؛ زیــرا احتمــال بیشــتری دارد کــه در آمــوزش و مســکن ســرمایهگذاری کننــد؛ بنابرایــن آنهــا بهطــور

بالقــوه آســیبپذیر هســتند و ممکــن اســت در شــرایطی کــه افــراد مســئول ســرمایهگذاریهای خــود باشــند

دچــار رنــج و مصیبــت شــوند.

ـودن» تغییــرات جامعــة رو بــه
ـش روی ایــن کشــور در هنــگام «رخ نمـ ِ
یکــی از بزرگتریــن چالشهــای پیـ ِ

ســالمندی ،الگوهــای موجــود خدمتدهــی بــه ســالمندان اســت .سیاســت حاضــر حکــم میکنــد برنامههــای

مــا ارائهدهنــدة بیشــترین خدمــات باشــد؛ یعنــی قابلیــت ارائــة طیــف وســیعی از خدمــات متنــوع را داشــته باشــد؛
بــرای نمونــه هنگامــی کــه در ســال  1965قانــون مدیکــر تصویــب شــد ،تمــام چیــزی کــه از آن انتظــار میرفت،
دسترســی بــه دکترهــا و بیمارســتانها بــرای درمــان بــود .بــا گذشــت زمــان ،ایــن برنامــه گســترش یافــت و
دسترســی محــدود مراکــز پرســتاری ،خدمــات پزشــکی و پرســتاری ،آزمایشهــای تشــخیصی و آزمایشــگاهی،
درمــان آنفوالنــزا و ذاتالریــه ،دیالیــز کلیــوی ،واکسیناســیون ،انتقــال آمبوالنســی محــدود ،درمــان بیمــاران

ســرپایی در مطــب و تحــت نظــر دکتــر ،تجهیــزات پزشــکی بــادوام ،داروهــای تجویــزی و مــوارد دیگــری بــه
آن افــزوده شــد .بــرای بحــث دقیقتــر دربــارة برنامــة مدیکــر ،بــه تارنمــای مراکــز خدمــات مدیکیــد و مدیکــر

مراجعــه کنیــد.1

بــا افزایــش فشــار سیاســی و اقتصــادی بهدلیــل نیازهــای در حــال تحــول مراقبــت درمانــی ســالمندان و

دیگــر مزایابگیــران مدیکــر ،تغییــرات برنامــة مدیکــر همچنــان ادامــه دارد .متأســفانه بــا وجــود اینکــه مدیکــر بــا
محیــط در حــال تغییــر مراقبتهــای درمانــی ســازگار میشــود ،چنــدان بــه تمایــز در مراقبتهــای درمانــی

توجــه نمیشــود؛ یعنــی بــه دسترســی و فراهمبــودن پزشــکان کارآمــد و خدمــات درمانــی مناســب و پژوهــش
دربــارة تأثیــر بیماریهــا و درمانهــای متفــاوت بــر جمعیتهــای مختلــف توجــه نمیشــود.

نمونــة دیگــر از برنام ـهای کــه خدمــات بیشــتری ارائــه میکــرد ،امــا بــا گذشــت زمــان بهدلیــل نیازهــای

ســالمندان رنگینپوســت ســازگاری و تعدیــل یافــت ،قانــون آمریکاییهــای ســالمند 2اســت .هنگامــی کــه ایــن

1. http://www.cms.hhs.gov/home/medicare.asp
2. Older American Act 1965
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قانــون بهعنــوان بخشــی از برنامههــای جامعــة بــزرگ 1لینــدون جانســون تصویــب شــد ،دریافــت مزایــای

برنامههــا را بــه داشــتن  60ســال ســن یــا بیشــتر مشــروط کــرد .ســپس ایــن قانــون پذیرفــت کــه ســالمندان
سرخپوســت و بومــی آالســکا زودتــر بــه ســالمندی میرســند؛ بنابرایــن بنــدی بــه برنامــه افــزود کــه مختــص
بــه نیازهــای آنــان بــود .ســپس در آن قبایــل و روســتاها ســن بــاالی  50ســال را بــرای واجدشرایطشــدن تعییــن

کــرد و در تأمینمالــی و خدماتدهــی مســئلة اســتقالل و خودفرمانــی ایــن مناطــق را مدنظــر قــرار داد .بعدهــا

در دهــة  ،1970هنگامــی کــه مشــخص شــد شــبکة خدمــات ســالمندی ایــن برنامــه ،خدمــات ضعیفــی بــه
ســالمندان رنگینپوســت ارائــه میدهــد ،قانــون بهطــور هدفمندتــری نوشــته شــد« :آنهایــی کــه بیشــترین
نیازهــای اجتماعــی و اقتصــادی را دارنــد» .بنــد افزودهشــده قــرار بــود نیازهــای ســالمندان رنگینپوســت و
افــرادی را کــه در جوامــع روســتایی زندگــی میکردنــد هــدف بگیــرد.

چالشهای امروزه

نســخة ب ـهروز شــدة برنامههــای جامعــة بــزرگ (دهــة  )1960و بســیاری از برنامههــای عمومــی دیگــر کــه

بــه نیازهــای ســالمندان و مراقبتکننــدگان آنهــا میپرداختنــد ،دچــار غفلتــی بودنــد و آن غفلــت ،نپرداختــن

بــه تنــوع فزاینــدهی جمعیتهــای ســالمندان آمریکایــی بــود؛ یعنــی برنامههــای فــدرال در اقــدام ویــژه بــرای

اســتفاده از منابــع محــدود خویــش بهمنظــور خدمتدهــی بــه تعــداد هرچــه بیشــتر مــردم نپذیرفتنــد کــه

آنچــه ممکــن اســت بــرای یــک گــروه یــا اجتمــاع کار کنــد ،ممکــن اســت بــرای گروههــای دیگــر کار نکنــد؛

بــرای مثــال بســیاری از مراکــز باالدســتی ممکــن بــود زبــان ،غــذا یــا رســمو رســوم جوامعــی را کــه بــه آنهــا
خدمــات میدادنــد بــه رســمیت نشــمرند و کارکنــان آنهــا از نظــر قومــی و نــژادی تنــوع نداشــته باشــند.
یــک ســایز بــرای همــه جــور درنمیآیــد؛ چــه لبــاس باشــد و چــه برنامــة خدماتــی! برنامههــای اجتماعــی

و بهداشــت عمومــی نمیتواننــد براســاس معیارهــای اســتحقاقی اجرایــی شــوند کــه بــه «تمــام» افــراد هــدف
برنامــه خدمترســانی کنــد ،بلکــه در واقعیــت خدمــات ضعیفــی را بــه تمــام اعضــا ارائــه میدهنــد.

در گذشــته ،ارزیابــی اثربخشــی برنامههــا درمــورد ســالمندان رنگینپوســت دشــوار بــود؛ زیــرا دادههــای

مربــوط بــه رنگینپوســتان ناکافــی بــود .بنابرایــن بــه نظــر میرســد بســیاری از پژوهشهــای اخیــر ســالمندی
مرتبــط بــه اکثریتهــای ســالمند اســت و حتــی مســائلی کــه زندگــی ســالمندان در اقلیتهــای رنگینپوســت
را تحتتأثیــر قــرار میدهــد نادیدهگرفتــه یــا دســتکم انگاشــتهاند؛ بــا ایــن حــال امــروزه فنــون پیچیــدة
1. .Great Society program
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تحلیــل داده و غنیبــودن دادههــای دردســترس میتوانــد الهامبخــش پژوهشهایــی شــود کــه بیشــتر بــر
تفاوتهــای فرهنگــی متمرکــز باشــند و بــه پرس ـشهای مربــوط بــه برنامههــای موجــود و اثربخشــی آنهــا

بــرای ســالمندان رنگینپوســت پاس ـخهای مناســبی بدهنــد.

بهطــور مشــابه ،سیاســتگذاران و خدمتدهنــگان بایــد بداننــد تمامــی رنگینپوســتان ،حتــی زمانــی
کــه در آمارهــا بهعنــوان یــک گــروه اکثریــت دســتهبندی میشــوند ،همگــن نیســتند و لزومــ ًا نیازهــا و
خواســتههای یکســانی ندارنــد .هــر مقولــة عمــدهای از ســالمندان رنگینپوســت شــامل زیرگروههایــی بــا
نیازهــای متمایــز اســت؛ بــرای نمونــه تــاش بــرای تعمیــم یافتههــای مطالع ـهای راجــع بــه جزیرهنشــینان
اقیانــوس آرام میتوانــد منجــر بــه مداخلــهای شــود کــه نــه بــرای همونگهــای 1تازهرســیده و نــه بــرای

ســالمندان ژاپنــی نســل ســوم مفیــد باشــد .بــا وجــود اینکــه آمــار تمــام آنهــا را تحــت مقولــة اســپانیایی/التین

2

دســتهبندی کــرده باشــد؛ ایــن دو گــروه نژادی-همونگهــا و ژاپنیهــای نســل ســوم -تجــارب و شــرایط
زندگــی بســیار متفاوتــی دارنــد .بهطــور مشــابه ،نیازهــای دومینیکهــا در برونکــس ،3آمریکاییهــای مکزیکــی
در درة ریــو گرنــد 4و اســپانیاییتبارهایی کــه در شــمال مکزیــک زندگــی میکننــد ،کام ـ ً
ا متمایــز اســت.
تــاش بــرای شناســایی تغییراتــی کــه بــا توجــه بــه ســالمندان رنگینپوســت بایــد در سیاس ـتها ایجــاد

شــود و کســب اطمینــان از اجــرای موفــق ایــن سیاسـتها در آغــاز راه خــود اســت .افزایــش اختیــارات محلــی

در برنامههــای فــدرال ماننــد مدیکیــد ،قانــون ســالمندان آمریکایــی یــا نظــام مراقبتهــای بهداشــتی عمومــی

5

مســتلزم وجــود شــاغالن متخصــص در زمینــة ســالمندی اســت کــه بــرای تضمیــن اینکــه چنیــن برنامههایــی

خدمــات کافــی را بــه جمعیــت محلــي هــدف ارائــه کننــد بــا کوشــش بیشــتری کار کننــد.

بخشــی از چالشهــای پیــشروی قانونگــذاران و شــاغالن حــوزة درمــان ایــن اســت کــه نظامهــای

خدمتدهــی ،ارزیابــی و ســنجش صحیحــی از میــزان مناســب تبــادل اجتماعــی -خدماتدهــی بــه گروههــای

هــدف از محــل مالیاتهــای عمومــیپرداختــی -داشــته باشــند .حتــی بــا وجــود اینکــه ممکــن اســت ســالمندان
در کنــار یکدیگــر زندگــی کننــد و پیــر شــوند ،احتمــال دارد زبانهــا ،ســنتهای مذهبــی و پیشزمینــة اخالقــی
متمایــزی داشــته باشــند کــه تعیینکننــدة چگونگــی تطبیــق آنهــا بــا خدمــاتِ ارائهشــده باشــد؛ بــرای نمونــه

 :Hmong .1یک گروه قومی اهل مناطق کوهستانی جمهوری خلق چین ،ویتنام ،الئوس ،و تایلند (مترجمان).

2. Hispanic/Latino
3. Dominicans in the Bronx
4. Rio Grande Valley
5. Public health surveillance
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برنامههــای کمــک تغذیــه کــه توســط قانــون ســالمندان آمریکایــی تأمینمالــی میشــوند ،بــرای پختــن

ـزل تمــام شــهروندان یــک منطقــة جغرافیایــی تحویــل داده میشــود ،از آشــپزخانههای
غذاهایــی کــه د ِر منـ ِ
متمرکــز اســتفاده میکننــد .انتخــاب منــو (اگــر اصـ ً
ا وجــود داشــته باشــد) ،بــا محدودیتهــا و ترجیحــات رژیــم
غذایــی ســازگار نیســت (ممکــن اســت یــک ســالمند گوشــت گاو یــا خــوک نخــورد ،برنــج را بــه ســیبزمینی

ترجیــح دهــد ،یــا بــه الکتــوز حساســیت داشــته باشــد) .جــای شــگفتی نیســت اگــر برخــی گروههــای مذهبــی
و قومــی از دریافــت چنیــن خدماتــی انصــراف دهنــد و بهجــای آن بخواهنــد برنامههــای دیگــری ایجــاد کننــد

کــه خدمــات مناس ـبتری بــرای اعضــای جامعــة آنهــا فراهــم کنــد؛ بــرای نمونــه زمانــی کــه ســالمندان

همجنسگــرا ،دوجنســیتی و تراجنســیت دچــار تبعیضهایــی از ســوی مراقبتکننــدگان در ادارههــای
جریــان اصلــی شــدند ،برنامــه سِ ــیج 1در نیویــورک رشــد میکنــد .بــه همیــن ترتيــب ،رشــد برنامــة آنالک 2در

سانفرانسیســکو ناشــی از نیازهــای چینیهــا و ایتالیاییهــا در محلههــای بههمپیوســته بــود.

اگــر هنجارهــای هریــک از اقلیتهــای خــاص دربــارة چگونگــی مراقبــت از ســالمندان در قواعــد و مدیریــت

برنامههــا در نظــر گرفتــه شــود ،فرصــت دیگــری بــرای رســیدگی بهتــر بــه نیازهــای ســالمندان رنگینپوســت
فراهــم ميشــود .آیــا ایــن هنجارهــا ،الگوهــای مراقبــت خانوادگــی و دیگــر عوامــل میتواننــد نشــان دهنــد

چــرا ســالمندان برخــی برنامههــای خــاص را بیــش از ســایر برنامههــا پذیرفتنــی یــا نپذیرفتنــی میداننــد؟
یــاری ،اســتیونس و مککالــوم ( 3)2007دریافتنــد کــه روش ـنکردن میــزان و نــو ِع مراقبتــی کــه یــک همســر

فراهــم میکنــد ،میــزان واقعــی کمکهــای اعضــای خانــواده و راحتبــودن آنهــا بــا روش مراقبتکــردن
ممکــن اســت بــه متخصصــان کمــک کنــد تــا از پیشفــرض دربــارة ســاختار وظایــف مراقبــت در خانــواده

بپرهیزنــد؛ بهویــژه در بافتهــای فرهنگــی و قومــی .سیاسـتگذاران و برنامهریــزان بــه كمــك فهــم روشـنت ِر
فشــارهایی کــه هرکــدام از انــواع شــیوههای مراقبــت -بــا منابــع محــدود و هنجارهــای فرهنگــی متفــاوت -بــر
خانوادههــا وارد مــیآورد ،میتواننــد واقعگرایانهتــر ،نظامهــای حمایتــی را ایجــاد کننــد؛ نظامهایــی کــه
نیازهــای متنــوع مشــموالن خــود را برطــرف کنــد .فــرض اینکــه جوامــع مشــخص ،بــدون نیــاز بــه مســاعدت

ی بــرای کنارهگرفتــن از مســئولیت
بیرونــی بهســادگی «از خویــش مراقبــت خواهنــد کــرد» ،دلیلــي پذیرفتن ـ 
ـهروندان عضــو آن قلمــرو نیســت.
ایــن قــرارداد اجتماعــی میــان یــک قلمــرو عمومــی و شـ
ِ

سالمندان همجنسگرا ،دوجنسیتی و تراجنسیت در نیویورک:
 SAGE .1برنامة خدماتدهی و حمایت از
ِ
Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender Elders (SAGE) program in New York City
 :On Lok Program .2برنامة مراقبتهای فراگی ِر سالمندان(مترجمان).
)3. Yarry, Stevens, and McCallum (2007
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راه پیشرو

هیــچ اســتدالل نقضکننــدهای بــرای ایــن گــزاره وجــود نــدارد کــه جامعــة آمریکایــی معاصــر ،بیــش از گذشــته
متنــوع شــده و فرهنگهــای جهانــی مختلفــی را دربرگرفتــه اســت .همانطــور کــه میکوشــیم جامعــهای

دربرگیرندهتــر 1داشــته باشــیم ،نیازمنديــم كــه در واکنــش بــه پیشزمینههــا و فرهنگهــای ســالمندان

خویــش ،بــا نیازهــا و ترجیحــات خدماتــي آنهــا ســازگار شــویم .الگــوی خدمــات مــا ،يعنــي «یــک ســایز را
بــه همــه پوشــاندن» الگویــی منســوخ اســت كــه بهنحــوي فزاینــد ه موضوعیــت و کارایــی خــود را از دســت

هــای شــدی ِد پسراننــدة
میدهــد؛ بــا ایــن حــال چالشهــای امــروزی ماننــد رکــود اقتصــادی و واکنش ِ

اقلیتهــای مهاجــر ،پاســداری از ایــن قــرارداد اجتماعــی و تــداوم خدماتدهــی بــه تمامــی اعضــای جامعهمــان
را بیشازپیــش دشــوار میکنــد .رفــع نیازهــای خدماتــی حــال و آینــده ،مســتلزم ایســتادگی و صــرف منابــع
ی جزئــی از قــرارداد
و همچنیــن پذیــرش آشــکار ایــن قضیــه خواهــد بــود کــه چنیــن تبادلهــای بازتوزیع ـ 

ی هســتند .بهمنظــور درک بهتــر از نیازهــای متنــوع خدمتگیرنــدگان ،بــه افزایــش تالشهــا در نظــام
اجتماعـ 
ی کاری کــه بهطور مســتقیم
ـن صالحیــت فرهنگــی 2نیــاز داريــم؛ آن هــم نهتنهــا بــرای نیــرو 
آموزشــی و آموختـ ِ
در ســازمانهای خدمتدهنــده کار میکننــد ،بلکــه بــرای سیاســتگذاران ،دانشــگاهیها و دانشــجویان.

همانطــور کــه افــراد رنگینپوســت ،مشــاغل و جایگاههایــی در سیاســتگذاری بــه دســت میآورنــد
کــه بهطــور فزاینــدهای پاســخگوتر میشــوند ،در عمــل ،فرصتهــای تــازهای بــرای بیــان دیدگاههــای

منحصربهفــرد و پیشــینة خویــش مییابنــد و تجربیــات خــود را در مقــام سیاس ـتگذار و مراقبتکننــده بــه کار

میگیرنــد .افزایــش مدیریــت آنهــا حیاتــی اســت .یکــی از اهــداف جامعــة چندفرهنگــی ،ماننــد جامعـهای کــه

اکنــون در ایاالتمتحــده وجــود دارد ،ایــن اســت کــه تمامــی اعضــای خــود و نهتنهــا رنگینپوســتان را ،بــه

ـکارگی کامــل دعــوت کنــد تــا مســئلهیابی و حــل مســئله گســترش یابــد .تقویــت دربرگیرندگــی
بیانگــری و آشـ
ِ
مانــع میشــود کــه مــردم میــراث خــود را از دســت بدهنــد -میراثــی کــه ناشــی از تفاوتهایشــان اســت-

و کمــک میکنــد خــرد خویــش را بــا گذشــت زمــان بــه اشــتراک بگذارنــد« .ســرزمین آمیختگــی و ذوب

مــرد ِم مختلــف »3نمــاد فرهنگــی و تاریخــی آمریکاســت .دیگــر نمــاد مفیــد امــروزی میتوانــد «ســاالد» باشــد،
ترکیبــی مقویتــر از طعمهــای مختلــف و مخلفــات رنگارنــگ.

1. More inclusive society

 :Cultural Competency .2یکــی از معیارهــای فعالیــت کارکنانــی کــه در عمــل بــا خدمتگیرنــدگان تعامــل دارنــد و بــه معنــای قابلیــت
درك تفاوتهــای فرهنگــی اســت (مترجمــان).
3. Melting pot
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در ایــن فصــل بــه چگونگــی تأثیرگــذاری مثبــت مفهــوم قــرارداد اجتماعــی (بهمثابــه تبــادل توزیعــی) بــر

ن حــال هنــوز پرس ـشهای بســیاری بیپاســخ ماندهانــد.
ســالمندان چندفرهنگــی کشــور پرداختــه شــد؛ بــا ای ـ 
اکنــون میدانیــم بــه یــک زبــان واحــد ســخنگفتن همــگان ،کیفیــت زندگــی افــراد را افزایــش نمیدهــد؛
از ايــنرو دیگــر بهدنبــال روشــي یکســان بــرای مراقبــت خانگــی از ســالمندان نیســتیم؛ زیــرا دغدغــة مــا
مراقبــت از خانوادههــای متنــوع اســت .میپذیریــم کــه بــا توجــه بــه رواج خانوادههــای تکوالدینــی،

پدربــزرگ و مادربزرگهــای سرپرســت نوههــا ،خانوادههــای آمیختــه 1و خانوادههــای غیرســنتی کــه هریــک

پیشزمینههــای مختلفــی از جملــه خانوادههــای تراجنســیت ،دوجنسگــرا و همجنسگــرا دارنــد ،ديگــر

خانــواد ة هســتهای ســنتی الگــوی رایــج خانــواده نیســت .شــاید نیازمنــد اصطــاح جدیــدی هســتیم تــا آنچــه را
كــه پیشتــر «خانــواده» نامیــده میشــد ،بــا چیــزی ماننــد «یــک واحــد هدفمنــد حمایــت اجتماعــی» یــا آنچــه
برخــی «خانــوادة انتخابشــده »2مینامنــد جایگزیــن کنیــم.

پژوهــش اخیــر بنیــاد متالیــف 3آغــازی بــرای پذیــرش ایــن امــر اســت کــه چگونــه خانوادههــای آمیختــه

و گسســته در طــول نس ـلها ،قابلیــت فزاینــدهای بــرای جدایــی پایــدار 4دارنــد .فاصلــة طوالنــی و تغییــر در

عضویــت در خانــواده و تعهــد فــردی بــه حمایت/حفــظ معنــای خانــواده ،الگوهــای حمایــت از ســالمندان را تغییــر
خواهــد داد .درواقــع ،اینکــه اقلیتهــای مذهبــی و افــراد دارای تواناییهــای متفــاوت ،مراقبــت از ســالمندان را

ـدی خــود میداننــد و آن را انجــام میدهنــد ،بــر برقــراری قــرارداد اجتماعــی یادشــده تأثیرگــذار
وظیفــة فرزنـ ِ
ی کــه حافــظ آن
اســت .تمــام ایــن عوامــل بــر شــیوة تبــادل اجتماعــی تأثیــر ميگذارنــد؛ تبادلــي اجتماعــ 

قــرارداد اجتماعــی اســت و بهمنظــور تبــادل بازتوزیعــی در ســطح جامعـهای ،متکــی بــر قــرارداد اجتماعــی اســت.
همچنیــن بــر کیفیــت زندگــی ســالمندان رنگینپوســت ،تمامــی ســالمندان و تمامــی مراقبتکننــدگان از آنهــا
در آینــده تأثیرگذاراســت.

1. Blended families
2. Chosen family
)3. MetLife Family Matters Study (2008
4. Sustained estrangement
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پرسشهایی برای بحث

بیمة اجتماعی چگونه بر اقلیتهای رنگینپوست تأثیر میگذارد؟1.1

 ســال آینــده در جمعیــت ســالمندان رخ5-10 ی را کــه انتظــار م ـیرود در
 تغییــرات جمعیتشــناخت2.2

دهــد شــرح دهیــد؟

برنامههــای خدماتــی بــا چــه شــیوههایی میتواننــد بــرای رفــع نیازهــای اقلیتهــای رنگینپوســت3.3
ســازگار شوند؟

برنامههای بیمة اجتماعی چگونه میتوانند نمونهای از قرارداد اجتماعی باشند؟4.4
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مقدمه
بروک ای .هالیستر

1

اگرچــه بحــث دربــارة برنامههــای بیمــة اجتماعــی در آمریــکا چیــز تــازهای نیســت ،امــا در ســپهر سیاســت ،از

ن اجتماعــی و مدیکــر همــواره در اولویــت
ســال  ۲۰۰۴صحبــت درمــورد پایــداری و اصــاح برنامههــای تأمیـ 
بــوده اســت .بــا وجــود اینکــه ایــن امــر افــراد بیشــتری را وارد مباحثــه کــرده ،امــا دقــت اطالعاتــی کــه در

دســترس عمــوم قــرار داده شــده بهشــدت غیرقابلاطمینــان اســت؛ از مغایرتهــا ميــان محاســبة توانایــی

ن اجتماعــی و دفتــر بودجــة مجلــس گرفتــه تــا نامعقولبــودن محاســبة توانایــی
پرداخــت بدهــي ادارهکل تأمیـ 
پرداخــت بدهــی در ده ســال گذشــته (جنــگ ،نــرخ بــاروری ،تغییــرات در ســاختار مالیاتهــا ،رشــد اقتصــادی،

تحصیــل و بالیــا در کجــای ایــن محاســبات قــرار دارنــد؟) .مشــخصکردن واقعیــت حتــی بــرای متخصصــان
نیــز کار دشــواری بــوده اســت .نویســندگان ایــن بخــش در بحثهــاي یادشــده حضــوری فعــال داشــتهاند.

فصلهــای پی ـشرو بــر مباحثــی پیرامــون موقعیــت کنونــی و ســاختار آتــی برنامههــای بیمــة اجتماعــی در
ایاالتمتحــده تمرکــز دارد.

در فصــل  9رابــرت اچ .بینســتاک 2و جیمــز اچ .شــولتس 3بــه ایــن میپردازنــد کــه آیــا میتــوان از تهدیدهــای

ن بــرای ســالمندان آمریکایــی جلوگیــری کــرد.
پی ـشروی بیمــة اجتماعــی و پیامدهــای بالقــوه و نامطلــوب آ 
1. Brooke A. Hollister
2. Robert H. Binstock
3. James H. Shulz
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فصــل  ،9بیمــة اجتماعــی در آمریــکا را در بافتــار دورههــای متغیــر ایدئولــوژی سیاســی آمریــکا قــرار میدهــد.

ســپس بینســتاک و شــولتس تحــوالت سیاســی را شناســایی میکننــد کــه از طریــق آنهــا ســالمندان آمریکایــی
شــهروندانی خودخــواه قلمــداد شــده و مســبب نابرابریهــای میاننســلی و منتفــع از ایــن نابرابریهــا پنداشــته

شــدهاند .نویســندگان نشــان میدهنــد کــه یادکــردن از ســالمندی فرزنــدان دورة بیشزایــی 1بهعنــوان بحرانــی

ملــی ،بنیــان تهدیــدات سیاســی علیــه بیمــة اجتماعــی اســت .درنهایــت راهبردهایــی را پیشــنهاد میدهنــد که از

طریــق آنهــا بتــوان بــا تهدیــدات پیـشروی بیمــة اجتماعــی مقابلــه کــرد.

بــا بســط توضیحــات دقیــق بینســتاک و شــولتس از ایدئولــوژی ،اســویوال 2و اســتس 3در فصــل  10ادعــا

میکننــد تالشهــای کنونــی بــرای خصوصیســازی حاصــل یــک جنبــش اجتماعــی ایدئولوژیــک اســت.
ایــن جنبــش از طریــق روندهــا و ســاختارهای متعــددی نهادینهســازی شــده اســت .آنهــا از چارچــوب نظــری

مــکآدام ،4تــارو 5و تیلــی )۲۰۰۱( 6و آمنتــا )۲۰۰۶( 7اســتفاده میکننــد تــا تحلیلهــای آنهــا را از اســناد
تاریخــی و قانونــی ،منابــع اطالعــات و تارنماهــا بــه مطالــب خــود بیفزاینــد .ایــن نویســندگان بــا اســتفاده از

تحلیلهــای یادشــده بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه «فرایندهــای ســاختاربندی و نهادینهشــدن ایدئولوژیــک
ن اجتماعــی ،راهحلهــای پیرامــون ایدئولــوژی بــازار و
بنــدی موفــق مســئلة تأمیــ 
پــس از دهههــا چارچوب
ِ

تبلیــغ گســتردة ایــن ایدههــا از طریــق رســانه شــکل گرفتنــد»؛ البتــه اســویوال و اســتس بــر ایــن باورنــد کــه بــا
شــکلگیری و رشــد جنبشهــای ضــد خصوصیســازی ،بازنهادینهشــدن بیمــة اجتماعــی و مشــروعیتیافتن
آن امکانپذیــر اســت.

در فصــل  ،11مارتــا هولســتین ارزشهــای اخالقــی کرامــت انســانی و برابــری جنســیتی را نقطــة تقابــل

ایدئولــوژی فردگرایــی ميدانــد؛ فردگرایــیای کــه آتــش خصوصیســازی را برمیافــروزد .وي میگویــد
«بهتریــن راه بــرای کســب اطمینــان از تحقــق کرامــت در دورة ســالمندی ،تعهــد بــه انســجام اجتماعــی و

مســئولیت جمعــی اســت کــه نســلها و الیههــای اجتماعــی و اقتصــادی را در جامعــة مــا متحــد کنــد».

طبــق گفتههــای او برنامههــای بیمــة اجتماعــی ارزشهایــی بنیادیــن را بــه دســت میآورنــد؛ زیــرا بهجــای
1. Baby Boomers
2. Svihula
3. Estes
4. McAdam
5. Tarrow
6. Tillly
7. Amenta
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ســرزنش ،تمســخر و شرمندهســازی کــه برنامههــای مبتنــی بــر اســتطاعت ترویــج ميدهنــد ،بــه ترویــج
کرامــت و اشــتراک جمعــی ميپردازنــد .او اســتدالل میکنــد پیونــد اجتماعــی ایجادشــده بــه كمــك برنامــة

تأمیــن اجتماعــی و برنامههــای بیمــة اجتماعــی مشــابه ،از نظــر اخالقــی افتخارآمیــز اســت و شــرطی ضــروری
بــرای شــکوفایی آنچــه او «شــهروند اجتماعــی» مینامــد بــه شــمار ميآيــد.

در فصــل  ،12فــی لوماکــس کــوک 1و مردیــت زاپلفســکی 2بــرای بررســی تأثیــر گفتمــان و ایدئولــوژی بــر

نگرشهــای عمومــی از برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر در آمریــکا ،از دادههــای سرشــماریها اســتفاده

میکننــد .تحلیلهــای آنهــا نشــان میدهــد تعــداد فزاینــدهای از مــردم آمریــکا فکــر میکننــد تأمیــن
اجتماعــی «در بحــران» قــرار دارد؛ حتــی در سرشــماریهای مربــوط بــه آینــدة مالــی مدیکــر نگرانیهــای
بیشــتری ابــراز شــده اســت؛ البتــه براســاس یافتههــای آنهــا ،حمایــت از خصوصیســازی رو بــه افــول اســت؛

بهويــژه زمانــی کــه مــردم از خطرهــای ناشــی از ســرمایهگذاری در بــازار ســرمایه یــا هزینههــای انتقــال آگاه
میشــوند ،از خصوصیســازی حمایــت نمیشــود .نهتنهــا تمــام گروههــای ســنی از برنامههــای تأمیــن

اجتماعــی و مدیکــر حمایــت میکننــد ،بلکــه افــراد  ۱۸تــا  ۲۹ســاله نيــز بهشــدت حامــي حفــظ یــا افزایــش
ســطح کنونــی مخــارج برنامــة تأمیــن اجتماعــی هســتند.

در فصــل  ،13هــری آر .مــودی 3درمــورد ایــن تناقــض بحــث میکنــد کــه حمایــت گســترده از برنامههــای

ن اجتماعــی و مدیکــر از ســویی ادامــه یافتــه اســت ،امــا از ســوی دیگــر اعتمــاد بــه پایــداری ایــن برنامههــا
تأمیـ 
کاهــش یافتــه اســت؛ تناقضــی کــه کــوک و زاپلفســکی بــه آن اشــاره کردنــد .بــه اســتدالل وي «دلیلــی وجــود

نــدارد کــه حامیــان برنامــة تأمیــن اجتماعــی کــه از نظــر سیاســی پیشــرو محســوب میشــوند ،نپذیرنــد وقتــی
منابــع قابلتوجهــی بیــن گروههــای ســنی و نســلی جابهجــا شــود ،احتمــال دارد مســئلة عدالــت بیننســلی
ایجــاد شــود» .مــودی ادعــا میکنــد موفقیــت اصالحــات قانونــی ســال  ،۱۹۸۳بهدليــل دوحزبیبــودن

نســبی» اصالحــات «ضــد بازتوزیعــی»
تالشهــا ،تســهیم بــار هزینههــا ،راهحلهــای تدریجــی و «عدالــت
ِ
بــوده اســت .مــودی اعتقــاد دارد از طریــق ایــن اصالحــات موفــق اعتمــاد مردمــی بــه ایــن برنامههــا بازمیگــردد

و قدردانــی از بیمــة اجتماعــی احیــا میشــود.

1. Fay Lomax Cook
2. Meredith Czaplewski
3. Harry R. Moody
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 .9آیا میتوان با تهدیدات پیشروی بیمة اجتماعی در آمریکا مقابله کرد؟
رابرت اچ .بینستاک 1و جیمز اچ .شولْتس

2

طــی نیمــة نخســت قــرن بیســتم مشــکالت و ریس ـکهای ســالمندی در ایاالتمتحــده بســیار شــدیدتر و
گســتردهتر از امــروز بودنــد؛ بهويــژه ریس ـکهای مالــی درآمــد ناکافــی و هزینههــای مراقبتهــای ســامتی.

قبــل از ایجــاد بیمــة اجتماعــی بــرای درآمــد و مراقبــت ســامتی ،زندگــی در ســالمندی بــرای جمعیــت زیــادی
از ســالمندان فالکتبــار بــود و معمــو ًال بــه بزرگــی خانــواده و جامعــة فــرد بســتگی داشــت؛ البتــه ايــن شــرایط

تغییــر کــرده اســت .در نیمــة دوم قــرن بیســتم ،انقالبــی شــگفتانگیز در کیفیــت زندگــی ســالمندان آمریکا رخ
ی مبتنــی بــود کــه با برنامــة نیــو دیــل 3رئیسجمهــور فرانکلیــن روزولت
داد کــه بــر برنامههــای بیمــة اجتماعـ 

4

ن اجتماعــی و مســتمریهای
و جامعــة بــزرگ 5رئیسجمهــور لینــدون جانســون 6نهادینــه شــده بودنــد .تأمی ـ 
بازنشســتگی کارفرما-پشــتیبان ،نــرخ فقــر در ســالمندان را بســیار کاهــش داده اســت .مدیکــر ،مدیکیــد و
ِ

مزایــای ســامت بازنشســتگی کارفرما-پشــتیبان دسترســی بــه خدمــات باکیفیت ســامت و مراقبــت بلندمدت

را بــرای میلیونهــا ســالمند امکانپذیــر کردهانــد .عجیــب نیســت کــه عبــارت «ســالهای طالیــی» در

دهههــای  ۷۰و  ۸۰وارد فرهنــگ آمریــکا شــد!

ســالهای طالیــی اکنــون در خطــر تیــره و تــار شــدن اســت .دانشــمندان ،سیاس ـتمداران ،تحلیلگــران

سیاســی ،مدیرعامــان صنعــت بیمــه ،شــرکا ،ســهامداران و مدیــران تبدیــل بــه دالالن بحــران شــدهاند .مــا بــه
آنهــا «تاجــران سرنوشــت بــد »7میگوییــم .آنهــا فاجعــة مالــی وحشــتناکی را در کشــور پیشبینــی میکننــد
و آن را حاصــل ســالمندی فرزنــدان نســل بیشزایــی و اســتحقاق آنهــا بــرای مزایــای بیمــة اجتماعــی

میداننــد .همانطــور کــه در ادامــه درمــورد آن بحــث خواهــد شــد ،ایــن تاجــران از ســناریوهای بحــران خــود

بهمنظــور مهیاکــردن فضــا بــرای پیشــنهاد تغییــر رادیــکال در سیاســتگذاری عمومــی اســتفاده میکننــد؛
1. Robert H. Binstock
2. James H. Shulz
3. New deal
4. Franklin Roosevelt
5. Great Society
6. Lyndon Johnson

 :Merchants of Doom .7ایــن اصطــاح در زبــان انگلیســی بهمعنــای بدبیــن اســت و بهاصطــاح ،بــه «نفــوس بــد زدن دربــارة آینــده»
اشــاره دارد ،امــا بــا توجــه بــه اشــارة ســطر پیشــین و نیــز بافتــار کلــی ایــن فصــل ،مترجمــان تصمیــم گرفتنــد آن را چنیــن بــه فارســی برگرداننــد
(مترجمان).
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ن اجتماعــی و محدودكــردن پوشــش مدیکــر .دســتورکار برخــی از
پیشــنهادهایی ماننــد خصوصیســازی تأمی ـ 
ایــن بدشــگونگویان 1اساسـ ًا ایدئولوژیــک اســت :محدودکــردن نقــش دولــت .بــرای برخــی دیگــر انگیزههــای

مالــی وجــود دارد :تغییــر صندوقهــای عمومــی کنونــی بــه صندوقهــای ســرمایهگذاری خصوصــی کــه بــا
ایــن تغییــر خــود ،شرکتهایشــان و مشــتریان شرکتهایشــان بتواننــد نفــع مالــی ببرنــد .بــدون هیــچ مبالغــه و
انگیــزهای بایــد گفــت ایــن دســتورکار سیاســی از ســوي ایــن تاجــران سرنوشــت بــد ایجــاد شــده و آن دســته از

برنامههــای بیمــة اجتماعــی را کــه بــرای رفــاه اقتصــادی و ســامت بيشــتر ســالمندان امــروز و فــردا ضــروری
اســت تهدیــد كــرده اســت.

در ایــن فصــل بــه امــکان مقابلــه بــا تهدیــدات پیـشروی بیمــة اجتماعــی و عواقــب بالقــوه و نامطلــوب آن

بــرای ســالمندان آمریکایی-پرداختــه میشــود .همچنیــن بیمــة اجتماعــی در آمریــکا در بافتــار دورههــای متغیـ ِر
ایدئولــوژی سیاســی آمریــکا قــرار داده میشــود .ســپس پیشــرفتهای سیاســی ردگیــری میشــوند کــه از
طریــق آنهــا ســالمندان آمریکایــی شــهروندانی خودخــواه قلمــداد شــده و مســبب نابرابریهــای میاننســلی
موجــود نشــان داده شــدهاند .در ادامــه ،ایــن فصــل نشــان میدهــد کــه یادکــردن از ســالمندی فرزنــدان دوره

بیشزایــی بهعنــوان بحرانــی ملــی ،شــالودهای بــرای تهدیــدات سیاســی علیــه بیمــة اجتماعــی اســت .درنهایــت
راهبردهايــي پیشــنهاد میشــود کــه از طریــق آنهــا بتــوان بــا تهدیــدات پی ـشروی بیمــة اجتماعــی مقابلــه

کــرد.

بیمة اجتماعی در بافتار لیبرالیسم کالسیک

چــرا ثبــت برنامــة تأمیــن اجتماعــی در آمریــکا بهعنــوان یــک سیاســت تــا ســال  ۱۹۳۵طول کشــید؟ پیشــنهاد

صدراعظــم اوتــو فــون بیســمارک 2بــرای بیمــة اجتماعــی (یــا تأمیــن اجتماعــی) در آلمــان را در نظــر بگیریــد.
ایــن طــرح در ســال  ۱۸۸۹بــه ثبــت رســید .طــی  ۲۵ســال بعــدی ،دیگــر کشــورهای اروپایــی بــه هــر شــکل
از ایــن رویکــرد اســتفاده کردنــد؛ بــرای نمونــه دانمــارک در ســال  ،۱۸۹۱بلژیــک در ســال  ،۱۸۹۴فرانســه در

ســال  ،۱۹۰۳بریتانیــا در ســال  ۱۹۰۸و ســوئد در ســال  ،)Schulz & Binstock, 2008( ۱۹۱۳امــا تنهــا در
اواســط دورة «رکــود بــزرگ» و ســال  ۱۹۳۰بــود کــه در ایاالتمتحــده ،رئیسجمهــور فرانکلیــن روزولــت

3

ن اجتماعــی را معرفــی كــرد .دليــل ایجــاد چنیــن برنامـهای ،کاهــش تعــداد کارگــران
برنامــة بازنشســتگی تأمیـ 
1. Doomsayers
2. Otto von Bismarck
3. Franklin Roosevelt
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ســالمند در نیــروی کار بهمنظــور ایجــاد فضــا بــرای افــراد بیــکار و جوانتــر بــود تــا رقابــت کمتــری بــرای
یافتــن شــغل داشــته باشــند .همچنيــن ایجــاد حمایــت بــرای درآمــد دورة ســالمندی از ديگــر داليــل ايجــاد

ايــن برنامــه بــود ( .)Achenbaum, 1986ایــن بیمیلــی طوالنیمــدت درمــورد بهکارگیــری برنامــة تأمیــن
اجتماعــی ،در بافتــار ایدئولــوژی لیبــرال قابــلدرک اســت کــه در ایاالتمتحــده نفــوذ داشــته و دارد؛ ایــن
ایدئولــوژی بــر تقــدم افــراد و بــازار تأکیــد داشــت و تــا جــای ممکــن از رفــاه دولتــی پرهیــز میکــرد.

گوســتا اســپن آندرســون 1جامعهشــناس دانمارکــی دو رویکــرد ملــی متفــاوت بــه مســائل مربــوط بــه

ریسـکهای اجتماعــی را دســتهبندی کــرده و بیــن دو نمونــة آرمانــی 2تمایــز قائــل شــده اســت .یکــی از آنهــا

هومولیبرالیســموس 3اســت کــه آرمــان آن پیگیــری رفــاه شــخصی اســت« .رفــاه دیگــران بــه خودشــان مربــوط
اســت ،نــه بــه او ...اخالقیاتــش بــه او میگویــد کــه خــوردن نهــار مجانــی اخالقــی نیســت؛ جمعگرایــی آزادی
را بــه خطــر میانــدازد؛ آزادی فــردی یــک حســن آســیبپذیر اســت کــه بهراحتــی توســط جامعهشناســان یــا

ی را
نهادهــای ســلطهجو و بدطینــت مــورد حملــه و تخریــب قــرار میگیــرد .هومولیبرالیســموس نظامــي رفاه ـ 

ترجیــح میدهــد کــه در آن افــرادی کــه میتواننــد در بــازار خــوب عمــل کننــد ،بکننــد .افــرادی کــه نمیتواننــد

بایــد از خیریههــا کمک بگیرنــد» ( .)Esping-Andersen, 1999, p. 171متضاد آن هوموسوســیالدموکراتیکوس
اســت؛ کســی کــه «کام ـ ً
ا متقاعــد شــده اســت بــا ســرمایهگذاری هرچــه بیشــتر در خیــر عمومــی میتــوان
4

آن را بهبــود بخشــید .نتیجــة ایــن ســرمایهگذاری در قالــب زندگــی رضایتبخــش ،بــه همــگان ،بهخصــوص

خــو ِد او بازمیگــردد .راهحلهــای جمعــی تنهــا تضمیــن یــک زندگــی فــردی خــوب ،شــاید هــم کس ـلکننده

هســتند» ( .)Esping-Andersen, 1999, pp. 171-172آندرســون اذعــان دارد ایاالتمتحــده و ســوئد ،بهترتیــب
شــبیهترین تبلــور زنــدة رؤیاهــای هومولیبرالیســموس و هوموسوســیالدموکراتیکوس هســتند.

بيشــتر دانشــجویان علــوم سیاســی آمریــکا بــا توصیــف آندرســون از ایدئولــوژی سیاســی غالــب در

ایاالتمتحــده موافقــت دارنــد .درواقــع ،لوئیــس هار ْتــز )۱۹۵۵( 5نظریهپــرداز سیاســی در رســالة کالســیک و
تأثیرگــذار خــود بــا عنــوان «ســنت لیبــرال در آمریــکا» 6بیــان داشــت کــه از نظــر تاریخــی ایدههــای سیاســی،
1. Gøsta Esping-Andersen
2. Ideal type
3. Homo Liberalismus
4. Homo socialdemocraticus
5. Louis Hartz
6. The Liberal Tradition in America
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صددرصــدی عقایــد
نهادهــا و رفتــار در ایاالتمتحــده بهطــور بینظیــری نشــاندهندة پذیــرش تقریبــ ًا
ِ

فیلســوف و سیاس ـتمدار بریتانیایــی جــان الک 1اســت .کســی کــه عقایــدش بــا اقتصــاد لس ـهفر (آزاد) 2کــه
پــس از او آدام اســمیت 3اســکاتلندی ( )]۲۰۰۳[ ۱۷۷۶مطــرح كــرد ،همخوانــی دارد .در لیبرالیســم جــانالک فــرد
بیشــتر از جمــع اهمیــت دارد و یکــی از کارکردهــای کماهمیــت دولــت محــدود ،حفاظــت از ثروتــی اســت کــه
افــراد از بــازار بــه دســت آورده و انباشــت میکننــد ([ .)Locke, 1690 ]1924بــا در نظــر گرفتــن ایــن بافتــار

ایدئولوژیــک ،فهــم ایــن نکتــه آســانتر میشــود کــه تــا هنگامــة بحــران اقتصــادی و سیاســی رکــود بــزرگ،

بهکارگیــری برنامــة تأمیــن اجتماعــی در آمریــکا ممکــن نشــد؛ درحالیکــه ســالها در اروپــا بهعنــوان یــک
ـت جــا افتــاده بــود.
سیاسـ ْ

سالمندی و افزایش نگرانیهای جمعی

جمعــی رکــود بــزرگ ،بهویــژه شکســتهای آشــکا ِر بــازار آزاد ســبب شــد تــا
تأثیــرات مخــرب فــردی و
ِ

برنامههــای نیــو دیــل رئیسجمهــور روزولــت پذیرفتــه شــوند (امــا نــه بهطــور فراگیــر) .در آن زمــان
ایدئولــوژی لیبــرال کالســیک در آمریــکا بــراي مدتــي کنــار زده شــد؛ زیــرا طــی جنــگ جهانــی دوم و پــس از

آن ،نوعــی حکومــت کنشــگر بــه وجــود آمــد کــه از نیــو ديــل تکاملیافتــه بــود .رئیسجمهورهــای دموکــرات

و جمهوریخــواه ایــن حکومــت کنشــگر را بــه مــدت پنــج ســال حفــظ کردنــد .بــا تصویــب قانــون تأمی ـن
اجتماعــی در ســال  -۱۹۳۵سیاســتی کــه ســالمندان آمریکایــی را بهمثابــه گــروه ویــژهای از مــردم در نظــر

ـک
گرفــت کــه نیازمنــد و شایســتة بیمــة جمعــی در مقابــل ریسـکهای ســالمندی بودنــد -خاکریـ ِز ایدئولوژیـ ِ
مســئولیت فــردی فروریخــت .ایــن هنجــار جدیــد راجــع بــه ســالمندان ،کــه در برنامــة تأمیــن اجتماعــی تعبیــه
شــده بــود ،در ســالهای بعــد تقویــت شــد .از اواســط دهــة  ۳۰تــا اواخــر دهــة  ،۷۰تبعیــض ســنی ترحمآمیــز

4

وجــود داشــت؛ از ای ـنرو تشــکیل نظــام رفــاه ســالمندی آســانتر شــد .منظــور از تبعیــض ســنی ترحمآمیــز،

نســبتدادن خصوصیتهــا ،منزلتهــا و حتــی شایســتگیهای یکســان بــه گروهــی ناهمگــن از «ســالمندان»
اســت کــه آنهــا را بهعنــوان فقیــر ،نحیــف ،وابســته ،اُبــژة تبعیــض و از همــه مهمتــر «مســتحق» بــه تصویــر
میکشــد (.)cf. Kalish, 1979

1. John Lock

 .2به فرانسوی  ،Laissez-faireرویکردی اقتصادیاست که طبق آن روابط اقتصادی باید عاری از دخالت حکومت باشد (مترجمان).

3. Adam Smith
4. Compassionate Ageism
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ی 1کــه از طریــق ایــن نــوع تبعیــض ســنی بیــان میشــود ،برخــاف تبعیــض نــژادی یــا
تصــوراتقالب ـ 
جنســی ،نســبت بــه رفــاه اُبژههایــش (ســالمندان) کام ـ ً
ا متعصبانــه برخــورد نمیکنــد .سیاســت آمریــکا طــی
پنــج دهــه ،بــا ایجــاد بســیاری از برنامههــای دولتــی مزایادهنــده بــه ســالمندان و همچنیــن تصویــب قوانینــی
علیــه تبعیــض ســنی ،تبعیــض ســنی ترحمآمیــز را اجــرا کــرد .طــی دهههــای  ۶۰و  ۷۰تقریب ـ ًا تمــام مســائل

و مشــکالت افــراد ســالمند کــه میتوانســت توســط حامیــان ســالمندان شناســایی شــود ،بــه مســئولیتی دولتــی
تبدیــل شــد .در ايــن ميــان ،برنامههایــی تصویــب شــدند کــه هــدف آنهــا فراهمکــردن ایــن مــوارد بــرای
ســالمندان آمریکایــی بــود :بیمــة ســامت (مدیكــر و مدیکیــد) ،خدمــات غذایــی ،قانونــی ،حمایتــی و فراغتــی

(قانــون ســالمندان آمریکایــی) 2خانــهداری ،تعمیــرات خانــه ،یارانههــای انــرژی ،حمــل و نقــل ،کمــک بــه
یافتــن شــغل ،حمایــت در مقابــل اخراجشــدن از کار ،بیمــة عمومــی بــرای مســتمریهای کارفرما-پشــتیبان،

برنامههــای خــاص ســامت روان و ...تــا اواخــر دهــة  ،۷۰جامعــه آمریکایــی از اصــول تبعیــض ســنی ترحمآمیــز

بهخوبــی آگاه بــود و آن را از طریــق سیاســتهای بســیاری بیــان کــرده بــود.
سالمندی و احیای دوبارة لیبرالیسم کالسیک

پــس از دههــا ســال کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی و دیگــر سیاس ـتهای ســالمندی بهمثابــه سیاس ـتهایی
اساســی پذیرفتــه شــده بــود ،توجــه ایدئولوژیــک از دغدغههــای جمعــی دور شــد .ایدئولــوژی لیبــرال کالســیک
دوبــاره نمایــان شــد و رشــد کــرد .ایــن نئولیبرالیســم (عمومـ ًا بــه آن محافظـهکاری 3گفتــه میشــد) بــار دیگــر
بــر فضیلــت فردگرایــی ذرهگرایانــه و ســرمایهداری بــازار آزاد تأکیــد داشــت؛ درحالیکــه بــر شــرهای «دولــت

بــزرگ» از جملــه مقــررات و برنامههــای رفاهــی دولتــی تأکیــد میکــرد (.)Pierson & Skocpol, 2007
امــروزه ایــن بافتــار ایدئولوژیــک بــرای درک گفتمــان سیاســی عمومــی و پیشــنهادهای تغییــر سیاس ـتهای

ســالمندی ضــروری اســت.

نئولیبرالیســم در اواخــر دهــة  ۷۰پدیــد آمــد و تــا قــرن  ۲۱ادامــه يافــت و مجموع ـهای از رؤســايجمهور

آمریــکا آن را رهبــری كردنــد؛ بــراي مثــال در اویــل دهــة  ۸۰رانلــد ریــگان 4تعدیــل مزایــا براســاس هزینــة

ـق) کاهــش شــدید مزایــای ایــن برنامــه
معــاش 5ســاالنه را در تأمیـ 
ن اجتماعــی متوقــف کــرد ،پیشــنها ِد (ناموفـ ِ
1. Stereotypes
2. Older Americans Act
3. Conservatism
4. Ronald Reagan
5. Cost-of-living Adjustment
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را مطــرح و واجدشــرایط شــدن بــرای بیمــة ازکارافتادگــی فــدرال تحــت برنامــة تأمیــن اجتماعــی بســیار محــدود
شــد و نیــز از تعــدادی صنایــع مقرراتزدایــی 1شــد .ویلیــام کلینتــون 2در دهــة  ۹۰وعــده داد «رفاهــی کــه

میشناســیم» و «دولــت بــزرگ را خاتمــه خواهیــم داد» و در هــر دو جنبــه دســت بــه اقداماتــی موفقیتآمیــز
زد .عنــوان الیحــة اصــاح رفــاه 3کــه کلینتــون تصویــب کــرد ،بهصراحــت بیانــی از نئولیبرالیســم بــود کــه آن
را قانــون اصالحــی مســئولیت شــخصی و فرصتهــای کاری 4نامیدنــد.

هنگامــی کــه جــورج بــوش در ســال  ۲۰۰۱بــه کاخ ســفید وارد شــد ،مدتهــا بــود بیــزاریاش را

از برنامــة تأمیــن اجتماعــی و تمــام مداخلههــای دولتــی نشــان داده بــود .براســاس گفتههــای یکــی از

اســتادان دانشــکدة تجــارت هــاروارد در اواســط دهــة  ،۷۰بــوش در کالس درس او ،فرانکلیــن روزولــت را
سوسیالیســت خوانــده و گفتــه بــود تأمیـن اجتماعــی یکــی از چنــد برنامــة نیــو دیــل روزولــت بــود کــه بــوش
قصــد دارد لغــوش کنــد ( .)Tsurumi, 2006بــوش هشــت ســال ریاســت جمهــوری خــود را صــرف ترویــج
آنچــه «جامعــة مالکیــت» مینامیــد کــرد؛ جامع ـهای کــه در آن بــرای حــل مشــکالت بــه نیروهــای بــازار

(بــه جــای دولــت) مراجعــه میشــود و افــراد بــرای تأمیــن رفــاه خــود عهــدهدار مســئولیتهای بیشــتری

هســتند .در ســال  ۲۰۰۳او تــاش موفقــی بــرای تصویــب قانــون داروهــای نســخهای ،بهبــود و نوســازی
مدیكــر 5داشــت .ایــن قانــون ،برنامــة داروهــای نســخهای بــا مدیریــت خصوصی-نخســتین برنامــة مبتنــی بــر
آزمــون وســع مدیكــر -را ایجــاد و بــرای مخــارج مدیکــر ســقف تعییــن کــرد .ســپس در ســال  ۲۰۰۵تــاش

ن اجتماعــی را از حالــت بیمــة اجتماعــی درآورد و بــه
بســیاری کــرد (ولــو ناموفــق) تــا بخــش عمــدة تأمی ـ 

حســابهای «شخصیشــده» و فــردی تبدیــل کنــد.
برابری بیننسلی
«پیروپاتالهای حریص» و
ِ

در همــان زمــان کــه لیبرالیســم کالســیک دوبــاره پدیــدار شــد ،پنداش ـتهای کلیش ـهای ترحمآمیــزی کــه

ایجــاد نظــام رفاهــی ســالمندی را تســهیل کــرده بودنــد ،بهشــكلي خارقالعــاد ه واژگــون شــدند .دیگــر بــا

ای منفیپنــدار و زیانآورپنــدار بــه ســالمندان آمریکایــی نــگاه میشــد .عاملــی کلیــدی
پنداش ـتهای کلیش ـه ِ
1. Deregulate
2. William Clinton
3. Welfare Reform Bill
4. Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996
5. Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act (MMA) of 2003, Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act (MMA) of 2003
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در تســریع ایــن واژگونــی ایــن بــود کــه در اواخــر دهــة  ،۷۰روزنامهنــگاران (ماننــد ساموئلســون)۱۹۷۸ ،1

و دانشــگاهیها (ماننــد هادســون )۱۹۷۸ ،2متوجــه «معطوفشــدن بودجــه بــه ســالمندان» شــدند؛ یعنــی
افزایــش شــگفتانگیزی در بودجــة فــدرال بــرای تأمیــن مزایــای ســالمندی رخ داده بــود؛ افزایشــی کــه
ـاددان ادارة مدیریــت
مخــارج ســالمندان را همســنگ بودجــة دفــاع ملــی کــرده بــود .در ســال  ۱۹۸۲یــک اقتصـ ِ
و بودجــه ،مقایســة مخــارج ســالمندان بــا بودجــة دفــاع ملــی را پرآبوتابتــر کــرد و اســتعارة کالســیک

توازنآفرینــی در اقتصــاد سیاســی بــا عنــوان «امنیــت نظامــی در مقابــل غــذا »3را تبدیــل بــه اســتعارة «امنیــت
نظامــی در مقابــل عصــا »4کــرد (.)Torrey, 1982

عاملــی دیگــر کــه بــه ایــن واژگونــي پنداشــتهای کلیشــهای کمــک کــرد «کشــف» پیشــرفتهای

شــگفتانگیزی بــود کــه در منزلــت کلــی ســالمندان آمریکایــی پدیــد آمــده بــود و تــا حــد زیــادی نتیجــة

ن اجتماعــی و مدیکــر بــود .موفقیــت ایــن دو برنامــه ،منزلــت اقتصــادی ســالمندان را تــا حــدی
برنامههــای تأمیـ 
بهبــود بخشــیده بــود کــه روزنامهنــگاران و مفســران اجتماعــی میتوانســتند بــا دقتــی انــدک ،ســالمندان را

بهعنــوان افــرادی ســعادتمندتر از دیگــر افــراد توصیــف کننــد (.)Quinn, 1987; Schulz, 2001

درحالیکــه پيــش از ايــن ،پنداش ـتهای کلیش ـهای ســالمندان را فقیــر و ســزاوار کمــک ترســیم میکــرد،

اکنــون بــه آنهــا بهعنــوان جمعیتــی در حــال رشــد نــگاه میشــد کــه بــاری بــر دوش جامعهانــد .همانطــور

کــه مجلــه فوربــز 5بهطــور مختصــر ،مفیــد و تحقیرآمیــزی بینــش جدیــد را درمــورد «پیرهــا» بیــان کــرد:
«اینکــه آنهــا در فقــر غوطهورنــد ،افســانهای بیــش نیســت .واقعیــت ایــن اســت کــه زندگــی خوبــی دارنــد.

دردســر اینجاســت کــه آنهــا خیلــی زیــاد هســتند -خــدا حفظشــان کنــد» (.)Flint, 1980, p. 51

سراســر دهــة  ۸۰و  ،۹۰پنداشـتهای کلیشـهای جدیــدی کــه در فرهنــگ عمومــی رایــج بــود ،ســالمندان

را افــرادی ســعادتمند ،خوشگــذران ،دارای قــدرت سیاســی و خودخــواه میدانســت .مضمــون غالــب در چنیــن

توصیفهایــی از ســالمندان ایــن بــود کــه آنهــا در حــال نابودکــردن کشــور هســتند .در مطالــب روزنامههــا
1. Samuelson
2. Hudson

 :Guns Versus Buttery .3یــا «تفنــگ در مقابــل َکــره» .ایــن اســتعاره بــه مســئلهای اساســی در اقتصــاد کالن اشــاره دارد :آیــا بایــد بودجــه
را بهگونـهای تخصیــص داد کــه در وهلــة نخســت امنیــت نظامــی و دفاعــی کشــور تضمیــن شــود ،یــا بایــد اولویــت را بــه ســایر نیازهــا (ماننــد
نیازهــای اقتصــادی کشــور) داد؟ در اینبــاره ،سیاســتمداران همــواره ناچارنــد دســت بــه انتخــاب زده و توازنــی میــان ایــن دو نــوع هزینــه ایجــاد
کننــد کــه بــه نفــع کشــور باشــد (مترجمــان).
4. Guns versus canes
5. Forbes
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ـب «پیروپاتالهــای حریــص» بــه صفتــی آشــنا بــدل شــد (بــراي
دربــارة سیاس ـتهای بودج ـهای فــدرال ،لقـ ِ

ـتم ســالمندان آمریکایــی یکــی
مثــال .)Salhoz, 1990 :مجلــه فورچــون 1تــا جایــی پیشــرفت کــه ادعــا کــرد «سـ ِ

ـی پیـشروی جامعــه اســت» (.)Smith, 1992, p. 68
از مســائل حیاتـ ِ

ـی معطــوف به
در فضــای چنیــن عقایــدی ،گفتمــان عمومــی بهطــور فزاینــدهای بــه دشــمنی بــا برنامههــای دولتـ ِ

ســالمندان برخاســت .بهعــاوه ،ســالمندان ســپر بــای طیــف گســتردهای از دیگــر مشــکالت مــردم آمریــکا شــدند؛
بــراي مثــال در اواســط دهــة  ۸۰زمانــی کــه تصــور میشــد کشــور ژاپــن بهعنــوان قــدرت برتــر اقتصــادی آمریــکا

را پشــت ســر گذاشــته اســت ،وزیــر بازرگانــی پیشــین عنــوان کــرد پیششــرط بازیابــی رتبــة اول اقتصــاد در جهــان
بــرای آمریــکا ایــن اســت کــه برنامههــای معطــوف بــه ســالمندان تــا حــد زیــادی کاهــش یابنــد (.)Peterson, 1987

بيشــتر مشــکالتی کــه بهدليــل آنهــا ســالمندان را مقصــر میدانســتند ،در آن زمــان و حتــی اکنــون

ـری» میاننســلی .شــماری از حامیــان
مســائلی مربــوط بــه «برابــری میاننســلی» اســت -یــا درواقــع «نابرابـ ِ
کــودکان ،قــدرت سیاســی ســالمندان را مســبب گرفتــاری جوانــان در زمینــة نداشــتن تغذیــه ،مراقبتهــای

ســامتی ،تحصیــات کافــی و نداشــتن محیــط خانوادگــی حمایتگــر میدانســتند .حتــی یکــی از حامیــان
ـک] مبــارزة میاننســلی علیــه ســالمندان ،والدیــن بــه ازای
کــودکان پیشــنهاد کــرد کــه در [فضــای دموکراتیـ ِ

هــر فرزنــد رأی اضافــی دریافــت کننــد[ ،زیــرا از ایــن شــرایط بیشــتر متضــرر میشــوند] ( .)Carballo, 1981در
ســال  ۱۹۸۴زمانــی کــه ســاموئل اچ .پرســتون 2جمعیتشــناس و بعدهــا رئیــس انجمــن جمعیتشناســی آمریــکا

بــه اشــتباه اذعــان کــرد افزایــش فقــر میــان کــودکان نتیجــة مســتقیم افزایــش مزایــای ســالمندان اســت ،مبارزه
بیــن ســالمندان و کــودکان بیــش از پیــش پذیرفتــه و عرصــه بــرای حضــور آن فراهــم شــد.

ارائهدهنــدگان ،تأمینکننــدگان ،مدیــران و بیمهگرها-بخشهایــی کــه مســئول تعییــن قیمــت خدمــات

درمانــی بودنــد -بــار ديگــر بابــت افزایــش هزینههــای مراقبتهــای ســامتی بهشــدت ابــراز نگرانــی کردنــد.

شــماری از دانشــگاهیها و شــخصیتهای مردمــی از جملــه سیاس ـتمداران ،درمــورد اینکــه مخــارج تأمیــن

مراقبتهــای ســامتی بــرای ســالمندان بـهزودی مقــدار نامحــدودی از منابــع مــا را مصــرف خواهــد کــرد ابــراز

نگرانــی کردنــد .اســتدالل شــد کــه ســالمندان ،بــا جمعیــت زیــادی کــه دارنــد ،خیلــی وقــت اســت فرصتهــای
مراقبــت درمانــی را در اختیــار گرفتــه و جایــی بــرای نیازمندانــی کــه شایســتة ایــن خدمــات هســتند باقــی

نگذاشــتهاند (مقایســه شــود.)Binstock & Post, 1991 Callahan, 1987; :

1. Fortune
2. Samuel H. Preston
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ســازمانی کــه نــام خــود را آمریکاییهــا بــرای برابــری نســلی ( 1)AGEگذاشــته بــود ،بــر نگرانیهــای

بیننســلی تأکیــد كــرد .ایــن ســازمان در ســال  ۱۹۸۵بــا پشــتیبانی شــرکتهای بــزرگ و تعــدادی از نماینــدگان

مجلــس کــه آن را اداره میکردنــد تأســیس شــد .بخــش عمــدة بودجــه ایــن ســازمان ،بــر اســاس گزارشهــای
ســاالنة آن ،از ســوی شــرکتهای بیمــه ،شــرکتهای بــزرگ مراقبتهــای درمانــی ،بانکهــا و دیگــر

ســازمانها و کسـبوکارهای بخــش خصوصــی تأمیــن میشــد؛ تأمینکننــدگان بودجــة ایــن ســازمان ،همگــی

ن اجتماعــی هســتند ( .)Quadagno, 1989نگــرش اساســی ایــن ســازمان
در رقابــت مالــی بــا مدیكــر و تأمی ـ 
ایــن بــود کــه کل انتقالهــای عمومــی درآمــدی و دیگــر مزایــا بــه ســالمندان ،کــه بســیار هنگفــت اســت،
ناعادالنــه اســت و فرزنــدان نســل بیشزایــی کــه بعدهــا بــه ســالمندی خواهنــد رســید ،بــا توجــه بــه توزیــع

منابــع عمومــی در مبــارزهای بــا نسـلهای جوانتــر گرفتــار خواهنــد شــد .ایــن ســازمان بــه كمــك دفتــر خــود
در واشــنگتن ایــن دیــدگاه را اشــاعه داد و ایــن کار را از طریــق اطالعیههــای رســمی ،مصاحبههــای رســانهای،

فصلنامــة ژورنــال نســلی ،2کتابــی بــه تألیــف یکــی از کارکنانــش ( ،)Longman, 1987و کنفرانسهــای دورهای
پیرامــون موضوعاتــی ازجملــه «کــودکان در خطــر :چــه کســی از جامعــهای روبهســالمندی حمایــت خواهــد

کــرد؟» و «مدیكــر و فرزنــدان نســل بیشزایــی» انجــام داد.

اگرچــه ســازمان آمریکاییهــا بــرای برابریهــای نســلی ،باالخــره از صحنــه محــو شــد ،تــا آخــر ایــن دهــه

رســانهها و دانشــگاهیان ،از مضامیــن نابرابــری و تضــاد بیننســلی بهعنــوان دیدگاهــی عــادی بــرای توصیــف
بســیاری از مســائل سیاســت اجتماعــی اســتفاده کردنــد (.)Cook, Marshall, Marshall & Kaufman, 1984
حتــی ایــن دیــدگاه در میــان نخبــگان جامعــه و قــوة مقننــه 3رواج یافتــه بــود؛ بــراي مثــال ،رئیــس مشــهور

انجمــن دانشــگاههای آمریکایــی 4در ســال  ۱۹۸۶اعــام کــرد« :شــکل بودجــة داخلــی فــدرال بــه ناگزیــر

ســبب ایجــاد کشــمکش میــان برنامههــای معطــوف بــه ســالمندان و هریــک از اهــداف اجتماعــی مبتنــی بــر

بودجههــای فــدرال میشــود» (.)Rosenzweig, 1990

1. Americans for Generational Equity
2. Generational Journal

 :Capitol Hill .3نام تپهای در شهر واشنگتن که کاخ کنگره (مجلسین آمریکا) روی آن قرار دارد (مترجمان).

4. American Association of Universities
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جمعیتشناسي آخرالزمانی و تاجران سرنوشت بد

بــا نزدیکشــدن ســالمندی فرزنــدان نســل بیشزایــی ،رونــق دوبــارة لیبرالیســم کالســیک کــه بــا گــذار
سیاســی ســالمندان از اُبژههــای ترحــم بــه پیروپاتالهــای حریــص درآمیختــه بــود ،زمینــة گفتمــان عمومــی را

ـران سرنوشــت بــد» نامیدیــم مهیــا کــرد .مــا آنهــا را بهدليــل
بــرای ورود آنچــه مــا در آغــاز ایــن فصــل «تاجـ ِ
فروختــن نگرانیهــای خــود درمــورد آینــده بهمنظــور کســب منافــع متعــدد ،تاجــر مینامیــم -دیــدگاه

ایدئولوژیــک خــاص یــا فــروش فرصتطلبانــة کاالهــای مالــی و خدماتــی .مــا از واژه سرنوشــت بــد بهمنظــور

تأکیــد بــر ایــن مســئله اســتفاده میکنیــم کــه آنهــا از فــن مبالغــه و هراسافکنــی بــرای فــروش اســتفاده

میکننــد .آنهــا عــاوه بــر تمرکــز بــر برابــری بیننســلی ،همــواره بهطــور مصممــی در حــال ترویــج
«بحرانهــای» مربــوط بــه ســالمندی بودهانــد.

در ســال  ۱۹۸۶رئیــس و مدیــر کارگزینــی پــروژة جامعــة رو بــه ســالمندی 1در شــرکت کارنگــی 2در نیویورک

بــه سیاسـتگذاران و دیگــر مخاطبــان دربــارة مشــکالتی کــه ممکــن بــود از آنچــه انقــاب جمعیتــی 3نامیــده
بودنــد بــه وجــود آیــد هشــدار داد .آنهــا بــا توجــه بــه پیشبینــی ســاختار جمعیتــی ،ایــن پرســش را مطــرح

کردنــد« :آیــا ممکــن اســت یــک جامعــة ســالمند ،یــا جامعـهای کــه بــه ســالمندی نزدیــک شــود ،دوام بیــاورد؟»
(.)Pifer & Bronte, 1986, p. 5

ایــن پرســش متضمــن هشــداری اســت کــه در دیگــر متــون نوشــته شــده دربــارة ایــن موضــوع ،در آن زمــان

و اکنــون وجــود دارد .در حــال حاضــر ،متــون بســیاری دربــارة پیامدهــای ســالمندی جمعیــت نوشــته شــده اســت.

نخســت اینکــه ،نــرخ بــاروری دچــار کاهــش بلندمــدت شــده اســت؛ يعنــي ســهم ســالمندان در کل جمعیــت در حال
رشــد اســت و تــا ســال  ۲۰۳۰بــه  ۲۰درصــد خواهــد رســید .دوم اینکــه تعــداد مطلــق ســالمندانی کــه بــرای دریافــت
برنامههــای ســالمندی واجدشــرایط خواهنــد شــد بهشــدت افزایــش خواهــد یافــت (اساسـ ًا دو برابــر) .و ســوم اینکــه

میانگیــن امیــد بــه زندگــی ســالمندان در حــال افزایــش اســت؛ يعنــي ســالمندان مزایابگیــر ،ایــن مزایــا را نســبت بــه

گذشــته بــه مــدت بیشــتری دریافــت خواهنــد کــرد ( .)National Center for Health Statistics, 2004امــروزه یــک
زن  ۶۷ســاله بهطــور میانگیــن امیــد دارد بیــش از  ۱۸ســال دیگــر نیــز زنــده بمانــد .پــس زمانــی کــه جوانتریــن

ن اجتماعــی
فرزنــد نســل بیشزایــی در ســال  ۶۷ ،۲۰۲۹ســاله شــود ،میتوانــد بیــش از بیســت ســال از مزایــای تأمیـ 
1. Aging Society Project
2. Carnegie
3. Demographic Revolution
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تــا ســال  ۲۰۵۰یــا بیشــتر اســتفاده کنــد .عواقب چنیــن تغییرات جمعیتشــناختی چیســت؟ عواقــب پیــروی از تاجران

سرنوشــت بــد بــرای ســالمندان و بهطورکلــی جامعــه وخیمتــر و وحشــتناکتر خواهــد بــود.

اخالقزیستشــناس ،1دنیــل کاالهــان 2بــا ابــراز نگرانــی درمــورد هزینههــای کنونــی و آتــی مراقبتهــای

درمانــی ســالمندان کتابــی مشــهور و پرمخاطــب بــا عنــوان «تعییــن محدودیتهــا :اهــداف پزشــکی در جامعهای
روبــه ســالمندی» تألیــف کــرد .در ایــن کتــاب او جمعیــت ســالمند را بهمثابــه «تهدیــد اجتماعــی جدیــد» و

«بهمــن 3جمعیتــی ،اقتصــادی و پزشــکی کــه درنهایــت تخریــب عظیمــی بــه بــار خواهــد آورد» توصیــف کــرد
( .)Callahan, 1987, p. 20در همیــن راســتا او ســهمیهبندی مراقبتهــای درمانــی ســالمندی را پیشــنهاد

داد؛ بهویــژه لغــو بازپرداخــت هزینههــای مراقبتهــای اورژانســی مدیکــر 4بــرای افــراد  ۷۰ســال بــه بــاال.
ایــن پرســش بــه ذهــن میرســد کــه چــرا کاالهــان بــرای توصیــف جمعیــت روبهرشــد ســالمندان از اســتعارة

غیرمعمــول «بهمــن» اســتفاده کــرده اســت .بهتریــن حــدس میتوانــد ایــن باشــد کــه بهمــن هرچــه را ســر راه
باشــد نابــود میکنــد و از طریــق ایــن حرکــت و نابــودی بزرگتــر میشــود .احتمــال م ـیرود پیــام اساســی او

ایــن باشــد :بیاییــد آنهــا را دفــن کنیــم ،پیــش از آنکــه آنــان مــا را دفــن کننــد!

لســتر تــو ُرو ،5اقتصــاددان و رئیــس دانشــکدة مدیریــت امآیتــی ،فرزنــدان نســل بیشزایــی را کــه

روبهســالمندی میرونــد ،بهمثابــه تــودهای از رأیدهنــدگان توصیــف کــرده اســت کــه حــرص آنهــا بــرای
کســب مزایــای دولتــی ،تهدیــدی بنیــادی بــرای دموکراســی خواهــد بــود:

هیچکــس نمیدانــد چگونــه میتــوان افزایــش اســتحقاق مزایــا را در جوامــع دموکراتیــک کنتــرل
کــرد ...آیــا زمانــی کــه ســالمندان در حــال تبدیــل بــه اکثریــت رأیدهنــده هســتند ،دولتهــای

دموکراتیــک جرئــت کاهــش مزایــا را خواهنــد داشــت؟ حــق رأی همگانــی ،بــا آزمــون نهایــی

ســالمندان مواجــه خواهــد شــد .اگــر دولتهــای دموکراتیــک نتواننــد مزایــای اکثریتــی از

رأیدهنــدگان خــود را کاهــش دهنــد ،آینــدة درازمدتــی نخواهنــد داشــت .جنــگ طبقاتــی را در
ســالهای پی ـشرو بایــد بهمثابــه جنــگ جوانــان در مقابــل ســالمندان تعریــف کــرد ،نــه فقــرا در

مقابــل ثروتمنــدان (.)Thurow, 1996: 47

1. Bioethicist
2. Daniel Callahan
3. Avalanche
4. Medicare reimbursement for life-saving care
5. Lester Thurow
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ايــن جملــه تــو ُرو كــه «ســالمندان در حــال تبدیلشــدن بــه اکثریــت رأیدهنــده هســتند» ،نمونــهای

عالــی از مبالغههــای گمراهکننــدهای اســت کــه تاجــران سرنوشــت بــد بیــان ميكننــد .درحقیقــت حتــی
زمانــی کــه فرزنــدان نســل بیشزایــی در ســال  ۲۰۳۰بــه  ۶۵ســالگي یــا بیشــتر برســند ،تنهــا  ۲۷درصــ ِد

رأیدهنــدگان آمریــکا را تشــکیل خواهنــد داد ( .)U.S. Census Bureau, 1998افــزون بــر ایــن ،تــا بــه امــروز

شــواهد اثباتکننــدهای وجــود نــدارد کــه آراء ســالمندان یــا فرزنــدان نســل بیشزایــی یکســان و منســجم باشــد
(.)Peterson,1999, p. 209

پیتــر جــی .پیترســون ،1مدیــر امــور مالــی در والاســتریت یکــی از افــراد تأثیرگــذار بــر باورهــای عمومــی

اســت .او ســالها کتابهــا و مقاالتــی چــاپ کــرده اســت بــا ایــن مضمــون کــه تعهــدات دولــت بــه برنامههــای

پرداخــت اســتحقاقی بیمــة اجتماعــی بایــد بهشــدت کاهــش یابــد .او هشــدار میدهــد قــدرت سیاســی فرزنــدان
نســل بیشزایــی میتوانــد ایــن اصالحــات را ســخت یــا غیرممکــن کنــد:

ـی
آیــا ممکــن اســت ســالمندی جهانــی ،ســالمندان ســازمانیافته را بهمثابــه غولهــای سیاسـ ِ
شکس ـتناپذیر بــر تخــت بنشــاند؟ ....فرزنــدان نســل بیشزایــی را تصــور کنیــد کــه در حــال

بازنشســتگی هســتند درحالیکــه چشمداشــتهای اقتصــادی در حــال افزایــش بــوده ولــی
منابــع ذخیرهشــده کافــی نیســتند؛ بودجههــای تحصیلــی لغــو میشــوند؛ زیرســاختهای

کشــور بلعیــده و صــرف چیزهــای دیگــری میشــود و مالیــات بــر دســتمزد همــواره افزایــش

مییابــد (.)Peterson,1999, p. 209

پیترســون آنقــدر بابــت تأثیــر فرزنــدان نســل بیشزایــی بــر سیاســت نگــران اســت کــه بــرای رســاندن

پیغــام خــود ،مؤسســهاي را بــا  ۱میلیــارد دالر از داراییهــای شــخصیاش تأســیس کــرده اســت .براســاس
گزارشــی از روزنامــه نیویورکتایمــز )Thomas, 2008, p. C4( 2بــا در نظــر گرفتــن اینکــه یکــی از اهــداف

ویــژة او «ســازماندهی یــک البــی جوانــان در مقابــل البــی ســالمندان انجمــن بازنشســتگان آمریــکا» اســت،

میتــوان متوجــه شــد کــه او قصــد دارد نزاعــی بیننســلی بــه پــا کنــد .او بــا تأمیــن بودجــة حملـهای رســانهای
در تابســتان  ۲۰۰۸تــاش خــود را آغــاز کــرد و در شــبکة خــود فیلــم مســتندی بــا عنــوان  I.O.U.S.Aپخــش

ن اجتماعــی و مدیکــر را بــه تصویــر میکشــید (Harwood,
کــرد کــه مشــکالت مالــی بلندمــدت ناشــی از تأمیـ 

.)2008

1. Peter G. Peterson
2. New York Times
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چنیــن ســخنان بدبینان ـهای بــه اســتادان دانشــگاه ،ســرمایهداران ،روزنامهنــگاران و دیگــر مفســران امــور

عمومــی محــدود نیســت .سیاس ـتمداران نیــز جــزء تاجــران سرنوشــت بــد بودهانــد .کلینتــون در ســال ،۱۹۹۳

ـی پرداختهــای اســتحقاقی و اصــاح مالیاتــی 1را ایجــاد کــرد کــه اعضــای آن  ۲۲نفــر از
کمیسـ ِ
ـیون دوحزبـ ِ

ن اجتماعــی و مدیکــر بــود .گــزارش
مجلــس بودنــد .اصــاح پرداختهــای اســتحقاقی بــه معنــی اصــاح تأمیـ 

ن اجتماعــی و مدیکــر از ســوی دولــت را بهمثابــه بــاری اقتصــادی بــر دوش
کمیســیون ،تأمینمالــی تأمیــ 
کشــور ترســیم کــرد ( .)Bipartisan Commissionon Entitlement and Tax Reform, 1994از آن زمــان

سیاس ـتمداران بســیاری نگرانیهــای مشــابهی درمــورد آینــدة برنامههــای بیمــة اجتماعــی ســالمندی ابــراز
کردهانــد.

رئیسجمهــور بــوش ،زمانــی کــه دومیــن دورة ریاســت جمهــوری خــود را در ســال  ۲۰۰۵آغــاز کــرد،

همچــون یــک تاجــر سرنوشــت بــد ،بــا قــدرت بــه ایــن نبــرد وارد شــد .او در کمپینــی بیســابقه ،خــودش

وظیفــة ســخنوری تبلیغاتــی را در نکوهــش وضعیــت برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه عهــده گرفــت؛ کمپینــی کــه
ن اجتماعــی
کاخ ســفید آن را « ۶۰توقــف در  ۶۰روز» نامیــد .او دائمـ ًا بــر ایــن مســئله اصــرار داشــت کــه تأمیـ 
بــهزودی بــه بحــران خواهــد رســید ،بــهزودی «بیپــول» خواهــد شــد و «بــه ســمت ورشکســتی حرکــت
میکنــد» ( .)Bumiller, 2005او ایــن حقیقــت را آشــکارا نادیــده گرفــت کــه کســري مزایایــی کــه بعدهــا حــدود

 ۲۶درصــد محاســبه شــد ،طبــق محاســبات تــا دهــة  2040رخ نخواهــد داد و هنــوز ســه دهــه تــا آن زمــان
فاصلــه داریــم .بــوش بهمنظــور تخریــب اعتمــاد بــه تأمیــن اجتماعــی ،ســفری «تبلیغاتــی »2بــه ســاختمانی
اداری در پاركرزبــرگ 3ویرجینیــای غربــی ترتیــب داد کــه ادارهکل فــدرال بدهــی عمومــی 4در آنجــا قــرار دارد .او

در آنجــا بهطــور تشــریفاتی ،کشــويي حــاوی پروندههــای اوراق قرضــة دولتــی 5را بــاز کــرد .ایــن اوراق حاصــل

ن اجتماعــی بــود .وي اعــام کــرد آن اوراق ب ـیارزش هســتند؛ آنهــا
ذخیرههــای مالــي صنــدوق امانــی تأمی ـ 
را «اوراق بدهــی بیاعتبــار» خوانــد و اصــرار کــرد کــه «دیگــر عمـ ً
ا صنــدوق امانــی وجــود نــدارد» (& Vieth
.)Simon, 2005

ن اجتماعــی ایــن بــود کــه برنامــه تــا مــرز نابــودی
راهحــل اصلــی رئیسجمهــور بــوش بــرای مشــکل تأمیـ 
1. Bipartisan Commission on Entitlement and Tax Reform
2. Photo-op
3. Parkersburg
4. Federal Bureau Of Public Debt
5. Treasury Bonds
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پیــش بــرود .رویکــرد او ایــن بــود کــه از مالیــات بــر حقــوق و دســتمزدی کــه بــه تأمیــن اجتماعــی تخصیــص
داده میشــد ،بــرای ایجــاد حســابهای فــردی و شــخصی اســتفاده شــود؛ حســابهایی کــه بتــوان آنهــا را

بهمنظــور تشــویق بخــش خصوصــی و دریافــت عایدیهــای کالن در بــازار ســرمایهگذاری کــرد؛ البتــه بــوش
پــس از رویارویــی بــا متخصصانــی کــه مشــکالت جــدی توصیههــای او را گوشــزد کردنــد ،پذیرفــت چیــزی

ن اجتماعــی در دهههــای آتــی نخواهــد کــرد.
ـری بودجــه تأمیـ 
کــه او پیشــنهاد داده هیــچ کاری بــرای حــل کسـ ِ
پیشگیری از تهدیدات پیشروی تأمین اجتماعی

ـی ریسـکها 1از طریــق ســازوکارهای بیمـهای
راهحــل هوشــمندانة رویکــرد بیمــة اجتماعــی هنــوز تســهیم ملـ ِ
اســت .راهحلــی کــه ســبب ایجــاد امنیــت مالــی و کرامــت انســانی قابلتوجهــی بــرای بيشــتر ســالمندان
ن اجتماعــی میلیونهــا نفــر را از فقــر نجــات میدهــد یــا فاصلــه آنهــا را بــا
آمریکایــی شــده اســت .تأمی ـ 

فقــر حفــظ میکنــد .همچنيــن بــا اضافهکــردن مســتمریها و پساندازهــا بنیانــی منســجم بــرای ایجــاد
موقعیــت اقتصــادی رضایتبخــش در دورة ســالمندی میآفرینــد .مدیکــر هزینههــای مراقبتهــای درمانــی

را بــرای بیــش از  ۹۰درصــد ســالمندان کشــور تأمیــن میکنــد.

ش ناموفــق بــوش بــرای خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی ،هنــوز تهدیداتــی پیـشروی بیمة
بــا وجــود تــا 
اجتماعــی اســت .احتمــا ًال تضعیــف رویکــرد موفــق آمریــکا بــرای رفــع ریس ـکهای بســیاری کــه همــة مــا
ن اجتماعــی
در زمــان ســالمندی بــا آن روبـهرو هســتیم ،یکــی از ایــن تهدیــدات اســت .خصوصیســازی تأمیـ 

ـت عمومــی قــرار دارد کــه بــا تأکیــد
بــه كمــك ایجــاد حســابهای شــخصی همچنــان در دســتورکار سیاسـ ِ
نئولیبرالیســم بــر مســئولیت فــردی و بــازار آزاد تقویــت میشــود .اقدامــات متعــددی بــرای محدودکــردن

هزینههــای مدیكــر در مراقبــت درمانــی ســالمندان در حــال بررســی اســت.

تاجــران سرنوشــتبد انجــام میگیــرد ،بــا مانــدگاری چنیــن
از نظــر مــا ،داللــی بحرانــی کــه توســط
ِ

جمعیــت مــا تــا ســال  ۲۰۳۰چالشهــای سیاســی
ســالمندی شــتابان
سیاســتهایی ارتبــاط زیــادی دارد.
ِ
ِ

قابلتوجهــی ایجــاد خواهــد کــرد؛ بــا ایــن حــال اگــر بهصــورت تاریخــی بــه روایــات جانبدارانـهای کــه دربــارة

بحرانهــای حــوزة ســالمندی ارائــه شــده اســت بنگریــم ،آشــکار ميشــود کــه ایــن بحرانهــا خــارج از بــازار
بودهانــد .نمونههــای زیــر را در نظــر بگیریــد.

1. National Pooling Of Risks
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در زمــان پیشــنهاد مدیكــر (و تصویــب نهایــی آن در ســال  ،)۱۹۶۵ســران انجمــن پزشــکی آمریــکا -1یکی از

مخالفــان سرســخت تصویــب برنامــه -پیشبینــی کردنــد کــه برنامــه بـهزودی موجــب ایجــاد «بیمــة پزشــکی

همگانــی »2و بحــران در مراقبــت درمانــی خواهــد شــد ،امــا چنیــن چیــزی رخ نــداد .در اواخــر دهــة  ۷۰و اوایــل

ن اجتماعــی وجــود دارد .علیرغــم رتوریــک گســترده
دهــة  ۸۰ادعــا میکردنــد بحرانــی در تأمینمالــی تأمی ـ 
دربــارة بحــران در آن زمــان ،معلــوم شــد حــل مشــکل تأمینمالــی آنقدرهــا هــم دشــوار نیســت (Estes,

 .)1983در ســال  ۱۹۸۶زمانــی کــه مجلــس ،بازنشســتگی اجبــاری را بــرای تمــام ســنین و مشــاغل غیرقانونــی
اعــام کــرد ،بــاز هــم بحــران دیگــری پیشبینــی شــد .بســیاری از کارفرمایــان بــروز فاجع ـهای اقتصــادی را

پیشبینــی کردنــد كــه براســاس آن ،حقــوق و دســتمزدهای تجــاری از بیــن ميرفــت و تولیــد بهدلیــل ازدیــاد
ســالمندان متوقــف ميشــد؛ کارگرانــی بــا حقــوق بــاال کــه مهارتهــا و انــرژی آنهــا در اثــر کهولــت ســن از
بیــن رفتــه اســت .بــار دیگــر معلــوم شــد ایــن وحشـتها بیاســاس هســتند .ســالمندان نســبت ًا کمــی تصمیــم

بــه ادامــة کار گرفتنــد (بيشــتر آنهایــی کــه تصمیــم بــه ادامــة کار گرفتنــد نیــز ُپربــازده بودنــد).

فریادهــا راجعبــه بحــران کنونــی چنــان تفاوتــی بــا گذشــته نــدارد؛ مگــر در عدمقطعیــت گســتردهای

ن اجتماعــی و مدیكــر ایجــاد میکنــد .اگــر رتوریــک بحــران را کنــار بگذاریــم،
کــه دربــارة سرنوشــت تأمی ـ 
ن اجتماعــی را میتــوان از طریــق اعمــال تغییراتــی نســبت ًا
درک اینکــه چالشهــای مربــوط بــه تــداوم تأمی ـ 
کوچــک بــدون نیــاز بــه اصالحــات رادیــکال برطــرف کــرد ،تقریبـ ًا ســاده اســت؛ بــرای مثــال در گــزارش ســال

ن اجتماعــی منتشــر كردنــد ،تخمیــن زده شــد بــا شــروع ســال
 ۲۰۰۸کــه هیئتامنــای صنــدوق امانــی تأمی ـ 
 ۲۲ ،۲۰۴۱درص ـ ِد مزایــا غیرقابــل پرداخــت خواهــد بــود .ایــن شــکافی قابلتوجــه اســت ،امــا ایــن گــزارش
نشــان میدهــد افزایــش  ۸۵واحــد درصــدی مالیــات بــر حقــوق و دســتمزدی کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی را

تأمینمالــی میکنــد -هــم بــرای کارگــر و هــم بــرای کارفرمــا -میتوانــد شــکاف یادشــده را در کل دورة ۷۵
ســالهای کــه در ایــن گــزارش پیشبینــی شــده اســت برطــرف کنــد (.)Board of Trustees, 2008

میتــوان مالیاتهــا را بســیار کمتــر افزایــش داد ،امــا بــه همــراه آن مجموعــهای از تغییــرات حداقلــی

دیگــری را اعمــال كــرد؛ ماننــد افزایــش ســقف مالیــات بــر حقــوق و دســتمزد افــراد پردرآمــد بهمنظــور ایجــاد
عایــدات بیشــتر بــرای صنــدوق ،افزایــش ســن عــادی بازنشســتگی بــه همــراه افزایــش نــرخ امیــد بــه زندگــی

در محاســبات مربوطــه ،کاهــش اندکــی در تعدیــل ســاالنة مزایــا براســاس هزینــة معــاش در ایــن برنامــه و
1. American Medical Association
2. Socialized Medicine
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تخصیــص بخشــی از عایــدات ناشــی از مالیــات بــر امــاک و مســتغالت یــا تمامــي آن بــه برنامــة تأمیــن

اجتماعــی.

ایــن چالشهــا دربــارة مدیکــر بیشــتر اســت .در اینجــا مســئله بــرآورد کســری بســیار زیــاد در صنــدوق

امانــی مدیکــر نیســت ،بلکــه هزینههــای بهشــدت فزاینــدة مراقبتهــای درمانــی در ایاالتمتحــده بــرای
تمــام ســنین و پیامدهــای مالــی آن بــرای برنامــة مدیکــر اســت .پیشبینــی شــده اســت تــا ســال ،۲۰۳۶

ـارج برنامــة مدیکــر بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بیــش از ســه برابــر شــود و بــه حــدود  ۸درص ـ ِد
نسـ ِ
ـبت مخـ ِ
تولیـ�د ناخالـ�ص داخلی(یعنـ�ی یـ�ک دوازدهـ�م ثـ�روت ملـ�ی مـ�ا) برسـ�د(�Medicare Payment Advisory Com

)mission, 2006؛ بــا ایــن حــال شــماری از پژوهشهــا نشــان دادهانــد ســالمندی جمعیــت نقــش اندکــی در
افزایــش شــتابان و مــداوم هزینههــای مراقبتهــای درمانــی ایاالتمتحــده دارد ( .)Reinhardt, 2003مســئله

عوامــل هزینــهای در کل نظــام اســت کــه در آن هزینههــا ســریعتر از نــرخ کلــی تــورم افزایــش مییابــد.
منابــع اصلــی افزایــش هزینــة ســرانة بیمــار در بخــش مراقبتهــای درمانــی ایــن مــوارد اســت :جریــان ثابــت

رویههــا و فناوریهــای پرهزینــه و جدیــد ،نرخهــای بــاالی مصــرف منابــع و تجهیــزات ،هزینههــای اجرایــی

هنگفــت بنگاههــای خصوصــی و هزینههــا و مصــارف تطبیقــی بــاال و غیرضــروری در بعضــی مناطــق و مراکــز
درمانــی در مقایســه بــا ســایر مناطــق و مراکــز.

درنتیجــه تــاش بــرای محدودکــردن هزینههــای مدیکــر بــدون کاهــش پوشــش مراقبتهــای درمانــی بیماران

ســالمند ،بایــد بــر اصــاح کلــی نظــام مراقبــت درمانــی تمرکــز کنــد ،امــا بهدلیــل ســهم مالــی زیــادی کــه مجموعه
شــرکتهای دارویــی در مناســبات جــاری دارنــد ،موانــع سیاســي مهمــی بــر ســر راه اصالحــات همهجانبــه و عمــدة
مراقبتهــای درمانــی وجــود دارد .افــزون بــر ایــن ،هرچــه حــوزة مراقبتهــای درمانــی چندپارهتــر شــود ،امــکان
اینکــه بتــوان شــخص یــا نهــاد خاصــی را مســئول آن دانســت کمتــر میشــود .در مقابــل ،از آنجــا کــه میتــوان

سیاسـتهای مربــوط بــه مدیکــر را از طریــق اقدامــات سیاســی هماهنــگ دولــت متمرکــز كــرد ،میتــوان آنهــا را
بهطــور مؤثرتــری اجــرا کــرد .درنتیجــه ،تالشهایــی کــه بــرای محدودکــردن هزینههــای مراقبــت درمانــی انجــام

میشــود ،بــه احتمــال زیــاد بــر کاهــش پوشــش برنامــة مدیکــر متمرکــز میشــوند.
چارچوببندي دوبارة مسائل یک کشور روبهسالمندی

درنهایــت ،تــداوم بیمــة اجتماعــی در ایاالتمتحــده بــه دو مســئلة بنیادیــن خواهــد رســید .آیــا همچنــان
ن اجتماعــی و مدیکــر وجــود خواهــد داشــت؟ آیــا
ثــروت ملــی کافــی بــرای تأمیــن مالــي برنامههــای تأمی ـ 
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ارادة سیاســی کافــی بــرای ایــن امــر وجــود خواهــد داشــت؟ از نظــر مــا تقویــت ارادة سیاســی الزم مســتلزم

چارچوببنــدی دوبــارة چیزهایــی اســت کــه در حــوزة بیمــة اجتماعــی در خطرنــد.

جــورج لیــکاف )۲۰۰۴( 1در کتــاب خــود بــا عنــوان دربــارة فیــل فکــر نکــن :ارزشهایــت را بشــناس و بحــث

را چارچوببنــدی کــن 2اصولــی را بــرای اســتدالل مؤثــر در سیاســتورزی و سیاســتگذاری شــرح و مــورد
تأکیــد قــرار میدهــد .لیــکاف پروفســور علــوم شــناختی و زبانشناســی در دانشــگاه برکلــی کالیفرنیاســت .او

نقــش اســتعارهها در چارچوببنــدی مســائل و نفــوذ مــداوم چارچوبهــای رتوریــک در حــوزه سیاس ـتگذاری

را شــرح میدهــد.

ن اجتماعــی مقابلــه شــود ،چــه کســی یــا چــه ســازمانی
اگــر قــرار اســت بــا تهدیــدات پی ـشروی تأمی ـ 

ممکــن اســت رهبــری چارچوببنــدی دوبــارة مســائل سیاســی ســالمندی را بــر عهــده گیــرد تــا بــا ســناریوهای
آخرالزمانــی و گزینههــای سیاســی رادیــکال کــه تاجــران سرنوشــت بــد پیــش کشــیدهاند مقابلــه شــود؟ از ۵۳

ســازمانی کــه عضــو شــورای رهبــری ســازمانهای ســالمندی ( 3)LCAOهســتند ،بیشــتر آنهــا و حتــی خــود

 LCAOنامــزد سیاســي بالقــوة چنیــن وظیف ـهای هســتند .شــورای رهبــری ســازمانهای ســالمندی ،ائتالفــی
اسـ�ت کـ�ه خـ�ود را «وقـ�ف حفـ�ظ و تقویـ�ت رفـ�اه سـ�المندان آمریـ�کا» میدانـ�د( (�Leadership Council of Ag

 .)ing Organizations, 2008امــا از نظــر مــا ،انجمــن بازنشســتگان آمریــکا 4بهتریــن نامــزد ایــن نقــش اســت.
در قــرن بیسـتویکم ایــن انجمــن از نظــر سیاســی و مالــی از همتایــان خــود ،یــا حتــی تمامــی آنهــا بســیار

قدرتمندتــر شــده اســت ( .)Schulz & Binstock, 2008ایــن انجمــن پیشتــر فراینــد ایجــاد چنیــن ائتالفــی را
آغــاز کــرده اســت و بــه همــراه گــروه میزگــرد تجــاری ،5اتحادیــة بینالمللــی کارگــران خدماتــی 6و فدراســیون

ملــی کسـبوکارهای مســتقل ،7کمپینــی بــا نــام «چنددســتگی بــه شکســت میانجامــد »8بــه راه انداختــه کــه
هــدف آن تضمیــن «مراقبــت درمانــی باکیفیــت و امنیــت مالــی بلندمــدت بــرای همــه» اســت (Divided We

.)Fail, 2008

1. George Lakoff
2. Don’t Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate
3. Leadership Council of Aging Organizations
4. American Association of Retired Persons
5. Business Roundtable
6. Service Employees International Union
7. National Federation of Independent Businesses
8. Divided We Fail
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ایــن انجمــن بــا رهبــری مدیرعامــل خــود ،ویلیــام ناولــی 1کــه متخصــص باتجربــة روابــط عمومــی اســت،

بــه احتمــال قــوی بــه اســتفاده از ایــن منابــع مهــم و جایــگاه خــود ،بهمثابــه ســازمانی بــزرگ کــه حــدود ۴۰

میلیــون ســالمند عضــو آن هســتند بــراي ایفــای نقــش سیاســی آشــکار و فعاالنــه ادامــه میدهــد .از زمانــی کــه
او در اوایــل ســال  ۲۰۰۲ایــن مســئولیت را پذیرفــت «تغییــر اجتماعــی مثبــت» بــه اولویــت آشــکار ایــن ســازمان

بــدل شــد ( .)AARP, 2003بــه نظــر میرســد قصــد او ایجــاد ســازمانی باشــد کــه بــا صــرف میلیونهــا دالر
بــرای تأثیرگــذاری بــر باورهــای عمومــی ،بــه «بازیگــر» مهمــی در سیاسـتهای واشــنگتن بــدل شــود.

او در پاســخ بــه ایــن اعتــراض دموکراتهــا کــه انجمــن بازنشســتگان آمریــکا در مــورد قانــون ســال

 ۲۰۰۳دربــارة نســخههای دارویــی مدیكــر بــا جمهوریخواهــان همــکاری داشــته اســت ،اذعــان داشــت کــه
ایــن اقــدام ،انجمــن بازنشســتگان آمریــکا را در ائتــاف سیاســی دیگــری قــرار داد .او اندکــی پــس از تصویــب
ایــن قانــون بیــان داشــت رهبــران دموکــرات در گذشــته «اهمیتــی بــرای انجمــن بازنشســتگان آمریــکا قائــل

نمیشــدند» .ســپس اظهــار داشــت «بهتریــن کاری کــه میتوانیــم انجــام دهیــم ایــن اســت کــه بــا هیــچ

حزبــی متحــد نشــویم» ( .)Cook, 2003در ســال  ۲۰۰۵هنگامــی کــه ســازمان او بــا کلمــات و تصاویــر بــه

جزئــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی برخاســت ،ایــن
جنــگ بــا فشــار جمهوریخواهــان بــرای خصوصیســازي
ِ
موضعگیــری آشــکارا مشــخص شــد.

شــاید بــرای انجمــن بازنشســتگان آمریــکا مؤثرتریــن راهبــر ِد چارچوببنــدی مســائل بهمنظــور مقابلــه بــا

ـاندن تضــاد بیننســلی ،ائتــاف بــا حامیــان کــودکان (ماننــد صنــدوق
تاجــران سرنوشــت بــد و بــه حداقــل رسـ ِ
دفــاع از کــودکان )2و دیگــر ســازمانهای مرتبــط بــه رفــاه اعضــای خانــواده در هــر ســنی باشــد .ایــن ائتــاف

بــا پیونــددادن ایــن منابــع بایــد کمپیــن رســانهای مداومــي بــه راه بینــدازد .ایــن کمپیــن بایــد ســالمندی نســل

بیشزایــی را بهمثابــه چالشــی پیــشروی ایــن نســل ،خانوادههایشــان و جامعــه ترســیم کنــد ،نــه بهمثابــه
بحــران برنامــة تأمیــن اجتماعــی یــا مدیکــر.

تمرکــز اصلــي ایــن کمپیــن ائتالفــی بایــد بهجــای برنامههــا بــر افــراد باشــد .راهحــل ایــن اســت کــه

پیامدهــای تغییــرات سیاســی رادیــکال را برحســب آنچــه ممکــن اســت بــرای ســالمندان ،ماهیــت الزامــات و

ســبک زندگــی خانــواده و تشــکیل نهادهــای اجتماعــی مردمــی بهدنبــال داشــته باشــند معنارســانی 3کنیــم؛
1. William Novelli
2. Children’s Defense Fund
3. Convey
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نهادهایــی کــه جــزء جداییناپذیــری از زندگــي روزمــرة تمامــی مــردم آمریــکا باشــند .چنیــن کمپینــی میتوانــد

در وهلــة نخســت  ۷۶میلیــون نفــر نســل بیشزایــی را هــدف بگیــرد و بــرای رقابــت بــا کمپینهــای ضــد
ســالمندی بهانــدازة کافــی قــوی باشــد؛ کمپینهــای ضــد ســالمندی بــه مخاطبــان خــود میگوینــد چگونــه
از پیرشــدن بپرهیزیــم ( .)Mehlman, Binstock, Juengst, Ponsaran, & Whitehouse, 2004هــدف اولیــة

ایــن کمپیــن ممکــن اســت رســاندن ایــن پیــام (شــاید بــه شــیوهای تهنیتآمیــز) بــه نســل بیشزایــی باشــد
کــه آنهــا بــرای ســالیان بســیار زیــادی بهعنــوان ســالمند زندگــی خواهنــد کــرد .شــاید جنبــة مکمــل مرحلــة
«تهنیتــی» نخســت ایــن باشــد کــه نســل بیشزایــی را از مجموعــه مزایــای دولتــی و چگونگــی تأمینمالــی
آن مطلــع کنــد (مزایایــی کــه ریس ـکهای ســالمندی را کاهــش میدهنــد) و نقــش و محدودیتهــای آنــان

را برایشــان روشــن کنــد.

وظیفــة دیگــر ایــن کمپیــن میتوانــد ایجــاد و معرفــی ســناریوهایی باشــد کــه نشــان دهــد درصــورت

ن اجتماعــی و مدیکــر ،زندگــی ســالمندان نســل بیشزایــی
انجــام نــدادن کاری بــرای حفــظ برنامههــای تأمیـ 

و خانوادههایشــان چگونــه خواهــد بــود .بایــد بــر ایــن نکتــه تأکیــد شــود کــه ایــن برنامههــا بايــد بــه شــکلی
باشــند کــه حمایــت دولتــی را در ســطحی حفــظ کننــد کــه مشــابه تجربــة ســالمندان آمریکایــی در ســه دهــة
آخــر قــرن بیســتم و نخســتین ســالهای قــرن بیس ـتویکم باشــد.

بودجــة زوجهــای ســالمند و بیوههــای مســن از نظــر میــزان هزینههــای آنهــا بــرای خــوراک ،مســکن،

پوشــاک ،وســایل ،حمــل و نقــل ،مراقبتهــای پزشــکی و مراقبــت بلندمــدت چگونــه خواهــد بــود؟ بــرای آنهــا
کــه ثــروت کمــی دارنــد ،بهویــژه در ســنین بســیار بــاال چــه محدودیتهایــی در دسترســی بــه مراقبتهــای
پزشکی-شــامل درمانهــای پرهزینــه و بــا فنــاوری باال-وجــود دارد؟ چــه تعــداد از ســالمندان از نظــر مالــی،

در زمینــة هزینههــای وحشــتناک مراقبتهــای درمانــی حــاد و مراقبتهــای بلندمــدت توســط از ســوي
فرزندانشــان حمایــت خواهنــد شــد؟ آیــا بــه دلیــل ضــرورت اقتصــاد خانــواده ،جامعــة آمریــکا شــاهد بازگشــت

ـکي هميشــه در حــال ظهــور ،بــرای تمامــی
خانوارهــای ســه یــا چهــار نســلی خواهــد بــود؟ آیــا معجزههــای پزشـ ِ
مــا در دســترس خواهــد بــود یــا تنهــا در دســترس گروههــای بســیار ثروتمنــد و «دارای رابطــه» قــرار خواهــد

گرفــت؟ پرســشهای اینچنینــی بســیاری میتواننــد بهصراحــت مطــرح شــوند.

بــرای اینکــه نســل بیشزایــی و خانوادههــای آنهــا احســاس کننــد درمــورد حمایــت اجتماعــی از نیازهــای

اساســی ســالمندان آینــده ،آنقــدر بحــران وجــود دارد کــه بایــد اقــدام سیاســی جبرانگر-امــا نــه رادیــکال-در
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آینــدة نزدیــک انجــام شــود ،ممکــن اســت ایجــاد و اشــاعة ســناریوهایی کــه بدیــن پرس ـشها پاســخ دهنــد

کافــی باشــد .اگــر مســئلهای انتزاعــی ،ناآشــنا و دارای عواقــب بعیــد ماننــد گرمشــدن کــره زمیــن میتوانــد
توجــه عمومــی را بــه خــود جلــب کنــد ،پــس چالشهــای ســالمندی جمعیــت نیــز قطع ـ ًا میتواننــد؛ بهویــژه

اگــر عواقــب قریبالوقــوع ســالمندی را بــه جــای اینکــه از نظــر کســریهای پیشبینیشــدة برنامــه بیــان
کنیــم ،از نظــر زندگــی روزمــرة تمــام شــهروندان بیــان کنیــم.

اگــر صحنــة ایــن نمایــش زندگــی روزمــره در کشــو ِر روبهســالمندی مــا را بتــوان بــرای عمــوم مــردم بهطــور

مؤثــری آراســت ،بــرای بســیج حمایــت مردمــی از حفــظ برنامههــای بیمــة اجتماعــی چــه چیــز دیگــری نیــاز

اســت؟ همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،مســائل پیـشروی ســالمندان را ،نــه در حــال حاضــر و نــه در آینــده
نمیتــوان بــه خودشــان منحصــر کــرد و مابقــی جامعــه را از آن مصــون داشــت .شــاید راه کســب حمایــت

سیاســی گســتردة تمامــی نســلها ایــن اســت کــه گزینههــای سیاســتی را بــرای کشــور روبهســالمندی
خویـ�ش بـ�ه شـ�کل سیاسـ�تهای خانـ�واده مطـ�رح کنیـ�م .همانطـ�ور کـ�ه درواقـ�ع اینچنیننـ�د( (�see Har

 .)rington, 1999نبایــد فرامــوش کنیــم تمامــی مــا مزایابگیــران آیندهایــم.
پرسشهایی برای بحث

 .۱چرا نویسندگان میگویند سالهای طالیی در خطر تارشدنهستند؟

 .۲تاجــران سرنوشــت بــد چــه كســاني هســتند؟ آنهــا بــه چــه چیــزی اعتقــاد دارنــد و چگونــه ایــن بــاور را

ترویــج میدهنــد؟ دســتورکا ِر سیاســی آنهــا چیســت؟

روی برنامههــای بیمــة اجتماعــی آمریــکا و
 .۳پیشــنهاد نویســندگان بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــای پیــش ِ
چارچوببنــدی مجــدد سیاســتهای ســالمندی چیســت؟

 .۴نویسندگان چه راهی را برای کسب حمایت سیاسی گسترده تمامی نسلها پیشنهاد میدهند؟
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 .10خصوصیسازی تأمین اجتماعی؛ نهادینهشدن جنبشي ایدئولوژیک
جودی ا ِسویوال 1و کارول  .استس

2

برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال  1935و در میــان مناقشــات سیاســی تصویــب شــد (.)Domhoff, 1996

تــا زمــان تصویــب اصالحیــة ســال  ،1950جمهوریخواهــان ،محافظ ـهکاران و رؤســای شــرکتها بــا ایــن
برنامــه مخالــف بودنــد و آن را بــرای کس ـبوکار ،کارگــران و دولــت خطرنــاک تلقــی میکردنــد .همچنیــن
آن را مســئولیت و تعهــدی ناعادالنــه بــر دوش نسـلهای آینــده میپنداشــتند .بــا ایــن حــال ،از ســال 1950

تــا ســال  ،1995مجالــس و رؤســای جمهــور بهطورکلــی موافــق بودنــد کــه ســاختار بنیادیــن و اصــول تأمیـن
اکثریــت جمهوریخواهــان
اجتماعــی بایــد حفــظ شــود .سیاســتهای مــورد توافــق ،طــی دو دورهای کــه
ِ
بــر اقلیــت دموکراتهــای مجلــس ســلطه داشــتند ،ادامــه یافــت ( 1953تــا  1955و  1980تــا  ،)1986امــا

هنگامــی کــه در ســال  ،1994اکثریــت جمهوریخواهــان بــر هــر دو مجلــس (ســنا و نماینــدگان) ســلطه

یافتنــد ،بحثهــا در ایــن خصــوص بــاال گرفــت .مــا معتقدیــم کــه ایــن اختــاف و مناقشــه نتیجــة یــک
جنبــش اجتماعــی ایدئولوژیــک بــود کــه از خصوصیســازی طرفــداری میکــرد و ایــن جنبــش اجتماعــی

طــی فرایندهــا و ســاختارهای گوناگــون نهادینــه شــد .ایــن فصــل ،تاریخچــة جنبــش خصوصیســازی را مــرور
میکنــد.

تعاریف و نظریه

ایدئولــوژی ،نظامــی از ایدههــا ،باورهــا ،ارزشهــا و ایستارهاســت کــه روابــط ســاختاری مســلط را توجیــه

میکنــد و مشــروعیت میبخشــد یــا بــرای تغییــر آن جنبــش راه میانــدازد (Jary & Jary, 1991; Johnson,

 )2000جنبشهــای اجتماعــی ،فرایندهایــی اجتماعــی هســتند کــه کنشــگران در آنهــا بهوســیلة شــبکههای

غیررســمی درهمفشــرده بــا یکدیگــر پیونــد مییابنــد ،هویــت مشــترکی کســب ميكننــد و درگیــر کنــش

جمعــی علیــه دشــمنانی میشــوند کــه بهروشــنی بــرای آنهــا شــناخته شــدهاند (della Porta & Diani,

 .)2006; Diani & Bison, 2004کنشــگران براســاس ایدههــای مشــترک خویــش بهطــور جمعــی در مقابــل
تغییــر وضــع موجــو ِد سیاســی ،اقتصــادی یــا فرهنگــی مقاومــت میکننــد یــا چنیــن تغییراتــی را ترویــج

میدهنــد.

1. Judie Svihula
2. Carroll L. Estes
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کنشهایــی کــه بهطــور ایدئولوژیــک ســاختار یافتهانــد ،براســاس نظامهــای اعتقــادی شــکل میگیرنــد

ی کــه پیــروان از طریــق آن بــه مناســبات اجتماعــی و نظــام اجتماعــی
و هدایــت میشــوند؛ نظامهایــي اعتقــاد 
جــاری حملــه یــا از آن دفــاع میکننــد ( .)Zald, 2000کنشــگران دارای اجتماعــات ایدئولوژیــک در مناطــق

مختلــف ،دوســتان و دشــمنان ،همراهــان متحــد و مخالفهــا و رفتــار درســت و اشــتباه و نیــز انتخابهایــی را

کــه بهدليــل جامعــة مشــترک انجــام میشــود معنادهــی میکننــد .بوروکراتهــا ،قانونگــذاران ،قاضیهــا و
مدیــران اجرایــی بــا جنبشهــا آشــنایند و بــا کســانی ایدئولوژیهایــی مشــترک دارنــد کــه مــا آنهــا را رهبــران
ایدئولوژیــک و کنشــگران ایدئولوژیــک مینامیــم.

نهادینهشــدن ،هــم «فراینــد و هــم پیامــد فرایندهاســت کــه طــی آن فعالیتهــای اجتماعــی منظــم و

ثابــت اجتماعی-ســاختاری روتیــن و عــادی میشــوند»
ســازماندهی میشــوند و بهعنــوان ویژگیهــای
ِ

شــدن یــک جنبــش اجتماعــی ،هــم فراینــد شــکلگیری و تحــول
( .)Jary & Jary, 2000, p. 307نهادینه
ِ

ارزشــی رایــج چســبیده و در آنهــا
و هــم پیامدهــا را در برمیگیــرد و بــا گذشــت زمــان بــه نظامهــای
ِ
نفــوذ کــرده و نســبت ًا پایــدار شــده اســت .فعالیتهــا یــا رفتارهــای مشــخصی ماننــد مفهومســازی و اجــرای
رویکردهــای خــاص سیاســتگذاری را نيــز محــدود یــا ممنــوع میکنــد .همانگونــه کــه دانشــمند علــوم

شــدن دســتاندازیهای سیاســی ،مســتلز ِم از بيــن
شــناختی ،جــورج الکــوف )2002( 1بيــان ميكنــد ،موفق
ِ
بــردن ارزشهــای اخالقــی از طریــق ارزشهــای سیاســی اســت (همانطــور کــه ایدههــای مســئولیتپذیری
«برابــری نســلها» و ایــدة بــازار آزاد اینچنیننــد) .جامعهشناســان بــا در
شــخصی ،نســخة محافظهکارانــة
ِ

نظــر داشــتن «ســرعت تغییــرات اجتماعــی و انعطافپذیــری ترتیبــات اجتماعــی» در دوران معاصــر ،از «در نظــر

ـت نقشهــا ،بــه فرایندهــای
گرفتــن نهادهــا بهعنــوان چیزهــای ثابــت میپرهیزنــد و بیــش از دســتههای ثابـ ِ
اجتماعــی نهادینهشــدن ،2از نهادینگــی درآمــدن 3و بــاز نهادینهشــدن 4نظــر دارنــد (.)Turner, 2006, p. 301

تحلیل تاریخی و قانونی

در پژوهــش حاضــر از چارچــوب نظــری مــکآدام ،تــارو ،تیلــی )2001( 5و آمنتــا )2006( 6اســتفاده شــد.
1. Georg Lakoff
2. Institutionalization
3. De-Institutionalization
4. Re-Institutionalization
5. Mcadam, Tarrow, And Tilly
6. Amenta
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ـازی بیمــة اجتماعــی (برنامــة تأمیــن
بــرای ثبــت تغییــرات انباشــتی در گفتارهــای حامــی آرمــان خصوصیسـ ِ
ـای زیــر را مطالعــه و بهصــورت گزینشــی تحلیــل محتــوا کردیــم:
اجتماعــی) ،اســناد ،پایگاههــای داده و تارنماهـ ِ
-اسناد اجرایی و مربوط به مجلس؛

 مقاالت مجلههای علمی و گزارشها؛ -تارنماهای اندیشکدهها؛

 -پایگاه دادة سازمان تأمین اجتماعی؛

 پژوهشهای تاریخی دربارة اصالحات بازنشستگی؛ -پایگاه دادة آنالین CQ Weekly؛

 کنفرانسهایي دربارة بازنشستگی عمومی؛ -یازده سال جلسات استماع تقنینی.1

سرچشمههای سیاسي خصوصیسازی

ـدت برنامــة تأمیــن اجتماعــی ،از همــان آغــاز در ســال
سرچشــمة اختالفنظــر راجــع بــه تأمینمالــی بلندمـ ِ

 1977پدیــدار شــد و همیــن امــر کوشـشهای قابلتوجهــی از ســوی محافظـهکاران بــرای شــتاب بخشــیدن
بــه تغییــر ســاختارهای نهــادی حکومــت را بهدنبــال داشــت (Amenta, 2006; Domhoff, 1996; Light,

.)1995

ن اجتماعــی
رئیسجمهــور روزولــت ،نیــاز بــه کنــش سیاســی در دورة رکــود بــزرگ را پذیرفــت و قانــون تأمیـ 

ـان تصویــب اصالحیــة ایــن قانــون در
را در ســال  1935در بحبوحــة مناقشــات سیاســی وضــع کــرد .تــا زمـ ِ

ســال  ،1950محافظـهکاران و رؤســای شــرکتها مخالــف بودنــد و ایــن قانــون را بــرای کسـبوکار ،کارگــران
و دولــت مخاطرهآمیــز تلقــی میکردنــد و آن را مســئولیت و تعهــدی ناعادالنــه بــر دوش نســلهای آینــده

میپنداشــتند.

ن اجتماعــی را مســئول ایجــاد نظامــی کرد کــه «در آینــده بهترین
در ســال  ،1977مجلــس ،کمیســیون تأمیـ 

ن اجتماعــی
خدمــات را بــه ملــت» ارائــه دهــد .کمیســیون پــس از مطالعــة فــراوان نتیجــه گرفــت نظــام تأمیـ 

اصــول صحیحــی دارد و بهتــر از تمــام نظامهــای دیگــر میتوانــد «حمایــت از درآمــد پایــدار را ،بهویــژه در
زمــان نامالیمــات اقتصــادی» محقــق كنــد .گزینههــای دیگــر «بســیار هزینهبــر بودنــد یــا بهانــدازة کافــی
1. Legislative Hearings

 / 190بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

تضمیــن نمیکردنــد کــه» کارگــران در آینــده همچنــان درآمــدی داشــته باشــند .رئیسجمهــور ریــگان در
زمــان امضــای اصالحیــه ســال  1983بیــان داشــت كــه از ایــن برنامــه «بایــد پاســداری شــود» .نخســتین

رئیسجمهــور بعــدی ،بــوش متعهــد شــد کــه دولــت ،حامــی ایــن قــرارداد اجتماعــی بــا شــهروندان خویــش
اســت (.)SSA,1981, pp.1–4, 20, 1996a

مفهــوم خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی در ســطح ملــی ،نخســتین بــار هنگامــی پدیــدار شــد کــه پــی

یــرد پونــت 1طــی مبــارزات انتخاباتــی ریاســت جمهــوری ســال  ،1988خواهــان حســابهای خصوصــی تأمیـن
اجتماعــی شــد ( .)Birnbaum, 2005از ســال  ،1991هیئتامنــا از شــیوههای تــازه و ســختگیرانهتری بــرای
آزمــون کفایــت مالــی اســتفاده کردنــد کــه توانایــی پرداخــت بدهــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی را میســنجید.

نتیجــة ایــن آزمونهــا بــرآورد ورشکســتگی برنامــه در درازمــدت بــود ( .)SSA, 1996bکمــی پــس از آن ،در

طــول نخســتین دورة ریاســت جمهــوری کلینتــون ،هیئتامنــا پیشــنهاد کــرد کــه شــورای مشــاوران 2بــرای
بازگردانــدن تعــادل آکچوئریــال بلندمــدت برنامــة تأمیــن اجتماعــی توصیههایــی را آمــاده کنــد ،امــا هیئــت فنــی

شــورا تذکــر داد خصوصیســازی مســتلزم جــرح و تعدیلهــای دیگــری اســت کــه فراتــر از اقداماتــی محســوب
ميشــود کــه بــرای ممانعــت از ورشکســتگی برنامــه ضــرورت دارد و نتیجــه گرفــت کــه درمــورد حســابهای

خصوصــی بایــد مطالعــة دیگــری انجــام شــود.
کنش ملی

ـادن پــروژه خصوصیســازی بازنشســتگی توســط اندیشــکدههای محافظـهکار،
در دهــه  ،1980در کنــار راه افتـ ِ
ترویــج مباحــث بــازار در دولــت ایاالتمتحــده آغــاز شــد .ايــن اندیشــکدهها بــا هــدف نابودکــردن برنامــة

تأمیــن اجتماعــی متحــد شــدند ( .)Ferrara, 1980مؤسســة کاتــو 3مقالـهای بــا عنــوان «رســیدن بــه اســتراتژی
لنینیســتی» منتشــر کــرد کــه اعضــای بنیــاد هریتیــج  4بهطــور مشــترک نوشــته بودنــد .ایــن مقالــه خواســتار
جنــگ غیرنظامــی علیــه نظــام تأمیــن اجتماعــی موجــود و ائتالفهــای حامــی آن ،از طریــق ایجــاد «یــک

ائتــاف سیاســی متمرکــز» بــرای منزویکــردن و تضعیــف ایــن دشــمنان بــود (Butler & Germanis, 1983,

.)pp. 547–556

)1. Pierre du Pont IV (R-Del.
2. Advisory Concil
3. Cato
4. Heritage Foundation
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در دهــة  ،1990توصیههایــی کــه خواهــان حســابهای شــخصی (خصوصــی) بودنــد ،توجــه بیشــتری بــه

ـس تحــت ســلطة جمهوریخواهــان بــه جلســات اســتماع
خــود جلــب کردنــد .شــاهدانی کــه از ســوي مجلـ ِ
تقنینــی دربــارة اصــاح برنامــة تأمیــن اجتماعــی دعــوت شــدند ،در دفــاع از خصوصیســازی ســخن گفتنــد

( .)Svihula & Estes, 2007در ژانویــة  ،1997شــورای تأمیــن اجتماعــی ،ســه طــرح متفــاوت را پیشــنهاد داد کــه
دوتــای آنهــا شــامل حســابهای خصوصــی بــود .از  1998بــه بعــد ،هیئتامنــا دائم ـ ًا گــزارش میکــرد کــه
ایــن صنــدوق امانــی در بلندمــدت دارای تعــادل آکچوئریــال نیســت و بــا گذشــت زمــان تأکیــدش بــر اهمیــت

تغییــر ایــن برنامــه بیشــتر شــد.

ن اجتماعی
بــوش در مبــارزه انتخاباتــی خــود در ســال  ،2000پیشــنهاد داد کــه  2درصـ ِد حــق بیمههای تأمیـ 

افــراد بــه حســابهای خصوصــی واریــز شــود ( .)SSA, 2001ســپس در ســال  ،2005کمپیــن « 60شــهر در 60

روز» را بــرای خصوصیســازی برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه کار گرفــت و پیشــنهاد داد کــه  4درصـ ِد  6.2درصـ ِد

ن اجتماعــی هــر فــرد (یعنــی حــدود دوســوم آن) بــه حســابهای خصوصــی داوطلبانــه
مالیــات حقبیمــة تأمیـ 
هدایــت شــود .طرفــداران دیگــر ایــن ایــده ،پیشــنهاد دادنــد کــه یــا  4درصــد بــه حســابهای خصوصــی واریــز
ن اجتماعــی فــرد ،بــا دگرگونســازی تدریجــی ایــن نظــام بــه
شــود ،یــا اساســ ًا تمــام حقبیمههــای تأمیــ 

حســابهای خصوصــی واریــز شــود .در ســال  ،2001رئیسجمهــور کمیســیون تقویــت تأمیــن اجتماعــی 1را

تشــکیل داد .اعضــای ایــن کمیســیون بــه شــرطی منصــوب شــدند کــه فرمــان او بــرای قــراردادن حســابهای
خصوصــی در پیشــنهادهای خــود را بپذیرنــد .شــش نفــر از اعضــای کمیســیون ،عضــو اندیشــکدههای
محافظــهکار و از ایــن تعــداد ســه نفــر عضــو مؤسســة کاتــو بودنــد .در ژانویــة  ،2005رؤســای مجلــس و

همایشهــای جمهوریخواهــان مجلــس ســنا ،رهنمونــي  103صفحــهای نوشــتند تــا جمهوریخواهــان را

دربـ�اره چگونگـ�ی ترویـ�ج حسـ�ابهای خصوصـ�ی در برنامـ�ة تأمیـ�ن اجتماعـ�ی آمـ�وزش دهنـ�د( (�Pryce & San

 .)torum, 2005در ســال  22 ،2006طــرح از  26طــرح ارائهشــده بــه مجلــس شــامل نوعــی از حســابهای

خصوصــی مبتنــی بــر دســتاورد فــردی 2بــود (.)SSA, 2001

1. SSA, 2001

Crave-out Accounts .2؛ اصطــاح  Crave-outبــه معنــای کســب یــک شــغل یــا موقعیــت و امتیــاز بــا ســعی و تــاش فــردی اســت،
گفتمــان نئولیبــرال در ایاالتمتحــده ،از ایــن اصطــاح بــرای نامگــذاری نوعــی از حســابهای بیمــة خصوصــی اســتفاده کــرده اســت ،ایــن
رتوریــک میــزان تضمیــن درآمــد بازنشســتگی حاصلشــده را بــه کوشــش و دســتاورد «فــرد» ربــط میدهــد و نوعــی ســتایش از فــرد کوشــا را
در خــود دارد ،امــا در الیههــای پنهــان خــود ،مســئولیت ریسـکها را نیــز بــر دوش افــراد میانــدازد بــا توجــه بــه ایــن معنــی ،مترجمــان تصمیــم
گرفتنــد ،اصطــاح یــاد شــده را چنیــن بــه فارســی برگردانند(مترجمــان).
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کنش بینالمللی

اگرچــه تــاش بــرای خصوصیســازی از ایاالتمتحــده ریشــه گرفــت ،نخســتین نتایــج ایــن جنبــش
بینالمللــی بــود .تــورم رکــودی و بیــکاری دهــة  ،1970موجــب کاهــش محبوبیــت اقتصــاد کینــزی شــد؛
رویکــردی کــه مخــارج دولــت را بهمثابــه ابــزاری بــرای بهبــود اقتصــادی میدیــد (Baker, 2007; Myles,

 .)1984ظهــور اقتصــاد سیاســی پســاکینزی ،بــه اقتصاددانــان و دیگــران جســارت داد تــا آرمانهــای بــازار
کینــزی ســابق ،در بازدیــد خــود از شــیلی و
را رواج دهنــد .در دهــة  ،1980میلتــون فریدمــن ،1اقتصــاددان
ِ
ی كــرد (Birnbaum, 2005; Commanding Heights,
کشــورهای دیگــر ،دربــارة ایــدة بــازار آزاد ســخنران 

 .)2000اندکــی پــس از آن ،خــوزه پینـهرا 2اقتصــاددان هــاروارد ،کــه از فریدمــن آمــوزش دیــده بــود ،پیشــگا ِم
خصوصیســازی نظــام بازنشســتگی شــیلی شــد (.).Pinera, n.d

رئیسجمهــور ریــگان ،جیمــز بیکــر ،وزیــر خزانــهداری ایاالتمتحــده را بــرای ترویــج اصالحــات بــازار

بـ�ه نشسـ�ت سـ�االنة صنـ�دوق بینالمللـ�ی پـ�ول و بانـ�ک جهانـ�ی روانـ�ه کـ�رد( (�Andrews, 2006; Bough

 .)ton,2001; Elahi, 1986; James, 1994; Williamson, 2000; World Bank, 2001دولــت ایاالتمتحــده
بــا صنــدوق بینالمللــی پــول و بانــک جهانــی بــرای انجــام اصالحــات بــازار همــکاری کــرد؛ اصالحاتــی شــامل

خصوصیســازی بازنشســتگی کــه شــرط دریافــت وام از بانــک جهانــی شــد .نخس ـتوزیر بریتانیــا ،مــارگارت
تاچــر ،در پیــروی از توصیههــای پییــر دپونــت (کســی کــه تحســین میلتــون فریدمــن را برانگیختــه بــود)
بســیاری از داراییهــا و برنامههــای دولتــی از جملــه نظــام بازنشســتگی عمومــی کشــور را خصوصــی کــرد .در

آغــاز ســال  ،1994بانــک جهانــی بــا انتشــار متنــی تحــت عنــوان «ممانعــت از بحــران ســالمندی» بــه ترویــج

فعاالنــة خصوصیســازی بهمثابــه نســخهای اولیــه بــرای اصالحــات بازنشســتگی در سراســر جهــان پرداخــت.
تالش برای خصوصیسازی از سال 2001

از ســال  ،2001رئیسجمهــور بــوش ،همــواره پــروژة حســابهای خصوصــی را از طریــق ســازمانهای

مختلــف پیــش بــرده اســت (Center on Budget and Policy Priorities, 2006; House Committee

2007; Minority Staff Special Investigations Divi-

2005; Office of the Press Secretary, 2005; Schor,

on Oversight and Government Reform,

sion Committee on GovernmentReform,
1. Milton Friedman
2. Jos´e Pinera
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 .)2007; Wayne, 2006; Wayne & Tollefson, 2007بــرای نمونــه ،یکــی از اســناد دفتــر خزانـهداری امــور
عمومــی بیــان مــیدارد كــه «ایــن ســازمان ایدههــای جدیــد را مشــتاقانه میپذیــرد .ایجــاد حســابهای

خصوصــی بــرای تضمیــن پایــداري برنامــة تأمیــن اجتماعــی حیاتــی اســت» ( .)2004افــزون بــر ایــن ،ســازمان
ن اجتماعــی دارای هــدف راهبــردی آمــوزش و آشناســازی مــردم بــا ایــن برنامــه بــود ،ایــن هــدف در
تأمی ـ 
ســال  2003بــا هــدف جدیــدی جایگزیــن شــد کــه بــر اســتفاده از رســانههای عمومــی بــرای «حمایــت از

ن اجتماعــی تأکیــد داشــت .همچنیــن بــوش در طــور دورة اخیــر تعطیلــی مجلــس ،دو عضــو
اصالحــات» تأمیـ 

جدیــد هیئتامنــا را بــار ديگــر منصــوب کــرد (جــان پالمــر 1و تومــاس ســیوینگ )2و انــدرو بیگــس ،3دســتیار
سرپرســت پــروژة مؤسســة کاتــو راجــع بــه تأمیــن اجتماعــی را بــه ســمت معاونــت رئیــس ســازمان تأمی ـن

اجتماعــی منصــوب کــرد .افــزون بــر ایــن ،بــوش ،هزینههــای بــرآوردي تأمینمالــی حســابهای خصوصــی

ن اجتماعــی را در بودجــة پیشــنهادی ســالهای  2008 ،2007و  2009وارد کــرد.
تأمیــ 
هیئتامنا

«بحــران» توانایــی پرداخــت بدهــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی مینامنــد
اعضــای هیئتامنــا بــر آنچــه
ِ
(تأمینمالــی بلندمــدت) و فوریــت اصــاح تمرکــز کردهانــد (;Baker, 2007; Estes, 2001; Light, 1995

ن اجتماعی
 .)Munnell, 2006; Wayne, 2005در حــال حاضــر ،چهــار عضــو از شــش عضــو هیئتامنــای تأمیـ 
بهطــور سیاســی از ســوي رئیسجمهــور منصــوب میشــوند؛ کســی کــه بهعنــوان حامــی حســابهای
خصوصــی شــناخته شــده اســت .گزارشهــای اخیــر هیئتامنــا ،نســبت بــه گزارشهــای غیرحزبــی ادارة

بودجــة مجلــس 4بســیار بدبینانهتــر بــوده اســت .گــزارش هیئتامنــا زمــان ورشکســتگی صنــدوق را  11ســال
زودتــر از گــزارش ادارة بودجــة مجلــس پیشبینــی کــرده اســت.

تحوالت ملی و بینالمللی

اقدامــات اصالحــی بازارمحــور ،بهتازگــي تحــوالت خاصــی را از ســر گذرانــده اســت (Sentido.tv Americas,

 .)2006; SSA, 2007; Weisbrot, 2006; Young, 2007در حیطــة بینالمللــی ،نفــوذ صنــدوق بینالمللــی
پــول در آمریــکای التیــن و کشــورهای دارای ســطح درآمــد متوســط از بیــن رفتــه اســت .افــزون بــر ایــن،
1. John Palmer
2. Thomas Saving
3. Andrew Biggs
)4. Congressional Budget Office (CBO
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شــیلی در حالــی اصــاح نظــام خصوصیشــدة خویــش و بازگشــت از خصوصیســازی اســت .در ســطح
ملــی ،دموکراتهــا در مخالفــت بــا حســابهای خصوصــی ثابتقــدم هســتند و جمهوریخواهــان درمــورد
اصالحــات خصوصیســازی دچــار دودســتگی شــدهاند .همچنیــن در درون ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،حرکت از

برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهســوی حســابهای خصوصــی همچنــان حامیانــی دارد و برخــی فنــون آکچوئریــال

(ماننــد بودجهبنــدی براســاس افــق دیــد بینهایــت )1مطــرح شــدهاند کــه بحثبرانگیزنــد و مشــکالت
برنامــة تأمیــن اجتماعــی را بدتــر خواهنــد کــرد.

ن اجتماعــی ســکوت کردنــد
در ســال  ،2008نامزدهــای ریاســت جمهــوری ایاالتمتحــده تقریبـ ًا دربــاره تأمیـ 

و بیشــتر بــر مراقبتهــای درمانــی تمرکــز داشــتند ( .)On the Issues, 2007بــا ایــن حــال در نوامبــر ،2007
نامــزد جمهوریخــواه ،فــرد تامپســون 2بــه همــراه نامزدهــای دموکــرات هیــاری کلینتــون 3و بــاراک اوبامــا،4
بحــث عمومــی دربــارة ایــن موضــوع را آغــاز کردنــد .تامپســون پیشــنهاد داد حســابهای خصوصــی از طریــق

مالیــات اضافــی بــر حقــوق و دســتمزد تأمینمالــی شــود کــه دولــت آن را بــه میــزان  1تــا  2.5درصــد از طریــق

درآمدهــای عمومــی خــود تکمیــل کنــد .کلینتــون میگفــت کــه پیشبینــی میکنــد رویــة اســتقراض از صنــدوق
تأمیــن اجتماعــی پایــان یابــد و ســپس کمیســیوني دوحزبــی منصــوب شــود .اوبامــا از افزایــش ســقف مالیــات بــر
حقــوق و دســتمزد پشــتیبانی کــرد .تامپســون از رقابــت کنــاره گرفــت و از نامــزد امیــدوار ،جــان مککیــن 5نقــل

شــد کــه در اواخــر ســال  2007گفتــه اســت از حســابهای خصوصــی حمایــت نمیکنــد؛ زیــرا موجــب میشــود
ن اجتماعــی منحــرف شــود ( .)Sahadi, 2007در عــوض ،چــون او
مالیاتهــای حقــوق و دســتمزد از صنــدوق تأمیـ 

ایــن مســئله را بیشــتر یــک مســئلة سیاســی میدانســت تــا اقتصــادی ،بهجــای افزایــش حــق بیمههــا از کاهــش
مزایــا دفــاع کــرد تــا از ایــن طریــق بــه پایــداری برنامــة تأمیــن اجتماعــی کمــک شــود ،امــا بعدهــا ماننــد یــک

ن اجتماعــی حمایــت کــرد .نامــزد
نامــزد جمهوریخــواه واقعــی ،لحــن خــود را تغییــر داد و از خصوصیســازی تأمیـ 
ن اجتماعــی کامـ ً
ا حــذف شــود یــا
جمهوریخــواه ســابق ،مایــک هوکابــی 6پیشــنهاد داد کــه یــا مالیاتهــای تأمیـ 
بــه بازنشســتگان جدیــد اجــازه داده شــود آوردة خــود را بهصــورت یکجــا 7دریافــت کننــد.

1. infinite horizon budgeting
2. Fred Thompson
3. Clinton
4. Barack Obama
5. John McCain
6. Mike Huckabee
7. Lump Sum
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ن اجتماعــی ســاالنه  5میلیــون دالر یــا بیشــتر ،بــرای حمایــت از کنسرســیوم
در ســال  ،2003ســازمان تأمیـ 

پژوهــش بازنشســتگی اختصــاص داد ()SSA, 2007؛ ایــن بودجــه بهمنظــور پژوهــش و ارزیابــی ،انتشــار

اطالعــات پژوهشهــای بازنشســتگی و آمــوزش پژوهشــگران و شــاغالن در ایــن حــوزه اختصــاص یافــت .ایــن
کنسرســیوم ،رخدادهایــی را برگــزار کــرد کــه در آنهــا ســخنرانان و ارائهدهنــدگان بــه ترویــج حســابهای

خصوصــی پرداختنــد .در یکــی از کنفرانسهــای ســال  ،2007اندروبیگــس (رهبــر پیشــین پروژة خصوصیســازی

در مؤسســة کاتــو) و سیلوســتر شــیبر( 1همــکار مشــاورهای شــرکت واتســون وی.ات )2از ســوي رئیسجمهــور
ن اجتماعــی منصــوب شــدند.
بــوش بهعنــوان رئیــس جلســات هیئــت مشــاوران تأمی ـ 

یکــی از مهمتریــن مخالفتهــا بــا حســابهای خصوصــی ،بــه انتقــال ریســک از دولــت بــه افــراد

برمیگــردد .اقتصادهــای رقابتــی ریســک را بــر دوش شــهروندان میاندازنــد .برنامههــای بیمــة اجتماعــی،
از طریــق پوشــش فراگیــر و توزیــع ریســک ،افــراد را از ریســک فــردی محافظــت میکننــد .برنامــة تأمیــن

اجتماعــی ،ســپر بالیــی در مقابــل ریســکهای فــردی اســت؛ ریســکهایی ماننــد مــرگ یکــی از والدیــن

کشــیدن پسانــداز در دوران
در کودکــی ،مــرگ همســر ،از دســت دادن درآمــد بهدلیــل ازکارافتادگــی و ته
ِ

بازنشســتگی.

در کنفرانــس ســال  2006کنسرســیوم ،پنــج مقالــه درمــورد کاهــش میــزان ریســک فــردی درنتیجــة افزودن

حســابهای خصوصــی بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی ارائــه شــد (عناویــن مقالههــا بدیــن شــرح اســت« :اصــاح

ن اجتماعــی در ســطح فردی»،
ن اجتماعــی در ســطح فــردی»« ،کاهــش ریســک حســاب بازنشســتگی تأمی 
تأمیـ 
ـات ســرمایهگذاری-محو ِر 3تأمیــن اجتماعــی»« ،تغییــر پیشــرفتها بهعنــوان ابــزار
ـک اصالحـ ِ
«کاهــش ریسـ ِ
محافظــت در مقابــل ریســک در تأمیــن اجتماعــی ســرمایهگذاری-محور» و «قیمتگــذاری تضمینهــای مزایــا

در حســابهای خصوصــی :یــک رویکــرد ســاده») .ایــن مقــاالت از طریــق تــاش بــرای پیشبینــی و بررســی
اســتداللهای مخالــف بــا خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی ،در پــی جلوگیــری از مســائل مختلــف ناشــی از

خصوصیســازی بودنــد .جــای یــک مباحثــة عمومــی بــدون ســوگیری و دقیــق در ایــن زمینــه خالــی اســت.
برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــرای شــهروندان ایاالتمتحــده اهمیــت دارد .آنهــا بیگمــان از ارزشهــای ایــن

بیمــة اجتماعــی دفــاع میکننــد؛ تــا حــدی کــه بــا افزایــش مالیاتهــا بهمنظــور حفــظ ایــن برنامــه موافــق
1. Sylvester Sehieber
2. Watson-Wyatt
3. Investment-based
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هســتند ( .)Cook, Barabas, & Page, 2002; Laurenti, 2000; Polling Report.com, 2009برعکــس آنهــا
نمیخواهنــد کــه متحمــل ریســک فــردی ناشــی از ایجــاد حســابهای خصوصــی شــوند .اکنــون نیازمندیــم
تصویــری دقیــق از جایــگاه برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه مباحــث ملــی وارد شــود .همانطــور کــه در ایــن فصــل
نشــان داده شــده اســت ،قــوة مجریــه ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،وزارت خزان ـهداری ،هیئتامنــای ســازمان

ن اجتماعــی و افــرادی کــه بهعنــوان شــاهد بــه جلســات اســتماع تقنینــی دربــاره اصــاح برنامــة تأمیــن
تأمیـ 

ـان بــازار هســتند .افــزون بــر ایــن ،آنها در مؤسســات پژوهشـی
اجتماعــی دعــوت میشــوند ،همگــی از خردگرایـ ِ
نفــوذ دارنــد کــه ســابق ًا کارشــان بیطرفانــه پنداشــته میشــد؛ مؤسســاتی ماننــد مؤسســة Brookings and the
 .Urbanدر صورتــی کــه در نوامبــر  ،2008یــک رئیسجمهــور محافظ ـهکار دیگــر انتخــاب شــود یــا اکثریــت

کرسـیهای مجلــس در اختیــار محافظـهکاران باشــد ،ممکــن اســت حملـهای کــه بــا قانــون نوســازی مدیكــر

1

ن اجتماعــی تکــرار شــود .قانــون نوســازی مدیكــر ،گام بــزرگ محافظـهکاران در
انجــام شــد ،علیــه قانــون تأمیـ 
راســتای نابــودی ســاختار بیمــة اجتماعــی مدیکــر بــود .آنهــا بــا هــدف افزایــش رقابــت ،یارانههایــی را بــرای

بنگاههــای بیمــه خصوصــی و کارکنــان آن بنگاههــا فراهــم کردنــد تــا بیمههــای خصوصــی را بــه باقیمانــدن
در بــازار تشــویق کننــد .در همــان زمــان ،مانــع اســتفادة مدیکــر از قــدرت خویــش بهمنظــور مذاکــره بــرای

کاهــش قیمــت دارو شــدند .گزینههــای اصــاح برنامــة تأمیــن اجتماعــی کــه شــامل حســابهای خصوصــی

ی مزایــای معیــن
مبتنــی بــر دســتاورد فــردی اســت ،شــکلی از خصوصیســازی بــه شــمار م ـیرود کــه ویژگ ـ 
ایــن برنامــه را کاهــش میدهــد .آمریــکای التیــن و شــیلی ،دو نمونــة بینالمللــی هســتند کــه مــرور تجربــة
آنهــا ،تنشهــای پیشآمــده و نیروهــای مؤثــری را نشــان خواهــد داد کــه پیرامــون جنبــش خصوصیســازی

و عــدم تمایــل کشــورهای دیگــر بــه همراهشــدن بــا نســخة پیشــنهادی بــوش بــرای خصوصیســازی
برنامههــای بیمــة اجتماعــی در جهــان وجــود داشــتند.

آمریــکای التیــن :آمریــکای التیــن در سراســر چهــل ســال گذشــته ،بهطــور غیرمنتظــرهای رشــد اقتصــادی

نداشــت؛ درســت در زمانــی کــه شــماری از خطمش ـیهای بــازار آزاد را کــه توســط صنــدوق بینالمللــی پــول

و بانــک جهانــی توصیــه شــده بــود اجــرا میکــرد ( .)Medicare Modernization Act of 2003بهتازگــي چنــد
کشــور ایــن خطمشــیها را رد کــرده و دولتهایــی را انتخــاب کردهانــد کــه آشــکارا فرمــان تغییــر مســیر
سیاســتهای اقتصــادی را صــادر کردهانــد .در ســال  ،2007دولتهــای بولیــوی ،برزیــل ،اکــوادور ،پاراگوئــه،
1. Medicare Modernization Act of 2003
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اوروگوئــه ،ونزوئــا و کلمبیــا تصمیــم گرفتنــد «بانــک نیمکــرة جنوبــی» 1را ایجــاد کننــد؛ بانکــی بینالمللــی کــه

بــه کشــورهای جنــوب خدمــات دهــد و جایگزینــی بــرای صنــدوق بینالمللــی پــول ،بانــک جهانــی و مؤسســات

وابســته بــه آنهــا باشــد (.)Weisbrot, 2007

شــیلی :از ســال  ،2004پژوهشهــای متعــددی نتیجــه گرفتنــد کــه پسانــداز اکثریــت قابلتوجهــی از

نیــروی کار شــیلی آنقــدر کافــی نیســت کــه خــارج از نظــام خصوصــی ،حداقــل مســتمري الزم را دریافــت

کننــد .همچنيــن واجدشــرایط برنامههــای تــور ایمنــی یــا مســاعدت اجتماعــی نیــز نیســتند .ایــن نتیجهگیــری را
بانــک جهانــی تأیید كــرد ( .)Sentido.tv Americas, 2006; Weisbrot, 2006در ســال  ،2007شــیلی بازگشــت

از نظــام بیمههــای خصوصــی را بــه ســمت نظامــی کــه بیشــتر مبتنــی بــر بیمــة اجتماعــی باشــد آغــاز کــرد؛
ایــن فراینــد بــا فراهمکــردن مراقبتهــای درمانــی رایــگان بــرای افــراد بــاالی  60ســال و نیــز یــک تــور

ایمنــی عمومــی بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی شــروع شــد.
نهادینهشدن جنبش خصوصیسازی

مفهــوم نهــاد اشــاره دارد بــه «ترتیباتــی کــه شــمار بســیاری از مــردم را دربرمیگیــرد کــه رفتــار آنهــا

بهوســیله هنجارهــا و نقشهــا هدایــت شــده اســت» .نهادینهشــدن «فراینــدی اســت کــه از طریــق آن

هنجارهــا و نقشهــای مــورد انتظــار در موقعیتهــای گوناگــون ،ایجــاد و یــاد گرفتــه میشــود» (& Jary

 .)Jary,2000, p. 306همانطــور کــه اشــاره شــد ،نهادینهشــدن هــم یــک فراینــد و هــم نتیجــة آن فراینــد
اســت .براســاس آنچــه در مطالعــة پیشــین نویســندگان ایــن فصــل ثابــت شــده اســت (Svihula & Estes,

پذیری
ن اجتماعــی بــر ایدههایــی ماننــد مســئولیت
 )2007ایدئولــوژی پشــتیبان جنبــش خصوصیســازی تأمیـ 
ِ
فــردی و بــازار آزاد و همچنیــن رد مســئولیتپذیری جمعــی و مســئولیتپذیري دولــت اســتوار اســت .تبعیضــی

ـروی
کــه نهادینــه شــده اســت (بــرای نمونــه تبعیضهــای جنســی ،نــژادی و ســنی) ممکــن اســت حاصــل «پیـ ِ

نهــادی موجــود» باشــد کــه بهطــور گســتردهای
هنجارهــای ســازمانی و
بــدون تفکــر و سفتوســخت از
ِ
ِ
تبلیــغ و ترویــج شــدهاند ( .)Marshall, 1996, pp. 250–251نهادهــا بدیــن شــیوه و بــه شــیوههای دیگــر
«رفتارهــای گروههــای اجتماعــی خاصــی را محــدود یــا تعییــن میکننــد» (.)Marshall, 1996, p. 250

مــا معتقدیــم کــه جنبــش خصوصیســازی چنــان بهخوبــی ســنگربندی کــرده اســت کــه میتــوان گفــت

نهادینــه شــده اســت .ایــن امــر ،بــه جنبــش خصوصیســازی ایــن قــدرت و اســتواری را میبخشــد کــه در
1. Banco del Sun
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مقابــل مخالفــان از خــود دفــاع کنــد؛ مخالفــان کســانی هســتند کــه در پــی حفــظ و بهبــود برنامــة تأمیــن
اجتماعــی موجودنــد ،برنامــهای کــه از نــوع مزایــای معیــن اســت .فرایندهــای نهادینهشــدن و کنشــگران و

ســاختارهایی کــه جنبــش خصوصیســازی را شــکل دادهانــد ،در تولیــد و بازتولیــد بحرانهایــی کــه بــرای

تعــادل مالــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی آفریدنــد و نیــز تولیــد و بازتولیــد نوعــی جمعیتشناســی آخرالزمانــی
( ،)Robertson, 1990ناپایــداری کمکهــای پرداختــی دولــت و ایــدة ناگزیربــودن راهحــل خصوصیســازی
دخیــل هســتند .اهــداف یادشــده ،از ســوي شــبکة گســتردهای از طرفــداران بــازار آزاد کــه در اندیشــکدههای
دارای بودجــه فــراوان فعالیــت میکننــد ،بنیادهــای خصوصــی و نماینــدگان دولــت بــوش همچــون حســابرس

کل ،دیویــد واکــر 1و محافظـهکاران دیگــر ترویــج میشــوند و در تمــام رســانهها تکــرار میشــوند .مجموعـهای
از ذینفعــان شــرکتی ،سیاســی و مذهبــی ،خواســتار اخالقیــات مبتنــی بــر مســئولیتپذیری شــخصی شــدهاند
و بــازار آزاد در پاســخ بــه آنهــا میــل بــه یــک «ایدئولــوژی سیاســي منســجم» را ایجــاد کــرده اســت کــه
ترکیبــی از «مقــوالت اخالقــی و سیاســی اســت کــه درمــورد سیاســت اســتدالل میکننــد» و از طریــق آن

یــک چارچــوب محــدود از انتخابهــای سیاســی را میآموزنــد ( .)Lakoff, 2002 pp. 14–15هنگامــی کــه فهــم

رأیدهنــدگان در چارچــوب یــک نگــرش مرزبندیشــده دربــارة مســائل و راهحلهــا قــرار گرفتــه باشــد ،هیــچ
ســاختاری خاصــی مشــروعیت
عالیــق
جایگزینــی را درک نخواهــد کــرد .ایدئولوژیهــا نهتنهــا بــه ســلطة
ِ
ِ
میبخشــند (ماننــد ســرمایة مالــی ،یــا گرایشهــای ضــد دولــت) بلکــه از طریــق نهادینهشــدن خویــش نوعــی

وفــاق اجتماعــی ایجــاد میکننــد (.)Gramsci, 1971; Estes, 1979

درنهایــت ،جنبــش خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی ،طــی نزاعهــای سیاســی دربــارة اخالقیبــودن و

ـردن
عملیبــودن (تــوان مالــی داشــتن) بیمــة اجتماعــی و ارزش (فضیلــت یــا رذیلـ ِ
ـت) جمعیکــردن و توزیعکـ ِ
ن اجتماعــی
ریســک بــه جــای مســئولیتپذیری شــخصی نهادینــه شــد .نیروهــای حامــی خصوصیســازي تأمیـ 
در زمــان وضــع ایــن قانــون متولــد شــدند ،امــا دوبــاره طــی نزاعهــای سیاســی منجــر بــه تصویــب مدیکــر

احیــا شــدند .احیــای دوبــارة جنبــش خصوصیســازی در دورة حاضــر ،کــه از دهــة  1980آغــاز شــد ،بــا انتخــاب
رئیسجمهــور ریــگان و سیاســتهای محافظــهکار از آن زمــان شــدت گرفــت ()Svihula & Estes, 2008

و بــا وضــع قانــون نوســازی مدیكــر در ســال  2003بــه ثمــر نشســت .تعــداد زیــاد بنیادهــا و اندیشــکدههای
ـی جنــاح راســت شــد
محافظــهکار و نفــوذ آنهــا موجــب تعمیــق و نهادینهشــدن ســرمایه فکــری و فرهنگـ ِ

ثــروت انباشــته خصوصــی تغذیــه و پشــتیبانی میشــد .اوج ایــن جنبــش ،شــاید در
کــه بــا میلیاردهــا دالر
ِ
1. David Walker
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ســال  2008و بــا اقدامــات بنیــاد میلیــارد دالری پیتــر جــی .پترســون 1در راســتای ترویــج ایدههــای مســئولیت
مالــی و ســرمایهداری پدیــد آمــد؛ ایدههایــی کــه ناپایــداری ســه نــوع پرداخــت اســتحقاقی ،یعنــی برنامههــای

تأمیــن اجتماعــی ،مدیکــر و مدیکيــد را در بــوق و کرنــا میکردنــد .برایــان ترنــر )2006( 2اســتدالل میکنــد

ســنتزدایی و جنبشهــای مخالــف نهادینهشــدن ممکــن اســت یکــی پــس از دیگــری رخ دهنــد .ایــن نکتــه

آشــکار میکنــد کــه جنبــش خصوصیســازی ،مبــارزهای بــرای ُزدایــش و نابــودي ســنتهای بیمــة اجتماعــی
و برنامــة تأمیــن اجتماعــی اســت .مســلم ًا ایــن ســنتزدایی ترفنــدی اولیــه اســت کــه میخواهــد از اصــول
اساســي تــور ایمنــی بیمــة اجتماعــی بــرای ســالمندان و جوانــان ازکارافتــاده ،مشــروعیتزدایی کنــد .بهطــور

همزمــان ،یــک جنبــش مقاومــت علیــه خصوصیســازی در حــال شــکلگیری اســت ،امــا کمتــر منســجم

و کمتــر پیشــرفته اســت ( .)Estes, 2008بــه نظــر میرســد ایــن جنبــش مقاومــت در دفــاع از نهادینهکــردن
مجــدد بیمــة اجتماعــی و مشــروعیت دولــت در مقــام حفاظتکننــده از شــهروندان و نیــز ارزشهــای عمومــی
جمعــي حامــی خطمشــی دولتــی عمــل میکنــد .جنبــش تازهپــای مقاومــت علیــه خصوصیســازی ،زادة
و
ِ
جداافتادگــی و نادیدهمانــدن گروهــی از کارکنــان کشــوری ،پژوهشــگران و ترقیخواهــان بــود کــه بــا نخســتین

ن اجتماعــی آســیب دیــده بودنــد .بهدنبــال ایــن شــرایط آســیبزا ،رســانهها
حملههــای رانلــد ریــگان بــه تأمی ـ 

بهشــدت مواضــع جمعیتشناســان بدبیــن ،اقتصاددانــان ،اندیشــکدهها ،بنیادهــا و شــرکتهایی را بازتــاب دادنــد
کــه ترویجدهنــدة عقبنشــینی دولــت رفــاه و تمامــی اشــکال پرداخــت اســتحقاقی بــه افــراد بودنــد .هــواداران

خصوصیســازی ،در طــول دو دورة ریاســت جمهــوری بــوش ،بــا انتصــاب در کابینــه و ســایر مناصــب فــدرال،
پایگاههــای تــازه یافتنــد و مشــروعیت دولتــی چش ـمگیری کســب کردنــد .اصالحــات مدیکــر در ســال ،2003
زنــگ هشــدار بعــدی بــود کــه آگاهــی بیشــتری از عواقــب خصوصیســازی ایجــاد و اتحــاد ذینفعــان را

[علیــه خصوصیســازی] تقویــت کــرد .در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال  2009و دیدگاههــای متنــوع
نامزدهــا دربــارة خصوصیســازی ،جــان مککیــن و بــاراک اوبامــا ،ایــن مســائل را بیشــتر مطــرح کردنــد.

یکــی از پیامدهــای ایــن فضــا ،افزایــش رسمیشــدن ،آشکارشــدن و هماهنگشــدن فعالیتهــای مخالفــان

خصوصیســازی اســت .درواقــع ،بــه نظــر میرســد آنهــا بــه مراحــل اولیــة ایجــاد ســازمان مقاومــت علیــه
ن اجتماعــی وارد شــدهاند (;Estes, 2008; see McAdam, Tarrow, & Tilly, 2001
خصوصیســازی تأمیــ 

1. Peter G. Peterson
2. Bryan Turner
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 .)Zald, 2000گردونــة خردکنندة1خصوصیســازی ،برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر را محاصــره کــرده اســت
و نهتنهــا سیاســت اجتماعــی را بــه خطــر انداختــه ،بلکــه احتمــا ًال شــکاف قدرتمنــدان و بیقدرتهــا را در
ایاالتمتحــده بهشــدت افزایــش داده اســت.

پرسشهایی برای بحث

 .1جنبش اجتماعی چیست؟

 .2ایاالتمتحــده دیــدگاه خصوصیســازی را از طریــق ســازمانهایی ماننــد بانــک جهانــی و صنــدوق

بینالمللــی پــول بــه جهــان صــادر کــرده اســت .کــدام کشــورها بهدلیــل تشــویق/اجبار ایــن نهادهــا بــه
ســمت خصوصیســازی حرکــت کردنــد؟

 .3نویســندگان ایــن فصــل چندیــن مثــال دربــارة تالشهــای ایاالتمتحــده بــرای خصوصیســازی
برنامههــای ســابق ًا عمومــی دیگــر کشــورها ذکــر کردنــد .لطفــ ًا یکــی از ایــن مثالهــا را نــام بــرده و
فراینــدی را کــه از طریــق آن خصوصیســازی رخ داد شــرح دهیــد .در مثالــی کــه انتخــاب کردهایــد ،پیامــد

خصوصیســازی چــه بــود؟

 .4نویســندگان ،خصوصیســازی برنامههــای عمومــی را یــک ایدئولــوژی دانســتند .بــه زبــان خویــش
ایدئولــوژی را شــرح دهیــد .چــرا شناســایی ایدئولوژیهــا مهــم اســت؟ ایدئولوژیبــودن خصوصیســازی بــه

ن اجتماعــی در ایاالتمتحــده
چــه معناســت؟ پیامدهــای ایدئولوژیــک خصوصیســازی بــرای مبحــث تأمی ـ 

چیســت؟

ن اجتماعــی در
 .5نویســندگان دربــارة نقــش سیاسـتهای رؤســای جمهــور در مبحــث خصوصیســازی تأمیـ 
ن اجتماعــی
ایاالتمتحــده بحــث کردنــد .در یــک پاراگــراف ،موضــع رئیسجمهــور کنونــی را دربــارة تأمی ـ 

خالصــه کنیــد (و اینکــه آیــا او از خصوصیســازی حمایــت میکنــد یــا خیــر؟) در پاراگرافــی جداگانــه بنویســید
کــه چگونــه بــا برگزیدهشــدن یــک نامــزد انتخاباتــی متفــاوت (یــا برگزیدهشــدن در انتخابــات اولیــه) ممکــن

اســت شــرایط تغییــر کنــد.

1. Juggernaut
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 .11رویکردی هنجاری به تأمین اجتماعی :حفظ کرامت انسانی مستلزم چیست؟
مارتا هالستین

1

تحلیلگــران سیاســی معمــو ًال انــکار میکننــد کــه سیاســت و اخــاق تعهــد اساســی مشــترکي دارنــد؛ تعهــد
بــه داوری ارزشــی دربــارة خوبــی یــا درســتي رفتــار بشــر .از اینهــا گذشــته ،سیاســت ،نشــاندهندة نوعــی

وفــاق عمومــی ضمنــی دربــار ة ارزشهایــی اســت کــه جامعــه تصمیــم گرفتــه آن ارزشهــا را بــه شــکل حقوق
و قانــون درآ َو َرد؛ البتــه تمــام انتخابهــای سیاســی بــه ارزشهــای اخالقــی مربــوط نیســتند ،امــا اگــر دربــارة

مهمتریــن مباحــث سیاســی در قــرن بیس ـتویکم بیندیشــیم (مباحثــی ماننــد پژوهــش دربــارة ســلولهای
بنیــادی جنینــی ،جنــگ پیشــگیرانه و دسترســی بــه مراقبتهــای درمانــی) آشــکار اســت کــه ارزشهــای
اخالقــی هميشــه در تحلیلهــای سیاســی ،سیاســتگذاری و ارزیابــی سیاســتها رخنــه کردهانــد و بایــد

اینچنیــن میبــود .حتــی شــیوة تحلیــل رایــج هزینه-فایــده فــرض میگیــرد کــه یــک ارزش (کارایــی)
اولویــت دارد و مســتلزم ایــن اســت کــه تعییــن شــود چــه امــور خیــری را بایــد فایــده دانســت.

ن اجتماعــی همانقــدر راجــع بــه ارزشهــا بودنــد کــه راجــع
بهطــور مشــابه ،مباحــث معاصــر دربــارة تأمیـ 

ن دغدغههــا مهمتــر
بــه اقدامــات الزم بــرای ممانعــت از «ورشکســتگی» ایــن نظــام بودنــد .کدامیــک از ای ـ 

هســتند؟ دغدغههــای فردگرایانــه دربــارة بــازده ســرمایه فــردی (آنهــم بــا ریســک زیــاد)؟ یــا دغدغههایــی

دربــارة تضمیــن یــک منبــع درآمــد پایــدار قابلاتــکا از طریــق تعهــدی جمعــی نســبت بــه افــراد ســالمند
ازکارافتــاده و اعضــای بازمانــدة خانــواده ،صرفنظــر از شــرایط زندگــی متفــاوت آنهــا؟ آیــا مــا از حــق شــخص

خودمختــار بــرای کنــش در راســتای منافــع خویــش دفــاع میکنیــم یــا میپذیریــم کــه چــون هیــچ فــردی،

جزیــرهاي جداافتــاده نیســت تعهداتــی در قبــال یکدیگــر داریــم؟

ایــن فصــل بــه ارزشهــای اخالقــی میپــردازد کــه بــه اعتقــاد مــن بایــد ارزشهــای اصلــی هــر نظامــی

باشــد کــه رفــاه خانوادههــا و افــراد در اواخــر دورة زندگــی آنهــا را بهطــور مســتقیم تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
ایــن ارزشهــا کرامــت انســانی و برابــری جنســیتی هســتند کــه بایــد در بطــن تعهــد بــه انســجام اجتماعــی
باقــی بماننــد .ایــن ارزشهــای اخالقــی خــاص ،درمــورد وضعیــت زنــان و دیگــر افــراد نابرخــوردار اهمیــت

ـک «جامع ـ ة مخاطــره» کــه
بســیاری مییابنــد .برخــاف انتظــارات «مــوج ســو ِم» رفــاه اجتماعــی یــا رتوریـ ِ

فــرض میکننــد مســئول اصلــی رفــاه افــراد ،خانوادههــا و بــازار هســتند ،تعــداد کمــی از افــراد یــا خانوادههــا
1. Martha Holstein
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میتواننــد بــدون فراهمشــدن حداقــل درآمــد مناســب قابلاتــکا و بهطــور عمومــیتضمینشــده ،منابــع
کافــی را بــرای مدیریــت هزینههــای اولیــة خــود در دوران ســالخوردگی کســب کننــد .در نبــود ایــن حداقــل

درآمــد ،کرامــت انســانی و کســب اســتقالل ناممکــن هســتند .ناامنــی اقتصــادی مانــع عزتنفــس و زیســتن بــه
شــیوهای ارزشــمند اســت .بــرای تضمیــن فراهمشــدن ایــن حداقــل ،ضــرورت دارد کــه تعهــد جمعــی پایــدار
دربــارة فراهمکــردن امنیــت اقتصــادی و عدالــت جنســیتی وجــود داشــته باشــد.

ی را کــه در مخاطــره قــرار گرفتهانــد شــرح دهــد.
تحلیــل ارزشمحــو ِر مــن میتوانــد انتخابهــای اخالق ـ 

همچنیــن تأثیــر انتخابهــای جایگزیــن را هنــگام تحــول (بهطــور پیشنگرانــه) یــا هنــگام پیشنهادشــدن و

شــدن (بهطــور پسنگرانــه) سیاســتها روشــن کنــد .ایــن تحلیــل مبتنــی بــر ارزش حتــی میتوانــد
ارزیابی
ِ
ی هســتند ،دفــاع
از اولویــت ارزشهــای اخالقــی مشــخصی کــه بــرای ایجــاد یــک ســالمندی شایســته ضــرور 

کند .

از آنجــا كــه کرامــت انســانی ســالمندان ماننــد ســایر ســنین اهمیــت دارد ،اســتدالل خواهــم کرد کــه بهترین

شــیوة کســب اطمینــان از تحقــق ایــن امــر ،تعهــد بــه انســجام اجتماعــی و مســئولیتپذیری جمعــی اســت کــه
نس ـلها و قشــرهای اقتصــادی و اجتماعــی متفــاوت را در جامعــة مــا متحــد میکنــد .ایــن امــر مســتلزم آن

اســت کــه تمامــی افــراد مســتحق بپذیرنــد برخــی انتقــاالت بیننســلی ،مســئولیتی شــهروندیاند؛ انتقاالتــی

ماننــد برنامــة تأمیــن اجتماعــی کــه طــی آن مالیاتهــای پرداختــی افــراد درحــالکار ،بــرای تأمینمالــی مزایایــی

کــه بــه نس ـلهای ســالمندتر پرداخــت میشــود اســتفاده میگــردد .همچنیــن فــرض میکنــم خدمتدهــی
ـی ناشــی از ایــن تعهــد بــه افــراد فقیــر یــا دارای رفــاه کمتــر بهویــژه زنــان بایــد بهبــود یابــد.
کنونـ ِ

اینکــه بهدليــل یــک نظــام خصوصیشــده(بهطورکلی یــا جزئــی) یــا یــک نظــام مبتنــی بــر آزمــون وســع،

یــا کاهــش مزایــا بهویــژه بــرای کســانی کــه از کمتریــن حــد رفــاه بهرهمندنــد ،از ویژگیهــای فراگیــری و

ـن-محوربودن برنامــة تأمیــن اجتماعــی دســت بکشــیم ،تهدیــدی بــرای ارزشهــای اخالقــی یادشــده اســت.
سـ
ِ

همچنیــن مخاطرههــای بیشــتری بــرای افــرادی ایجــاد میکنــد کــه هماکنــون نیــز در نظــام جــاری محــروم

ـی دارای اعتبــار تاریخــی دســت بکشــیم
هســتند .مــا بهعنــوان یــک جامعــة سیاســی ،نبایــد از ایــن فهــم اخالقـ ِ
کــه بــر مســئولیتپذیری جمعــی دربــارة تضمیــن بخشــی از درآمــد بازنشســتگی بــرای ســالمندان ،بهرغــم

دیگــر منابــع درآمــد آنهــا تأکیــد دارد .حفظکــردن برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهمثابــه یــک پرداخــت اســتحقاقی
فراگیـ ِر ســن-محور ،از نظــر اخالقــی ،طــرح توزیعــی صحیحــی بــرای آینــدة نزدیــک و احتما ًال بــرای آینــدة دور
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محســوب میشــود .ایــن فهــم اخالقــی تنهــا مســتلزم مذاکــرة مجــد ِد نهچنــدان گســترده دربــارة پیشبینــی

بازنشســتگی افــراد متعلــق بــه نســل بیشزایــی اســت.
برنامة تأمین اجتماعی :مفروضات ارزشی تاریخی

ایــن برنامــه کــه در ســال  ۱۹۳۵پدیــد آمــد ،تاریخچــة سیاســی پیچیــدهای دارد ،امــا مبتنــی بــر فرضیاتــي

ی اســت کــه بازتــاب جهــان اجتماعــی اشغالشــده بهدســت مردانــی اســت کــه ایــن برنامــه را طراحــی
ضمنـ 

کردهانــد؛ مــردان کارگــری کــه بهدلیــل رکــود بــزرگ تحــت مخاطــرات اقتصــادی قــرار گرفتنــد ،بــدون اینکــه

خودشــان در شــکلگیری آن شــرایط نقشــی داشــته باشــند .برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهمثابــه نظامــی دیــده
میشــد کــه مــردان کارگــر را از عرصــة نیــروی کار خــارج و عرصــة بازنشســتگی وارد میکــرد ،همچنیــن
بهمثابــه پاداشــی بــرای مردانــی دیــده میشــد کــه از نظــم مستقرشــده توســط هنجارهــای جنسیتیشــدة
قــرون نوزدهــم و بیســتم پیــروی کننــد .براســاس اســتدالل پدیدآورنــدگان برنامــة تأمیــن اجتماعــی ،ایــن
قــرارداد اجتماعــی اساســی و ایــن واقعیــت کــه افــراد در ایــن نظــام مشــارکت میکننــد ،موجــب میشــود

برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــرای کســانی کــه بــا «رفــاه بــه شــکل اعطــای مزایــا در قبــال هیــچ» مخالفانــد

قابلپذیــرش شــود .برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهصــورت غیرمســتقیم ارزش دیگــری را آفریــده اســت کــه

مدتهاســت بــر زندگــی در کشــورهای صنعتــی حکــم میرانــد.

برنامــة تأمیــن اجتماعــی از طریــق اطمینــان حاصلکــردن از وجــود درآمــدی تضمینشــده در دورة

ـرب صنعتیشــده بــه ویژگــی اساســی آن
بازنشســتگی ،از یــک دورة جدیــد زندگــی حمایــت میکنــد و در غـ ِ

چیــزی تبدیــل میشــود کــه چرخــة عــادی زندگــی 1نامیــده میشــود ( .)Kohli, 1991در اواخــر قــرن نوزدهــم
در آلمــان از ایــن چرخــة جدیــد زندگــی بحــث شــد؛ دورهای کــه ســنو ســال را از مقول ـهاي فرهنگــی بــه

ن و ســال ،ایــن درک را آفریــد کــه
یــک بُعـ ِد مســتقل ســاختار اجتماعــی تبدیــل کــرد .ایــن تغییــر در فهــم سـ 

دریافتیبازنشســتگی یــک پرداخــت اســتحقاقی و یــک حقمکتســب اســت کــه پــس از یــک دورة کاری باثبــات
ِ
فرامیرســد .چنیــن درکــی براســاس عادیشــدن چرخــة خانوادگــی ،قشــربندی ســنی شــدیدتر در جامعـهای بــا
ظهــور کار مــزدی ،تلقــی فــرد و زندگــی بهمثابــه امــوری طراحیشــده و قابــل ایجــاد پدیــد آمــد .ایــن حــق

(داشــتن بازنشســتگی مناســب) اکنــون اســیر حملـهای پیچیــده و زیرکانــه اســت و یکــی از تنشهــای اساســی
ن اجتماعــی بــه ایــن حــق برمیگــردد.
و مبهــم در مباحــث مربــوط بــه آینــدة تأمی ـ 

1. Normative Life Course

بخش سوم :مذاکرات ادامهدار پیرامون برنامههای بیمة اجتماعی 209 /

دستیابی به ارزشهای اساسی :بیمة اجتماعی در مقابل آزمون وسع

ی خــود از سیاســتهای عمومــی را کــه بــرای فراهــمآوردن حداقــل درآمــد طراحــی شــدهاند،
مــن ارزیابــ 

براســاس مقولــة کرامــت انســانی انجــام میدهــم .از نظــر مارگالیــت )۱۹۹۶( 1کرامــت انســانی «احســاس

احتــرام مــردم نســبت بــه خویشــتن بهمثابــه یــک موجــود انســانی» اســت .یــک جامعــة شایســته نهادهایــی
دارد کــه «کرامــت انســانی افــراد را در قلمــرو خویــش زیــر پــا نمیگذارنــد» ( .)p. 51از نظــر فیلســوف کانادایــی

چارلــز تیلــور ( )1989کرامــت انســانی بــه معنــی احســاس برخــورداری از احتــرام در نگــرش و رفتــار اســت (p.

 .)15ایــن امــر بــه انتخابهــا ،امیــال و منافــع مــا شــکل میدهــد؛ بنابرایــن مقــدم بــر آنهاســت و بــه آنهــا
ارزش میبخشــد .بدینترتیــب انتخابهــای مــا بــه ایــن نیــاز مــا وابســته اســت کــه خــود را دارای کرامــت
انســانی ببینیــم .ایــن دغدغــة اخالقــی «نــه درمــورد عقالنیبــودن آنچــه یــک انســان آزاد برمیگزینــد و نــه

درمــورد آنچــه براســاس فایدهســنجی (یعنــی تحلیــل هزینه-فایــده) برگزیــده میشــود» نمیتوانــد امــری
فرعــی و دســته دوم باشــد ( .)Taylor,1989, p.8فیلســوف آمریکایــی ،جــان رالــز در کتــاب خــود بــا نــام نظریه

عدالــت اســتدالل میکنــد «اغلــب افــراد بــه هــر قیمــت میخواهنــد از هرگونــه شــرایط اجتماعــی کــه
عزتنفــس آنهــا را خدشـهدار کنــد بپرهیزنــد» و ایــن «احتمــا ًال از تمــام کاالهــای اولیــه بــرای افــراد مهمتــر
اســت» ( .)Rawls,1972; pp.440,396رابــرت گودیــن )۱۹۸۲( 2فیلســوف اســترالیایی ،کرامــت انســانی را اصل

بنیادیــن اخالقــی ميدانــد کــه هیــچ نیــازی بــه توجیــه بیشــتر نــدارد .کرامــت انســانی مســتلزم حداقــل
اســتانداردهای رفتــار شایســته بــا تمامــی افــراد اســت؛ بهطوریکــه ایــن اســتانداردها «قربانــی مالحظــات

�ت دیگـ�ر نشـ�وند»( ( .)Goodin,1982, p.85هنگامــیکــه ممکــن اســت حــس غیریــتde beau�( 3
کماهمیـ ِ

 )voir, 1972بــر ایــن بــاور غلبــه کنــد کــه یــک ســالمند انســانی شایســته احتــرام اســت ،ایــن تعاریــف بهویــژه
بــرای آمریکاییهــای ســالمند اهمیــت دارد.

همانطــور کــه مارگالیــت ( )1996اشــاره میکنــد ،تحقیــر کــه کرامــت انســانی را از بیــن میبــرد «بــه

ایــن معنــا نیســت کــه حقــوق فــرد زیــر پــا گذاشــته شــده اســت ،بلکــه بــه ایــن معناســت کــه فــرد ،ناتــوان

ن اجتماعــی در صــورت تداومیافتــن ،ســادهترین ابــزار را
از مطالبــة حقــوق خــود اســت» ( .)p.36نظــام تأمی ـ 

بــرای مطالبــة حقــوق خویش-مربــوط بــه ســن ،تاریخچــة کار و وضعیــت تأهل-بــه مــا اعطــا میکنــد؛ بنابرایــن
1. Avashai Margalit
2. Robert Goodin
3. Otherness
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حامــی جنبههــای بنیــادی کرامــت انســانی اســت .رویــة برنامــة تأمیــن اجتماعــی را بــا رویــة الزم بــرای برنامــة
کمــک موقــت بــه خانوادههــای نیازمنــد 1مقایســه کنیــد .برنامــة کمــک موقــت مبنایــی جزمــی و خدماتــی
مشــخص دارد کــه خدماتگیرنــدگان انتظــار دریافــت آنهــا را دارنــد .ایــن برنامــه کــه جایگزیــن برنامههــای
رفاهــی ســنتی شــد ،یــک داغ ننــگ تاریخــی را بــا خــود بــه همــراه داشــت کــه ویژگــی چنیــن برنامههایــی

اســت .ایــن داغ ننــگ و آزمــودن شایســتگی فــرد خدماتگیرنــده ،بــا حفــظ کرامــت انســانی ســازگار نیســت.
هی ـچگاه در تاریــخ مــا ،برنامههــای مبتنــی بــر آزمــون وســع پذیــرای ایــن واقعیــت نبودهانــد .اگرچــه معمــو ًال

در مباحــث سیاس ـتگذاری بدیــن نکتــه اشــاره نمیشــود ،امــا تمایــز اخالقــی مهــم میــان بیمــة اجتماعــی و
درآمــد مکمــل یــا برنامــة کمــک موقــت ،بــه فهــم کرامــت انســانی و اهمیــت آن بــرای رفــاه بشــر برمیگــردد.

پاســداری از بیمــة اجتماعــی در مقابــل حملــة افــرادی کــه اصــرار دارنــد ایــن نظــام نمیتوانــد تعــادل

مالــی خــود را حفــظ کنــد و از پــس تعهــدات خــود برآیــد ،در صورتــی امــکان دارد کــه ارتبــاط ایــن نظــام بــا

ایجــاد یــک زندگــی انســانی-که مســتلزم آســتانهای از امنیــت اقتصــادی است-روشــن شــود .چنــد وقــت پیــش،
ـس جمعیــت
سرپرســت ادارة مدیریــت و بودجــه 2بــا خونســردی بیــان کــرد کــه ایــن کشــور نمیتوانــد از پـ ِ

در حــال رشــد ســالمندان بَرآیــد؛ بنابرایــن تغییراتــی اساســی در برنامههــای بیمـهای ضــرورت دارد .بــه همیــن
ســادگی .در ايــن گفتــار ،هیــچ نشــانی از اذعــان بــه تأثیــری کــه ایــن مســیر سیاس ـتگذاری ممکــن اســت
بــر زندگــی فــرد واقعــی داشــته باشــد نیســت؛ فــردی کــه از وجــود یــک مســتمری کافــی و دســتمزد کافــی

کــه اجــازة پساندازکــردن بدهــد مطمئــن نیســت .ایــن مثــال نشــان ميدهــد چگونــه جهانــی کــه از منظــر
یــک فــرد برخــوردار دیــده میشــود ،ممکــن اســت هزینههــای زندگــی یــک فــرد محــروم را نادیــده بینــگارد.

افــرادی کــه جهــان را اينگونــه ميبيننــد ،فــرض میکننــد کــه دیدگاهشــان جهانشــمول اســت و جزئــی
نیســت ،بنابرایــن نیــازی بــه محکخــوردن نــدارد ،چــون آشــکارا آزاد از ارزش و تحریــف نشــده اســت .بــرای
افــرادی کــه خــارج از شــبکة قدرت-برخــورداری قــرار دارنــد ایــن چشـمانداز جزئــی و محــدود ،دلیــل آن چیــزی

اســت کــه فمنیســتها آن را ســتمگری مینامنــد ( .)Walker,1998, Young,1900ســتمگری شــکلهای
مختلفــی دارد؛ ماننــد اســتثمار ،حاشــیهایکردن و طــرد .ایــن ویژگیهــا بــا کرامــت انســانی ناســازگارند؛ چــون
مانــع مطالبــة حقــوق از ســوی انســانها میشــوند ،آنهــا را نســبت ًا بیقــدرت ميســازند و از شــانس تعییــن

نیازهــای خویــش منــع میکننــد (.)Fraser,1987

)1. Temporary Aid for Needy Families (TANF
)2. Office of Management and Budget (OMB
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انسجام اجتماعی و وابستگی متقابل بشر

درمــورد امنیــت ســالمندان ،حمایــت از کرامــت انســانی مســتلزم حفــظ ارزشهــای مســکوتماندة انســجام

اجتماعــی و وابســتگی متقابــل بشــر اســت .در فضایــی کــه بيشــتر بــر حفــظ اســتقالل شــخصی تأکیــد

ن اجتماعــی یــادآوري ميكنــد کــه هريــك از مــا مدیــون نس ـلهای گذشــته هســتیم« .اگــر
میشــود ،تأمی ـ 
هیچکــس و هیــچ جامع ـهای مســئول رفــاه مــا نبــود» مــا اص ـ ً
ا وجــود نداشــتیم« ،حتــی اگــر فقــط بــرای
زندگــی خــود ارزش قائــل باشــیم ،بایــد در برابــر کســانی کــه ایــن زندگــی را ممکــن ســاختهاند تعهــد داشــته

باشــیم و آنهــا را ارزشــمند بشــماریم» ( .)Callahan,1981, p.77چنیــن پیوندهایــی «بــا شــهود اخالقــی ،فهم

ـاری رابطــة متقابــل ارتبــاط دارنــد ،یعنــی آن چیزهایــی کــه بخشــی از جامعــة
متعــارف اجتماعــی و مفهــوم اجبـ ِ
مدنــی هســتند» ( .)Wolfe,1989, p.101همچنیــن نشــاندهندة دیدگاههــای در حــال ظهــور فمنیســت درباره

ـی خــود و ناگزیــری تعهــدات غیرانتخابــی هســتند (MacKenzie
اســتقالل نســبی افــراد ،ریشـههای اجتماعـ ِ

.)& Stoljar,2000; Bauer,1994

پیوندهایــی ماننــد الزامهــای اجتماعــی و رابط ـ ه متقابــل ،شــیوههایی بــرای کســب اطمینــان از ایــن مهــم

هســتند کــه مــا کــودکان نس ـلهای بعــدی را بهگون ـهای تربیــت کنیــم کــه معنــی عدالــت را درک کننــد یــا
ن اجتماعــی ایــن
بياموزنــد کــه معنــای تعهــد و پیمــان چیســت ()Bauer,1994; Elshtain,1995؛ بنابرایــن تأمیـ 

نکتــة مهــم را بــه رســمیت میشناســد کــه مــا بهواســطة زندگیهایمــان بهناچــار بــه دیگــران متصــل هســتیم
و بــدون یــاری نسـلهای گذشــته نمیتوانســتیم رشــد کنیــم و بــه انســانی بالــغ بــدل شــویم (.)Wolfe,1989
انســجام اجتماعــی «یــک شــرط ضــروری بــرای شــکوفایی زندگــی ذهنــی اســت» .برخــاف اندیش ـههای
اخالقــی اخیــری کــه مــا بــه آن بــاور داریــم ،بهطورکلــی ،نــوع بشــر موجــودی اســت کــه از نظــر اجتماعــی

بســیار مقیــد اســت ،تــا حــد زیــادی بهگون ـهای اجتماعــی شــکلگرفته و بــه شــکل اجتماعــی پــرورش یافتــه
اســت (.)Anjos,1994, p.139

در جامعــة معاصــر آمریکایــی کــه بــر فردگرایــی ذرهگرایانــه تأکیــد میشــود ،کمتــر بهصــورت عمومــی

از انســجام اجتماعــی و وابســتگی متقابــل اجتماعــی ســخن گفتــه میشــود ،امــا پژوهشهایــی در حــوزه
روانشناســی اخالقــی و دیگــر حوزههــا از بســیاری از احساســات اخالقــی ژرف مــا کــه تقویتکننــده اهمیــت

امــر اجتماعــی هســتند ،حمایــت میکننــد .بــدون بیــان آشــکار ایــن ارزشهــا در جامعــه ،بــا فقــدان چســب

ی کــه افــراد را در قالــب یــک جامعــه بــه هــم متصــل کنــد مواجــه میشــویم؛ بــا ایــن حــال ،بهنــدرت
اجتماعـ 
ـی برنامــة تأمیــن اجتماعــی را میپذیریــم ،و بنابرایــن نمیتوانیــم راجــع بــه زیانهایــی کــه
اهــداف اجتماعـ ِ
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ممکــن اســت در صــورت تباهــی آن اهــداف رخ دهــد گفتوگوهایــی آگاهانــه را ترویــج دهیــم .هرچنــد تأمیـن

ی بهخوبــی کار
ل گرفتــه اســت ،آن ســازمانهای تأمیــن اجتماعــ 
اجتماعــی برحســب یــک قــرارداد شــک 
میکننــد کــه بهطورکلــی بــر مفهــوم رابطــة متقابــل مبتنــی باشــند .اگرچــه الــزام اجتماعــی و رابط ـ ةمتقاب ـل

اجتماعــی ،همــواره بهصــورت آگاهانــه انتخــاب نشــدهاند ،امــا بــرای تــداوم یــک جامعــة عادالنــه ضــروری

هســتند ( .)Baier,1994ایــن واقعیــت کــه هریــک از مــا بــه ایــن نظــام حقبیمــه پرداخــت میکنیــم و ســپس
ـل رابط ـهای ضمنــی بــا نس ـلهای بعــدی مزایایــی دریافــت کنیــم ،دغدغــة اخالقــی
انتظــار داریــم کــه از ق َِبـ ِ
رابطــة متقابــل را تقویــت میکنــد .ایــن مبحــث شایســتة توجــه بیشــتری اســت .چنیــن پیوندهایــی صرف ـ ًا

پیشــامدی نیســتند ،آنهــا از نظــر اخالقــی قابلاحتــرام و ضروریانــد.

پیشــنهادهای اخیــر بــرای خصوصیســازی برنامــة تأمیــن اجتماعــی در بســیاری از زمینههــا بــا انتقــاد مواجه
نســلی شــکلگرفته در نظــام کنونــی را عمیقــ ًا بــه چالــش میکشــند .بــه نظــر
شــدهاند ،امــا معاهــدة بین
ِ

میرســد ایــن درک اخالقــی بــرای زمانــی طوالنــی وجــود داشــته اســت کــه اگــر افــراد در طــی زندگیشــان
بــه وظایــف خویــش احتــرام بگذارنــد ،جامعــه نســبت بــه آنهــا تعهداتــی دارد .برنامــة تأمیــن اجتماعــی بازتــاب
ایــن تعهــدات اســت .آمیتــای اتزیونــی )۲۰۰۵(1اشــاره میکنــد «انــکار یــا تضعیــف شــدید ایــن تعهــدات موجــب

برانگیختــن حــس بیعدالتــی و بیانصافــی میشــود .درســت ماننــد زمانــی کــه متوجــه میشــویم کــه یــک
بنــگاه خصوصــی بیمــه ،در هنگامیکــه بیمهگــذاران آن بیمــار شــدهاند ،بیمهنامــه را لغــو کــرده اســت ،یــا

هنگامیکــه شــرایط بیمهنامــه را بهصــورت یکجانبــه یــا بهصــورت عطــف بــه ماســبق تغییــر داده اســت»
(.)p.39

حتــی بــه بیانــی فردگرایانــه ،تأمیــن اجتماعــی نشــاندهندة تالشــی جمعــی اســت کــه مارتیــن کالــی

2

( )1991آن را بهمثابــه انتظــارات و مطالباتــی توصیــف میکنــد کــه از نظــر اخالقــی همبســتهاند ( )p.276و
ـال رســم ًا تصویبشــده ،نســلی را بــه نســل دیگــر متصــل میکننــد .بدینترتیــب،
در قالــب یــک نظــام انتقـ ِ
ن اجتماعــی آن چیــزی را میآفرینــد کــه مارتیــن کالــی شــهروند اجتماعــی مینامــد .شــهروندی اجتماعــی
تأمیـ 
ـت بــرآوردن معیــاری مشــخص درگذشــته ،در حــال
بــر تعهــدات اجتماعــی داللــت دارد؛ فــرد بــا کســب فضیلـ ِ

حاضــر میتوانــد منابــع اجتماعــی را مطالبــه کنــد .تمــام نســلهای بعــدی چنیــن مطالبــهای دارنــد .بــرای

اینکــه ایــن مطالبــه بهطــور عملــی پاســخ بگیــرد ،وجــود یــک معاهــدة بیننســلی ،آشــکار باشــد یــا پنهــان
1. Amitai Etzioni
2. Martin Kohli
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ضــرورت دارد .ایــن شــهروند اجتماعــی «ادعایــی مشــروع مبنــی بــر پیوســتگی و تــداوم دورههــای زندگـیاش

دارد» ( .)Kohli, 1991, p. 286واژة کاربــردی در اینجــا ،واژة پیوســتگی و تــداوم اســت.

ترکیــب چنیــن مطالبههایــی بــا خدمــات کافــی(و نــه برابــ ِر) تأمیــن اجتماعــی ،تالشــی بــرای تحقــق

بخشــیدن بــه دو مفهــوم عدالــت اســت .1 :عدالــت شایستهســاالرانه ،یعنــی حــق کسبشــده از طریــق کارکــردن
ـن ســالخوردگان
کــه همــگان بایــد فرصــت پیگیــری آن را داشــته باشــند .2 .حــق تحــت حمایــت قرارگرفتـ ِ

آســیبپذیرتر .ایــن نظــام بهصــورت غیرمســتقیم ،از طریــق اعطــای امکانــات اساســی -اگرچــه نهچنــدان

مکفــی -بــه افــراد بــرای معــاش ،طــی پیونــددادن آنهــا بــا گذشــته ،اســتقالل فــردی را تقویــت میکنــد.
ی از کرامــت انســانی حمایــت میکننــد (مارگالیــت .)۱۹۹۶ ،همانطــور کــه تجربــه
چنیــن انتقالهــاي نقــد 
نشــان داده اســت ،واکنــش ایاالتمتحــده بــه وضعیــت شــهروندان ســالمند خویــش ،مبتنــی بــر مفروضــات

هنجــاری مختلــف و متناقضــی اســت کــه نشــاندهندة وجــود رویکردهایــی جایگزیــن دربــارة هنجارهــای

وابســتگی متقابلانــد.

ی کــه ریســک در زندگــی قریبالوقــوع اســت ،تســهیم
برنامــة تأمیــن اجتماعــی ،اجــازه میدهــد کــه هنگامـ 

ـن بازنشســتة خویــش ،بــه
ریســک انجــام شــود و بــا کمــک بــه نس ـلهای جوانتــر بــرای تأمینمالــی والدیـ ِ

پایــداری نســلها در طــی زمــان کمــک میکنــد .بــرای فهــم اینکــه افزایــش بیشازحــد مســئولیتهای
خانــواده چــه نتایــج بالقــوه آســیبزایی را متوجــه نس ـلهای آینــده میکنــد ،کافــی اســت «اقتصــاد خانــواده»

در قــرن  ۱۹و اواخــر قــرن بیســتم  20را بــه یــاد آوریــم ( .)Haber &Gratton, 1994رکــود بــزرگ موجــب

تأکیــد مجــدد بــر چیــزی شــد کــه خانوادههــای طبقــة متوســط و طبقــة کارگــر از آن آگاه بودنــد :اینکــه
اقتصــاد خانــواده نمیتوانــد فشــار بیپایــان را تحمــل کنــد ( .)Haber &Gratton, 1994امــروزه در شــرایطی
کــه درآمــد متوســط یــک فــرد بالــغ جــوان از درآمــد متوســط چنیــن فــردی در ســی ســال پیــش کمتــر اســت

( ،)Herbert,2007او بــرای کمــک مالــی بــه والدیــن خــود یــا پدربزرگهــا و مادربزرگهایــش تحــت فشــار
شــدیدی قــرار خواهــد گرفــت .برنامــة تأمیــن اجتماعــی از تــرس نسـلهای ســالخوردهتر دربــارة اینکــه نکنــد

بــاری بــر دوش فرزنــدان خــود باشــند میکاهــد و مشــارکت مســتمر نس ـلهای بعــدی را تســهیل میکنــد.

بدینترتیــب موجــب میشــود پذیــرش کنونــی متقابلبــودن و همبســتهبودن نســلها و عمــل در ایــن
راســتا تقویــت شــود .همچنیــن ،ایــن برنامــه دردســرهای شــکلگیری روابــط نامتقــارن -بهدلیــل افزایــش نیــاز
والدیــن بــه فرزنــدان -را تخفیــف میدهــد.
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بنابرایــن برنامــة تأمیــن اجتماعــی در حفــظ وابســتگی متقابــل و انســجام اجتماعــی نقــش بــازی میکنــد.

چرخــة عــادی زندگــی کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه ایجــاد و حفــظ آن کمــک میکنــد ،بــه افــرادی کــه
اغلــب در وضعیــت ســامتی نســبت ًا مناســبی هســتند و دوران بازنشســتگی را ســپری میکننــد ،ایــن اجــازه را

میدهــد کــه بــه شــیوههایی در جامعــه مشــارکت داشــته باشــند کــه معمــو ًال بــرای والدیــن شــاغل جــوان

امکانپذیــر نیســت؛ البتــه اگــر مزایــا مبتنــیبــر نیــاز بــود ،بازهــم ممکــن بــود بــه چنیــن اهدافــی دســت یابیــم،
امــا احتمــال ایــن امــر بــه دو دلیــل کمتــر اســت .نخســت اینکــه حــس امنیتــی کــه بــا پرداختهــای اســتحقاقی
ســن-محور ایجــاد میشــود ،بــه فــرد آزادی میبخشــد و میتوانــد او را بــه پیگیــری منافــع بهطوراجتماعــی

ایجادشــدة خویــش برانگیزانــد .دوم اینکــه همــواره ایــن ریســک وجــود دارد کــه برنامههــای مبتنــی بــر آزمــون
وســع ،کارکــردن را بــرای افــراد تندرســت الزامــی كنــد ،بــدون اینکــه درمــورد تعــداد یــا کیفیــت مشــاغل در

دســترس دغدغــه داشــته باشــند .بدینترتیــب از طریــق اقدامــات دیگــر ،ممکــن اســت امــکان مشــارکت در

خیــر اجتماعــی کاهــش یابــد؛ درحالیکــه نابرابــری درآمــدی میــان افــراد تندرســت و افــراد دارای مشــکل
ســامتی تشــدید شــود.

برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــا ایــن ارزشهــای واال نمیگــذارد ســالمندان ،ازکارافتــادگان و فرزنــدان و بیوههای

بازمانــده ،تحــت انقیــاد قانونگــذاران و بوروکراتهایــی قــرار گیرنــد کــه درمــورد سیاسـتهای رفــاه اجتماعــی

تصمیمگیــری میکننــد .همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،اینکــه افــراد بــدون تحقیــر شــدن ،حقــوق خــود
را در ایــن برنامــه مطالبــه کننــد ممکــن میشــود؛ زیــرا مطالبــه مســتلزم ایــن نیســت کــه تحــت انقیــاد قــدرت
قــرار بگیرنــد .ایــن تعهــد جمعــی فقــر ســالمندان را کاهــش میدهــد و دســتاوردی بــزرگ در نیمــة قــرن

گذشــته بــه شــمار مـیرود .شــوتس و بیندســتاک ،)۲۰۰۶( 1بــا بیــان مناســب خویــش بــه مــا هشــدار میدهنــد
کــه «بــدون چنیــن تعهــدات مســتحکمی ،ســالهای طالیــی میتواننــد بهآســانی بــدل بــه ســالهای ســیاه
شــوند» ( .)p.7هریــک از مــا بایــد قــادر باشــد کــه بــر ایــن معنــای اخالقــی و ایــن تعهــد بــه آینــده تکیــه کنــد.

غریبههــای ناشــناس بایــد بتواننــد ایــن تعهــد عمومــی را برپــا نگــه دارنــد و بــه جــای فردگرایــی کــه در جامعــه

آمریکایــی رواج یافتــه اســت ،بپذیرنــد کــه مــا در جهانــی دارای وابســتگی متقابــل زندگــی میکنیــم کــه در آن
موفقیتهــا و شکس ـتهایمان هرگــز صرف ـ ًا متعلــق بــه خودمــان نیســت(.)Robertson, 1997, p. 446

1. Schultz and Binstock
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برابری جنسیتی

ـادآوری تلــخ و گواهــی بــر اشــتباهبودن ایــن فرضیــة نئولیبــرال اســت کــه
منزلــت اقتصــادی کنونــی زنــان ،یـ
ْ

بــازار ،فــرد و خانــواده میتواننــد مســئول امنیــت افــراد ســالمند باشــند .ایــن جملــه طعنهآمیــز اســت؛ زیــرا

در حــال حاضــر کــه مــن ایــن متــن را مینویســم ،بــازار پرنوســان اســت و زیانهــا چشــمگیرند ،امــا حتــی
در غیــاب ایــن نوســانهای مالــی کــه پیوســته موجــب نابــودی پساندازهــا میشــوند ،چگونــه فــردی کــه

در حــال بزرگکــردن دو یــا ســه فرزنــد اســت بــا کمتــر از  ۵۰هــزار دالر در ســال ،قــادر خواهــد بــود حــدود
 ۱۷تــا  ۲۵درص ـ ِد درآمــدش را از زمانــی کــه  ۲۱ســاله اســت پسانــداز کنــد تــا بــرای اندکــی آســایش در
زمــان بازنشســتگیاش کافــی باشــد؟ درحالیکــه ایــن مبلــغ درآمــد ،مثالــی بســیار باالتــر از خــط فقــر اســت

( .)Polivka & Longino, 2006کســی کــه نزدیــک خــط فقــر باشــد ،همــواره در ریســک از دســتدادن
مســکن یــا ناتوانــی در پرداخــت اجــاره و حفــظ اعتبــار و آبــروی خــود در محلــه اســت و بهرغــم بهرهمنــدی از
برنامــة مدیکــر نمیتوانــد هزینههــای مراقبتهــای پزشــکیاش را پرداخــت کنــد یــا از بودجــة غذایــی خــود

میکاهــد و هیــچ منبعــی بــرای گــذران شایســتة اوقــات فراغــت خــود نــدارد .ایــن آمارهــای خشــک و خالــی،
ـالمندی شایســته را
نمیتوانــد رنجهــای طاقتفرســای بســیاری از افــراد را بــه تصویــر بکشــد و رتوریــک سـ
ِ

بــه ســخره میگیــرد (.)Holstein, Unpub., 2007

توانایــی مــا در تحقــق اهــداف و در تحمــل نامالیمــات زندگــی در دوران کهنســالی ،بــه اواســط زندگــی

بســتگی دارد کــه تــا حــد زیــادی ریشــة ســاختاری دارد .مــا برخــاف میــل خویــش ،کنتــرل اندکی بــر بــازار کا ِر
ـادی خانــواده داریــم .درنتیجــه ،امتیــازات و محرومیتهــا بــا گذشــت زمــان انباشــت
جنسیتیشــده و انتظــارات عـ ِ

میشــوند ( .)Crystal & Shea, 1990; O’Rand,1996; Dannefer; 2003امــروزه مــا ایدئولــوژی نئولیبــرال
را نیــز بــه عواملــی کــه گریختــن از محدودیتهــای ســاختاری را دشــوار میســازند افزودهایــم .بحرانهــای

امــروزة بازارهــا میتواننــد اوضــاع را بــرای کســانی کــه هیـچگاه از بــازار بهخوبــی منتفــع نشــدهاند بدتــر كنــد

و تعــداد کســانی را کــه از شکس ـتهای بــازار آســیب دیدهانــد افزایــش دهــد.

افــزون بــر ایــن ،همانطــور کــه در فصلهــای دیگــر ایــن کتــاب بــه تفصیــل شــرح داده شــده اســت ،چرخــة

عــادی زندگــی کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه ایجــاد آن کمــک کــرده اســت ،از تجربههــای زنــان چیــزی

نمیگویــد .مســئولیتهای زنــان در قبــال ســامت و رفــاه فرزنــدان ،نوههــا ،والدیــن پیــر و همســران بــه معنــای
تفــاوت تجربههــای آنــان بــا تجربههــای مــردان اســت .اگرچــه زنــان ممکــن اســت ایــن مســئولیتها را ارج

نهنــد (و همچنیــن ممکــن اســت از بابــت آن رنجــور شــوند و احســاس آنهــا ترکیبــی از غــرور بابــت انجــامدادن
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ایــن مســئولیتها و رنجهــای ناشــی از آن باشــد) ،ایــن مســئولیتها از اســاس غیرانتخابیانــد و بهشــکل

مســتقیم بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی مرتبــط هســتند .دورههــای توقــف و انقطــاع از کار ،چــه پیشبینیشــده

باشــند و چــه پیشبینینشــده ،بــر میــزان مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی تأثیــر میگذارنــد .هرچــه تعــداد
ســالهایی کــه یــک زن کار نمیکنــد بیشــتر باشــد ،میــزان مزایایــی کــه او هنــگام بازنشســتگی دریافــت میکنــد
کمتــر خواهــد بــود .ایــن جریمــه ممکــن اســت بــرای زنانــی کــه بــا مــردی کــه در کل دوران زندگــی پردرآمــد

اســت ،ازدواج میکننــد و ازدواج آنهــا تــداوم مییابــد مهــم نباشــد ،امــا در جامعـهای کــه از هــر دو ازدواج یکــی بــه

طــاق میانجامــد ،ایــن الگــو بیــش از پیــش معنــی خــود را از دســت میدهــد .حتــی قانــون خانــواده و مرخصــی

پزشــکی 1کــه بســیار ســتوده شــد و ارزشــمند تلقــی شــد ،پیامدهــای بلندمــدت انقطــاع از کار را در نظــر نمیگیــرد.
بــرای دســتیابی بــه برابــری جنســیتی ،بازاندیشــی کلــی در بیمــة اجتماعــی ضــروری خواهــد بــود.
چالشهای معاصر برای بیمة اجتماعی

بیمــة اجتماعــی طــی ســالها تغییــر کــرده اســت و چالشهــای معاصــر متفــاوت هســتند .ایــن چالشهــا
بســیار سیاســی و ایدئولوژیــک بــه شــمار ميآينــد .ذهنیتــی کــه همهچیــز را بحرانــی میبینــد ،اجــازه

ـی وجــود بحــران ،اجــازة انجــام
میدهــد اقداماتــی انجــام شــود کــه ممکــن اســت بــدون توجیـ ِه ناشــی از تلقـ ِ
نیابنــد ،ایــن ذهنیــت درواقــع ایــن نــوع اقدامهــا را تقویــت میکنــد .ایــن ذهنیــت را میتــوان بهمثابــه

ی در نظــر گرفــت کــه بــه الگوهــای معیــن مســئولیتها و
مذاکــرة مجــدد دربــارة شــناختهای اخالقــ 

پاســخگوییها نســبت بــه ســالمندان در طــول  ۵۰ســال گذشــته شــکل دادهانــد .اگرچــه سیاســتمداران اندکــی
آشــکارا بــه ایــن برنامــه حملــه کردهانــد ،حملههــای غیرمســتقیم و حملههــای مبتنــی بــر «دادة واقعــی»

2

رایــج هســتند .حملههــای غیرمســتقیم در اوایــل دهــه  ۱۹۸۰آغــاز و بــا اصطــاح «برابــری بیننســلی»

بیــانشــدند .ایــن تهمــت ،بســیار گســتاخانه و از قــرار معلــوم مبتنــی بــر شــواهدی بیچونوچــرا بــود کــه
نشــان مـیداد ســالمندان دیگــر فقیرتریــن قشــر جامعــة آمریــکا نیســتند ،امــا هیچگونــه شــواهد قانعکننــدهای
وجــود نــدارد کــه برنامههــای پرداخــت اســتحقاقی بــرای ســالمندان ،چــه بــه شــکل دقیــق و چــه بــه شــکل
اســتعاری ،کــودکان نســل کنونــی و آینــده را بــه گــروگان گرفتــه باشــد (& Williamson, McNamara,

 .)Howling, 2003بــه هــر روی ،اســتداللهایی کــه آتــش ایدئولــوژی محافظهکارانــی را کــه داشــتند قــدرت
1. Family and Medical Leave Act of 1993
2. Fact
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میگرفتنــد شــعلهورتر ميكــرد ،راه را بــرای جنــگ علیــه ســالمندان گشــود .ایــن محافظــهکاران کــه بــر
کشــور چنــگ انداختهانــد ،در کشــاکش شکســتهای مــدام کســبوکارها و سیاســت عمومــی ایســتادگی

ـی کنونــی ،نــرخ فقــر ســالمندان آمریکایــی هنــوز در میــان کشــورهای ثروتمنــد
میکننــد .بهرغــم رونـ ِد کاهشـ ِ
در باالتریــن حــد قــرار دارد ( .)Smeeding & Sullivan, 1998, cited in Myles & Quadagno, 1999درصــد

کمــی از ســالمندان آمریــکا ثروتمندنــد یــا حتــی بــه ثروتمندبــودن نزدیــک هســتند؛ بــرای مثــال سـهچهارم
دریافتکننــدگان برنامــة مدیکــر درآمــدی زیــر  ۲۵هــزار دالر در ســال دارنــد.

کوشــش تعمــدی بــرای نفاقافکنــدن میــان ســالمندان و جوانــان بدیــن شــکل ،بــه ســود هیچکــدام از

ایــن دو گــروه نیســت .برنامههــای پرداخــت اســتحقاقی بــرای هــر دو گــروه ســالمندان و جوانــان اهمیــت

دارد و میتواننــد بهدرســتی بهمثابــه سیاســتهای خانــواده توصیــف شــوند (.)Schultz & Binstock, 2006
منصفانهتریــن راه بــرای تعییــن مجــدد ســقف درآمــدی ســالمندان دارای درآمــد دردســترس کالن ،ایــن اســت
کــه از تمامــی افــراد پردرآمــد بــا یــک نــرخ فزاینــده مالیــات اخــذ شــود .ایــن مالیــات بــر درآمــد کــه بــه

نوســانات درآمــدی فــرد حســاس اســت ،از افــراد ســالمندی کــه ممکــن اســت بهدلیــل بیمــاری وحشــتناک یــا

هزینههــای مراقبــت بلندمــدت ،درآمدشــان کاهــش ناگهانــی بســیاری یافتــه باشــد حمایــت میکنــد .درواقــع
اگــر مــا بــه ســمت برنامههــای نیاز-محــور ،کــه حامیــان «برابــری بیننســلی» از آن طرفــداری میکننــد،

حرکــت کنیــم ،محتملتریــن ســناریوی سیاســی ایــن اســت کــه همــه خواهنــد باخــت (بــرای بحــث بیشــتر
دربــاره آزمــون وســع ادامــة متــن را ببینیــد) .امــروزه در ایاالتمتحــده ،در شــرایطی کــه تالشهایــی بــرای

فســخ سیاســتهای مبتنــی بــر تفکیــک ســنی انجــام میشــود ،نگرشهــای رایــج قانونگــذاران حاکــی از

وضعیــت متضررشــدن تمــام گروههــای ســنی اســت؛ درحالیکــه در یــک محیــط سیاســی دیگــر ایــن امــر
ممکــن نبــود رخ بدهــد ( .)Hudson, 2007ایــن نســل از ســالمندان بــا امــور مختلفــی ماننــد موفقیــت برنامــة

تأمیــن اجتماعــی ،پسانــداز ،ســرمایهگذاری ،سرشــت کار در دورة رکــود بــزرگ و رونــق اقتصــادی پــس از

جنــگ جهانــی دوم مواجــه شــدند.

پیشــنهاد خصوصیســازی ایــن نظــام بهطورکلــی یــا جزئــی و حرکــت بــه ســمت برنامههــای مبتنــی بــر

آزمــون وســع ،بســیار ناگهانــی و شــدید بــوده اســت .خصوصیســازی با ایــن گفتار بیان شــده اســت :نجــاتدادن

برنامــة تأمیــن اجتماعــی در عیــن افزایــش بــازده فــردی .خصوصیســازی ،بخشــی از دســتورکار بزرگتــری اســت

کــه میخواهــد مســئولیت جمعــی در قبــال رفــاه اقتصــادی در ســن بازنشســتگی را نابــود کنــد (Holstein,
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 .)unpubافــزون بــر ایــن ،موضــع نئولیبــرال ،ریشــههای ســاختاری نابرابــری اجتماعــی را انــکار میکنــد و

بهجــای آن فــرض میکنــد افــراد آزادنــد تــا دربــارة زندگــی خودشــان تصمیمگیــری کننــد؛ بهویــژه دربــارة
پساندازهــا و سرمایهگذاریهایشــان .حتــی اگــر آن افــراد از قابلیــت چنیــن تصمیمگیریهایــی برخــوردار
بــوده و منابــع الزم را داشــته باشــند ،خصوصیســازی نمیتوانــد بــرای افــراد آســیبپذیری کــه از ســرمایة

الزم بــرای بیمههــای خصوصــی بیبهرهانــد ،کســانی کــه از ســرمایهگذاری ســردر نمیآورنــد و کســانی کــه

در هنــگام ســرمایهگذاری بســیار محتــاط عمــل میکننــد ،کاری بکنــد ( .)Hardy, 2000خصوصیســازی ایــن
امــر را نمیپذیــرد کــه «کســانی کــه نمیتواننــد طــی ســالهای اندکــی کــه بایــد ســرمایه کســب کننــد و

بخشــی از آن را بــرای آینــده ســرمایهگذاری کننــد ،بهطــور مؤثــر بــا دیگــران رقابــت کننــد در زمــان ســالمندی
بــا مشــکالت بســیاری روبـهرو خواهنــد شــد» (.)Baars, 2006, p. 31

تغییراتــی کــه ســنی را کــه در آن یــک فــرد میتوانــد مزایــای کامــل را کســب كنــد و کل مزایــا را

کاهــش دهــد بــه تأخیــر میانــدازد ،کمتــر رادیکالانــد .ایــن تغییــرات مبتنــی بــر ایــن اســتدالل هســتند کــه
آمریکاییهــا ســالمتر از گذشــتهاند و بازنشســتگی نســل بیشزایــی میتوانــد پایــداری مالــی ایــن نظــام را

دشــوار كنــد .ایــن بحــث ،اصالحاتــی را پیشــنهاد میدهــد کــه بیماریهــای بســیاری از ســالمندان آمریــکا
را نادیــده میانــگارد و نیــز ایــن واقعیــت را نادیــده میانــگارد کــه کســبوکارهای آمریــکا نمیتواننــد یــا

نمیخواهنــد از زندگــی کاری مســتمر کارکنــان ســالمند خویــش حمایــت کننــد .بــه تأخیــر انداختــن ســنی که در
آن فــرد ممکــن اســت مزایــای کامــل را کســب کنــد بــه ســود نظــام دســتمزد تمــام میشــود ،حتــی هنگامــی

کــه نســبتبه ســامتی بهتــر بعضــی ســالمندان امــروز بیتفــاوت نباشــد .ایــن تغییرهــای برنامــة تأمیــن
اجتماعــی ،بــا از بیــن بــردن جذابیــت بازنشســتگی و کاســتن از امکانــات آن بــرای بســیاری از افــراد بهویــژه
بــرای زنــان ،کارگرانــی را کــه قب ـ ً
ا از رقابــت کاری مســتثنا بودنــد بــه بــازار رقابتــی کار وارد میکنــد .چــون
زنــان منابــع درآمــدی جایگزیــن کمتــری نســبت بــه مــردان دارنــد ،فشــار بیشــتری را هنــگام ادامـهدادن کار در

هــر شــغلی کــه بــه آن دسترســی داشــته باشــند متحمــل میشــوند؛ بنابرایــن ایــن جابهجاییهــا بــه برابــری
جنســیتی کمــک نمیکنــد.

اکنــون دســتورکار سیاســی تحــت ســلطة ایدههایــی اســت کــه مســئولیت فــردی را واال و متعالــی

میشــمارند (بــرای بافتــار اجتماعــی و اقتصــادی بزرگتــری کــه افــراد در آن رشــد میکننــد و بــه ســالمندی
میرســند انــدک اهمیتــی قائلانــد) و در ایــن ایدههــا دغدغههــای جمعــی ،بیــش از دغدغههــای فــردی ،یــا
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دس ـتکم همانــدازة آن ،بــا بیتفاوتــی فزاینــدهای روبهروســت .بافتارگرایــی بــه ایــن نکتــه اذعــان دارد کــه

مــا میتوانیــم بــه اهــداف مهــم انســانی بــه نحــو متفاوتــی دســت یابیــم و موقعیــت تاریخــی و سیاســی اســت

کــه گزینههــای اخالقــی در دســترس مــا بــرای پیشبــردن ایــن اهــداف را شــکل داده و تحــت شــعاع قــرار
میدهــد .مــن ترجیــح میدهــم از چشــمانداز یــک نظریــة انتقــادی بهــره ببــرم کــه تعامــات هنجــاری و
اخالقــی مــا را بــر بافتــار اجتماعــی و تاریخــی مشــخصی مبتنــی میكنــد ( .)Young, 1990, p. 5بــرای فهــم (و

قضــاوت) اخالقــی مناســب ،بایــد قــادر باشــیم آثــار ایــن فهــم و قضــاوت را بــرای زندگــی واقعــی پیشبینــی و
تجســم کنیــم .همچنیــن بایــد دلمشــغول ایــن امــر باشــیم که مــردم چگونــه تحــت تأثیــر عملکردهای سیاســی
و اجتماعــی قــرار میگیرنــد و آنهــا را میفهمنــد .بــر ایــن اســاس دولــت بایــد شــرایطی را تضمیــن کنــد کــه
در آن شــهروندان بتواننــد واقع ـ ًا انتخــاب کننــد کــه از کدامیــک از انــواع زندگــی خــوب حمایــت میکننــد.
در شــرایطی کــه تضمیــن اندکــی وجــود دارد کــه برنامههــای طراحیشــده بــرای خدمتدهــی بــه

فقیرترینهــای جامعــه ،درواقــع اهــداف سیاس ـیای ماننــد متوازنکــردن بودجــه یــا کاهــش مالیــات نداشــته

باشــند ،برنامههــای مبتنــی بــر آزمــون وســع ،واکنــش مناســبی بــه فقــر نیســتند .برنامههــای مبتنــی بــر آزمــون

وســع ســالمندان را ملــزم میســازد در زمانــی کــه بیشــتر آن چیــزی را کــه در جامعــة آمریکایــی ارزشــمند تلقــی
میشــود از دســت دادهانــد ،بــه نگهبانــان منابــع ایــن برنامههــا «اثبــات» کننــد کــه شایســتة دریافــت مزایــا
هســتند .آنهــا بایــد بــا بســیاری از اولویتهایــی کــه در هزینهکــرد منابــع عمومــی وجــود دارد رقابــت کننــد،
آن هــم در دورة صرفهجویــی ســختگیرانه کــه برخــی آن را «عشــق ســختگیرانه» 1نامیدهانــد.

همچنیــن بایــد ابعــاد مهــم نــژادی و جنســیتی را در نظــر گرفــت .کســانی کــه در شــرایط رقابتــی فــوق

زن رنگینپوســت باشــند .ایــن امــر یکــی
قــرار خواهنــد گرفــت ،احتمــال بســیار باالیــی دارد کــه زن و بهویــژه ِ

دیگــر از مشــکالت مهــم درمــورد عدالــت اســت .در اواخــر قــرن نوزدهــم پژوهشــگر انگلیســی ،چارلــز بــوث
مطالعــة گســتردهای درمــورد فقــر انجــام داد .او دریافــت احســاس شــخصی کــه قانونـ ًا مســتحق دریافــت پولــی
2

اســت و آن را دریافــت میکنــد بــا احســاس شــخصی کــه بــا اظهــار اعســار 3بــرای دریافــت مزایایــی درخواســت

میدهــد متفــاوت اســت .شــخص دوم ممکــن اســت مزایــا را دریافــت کنــد یــا دریافــت آن بــه تعویــق افتــد،
یــا حتــی آن را دریافــت نکنــد و نیــز ممکــن اســت براســاس منافــع عمومــی ،شــک و تردیدهــای اولیــه و

 :Tough Love .1ترویج رفاه فرد ،بهویژه فرد معتاد ،کودک یا مجرم با اعمال محدودیتهای خاص بر او (مترجمان).

2. Charles Booth
3. in forma pauperis
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پرسوجوهــای بعــدی ،دریافــت مزایــا را کنتــرل کننــد تــا از سوءاســتفادة افــراد جلوگیــری شــود (Quoted in

 .)Goodin, 1985, pp. 37–38ایــن مقایســه میــان مزایــای کســی کــه قانونـ ًا مســتحق دریافــت اســت و کســی
کــه بایــد براســاس فقــر بــرای دریافــت مزایــا درخواســت دهــد تــا بــه امــروز ادامــه داشــته اســت .ســالمندان

مشــتاقانه مزایــای بیمــة اجتماعــی را میپذیرنــد ،امــا اغلــب بــا بیمیلــی بــرای مزایــای مبتنــی بــر آزمــون

وســع ماننــد مدیکیــد تقاضــا میدهنــد؛ بهویــژه اگــر ایــن امــر بــه معنــای بازرســی عمومــی از منابــع مالــی فــرد
بــه «بهــای» واجدشــرایط شــدن بــرای دریافــت مزایــای مدیکیــد باشــد.

افــزون بــر اینهــا ،نمیتوانیــم مطمئــن باشــیم کــه رهبــران سیاســی آینــده ،خــو ِد ســالمندان کمدرآمــد

را مســئول درآمــد اندکشــان تلقــی نکننــد .ســرزنشکردن نقطــة مخالــف کرامــت انســانی و همبســتگی
اجتماعــی اســت؛ راهبــردی کــه در قلمــرو سیاســی آمریــکا ناشــناخته نیســت .برنامههــای مبتنــی بــر آزمــون
وســع نمیتواننــد تضمیــن کننــد کــه درخواس ـتهای افــراد رد نشــود؛ بنابرایــن ایــن برنامههــا نمیتواننــد از

کرامــت انســانی کــه مبتنــی بــر تشــخیص افــراد مســتحق دریافــت مزایاســت حمایــت کننــد .افــزون بــر ایــن،

ن تضعیفشــدة تشــابه میــان آمریکاییهــای
برنامههــای مبتنــی بــر آزمــون وســع ،حتــی احســاس هماکنــو 
دارای زمینههــای 1بهشــدت متفــاوت را بیشــتر تضعیــف میکنــد .احتمــال نــدارد کــه ایــن برنامههــا بتواننــد
ـروض متــن حاضــر ،یعنــی کرامــت انســانی و برابــری جنســیتی حمایــت کننــد.
ـن مفـ ِ
از دو ارزش اخالقــی بنیادیـ ِ

همانطــور کــه آشــکار اســت ،نیازهــا ،مفاهیمــیمتغیــر هســتند؛ بهطوریکــه انتظــارات از دریافتکننــدگان
مزایــای عمومــی بســیار باالســت .برعکــس ،مزایایــی کــه پرداختهــای اســتحقاقی ســن-محور ارائــه میکننــد
مســتلزم تعیینکــردن نیــاز افــراد بهصــورت علنــی نیســتند ،آن هــم در شــرایطی کــه قــدرت تعریــف فقــر و

نیازمنــدی در دســت دیگــران باشــد ( .)Elshtain,1995حتــی بــرای تعدیــل ایــن نــوع پیامدهــا نیــز نظــام مالیاتی
ابزارهــای بســیار عادالنهتــری دارد .افــزون بــر ایــن ،اگــر برنامههــای ســن-محور کــه نســبت ًا آســیبناپذیرند

بــر فقــرا متمرکــز میشــد ،احتمــال کمتــری میرفــت کــه تعــداد بیشــتری از ســالمندان فقیــر از آن برنامههــا
کمــک دریافــت کننــد ()Daniels, 1988, p. 10؛ بنابرایــن ایــن شــرایط کــه برخــی بیــش از آنچــه نیــاز دارنــد

دریافــت کننــد ،از شــرایطی کــه بســیاری از افــراد درحالیکــه فرصــت کمــی بــرای بهبــود وضعیــت خــود دارنــد،
درگیــر آینــدة نامشــخص خــود باشــند بهتــر اســت.

همچنیــن یــادآوری ایــن نکتــه مفیــد اســت کــه بیشــتر خســرانها در دور ه ســالمندی انباشــت میشــوند.

پنداشـتهای جدیــد دربــارة ســالمندی موفــق یــا مولــد نمیتوانــد وجــود ایــن واقعیــت را بــرای شــمار بســیاری
 .1منظور زمینههای قومی ،جنسیتی ،زبانی و ...است (مترجمان).
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از افــراد ســالمند رد کنــد .مــرگ همســر یــا یــک فرزنــد ،بیمــاری یــا ازکارافتادگــی ،شــانسهای کمــی را بــرای
فــرد ســالمند بهمنظــور جبــران خســرانها باقــی میگــذارد .پساندازهــا بهســرعت مصــرف میشــوند و

ذخایــر عاطفــی پايــان مييابنــد؛ بــا ایــن حــال اگــر برنامههــا از نــوع مبتنــی بــر آزمــون وســع باشــند ،فــرد
ســالمند مجبــور خواهــد بــود شایســتگی خــودش را بــرای دریافــت حمایــت عمومــی اثبــات کنــد .هنگامــیکــه
افــراد در ایــن وضعیــت ناتوانــی قــرار دارنــد ،نیازشــان بــه انســجام اجتماعــی بیشــتر اســت .برنامههــای مبتنــی

بــر آزمــون وســع نمیتواننــد پاســخگوی ایــن نیازهــا باشــند.

شــاید بــا تأکیــد بیشــتر بتــوان گفــت ایــن ارزشهــا ارزشهایــی هســتند کــه بیــش از جایگزینهــای

ـاص دیگــر موجــب پیشــرفت اخالقــی میشــوند؛ زیــرا از رفــاه انســان حمایــت میکننــد (Kekes, 1993,
خـ ِ

 .)pp. 160, 214تلقــی اهمیــت اخالقــی اساســی بــرای کرامــت انســانی و انســجام اجتماعــی ،مســتلزم حمایــت
از آن اســت؛ یعنــی پذیــرش اینکــه ایــن ارزشهــا امــور خیــر اخالقــی ارجمنــدی هســتند کــه از ارزشهــای

اقتصــادی یــا ارزشهــای بــازار برترنــد و نبایــد بــدون دالیلــی موجــه فــدا شــوند .در حــال حاضــر سیاسـتهای
فراگیــر و عمومــی ابــزار مهمــی بــرای حمایــت از کرامــت انســانی ســالمندان هســتند .همچنیــن ایــن نــوع

سیاس ـتها یــادآوری میکننــد کــه مــا مرهــون گذشــته و وامــدار آیندهایــم و در قبــال کســانی کــه در میــان
مــا آســیبپذیرتر هســتند مســئولیت داریــم .همچنیــن ایــن سیاسـتها خواهــان امــکان بیشــتری بــرای انجــام

اصالحاتــی هســتند کــه نســبت بــه زندگــی زنــان حســاس اســت .ایــن موضعگیــری بــه ایــن معنــی نیســت کــه

هرگونــه تعدیــل سیاســی غیرقابلپذیــرش اســت (اصالحاتــی قابلپذیــرش هســتند کــه ارزشهــای اساســی
تعریفشــده در بــاال را حفــظ کننــد) .بهویــژه ایــن نظــام میتوانــد بدتریــن ویژگیهــای واپسگــرای خــود را
از طریــق تأمیــن بودجــة عمومــی و افزایــش تصاعــدی مالیــاتبــر درآمــد از میــان بــردارد ،امــا در حــال حاضــر

چنیــن گزینههایــی بــه میــز هــم نزدیــک نمیشــوند ،حتــی اگــر قــرار باشــد روی میــز بــه حــال خــود رهــا
شــوند؛ چــه رســد بــه اینکــه گزینههــای جــدی روی میــز باشــند.

نتیجهگیری

اعتبارکــردن آن،
برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهرغــم تالشهــای اخیــر بــرای از مســیر خارجکــردن و بی
ِ

بهشــدت محبــوب اســت .همچنیــن ،ایــن برنامــه تاحــدودی ناکافــی اســت؛ زیــرا دوگانگــی ثــروت را تقویــت
میکنــد؛ دوگانگــیای کــه در طــی زندگــی فــرد رخ میدهــد و بــرای رســیدگیکردن بــه تغییراتــی کــه

در ســاختار خانــواده پدیــد میآیــد ناکافــی اســت (تغییراتــی ماننــد طــاق و خانوادههــای تــک والدینــی) امــا
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دســتکم بــه ســمت کفایــت حرکــت کــرده اســت .مقاومــت عمومــی در مقابــل تدابیــر خصوصیســازی،
نشــان میدهــد بیشــتر افــراد بــاور دارنــد کــه اهــداف ایــن برنامــه هــم پــر اهمیــت و هــمبهطــور معقــول
قابــل تحقــق هســتند .بــه نظــر میرســد در ایــن کشــور ،مــا بــاوری نســبت ًا یکپارچــه داريــم کــه فقــر و نبــود

ســامت در کهنســالی ،تهدیــدی اســت كــه بايــد بــه آن رســیدگی شــود (( .)Adapted from Baier, 1985این
نیازهــا بــر جوانــان نیــز فشــار م ـیآورد ،امــا تاکنــون در رســیدگی بــه آن شکســت خوردهایــم).

ـی کرامــت انســانی و برابــری
همینکــه بدانیــم اهــداف برنامــة تأمیــن اجتماعــی شــامل ارزشهــای اخالقـ ِ

جنســیتی اســت (ایــن ارزشهــا بــا برتردانســتن انســجام اجتماعــی نســبت بــه اســتقالل فــردی موضوعیــت
مییابنــد و حمایــت میشــوند) ،دیگــر بهدشــواری میتــوان از مباحثــی کــه مبتنــی بــر ســایر چارچوبهــا

هســتند ،ماننــد معیارهــای فایدهگرایانــة کارایــی و اثربخشــی دفــاع کــرد .چنیــن مباحثــی بهنــدرت شــامل ایــن
ارزشهــای اخالقــی غیــر قابلکمیســازی میشــوند .بــدون پرداختــن بــه نقدهــای گســتردهای کــه دربــارة

چنیــن اندیشــههایی 1وجــود دارد ( ،)Williams&Sen, 1982تنهــا میتــوان بــا اطمینــان گفــت کــه ایــن
اندیش ـهها بســیاری از آموزههــای روانشناســی اخالقــی دربــاره ارزشهــای انســانی و چگونگــی حمایــت ایــن

ارزشهــا از تمایــزات کیفــی ثــروت را نادیــده میانگارنــد ( .)Taylor, 1989مباحثــی کــه تنهــا بــر معیارهــای

فایدهگرایانــه مبتنــی باشــند ،نمیتواننــد از ایدههــای دموکراتیــک بســیاری محافظــت كننــد؛ ایدههایــی کــه
در آن همبســتگی روابــط بشــری امــری اساســی اســت و مفهــوم شــهروندی بــه معنــای مشــارکت فعاالنــه در

خیــر عمومــی اســت؛ بنابرایــن مباحــث کارایــی /اثربخشــی اهمیــت ارزشهــای اجتماعــی را بــه حاشــیه میبرنــد.
کارایــی تنهــا یکــی از ارزشهایــی اســت کــه بایــد هنــگام تصمیمگیــری دربــاره چگونگــی رســیدگی بــه نیازهــای
بشــر در نظــر گرفتــه شــود ،امــا نقشــی اساســی و ویــژه در سیاســتگذاریها ایفــا کــرده اســت .کمیســازی

ظاهــری ،تحلیــل اخالقــی را از تمــام چیزهایــی کــه بررســی آنهــا دشــوار اســت و ویژگیهایــی اساسـیاند مبــری
ميكنــد؛ یعنــی منحصربهفــرد بــودن چنیــن دیدگاههــای کمیگرایــی ،موجــب میشــود برخــی از گزینههــا
در میــان ســایر ارزشهــای اخالقــی رقیــب ،اصـ ً
ا بــه چشــم نیاینــد و پرابلماتیــک نشــوند (.)Amy, 1984, p. 587
ایــن موضعگیــری ،از پیچیدگــی تصمیمگیریهــای دموکراتیــک و مطالبــات اساســی شــهروندی طفــره مـیرود.

برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهتنهایــی نمیتوانــد حامــی ایدههــای دموکراتیکــی باشــد کــه متغیــر هســتند ،بلکــه

یــادآور تعهــدات اجتماعــی اســت و نشــان ميدهــد وابســتگی متقابــل بخشــی از وجــود بشــر اســت .افزون بــر این،
برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه فراهـمآوردن کاالی اجتماعــی کــه معمــو ًال اساسـیاش میپنداریــم کمــک میکنــد؛
 .1منظور اندیشههای فایدهگرایی و مانند آن است (مترجمان).
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البتــه میتــوان گفــت کــه از آنجــا کــه ایــن کاالی اجتماعــی ارزش بســیار زیــادی دارد ،بایــد دردســترس همــة

ـی مــا ،بهجــای اینکــه تنهــا هزینههــای مســتقیم را در نظــر بگیــرد،
شــهروندان باشــد و اگــر حســابداری اجتماعـ ِ
تمامیهزینههــای رفــاه اجتماعــی را در نظــر بگیــرد ،ممکــن اســت منابــع الزم بــرای فراهـمآوردن گســتردة ایــن

کاال را کشــف کنیــم .بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه نامحتمــل بــودن چنیــن ســناریویی ،عاقالنــه نیســت ســناریوی
قدیمــی (برنامــة تأمیــن اجتماعــی) را از میــان برداریــم؛ برنامـهای کــه همــه مایلانــد از آن بهرهمنــد شــوند.

پرسشهایی برای بحث

 .۱براســاس آنچــه هولســتین میگویــد ،نقــد کلیــدی بــر طرحهــای خصوصیســازی برنامــة تأمیــن اجتماعــی

چیست ؟

 .۲چــرا هولســتین اســتفاده از کارایی-اثربخشــی (تحلیــل هزینه-فایــده) را بهعنــوان تنهــا ابــزار تحلیــل

سیاســتها و ارزیابــی سیاســتها نقــد میکنــد؟

 .۳وابســتگی متقابــل و رابطــة متقابــل چیســت؟ برنامــة تأمیــن اجتماعــی چگونــه وابســتگی متقابــل را بــه
رســمیت میشــمارد ،بازتــاب میدهــد و چگونــه رابطــة متقابــل را الزامــی و از آن حمایــت میکنــد؟

 .۴هولســتین ،اســتدالل میکنــد کرامــت انســانی و برابــری جنســیتی ارزشهــای مهمــی بــرای تحلیــل نظــام
ن اجتماعــی و گزینههــای سیاســی آینــده هســتند .بــا اســتفاده از اینترنــت روزنامههــا و مجــات
کنونــی تأمیـ 
و بــدون اســتفاده از مجــات علمــی دانشــگاهی دســتکم دو مثــال از رویکردهــای مربــوط بــه تأمیــن
اجتماعــی را بیابیــد کــه مبتنــی بــر یکــی از ایــن دو ارزش یــا هــر دوی آنهــا باشــند .مثــال شــما میتوانــد

بهانــدازة پاراگرافــی از یــک عنــوان خبــری بزرگتــر یــا بهانــدازة یــک صفحــه آگهــی در یــک مجلــه باشــد.

 .۵بهصــورت گروهــی یکــی از مباحــث سیاســی جــاری را انتخــاب کنیــد و ارزشهــای متنوعــی را کــه

بــرای ارزیابــی ایــن سیاس ـتها و توجیــه تغییــرات آن اســتفاده میشــوند شناســایی کنیــد .دس ـتکم یکــی
از اعضــای گــروه بایــد از کارایــی /اثربخشــی بهعنــوان یــک ارزش اســتفاده کنــد و از طریــق آن بــه بحــث

بپــردازد .ارزشهــای دیگــری کــه میتوانیــد براســاس آنهــا بحــث کنیــد ،شــامل کرامــت انســانی و برابــری

جنســیتی ،حقــوق بشــر ،حقــوق شــهروندی ،حفــظ محیطزیســت ،قانونگرایــی و غیــره هســتند .یــک پوســتر

بســازید کــه ارزشهــای متنــوع مطرحشــده در ایــن بحــث سیاســی را نشــان دهــد و نیــز نشــان دهــد کــه چــه

گروههایــی از چــه ارزشهایــی بــرای پیشبــردن بحــث خــود اســتفاده کردهانــد.
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 .12افکار عمومی و بیمة اجتماعی در آمریکا
فی لوماکس کووک 1و مردیث ب .زاپلوسکی

2

نس ـلهای گوناگــون آمریــکا ،بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر بهمثابــه بخشــی از میــراث ایــن کشــور
میاندیشــند؛ برنامــهای کــه آنهــا در آن مشــارکت داشــت ه و والدیــن ،پدربزرگهــا و اجدادشــان بــر آن

ن اجتماعــی در  ۱۹۳۵و مدیکــر در ۱۹۶۵-در پاســخ
متکــی بودهانــد .هــر دو برنامــه از زمــان تصویب-تأمی ـ 
بــه نیازهــای در حــال تغییــر و زمانــة متغیــر ،بهتدریــج رشــد کــرد ه و در گذشــته از حمایــت عمومــی بســیاری
برخــوردار بودهانــد ( ،)Cook & Barrett, 1992;Page &Simmons, 2000امــا در ســالهای اخیــر ،منتقــدان

بهشــدت از ایــن برنامههــا انتقــاد كــرده و آنهــا را بهمثابــه ســرمایهگذاریهای نامناســب ،بــدون پایــداری

مالــی و مســتلزم اصــاح زیــر ســوال بردهانــد( .)Kotlikoff & Burns, 2004; Peterson, 2004طرفــداران
نیــز بهدرســتی و بــا قــدرت اســتدالل کردهانــد کــه ایــن برنامههــا ماننــد ســرمایهگذاریهای عالــی و دارای
پایــداری مالــی بــا تعدیلهایــی عاقالنــه و اصالحاتــی تدریجــی پایــدار میماننــد (Marmor & Mashaw,

.)2006; Baker & Weisbrot, 1999

در ســطح نخبگانــی ،مباحــث راجــع بــه ایــن برنامههــا از سیاســت وفــاق ،کــه در آن حمایتــی گســترده و
ی نســبت ًا کمــی وجــود داشــت ،بــه ســمت آنچــه میتوانــد سیاســت عدموفــاق نامیــده شــود
تفــاوت عقیــده ِ
حرکــت کــرد ،در سیاســت عدموفــاق اختــاف بــاال گرفــت و رتوریــک سیاســی بســیار شــدیدی دربــارة وضعیــت
ایــن برنامههــا پدیــد آمــد ( ،)Oberlander, 2003; Cook, 2005امــا باورهــای عمومــی در اینبــاره چگونــه

بــود؟

مفســران سیاســی ،ســخنگویان گروههــای ذینفــع و سیاســتمداران ،بــه ترویــج رتوریــک بحــران دربــارة

ایــن برنامههــا میپرداختنــد و ادعــا میکردنــد کــه ایــن دیــدگاه عمــوم مــردم اســت ،امــا ادعاهــای آنهــا
معمــو ًال اشــتباه بــود ( .)Cook, Barabas, & Page, 2002هنگامــیکــه مباحــث مربــوط بــه ایــن برنامههــا
احتمــال دارد ادامــه یابــد يــا زمانــي کــه پیشــنهادهای مختلفــی دربــارة اصــاح ایــن برنامههــا پیــش کشــیده

میشــود ،مفیــد اســت کــه یــک گام بــه عقــب برگردیــم و ارزیابــی کنیــم کــه باورهــای عمومــی دربــاره ایــن
دو برنامــه چــه موضعــی دارنــد و چــه اصالحاتــی را ترجیــح میدهنــد؛ اگــر اصـ ً
ا مایــل بــه اصالحــات باشــند.
هــدف ایــن فصــل همیــن اســت.

1. Fay Lomax Cook
2. Meredith B. Czaplewski
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معمــو ًال گفتــه میشــود کــه حمایــت عمومــی از برنامههــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر بــر دو محــور

باورهــای عمومــی مبتنــی اســت .۱ :بــاور بــه هــدف ایــن برنامههــا و تعهــد بــه آنهــا و  .۲بــاور بــه اینکــه

ایــن برنامههــا قــدرتمالــی کافــی دارنــد ( .)Marttila, 2005; Cook & Barrett, 1992بــا توجــه بــه ادعاهــای
موجــود دربــارة ورشکســتگی ایــن برنامههــا و مباحثــی کــه دربــارة پایانیافتــن ایــن برنامههــا در رســانههای

عمومــی وجــود دارد ،دو بــاور فــوق تــا چــه حــد کمرنــگ شــدهاند؟ پیشــنهادکنندگان اصــاح ایــن برنامههــا
مباحــث خــود را بــر ایــن اتهــام مبتنــی میکننــد کــه عمــوم مــردم دارنــد اعتمــاد خــود را بــه ایــن برنامههــا از

دســت میدهنــد و کاهــش اعتمــاد و اطمینــان عمومــی بــه ایــن برنامههــا موجــب کاهــش حمایــت عمومــی از
آنهــا خواهــد شــد كــه ایــن امــر نشــاندهندة از دســت رفتــن بــاور بــه اهــداف ایــن برنامههاســت .افــزون بــر
ایــن ،ادعــای ورشکســتگی نیــز کــه درخواس ـتهای حامیــان اصــاح برنامههــا را تقویــت میکنــد ،میتوانــد

ایــن بــاور عمومــی را تضعیــف کنــد کــه برنامههــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر قــدرتمالــی مناســبی دارنــد.
ایــن فصــل بــا اســتفاده از نظرســنجیهای عمومــی گســترده ،بــه بررســی ایــن امــر میپــردازد کــه عمــوم
مــردم چقــدر دارای دو بــاور یادشــده هســتند؛ یعنــی چقــدر بــه اهــداف ایــن برنامههــا و پایــداری مالــی آنهــا

بــاور دارنــد.

ارزیابــی باورهــای عمومــی دربــارة برنامههــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر بایــد بــا دقــت انجــام میشــد.

بایــد بــه آیتمهــای پیمایــش توجــه ویــژهای میشــد کــه طــی دورة زمانــی طوالنـیای بــه شــیوههای یکســان
یــا مشــابه نــگارش شــده باشــند .همانطــور کــه پژوهشــگران میداننــد نتایــج پیمایــش نســبت بــه چگونگــی

نــگارش پرس ـشها بســیار حســاس اســت؛ زیــرا حتــی یــک تفــاوت کوچــک در جملهبنــدی میتوانــد گاهــی

موجــب پاســخهای متفاوتــی شــود .آزمــون یکســانی یــا شــباهت پرســشهای نگارششــده در چندیــن

پیمایــش پیشــین ،اجــازه میدهــد گرایشهــا و الگوهــای واقعــی در باورهــای عمومــی شناســایی شــوند .در ایــن
فصــل چندیــن پیمایــش را مــرور میکنیــم کــه بهصــورت جداگانــه باورهــای عمومــی را بررســی کردهانــد.

ایــن مــرور نشــان میدهــد میــزان تعهــد افــراد بــه ایــن دو برنامــه هنــوز باالســت ،امــا آنهــا نگرانیهایــی

دربــاره وضعیــت مالــی ایــن برنامههــا دارنــد.
از سیاست وفاق به سیاست عدم وفاق

تــا اواســط دهــه  ،۱۹۹۰سیاس ـتهای مربــوط بــه برنامههــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر حاکــی از وجــود

وفــاق نســبی و حمایــت مشــورتی دو حــزب از تغییــرات فزاینــدة سیاسـتها بــود (Cook, 2005; Oberlander,
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 .)2003بــا پیــروزی بــزرگ جمهوریخواهــان در مجلــس در ســال  ،۱۹۹۴حملــه بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی
بــا ایــن ادعــا کــه قــدرتمالــی کافــی نــدارد و یــک ســرمایهگذاری مالــی غیرعقالنــی اســت آغــاز شــد .پــس
از آن منتقــدان ادعــا کردنــد کــه راه «نجــات» برنامــة تأمیــن اجتماعــی ایــن اســت کــه بــه مــردم اجــازه داده

شــود بخشــی از مالیــات بــر دســتمزدی را کــه بهعنــوان حقبیمــة ایــن برنامــه میپردازنــد یــا تمــام آن را،
در بــازار ســهام ســرمایهگذاری کننــد و از ایــن طریــق برنامــه تــا حــدی خصوصیســازی شــود؛ درحالیکــه
مدافعــان ایــن برنامــه اســتدالل میکردنــد کــه ایــن برنامــه «تقــدس» دارد و هرگونــه دس ـتکاری ویرانگــر

خواهــد بــود (.)Marmor & Mashaw, 2006

مباحــث اخیــر در اینبــاره ،در طــول دومیــن دورة ریاســت جمهــوری کلینتــون آغــاز شــد و در طــول

دومیــن دورة ریاســت جمهــوری بــوش بــه اوج رســید؛ یعنــی هنگامــی کــه رئیسجمهــور بــوش اصالحــات

ایــن برنامــه را بهعنــوان مهمتریــن موضــوع در دســتورکار سیاســی ملــی خویــش قــرار داد .او در پیــام ســاالنة

خــود 1در ســال  ،۲۰۰۵نظــام تأمیــن اجتماعــی را «ناپایــدار»« ،در بحــران» و «ورشکســته» خوانــد (Bush,

 .)2005همچنيــن از ضمیمهکــردن نظــام حســابهای خصوصــی بازنشســتگی بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی
طرفــداری کــرد کــه در آن کارگــران درصــد مشــخصی از حــق بیمههــای خــود را ســرمایهگذاری ميکننــد

ـی ایــن
(هیئــت منتخــب بــوش چهــار درصــد را پیشــنهاد کــرده بــود) .پیشــنهاد او بــرای خصوصیسـ ِ
ـازی جزئـ ِ
برنامــه در ســالهای  ۲۰۰۵و  ۲۰۰۶در مجلــس متوقــف مانــد ،امــا در ســال  ۲۰۰۸هــر شــش کاندیــدای

اولیــة جمهوریخواهــان بــرای ریاســت جمهــوری گفتنــد کــه از حســابهای خصوصــی حمایــت میکننــد.
هشــت رقیــب دموکــرات آنهــا نیــز مجموع ـهای از تغییــرات سیاســی را پیشــنهاد دادنــد كــه شــامل افزایــش

حــق بیمههــا بــرای کســانی کــه دســتمزد باالتــری میگیرنــد و افزایــش ســن واجدشــرایط بــودن بــرای ایــن
برنامــه بــود ( .)AssistGuide Information Services, 2007آشــکار اســت کــه بهدلیــل اختــاف بیــن رهبــری
احــزاب دموکــرات و جمهوریخــواه ایــن بحــث در آینــده نیــز مهــم باقــی خواهــد مانــد.

ماننــد برنامــة تأمیــن اجتماعــی ،سیاسـتهای مربــوط بــه برنامــة مدیکــر نیــز تــا اواســط دهــة  ۱۹۹۰حاکــی

از وجــود وفــاق و حمایــت مشــورتی دو حــزب دربــارة اصالحــات سیاســی عمــده و پذیــرش آشــکار ایــن ایــده

بــود کــه برنامــة مدیکــر بایــد بهعنــوان یــک برنامــة دولتــی فراگیــر عمــل کنــد ( ،)Oberlander, 2003امــا
ایــن وفــاق در ســال  ۱۹۹۴بهطــور ناگهانــی بــه هــم خــورد؛ یعنــی زمانــی کــه نخبــگان سیاســی درمــورد فهــم

فلســفة ایــن برنامــه تفاوتهایــی ایدئولوژیــک يافتنــد .ایــن اختالفنظــر در وهلــة نخســت بــا ایــن پرســش
1. State of the Union address
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پدیــد آمــد کــه آیــا مراقبتهــای درمانــی بایــد بهعنــوان کاالی بــازار در نظــر گرفتــه شــود یــا بایــد بهعنــوان
یــک نیــاز درمانــی معیــن در نظــر گرفتــه شــود ()Oliver, Lee, & Lipton, 2004؛ درحالیکــه در دهــة ۱۹۹۰

ایــن پذیــرش رایــج در میــان نخبــگان سیاســی وجــود داشــت کــه برنامــة مدیکــر نیازمنــد اصالحاتــی اســت

( ،)Marmor, 2000طرفــداران اصــاح مراقبتهــای درمانــی بــه دو جبهــة بازارگــرا 1و درمانگــرا 2تقســیم
شــده بودنــد ( .)Glied, 1997سیاس ـتهای اولیــه مدیكــر بــر مســائلی فنــی متمرکــز بودنــد کــه مربــوط بــه
مؤثرتریــن شــیوههای تأمیــن بودجــة ایــن برنامــه بــود؛ درحالیکــه ســاختار موجــود ایــن برنامــه پذیرفتــه شــده
بــود ،امــا دربــارة اهــداف اساســی مدیكــر و نقــش بــازار در خدماتدهــی بیمــة اجتماعــی پیکارهــای سیاســی

جدیــدی وجــود داشــت (.)Oberlander, 2003

اوبرلنــدر ،نشــان میدهــد کــه ترکیــب ســه عامــل موجــب عــدم وفــاق دربــاره برنامــة مدیکــر شــده اســت.

نخســت ،پــس از گزارشهایــی کــه در ســال  ۱۹۹۵بیــان داشــتند برنامــة مدیکــر تنهــا تــا هفــت ســال آینــده

تــوان پرداخــت بدهیهایــش را دارد پیشبینیهــای مربــوط بــه بحــران ایــن صنــدوق امانــی شــدت گرفــت.

دوم ،برنامــة حــزب جمهوریخــواه تحــت عنــوان قــرارداد بــا آمریــکا 3بــر کاهــش شــدید مصــارف بهمنظــور
متوازنکــردن بودجــه تأکیــد کــرد .ســوم ،بــا تبدیلشــدن طــرح مراقبتهــای مدیریتشــده 4بــه شــکل قالــب

بیمــه ،ماهیــت نظــام مراقبتهــای درمانــی در حــال تغییــر بــود ( .)Oberlander, 2003سیاســت عــدم وفــاق تــا
قــرن جدیــد ادامــه یافتــه و اصــاح مدیکــر را بــه موضوعــي داغ در مباحــث سیاســی بــدل میکنــد.

باورهــای عمومــی را بایــد درون بافتــار عــدم وفاقــی دیــد کــه طــی مباحــث سیاســی درمــورد آینــدة

برنامههــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر پدیــد آمــده اســت .آیــا عــدم وفــاق در ســطح نخبگانــی موجــب کاهــش

حمایــت عمومــی از ایــن برنامههــا شــده یــا حمایــت عمومــی چندپــاره شــده اســت؛ بهطوریکــه آنچــه
زمانــی «یــک مــردم» بــود ،اکنــون بــه «چنــد مــردم» تبدیــل شــده کــه براســاس تحــزب ،ایدئولــوژی و ســن

تقســیم شــدهاند؟ بــا توجــه بــه بخــش بعــد ،متــون اخیــر راجــع بــه پیدایــش چنیــن نفاقــی در میــان مــردم ،مــا
را برمیانگیزانــد کــه حمایــت از ایــن برنامههــا را بررســی کنیــم.

1. marketist
2. medicalist
3. Contract with America
4. Managed Care
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تحزب :جمهوریخواهان در برابر دموکراتها

زمانــی پنداشــته میشــد کــه احــزاب در آمریــکا در حــال افــول هســتند ،امــا دوبــاره جــان گرفتنــد و در چنــد
دهــة گذشــته بــه شــکل فزاینــدهای دوقطبــی شــدهاند ( .)Fiorina, 2002اگرچــه پژوهشــگران دربــارة ایــن

اختالفنظــر دارنــد کــه آیــا رفتــار نخبــگان یــا رفتــار رأیدهنــدگان در وهلــة اول ایــن دوقطبیشــدن فزاینــده
را بــه پیــش میرانــد ( .)Jacobson, 2000; Layman, Carsey, & Horowitz, 2006واقعیــت ایــن اســت کــه
در آغــاز قــرن بیســت و یکــم ،سیاسـتها ،سیاسـتهایی حزبــی هســتند و مــردم براســاس ترجیحــات حزبــی

خــود دوقطبــی شــدهاند.

ی مــردم و ایجــاد
ـدن فزاینــدة سیاســت ،موجــب شــده اســت هویــت حزبــی ،در تعییــن رأ 
ایــن دوقطبیشـ ِ

ترجیحــات سیاســی آنهــا بهعنــوان نیرویــي بســیار واقعــی عمــل کنــد .بارتلــز ( )۲۰۰۰بــا اســتفاده از دادههــای
ـی انتخابــات 1دریافــت کــه تعــداد پاسـخدهندگانی کــه ادعــا میکننــد «هویــت حزبــی قــوی» دارند،
پیمایــش ملـ ِ

در مقايســه بــا ســال  ۱۹۷۶افزایــش قابــل مالحظـهای یافتــه اســت .افــزون بــر ایــن ،نســبت بــه ســالهای اخیر،

�ی حزبـ�ی داشـ�ته اسـ�ت( (�Hether
هویـ�تحزبـ�ی ،تأثیـ�ر واقعـ�ی بیشـ�تری بـ�ر رفتـ�ار انتخاباتـ�ی و میـ�زان رأیدهـ ِ

 .)ington, 2001وجــود ایــن نیــروی محرکــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال  ۲۰۰۴بهشــدت احســاس
شــد؛ جایــی کــه میــزان مشــارکت رأیدهنــدگان حزبــی بیشــتر از میانگیــن انتخاباتهــای ســالهای ۱۹۷۲
تــا  ۲۰۰۰بــود و تقریبــ ًا در پاســخ بــه پرســشهای تمــام نظرســنجیها کــه بيــان ميكردنــد کــدام حــزب
میتوانــد بهتــر بــه مســائل سیاســی روز رســیدگی کنــد ،تفــاوت حزبــی قــوی وجــود داشــت .همچنیــن درمــورد
موافقــت بــا اینکــه چــه کســی رئیسجمهــور شــود ،تفاوتــی در حــدود  ۸۰درصــد میــان جمهوریخواهــان و

دموکراتهــا مشــاهده ميشــد (.)Jacobson, 2005

قطبیشــدن حزبــی ،کــه از طریــق صندوقهــای رأی بیــان میشــود ،تنهــا بــر پدیــدة انتخابــات تأثیــر

نمیگــذارد ،بلکــه ترجیحــات سیاســی را بیــش از پیــش متمایــز ميكنــد و ایــن امــر بــرای اهــداف پژوهــش مــا
بســیار اهمیــت دارد .از دهــة  ،۱۹۷۰افــراد بــه طــور چشـمگیری بیشــتر احتمــال دارد کــه تفــاوت میــان احــزاب
را درمــورد بســیاری از مســائل درک کننــد .تفــاوت میــان موضعگیــری دموکراتهــا و جمهوریخواهــان دربــارة

هفــت موضــوع سیاســی از هشــت موضــوع سیاســی رایــج ،2در دهــة  ۱۹۹۰و ســپس در دهههــای  ۱۹۸۰و ۱۹۷۰
1. National Election Studies (NES) survey

 .2ایــن موضوعــات کــه در مطالعــة انتخابــات ملــی بــه آنهــا اشــاره شــده اســت ،شــامل مراقبتهــای درمانــی ،حمایــت از مشــاغل تضمینشــده،
حقــوق شــهروندی ،یکپارچهســازی مــدارس بــا تضمیــن دولــت ،کمــک بــه آمریکاییهــای آفریقاییتبــار ،نقــش زن در جامعــه ،مســئلة مراســم
دعــا در مــدارس و مســئلة ســقط جنیــن هســتند.
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ـن همبســتگی بیــن موضعگیــری سیاســی و
بســیار جدیتــر شــد ( .)Brewer, 2005افــزون بــر ایــن ،میانگیـ ِ
هویــت حزبــی در هریــک از ایــن مســائل از ســال  ۱۹۷۲تــا ســال  ۲۰۰۴افزایــش یافتــه اســت (Abramowitz

 .)& Saunders, 2005همچنیــن ایــن پژوهــش دریافــت کــه میــزان پختگــی سیاســی 1افــراد در هــر ســطحی

کــه باشــد ،هویــت حزبــی ،موجــب افزایــش بــاور بــه فرصتهــای برابــر ،اعتمادبهنفــس و کاهــش نقــش دولــت
در قلمــرو رفــاه اجتماعــی میشــود ( .)Goren, 2004ایــن تفاوتهــای حزبــی درمــورد حمایــت از برنامههــای

تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر ،چقــدر تأثیرگذارنــد؟
ایدئولوژی :لیبرالها در برابر محافظهکاران

اگرچــه دانشــمندان علــوم سیاســی دریافتهانــد کــه ممکــن نیســت عمــوم مــردم در نظــام باورهــای خویــش

دارای ایدئولـ�وژی منسـ�جم و بیتناقضـ�ی باشـ�ند( (�Campbell, Converse, Miller, & Stokes, 1960; Con

 ،)verse, 1964; Zaller, 1992امــا شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد افــراد از ایدئولــوژی بهعنــوان
ابــزاری بــرای ایجــاد ترجیحــات سیاســی خــود اســتفاده میکننــد .درواقــع ،یافتــن جایــگاه خویــش در میــان

ایدئولوژیهــا میتوانــد بــه پیشبینــی ترجیحــات سیاســی کمــک کنــد ( )Jacoby, 1991و هنگامــی کــه

ایدئولــوژی بهعنــوان یــک پیشپذیــرش نمادیــن( 2یــا یــک موضعگیــری مؤثــر و پایــدار) تعریــف شــود،
ایســتارهای افــراد را بهخوبــی پیشبینــی میکنــد ( .)Sears, 1993پژوهشهــا نشــان دادنــد ایدئولــوژی

در شــکلدهی بــه ایســتارها نقــش مهمــی دارد (;Jacoby, 1994; Sears, Huddy, & Schaffer, 1986

)Lau, Brown, & Sears, 1978؛ نهتنهــا ایســتارهای مربــوط بــه مســائل سیاســی فــردی ،بلکــه ایســتارهای
متفــاوت قلمروهــای سیاســی بهشــدت متمایــز ()Jenkins-Smith, Mitchell, & Herron,2004

همچنیــن شــواهدی مبنــی بــر افزایــش اندیشــههای ایدئولوژیــک وجــود دارد .همانطــور کــه جاســت

( )2006میگویــد ،برخــي دانشــمندان در اعــام پایــان ایدئولــوژی بســیار شــتاب ورزیدهانــد .در عــوض ،سیاســت
نســبت بــه زمانــی کــه اندیشــمندان بــه نقــش ایدئولــوژی در ایجــاد ترجیحــات سیاســی افــراد تردیــد ورزیدنــد،
بســیار بیشــتر ایدئولوژیــک شــده اســت .جاســت ،بــه كمــك دادههــای پیمایــش ملــی انتخابــات دریافــت کــه

تــا ســال  ،۱۹۹۶س ـهچهارم پاس ـخدهندگان ،خــود را در مقیــاس دوقطبــی لیبرال/محافظ ـهکار جایابــی کردنــد

و پاســخهای آنــان ،دقــت ،پایــداری و انســجام قابــل قبولــی دارد .بــر ایــن اســاس هویتیابــی لیبــرال یــا
1. Political sophistication
2. Symbolic predisposition
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محافظ ـهکار دارای همبســتگیای بیــش از  0.90بــا تصمیــم رأیدهــی بــود ( .)Jost, 2006در اينجــا پرســش

ایــن اســت کــه آیــا تفاوتهــای ایدئولوژیــک در باورهــای عمومــی دربــارة برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر

مشــهود اســت؟ یعنــی آیــا میــزان دیدگاههــای لیبــرال یــا محافظـهکا ِر پاســخگویان ،رویکــرد آنهــا دربــارة ایــن

برنامههــا را تعییــن میکنــد؟

سن :جوانان در مقایسه با سالمندان

یکــی از پژوهشهایــی کــه ادبیــات موجــود دربــارة تفاوتهــای ســنی در باورهــای عمومــی را آزمــود،

دریافــت کــه ایســتارهای پاســخگویان جــوان و ســالمند دربــاره طیــف گســتردهای از مســائل سیاســی متفــاوت
اســت .مســائلی ماننـ ِد واکنــش تنبیهــی بــه جــرم ( ،)Payne,Gainey, Triplett,&Donner, 2004تأمینمالــی
آمــوزش و پــرورش ( ،)Tedin,Matlin,&Weinher, 2001سیاســت جبــران بیعدالتیهــای گذشــته نســبت

بــه اقلیتهــا ( ،)Gimpel,Morris,&Armstrong, 2004حقــوق همجنســگرایان (Delli Carpini & Keeter,

 ،)1996; Gimpel, Morris, & Armstrong, 2004ســقطجنین ( ،)Delli Carpini & Keeter, 1996نقــش
زنــان در جامعــه ( ،)Delli Carpini & Keeter, 1996و برنامههــای اجتماعــی بــرای فقــرا (& Schlesinger

.)Lee, 1994

بــا ایــن حــال در گذشــته ،هــم گــروه ســنی جوانــان و هــم گــروه ســنی ســالمندان از دو برنامــة تأمیــن

اجتماعــی و مدیکــر حمایــت کردنــد .براســاس پژوهشهــای اخیــر ،نهتنهــا جوانــان آمریکایــی از ایــن دو

برنامــه بســیار حمایــت میکننــد ( ،)Huddy, Jones, & Chard, 2001بلکــه همچنیــن میــزان حمایــت آنهــا از
افــراد مسـنتر بیشــتر اســت ( .)Campbell, 2003پژوهشهایــی کــه از دادههــای حاصــل از پیمایــش عمومــی

اجتماعــی در دهههــای  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰و ســال  ۲۰۰۰اســتفاده کردنــد ،دریافتنــد کــه جوانــان آمریکایــی ،نســبت
بــه مس ـنترها ،آشــکارا از افزایــش یــا حفــظ ســطح کنونــی مخــارج برنامــة تأمیــن اجتماعــی بیشــتر حمایــت
میکننــد (.)Hamil-Luker, 2001; Street & Cossman, 2006

بــا ایــن حــال مباحــث سیاســی چنــد ســال اخیــر ممکــن اســت حمایــت ژرف جوانــان از ایــن برنامههــا را

ـی اصالحــات مدیکــر در
تحــت تأثیــر قــرار داده باشــند .بــا وجــود تصویــب مــادة مربــوط بــه نســخههای دارویـ ِ

ســال  ۲۰۰۳و شکســت تالشهــای دولــت بــوش بــرای خصوصیســازی برنامــة تأمیــن اجتماعــی برخــاف

ـت رأیدهنــدگان در ســالهای  ۲۰۰۴و  ،۲۰۰۵هنــوز بحــث اصالحــات برنامههــای تأمیــن اجتماعــی و
خواسـ ِ
مدیکــر موضوعــی مهــم در عرصــة سیاســی باقــی مانــده اســت .مباحــث اخیــر بهشــدت بــر ایــن مســئله متمرکز
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شــدهاند کــه آیــا حــق بیمهپــردازان کنونــی در زمانــی کــه مســتحق دریافــت شــوند مزایــای خــود را دریافــت

خواهنــد کــرد یــا خیــر و در همیــن مســیر ایــن برنامههــا را اســیر بحــران و نیازمنــد اصــاح ترســیم میکننــد
( .)Baker & Weisbrot,1999; Jerit, 2006بســیاری از ایــن ادعاهــا رأیدهنــدگان جــوان را بهمثابــه کســانی

کــه هیــچ اعتمــادی بــه ایــن دو برنامــه ندارنــد از دیگــران متمایــز میکننــد؛ بهویــژه بيشــتر ادعــا میشــود کــه
احتمــا ًال بــاور جوانــان بــه یوفوهــا 1بیشــتر از بــاور آنهــا بــه دریافــت مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی در زمــان

بازنشستگیشــان اســت ( .)Cook, Barabas, & Page, 2002رئیسجمهــور بــوش در بســیاری از بیانیههــای
عمومـیاش اظهــار داشــت کــه تردیــد جوانــان بــه پایــداری نظــام تأمیــن اجتماعــی کنونــی تردیــدی صحیــح

اســت (.)Bush, 2006

براســاس پژوهــش جريــت )۲۰۰۶( 2و پیــج و ســیمونز )۲۰۰۰(3شــیوة ترســیم ایــن برنامههــا در رســانهها

ترویجدهنــدة احســاس وجــود بحــران در ذهــن افــراد اســت؛ رســانههایی کــه بهطــور خــاص آمریکاییهــای
جوانتــر را هــدف گرفتهانــد .در نمونــهاي گویــا از ایــن مــوارد ،طــی برنامــة مباحــث دموکراتیــک دربــارة
نیوهمپشــایر ،گرداننــدة بحــث ،مناظــره را بــا پرسشــی از کاندیداهــا دربــارة تأمیــن اجتماعــی آغــاز کــرد کــه در

آن آمارهــای هشــداردهندهای دربــارة «آینــدة ناخوشــایند تأمیــن اجتماعــی و مدیكــر بــه دلیــل مــوج فزاینــدة

نســل بیشزایــی» نقــل شــد و او یــادآور شــد کــه «بســیاری از جوانــان آمریکایــی بهوضــوح میپندارنــد کــه

هیچچیــزی بــرای آنهــا باقــی نخواهــد مانــد تــا امنیــت دوران سالمندیشــان را تضمیــن کنــد» (Stark,

 .)2008براســاس توصیفهــای رایــج و فزاینــدهای ماننــد توصیــف بــاال ،منطقــی اســت کــه بــا گذشــت زمــان
جوانــان کمتــر از ایــن برنامههــا حمایــت کننــد.
روش پژوهش

بــرای پاسـخگویی بــه پرسـشهای پژوهــش دربــارة قــدرت دو محــور اساســی باورهــای عمومــی دربــارة تأمین
اجتماعــی و مدیکر-بــاور و تعهــد بــه اهــداف ایــن برنامههــا و بــاور بــه اینکــه ایــن برنامههــا دارای تــوان

مالــی مناســبی هستند-جسـتوجویی در آرشــیو مرکــز پژوهشهــای راپــر 4انجــام داده و از راپــر اکســپرس و

 :UFOs .1موجودات زندة فرازمینی (مترجمان).

2. Jerit
3. Page and Simmons
4. Roper Center for Public Opinion Research
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آیپــول( 1تابعهــای جس ـتوجوی مرکــز راپــر) اســتفاده کردیــم .تمامــی پیمایشهــا بایــد مبتنــی بــر معیــار

مــا میبودنــد؛ یعنــی بایــد نمونههــای تصادفــی ملــی از افــراد  ۱۸ســال بــه بــاال را در برمیگرفتنــد .مــا

دریافتیــم کــه پیمایــش عمومــی اجتماعــی کــه در مرکــز افکارپژوهــی ملــی 2انجــام شــده بــود ،دسـتکم هــر
دو ســال یکبــار (و بیشــتر) پیمایشهایــی انجــام داده بــود کــه همگــی شــامل پرسشــی راجــع بــه ترجیحــات
پاســخگویان دربــارة مخــارج برنامــة تأمیــن اجتماعــی بودنــد .ایــن شــباهت بــه مــا اجــازه داد گرایشهــای
مربــوط بــه حمایــت از برنامــة تأمیــن اجتماعــی را در طــول زمــان ردیابــی کنیــم .بــرای آزمــودن حمایــت از

برنامــة تأمیــن اجتماعــی براســاس تحــزب ،ایدئولــوژی و ســن ،تحلیــل خــود را براســاس پیمایــش عمومــی

اجتماعــی ســال  ۲۰۰۶انجــام دادیــم.

درمــورد برنامــة مدیکــر نتوانســتیم مجموعــه پیمایشهایــی را بیابیــم کــه بهطــور یکســان دربــارة ترجیحات

مــردم درمــورد مخــارج برنامــه مدیكــر در طــول زمــان نظرســنجی کــرده باشــند؛ بنابرایــن مجبــور شــدیم بــر

پیمایشهــای مختلفــی اتــکا کنیــم کــه پرس ـشهای آنهــا جملهبنــدی مشــابهی بــرای ســنجش حمایــت از

برنامــة مدیکــر دارنــد .بهمنظــور یافتــن ایــن پیمایشهــا آرشــیو مرکــز راپــر را بــرای پرسـشهایی کــه شــامل

واژههــای مدیكــر همــراه بــا مخــارج یــا تأمینمالــی یــا حمایــت باشــد جس ـتوجو کردیــم تــا پرس ـشهای
ســازگار را بیابیــم .درنتيجــه بــه پرسـشهایی رســيديم کــه جملهبنــدی مشــابهی -اگرنــه یکســان -داشــت کــه

از پاس ـخدهندگان میپرســید آیــا مخــارج مدیكــر بایــد افزایــش يــا کاهــش یابــد یــا در ســطح کنونــی حفــظ
شو د .

بــرای آزمــون تأثیــر تحــزب ،ایدئولــوژی و ســن بــر حمایــت از برنامــه مدیکــر ،بــه یکــی از جدیدتریــن

پیمایشهــای جامــع دســت یافتیــم کــه دربــارة ترجیحــات افــراد درمــورد سیاس ـتهای مربــوط بــه برنامــة
مدیکــر بــود .ایــن پیمایــش را بنیــاد خانــواده کایــزر و دانشــکدة ســامت عمومــی هــاروارد در ســال  ۲۰۰۶بــا

عنــوان «دســتورکار مراقبتهــای درمانــی عمومــی بــرای کارزار انتخاباتــی جدیــد ریاســت جمهــوری و مجلــس»

انجــام دادنــد .بــرای یافتــن پرسـشهایی دربــارة دومیــن محــور حمایــت عمومــی -بــاور بــه اینکــه برنامههــای
تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر دارای تــوان مالــی مناســبی هســتند -آرشــیو مرکــز راپــر را بــرای عنــوان هریــک از

برنامههــا بــه همــراه واژههــای «معضــل» یــا «مســئله» یــا «بحــران» بــه عــاوة ســایر واژههایــی کــه در بــاال
گفتــه شــد جس ـتوجو کردیــم.

1. RoperExpress and iPoll
)2. National Opinion Research Center (NORC
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بررسی قدرت دو محور حمایت عمومی
حمایت از هدف برنامههای تأمین اجتماعی و مدیکر
برنامة تأمین اجتماعی

درمــورد محــور نخســت (بــاور بــه اهــداف برنامــة تأمیــن اجتماعــی و تعهــد بــه ایــن برنامــه) ،میــزان حمایــت چقدر
اســت؟ بــا اســتفاده از دادههــای پیمایــش عمومــی اجتماعــی ،مفهــوم تعهــد بــه هــدف برنامــة تأمیــن اجتماعــی را

بدیــن شــکل عملیاتــی کردیــم کــه آیــا مــا در حــال صــرف مخــارج مناســبی بــرای ایــن برنامه هســتیم یــا مخارج

صــورت گرفتــه بســیار انــدک هســتند .بهطــور خــاص ایــن پرســش در پیمایــش عمومــی اجتماعــی اینگونــه بــود:
مــا در ایــن کشــور بــا مســائل بســیاری روبـهرو هســتیم .امــکان نــدارد کــه هیچکــدام از آنها بهســادگی

یــا بــدون هزینــه حــل شــوند .مــن نــام بعضــی از ایــن مســائل را خواهــم بــرد و شــما دربــارة هریــک

بــه مــن بگوییــد کــه آیــا در حــال صــرف مخــارج زیــادی بــرای آن هســتیم یــا بســیار کمتــر از آنچــه

بایــد صــرف میکنیــم ،یــا بــه میزانــی کــه بایــد .آیــا مــا بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی در حــال صرف
مخــارج زیــادی هســتیم ،یــا بســیار کمتــر از آنچــه بایــد صــرف میکنیــم ،یــا بــه میزانــی کــه بایــد؟

بــا ایــن شــیوة عملیاتیکــردن دریافتیــم حمایــت جانانـهای از اهــداف برنامــة تأمیــن اجتماعــی وجود دارد (شــکل

 .)۱-12تــا ســال  ۱۹۸۴بیــش از  ۹۰درصــد پاس ـخدهندگان گــزارش دادنــد ایاالتمتحــده مبلــغ بســیار انــدک یــا
مناســبی را صــرف برنامــة تأمیــن اجتماعــی میکنــد .در ســال  ،۲۰۰۶آخریــن ســالی کــه ایــن پرســش پرســیده شــد

 ۹۵درصــد پاسـخدهندگان ترجیــح دادنــد کــه تأمینمالــی ایــن برنامــه حفــظ شــود یــا افزایــش پیــدا کنــد .هنگامــی
کــه مــا متغیــر حمایــت را جزئیتــر کردیــم و آســتانة آن را افزایــش دادیــم؛ بهطوریکــه تنهــا شــامل ایــن امــر باشــد

کــه آیــا آمریکاییهــا میپندارنــد کــه هزینــة بســیار اندکــی صــرف ایــن برنامــه میشــود ،دریافتیــم کــه اکثــر آنهــا
فکــر میکننــد بهانــدازة کافــی بــرای ایــن برنامــه هزینــه نمیشــود .همانطــور کــه در شــکل  1-12نشــان داده
شــده اســت ،در  ۱۴ســال از  ۱۶ســالی کــه تــا ســال  ۱۹۸۴ایــن پرســش مطــرح شــده اســت ،بيشــتر پاسـخدهندگان

گفتهانــد کــه میــزان هزینـهای کــه صــرف ایــن برنامــه میشــود بســیار انــدک اســت .دادههــای شــکل  1-12نشــان

میدهنــد کــه حمایــت کلــی از برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهشــدت باالســت ،امــا آیــا ایــن دادههــا نشــاندهندة کل
باورهــای عمومــی اســت ،یــا سیاســت عــدم وفــاق در دیــدگاه عمــوم دربــارة مخــارج ایــن برنامــه رخنــه میکنــد؛

بهطوریکــه تفاوتهــای برجســتهای میــان جمهوریخواهــان و دموکراتهــا ،محافظ ـهکاران و لیبرالهــا و جوانــان
و ســالمندان ایجــاد شــود؟ بــرای کشــف پاســخ مــا در جــدول  1-12مقولــة کلــی حمایــت را بــه ســه عامــل تقســيم

كرديــم کــه عمــوم مــردم را تفکیــک میکننــد :تحــزب ،ایدئولــوژی و ســن.
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ابتــدا تحــزب را بررســی میکنیــم تــا دريابيــم همانقــدر کــه برخــي دانشــمندان علــوم سیاســی پیشبینــی

میکننــد ،ســبب جدایــی و تفــاوت دیــدگاه مــردم میشــود؟ ممکــن اســت تفســیرکنندگان ایــن یافتههــا را
بهطــور متفاوتــی تفســیر کننــد .آنهــا ممکــن اســت درمــورد کمبــودن تفاوتهــا اســتدالل داشــته باشــند .بيشــتر

جمهوریخواهــان ،مســتقلها و دموکراتهــا فکــر میکننــد مبالغــی کــه صــرف برنامــة تأمیــن اجتماعــی
میشــود بســیار انــدک اســت و کمتــر از  ۱۰درص ـ ِد هــر یــک از ایــن گروههــا میگوینــد ایــن مخــارج بســیار

زیــاد اســت .افــزون بــر ایــن هنگامــی کــه هزینههایــی را کــه ایاالتمتحــده صــرف برنامــة تأمیــن اجتماعــی

میکنــد در دو مقولــة «بســیار انــدک» یــا «بــه میــزان مناســب» دســتهبندی کنیــم ،درمييابيــم  ۹۲درصــد

کســانی کــه خــود را جمهوریخــواه میداننــد ،از افزایــش یــا حفــظ ســطح کنونــی مخــارج تأمیــن اجتماعــی

حمایــت میکننــد .همچنيــن  ۹۵درصـ ِد کســانی کــه خــود را مســتقل میداننــد و  ۹۸درصـ ِد کســانی کــه خــود را
دموکــرات میداننــد چنیــن نظــری دارنــد.

شکل  .1-12حمایت از برنامة تأمیناجتماعی1984-2006 ،

منبــع :ایــن دادههــا از پیمایــش عمومــی اجتماعــی مرکــز افــکار ســنجی ملــی دريافــت شــده اســت .پرســش ایــن اســت كــه «مــا در ایــن کشــور
بــا مســائل بســیاری روبـهرو هســتیم ،امــکان نــدارد هیچکــدام از آنهــا بهســادگی یــا بــدون هزینــه حــل شــوند .مــن نــام بعضــی از ایــن مســائل
را خواهــم بــرد و شــما دربــارة هریــک بــه مــن بگوییــد کــه آیــا از نظــر شــما ،در حــال صــرف مخــارج زیــادی بــرای آن هســتیم یــا بســیار کمتــر
از آنچــه بایــد صــرف میکنیــم ،یــا بــه میزانــی کــه بایــد .آیــا مــا بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی در حــال صــرف مخــارج زیــادی هســتیم ،یــا
بســیار کمتــر از آنچــه بایــد صــرف میکنیــم ،یــا بــه میزانــی کــه بایــد؟» نکتــه :ایــن پرســش در پیمایشهــای ســالهای ،۱۹۹۷ ،۱۹۹۵ ،۱۹۹۲
 ۲۰۰۳ ،۲۰۰۱ ،۱۹۹۹و  ۲۰۰۵مطــرح نشــد .درصدهــا شــامل گزینــة نمیدانــم و دیگــر پاسـخهای اختیــاری نیســت.
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از طــرف دیگــر هنگامــی کــه دیــدگاه دموکراتهــا و جمهوریخواهــان را مقایســه میکنیــم کــه میپندارنــد

هزینــة بســیار کمــی صــرف ایــن برنامــه میشــود ،تفاوتهــای آشــکاری را میتــوان یافــت .دموکراتهــا ۱۶

درصــد بیــش از جمهوریخواهــان احتمــال دارد چنیــن ديدگاهــي داشــته باشــند .تفــاوت مشــابه ،امــا نهچنــدان
زیــادی نیــز ميــان دموکراتهــا و مســتقلها وجــود دارد .ایــن همــان تفکیــک و تمایــزی اســت کــه ادبیــات

پژوهشــی تحــزب ســبب میشــد انتظــارش را داشــته باشــیم .آیــا برخــی تفاوتهــای قابلتوجــه بــه ایــن
معناســت کــه بینــش مــا راجــع بــه نخســتین محــور حمایــت از برنامــة تأمیــن اجتماعــی مشــکلی دارد؟ بــه نظــر

مــا خیــر .بيشــتر جمهوریخواهــان و مســتقلهایی کــه نگفتــه بودنــد میــزان هزینههایــی کــه انجــام میشــود
بســیار انــدک اســت ،درســت همانهایــی بودنــد کــه اظهــار کــرده بودنــد میــزان هزینههــا حــدوداً مناســب
اســت .مــا ایــن پاس ـخها را نشــاندهندة تعهــد بــه ایــن برنامــه میدانیــم.

دومیــن عامــل تفکیــک و تمایــز در دیدگاههــا ایدئولــوژی اســت .لیبرالهــا و محافظـهکاران معمــو ًال دربــارة

طیفــی از مســائل بــا یکدیگــر اختالفنظــر دارنــد؛ از مجــازات اعــدام گرفتــه تــا اصالحــات نظــام رفــاه و

مراقبتهــای درمانــی فراگیــر؛ بنابرایــن مفســران ممکــن اســت انتظــار داشــته باشــند تفاوتهــای مشــابهی

درمــورد برنامههــای بیمــة اجتماعــی ماننــد تأمیــن اجتماعــی و مدیكــر وجــود داشــته باشــد .ماننــد قضیــة تحزب،

مفســران میتواننــد تفکیــک و تمایــز ایدئولوژیــک را نیــز بــه دو شــیوه ببیننــد .بيشــتر محافظـهکاران ،میانهروهــا
و لیبرالهــا بــاور دارنــد مخــارج صورتگرفتــه بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی بســیار انــدک اســت .هنگامــی
دو گــروه بســیار انــدک و حــدوداً مناســب را ترکیــب کنیــم ،میبینیــم  ۹۱درصــد محافظ ـهکاران ۹۷ ،درصــد
میانهروهــا و  ۹۷درصــد لیبرالهــا از افزایــش یــا حفــظ ســطح کنونــی مخــارج بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی

حمایــت میکننــد .ایــن اکثریــت نشــاندهندة تعهــدی عمیــق بــه اهــداف برنامــة تأمیــن اجتماعــی اســت..
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منبــع :پیمایــش عمومــی اجتماعــی مرکــز افــکار ســنجی ملــی .پرســش ایــن بــود« :مــا در ایــن کشــور با مســائل بســیاری روبـهرو هســتیم .امکان
نــدارد هیچکــدام از آنهــا بهســادگی یــا بــدون هزینــه حــل شــوند .مــن نــام بعضــی از ایــن مســائل را خواهــم بــرد و شــما دربــارة هریــک بــه
مــن بگوییــد کــه آیــا از نظــر شــما ،در حــال صــرف مخــارج زیــادی بــرای آن هســتیم یــا بســیار کمتــر از آنچــه بایــد صــرف میکنیــم ،یــا بــه
میزانــی کــه الزم اســت .آیــا مــا بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی در حــال صــرف مخــارج زیــادی هســتیم ،یــا بســیار کمتــر از آنچــه بایــد صــرف
میکنیــم ،یــا بــه میزانــی کــه بایــد؟» ،N=2804 .درصدهــا شــامل گزینــة نمیدانــم نیســت..
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ماننــد موضــوع تحــزب ،در اینجــا نیــز وقتــي اکثریتــی را کــه فکــر میکننــد میــزان مصــارف بــرای برنامــة

تأمیــن اجتماعــی بســیار انــدک بــوده اســت بررســی میکنیــم ،تفاوتهــا ظاهــر میشــوند .همانطــور کــه

انتظــار میرفــت لیبرالهــا بیــش از محافظـهکاران احتمــال دارد فکــر کننــد ایــن مصــارف بســیار انــدک اســت،
امــا بهطــور نســبت ًا شــگفتآوری میانهروهــا بیــش از هــر دوی محافظــهکاران و لیبرالهــا چنیــن دیدگاهــی
داشــتهاند؛ بنابرایــن کســانی کــه اســتدالل میکننــد باورهــای ایدئولوژیــک ،تفکیــک و تمایزهــا در سیاســت
اجتماعــی را پیشبینــی میکننــد ،دادههایــی بــرای دفــاع از ایــن اســتدالل دارنــد ،امــا در رابطــه بــا اهــداف
پژوهــش مــا ،اکثریتــی کــه میــزان مخــارج کنونــی را ترجیــح میدهــد یــا درمــورد بســیار انــدک بــودن آن

نگــران اســت ،نشــاندهندة تعهــد بــه ایــن برنامــه اســت.

درنهایــت ،تفاوتهــا براســاس ســن را بررســی میکنیــم .پنداشــت رایــج ايــن اســت کــه جوانــان در

مقايســه بــا ســالمندان ،کمتــر ممكــن اســت حامــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی باشــند؛ زیــرا آنهــا فکــر میکننــد
ایــن برنامــه تــا زمانــی کــه بــه ســن بازنشســتگی برســند باقــی نخواهــد مانــد .بــا توجــه بــه جــدول ،1-12

دادههــا ایــن پنداشــت رایــج را مــورد تردیــد قــرار میدهنــد .نهتنهــا اکثریــت تمــام گروههــای ســنی فکــر
میکننــد کــه مخــارج انجــام شــده بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی بســیار انــدک اســت ،بلکــه جوانــان  ۱۸تــا

 ۲۹ســاله بیــش از افــراد  ۶۵ســاله و باالتــر احتمــال دارد چنیــن بپندارنــد.

پنداشــت رایــج میتوانــد ادعــا کنــد کــه یکــی از یافتههــای جــدول  1-12از آن حمایــت میکنــد،

جوانتریــن گــروه ســنی بیــش از ســایر گروههــای ســنی معتقــد اســت هزینههــای بســیار زیــادی صــرف ایــن
برنامــه میشــود ،امــا ایــن تفــاوت انــدک اســت (تنهــا  ۸درص ـ ِد افــراد چنیــن دیدگاهــی دارنــد) .نکتــة مهــم
دیگــر ایــن اســت کــه  ۹۲درصـ ِد افــراد  ۱۸تــا  ۲۹ســاله از حفــظ یــا افزایــش ســطح کنونــی مصــارف برنامــة

تأمیــن اجتماعــی حمایــت میکننــد .بــه همیــن ترتيــب ۹۴ ،درصـ ِد افــراد  ۳۰تــا  ۴۹ســاله ۹۸ ،درصــد افــراد ۵۰

تــا  ۶۴ســاله و  ۹۷درصــد افــراد  ۶۵ســال بــه بــاال از حفــظ یــا افزایــش ســطح کنونــی مصــارف برنامــة تأمیــن
اجتماعــی حمایــت ميکننــد.

بهطورکلــی بــه نظــر میرســد کــه اگــر محــور نخســت حمایــت از برنامــة تأمیــن اجتماعــی را در نظــر

بگیریــم ،حمایــت عمومــی از ایــن برنامــه بهشــدت مــورد توافــق گروههــای مختلــف اســت .اگرچــه میــزان
تأثیــر ایــن ســه عامــل ،یعنــی تحــزب ،ایدئولــوژی و ســن در دیدگاههــای افــراد دربــارة اینکــه آیــا مخارجــی

ـی حمایــت
کــه بــرای تأمیــن اجتماعــی انجــام میشــود بســیار انــدک اســت یــا خیــر تفــاوت دارد ،الگــوی کلـ ِ
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افــراد از ایــن برنامــه براســاس هــر ســه عامــل بســیار مشــابه اســت .مــا در اینجــا تنهــا دادههــای ایــن عوامــل

را بــرای جدیدتریــن ســال یعنــی ســال  ۲۰۰۶گــزارش کردیــم ،امــا ایــن الگــو در گــذر زمــان از ســال ۱۹۸۴

تاکنــون ثابــت بــوده اســت.
مدیكر

هماننــد کاری کــه بــرای عملیاتیســازی دو مفهــوم بــاور بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی و تعهــد بــه اهــداف آن
انجــام دادیــم ،میــزان تعهــد بــه اهــداف برنامــة مدیکــر را بــا ســه عامــل حمایــت از افزایــش مخــارج ،حفــظ

مخــارج و کاهــش مخــارج میســنجیم .متأســفانه در ســالهاي  ۲۰۰۱ ،۱۹۹۷و  ۲۰۰۲نتوانســتیم پرســش
مشــابهی را در پیمایشهــا بيابيــم (در ایــن ســالها گــروه پژوهشــی پــو ،پرســیده بــود کــه «اگــر تعییــن
بودجــة دولــت فــدرال در امســال بــا شــما باشــد ،آیــا مخــارج در نظــر گرفتــه شــده بــرای برنامــة مدیکــر را

کاهــش میدهیــد یــا میــزان کنونــی آن را حفــظ میکنیــد؟») .در ســالهای دیگــر بیــن  ۱۹۸۴و  ،۲۰۰۶در
چهــار ســال پرس ـشهای مشــابه امــا نــه دقیق ـ ًا یکســانی یافتیــم (شــکل .)۲-12

هماننــد برنامــة تأمیــن اجتماعــی ،حمایــت عمومــی کلــی از مخــارج مدیکــر طی  ۲۰ســال گذشــته بهشــدت

بــاال بــود .جــز در دو ســال ،میــزان حمایــت عمومــی از افزایــش یــا حفــظ مخــارج کنونــی بــرای برنامــة مدیکــر
از  ۹۰درصــد پاییــن نیامــده بــود .حتــی در آن دو ســال یعنــی ســالهای  ۱۹۹۳و  ۱۹۹۷میــزان حمایــت عمومــی

بــاز هــم بــاال بــود ۷۶ :درصــد و  ۸۸درصــد .جدیدتریــن پیمایــش یعنــی پیمایــش ســال  ۲۰۰۶نشــان میدهــد

 ۹۱درص ـ ِد پاس ـخدهندگان ترجیــح میدهنــد مخــارج بــرای ایــن برنامــه در ســطح کنونــی حفــظ یــا افزایــش
یابــد .ایــن امــر نشــان میدهــد حمایــت مداومــی از ایــن برنامــه وجــود دارد .اگــر تنهــا بــه میــزان گزینــة

افزایــش مخــارج نــگاه کنیــم ،میبینیــمجــز یــک ســال ،در تمامــی ســالها ایــن میــزان  ۵۰درصــد یــا باالتــر
اســت کــه نشــان میدهــد آنهــا مایلانــد بودجــة فــدرال بــرای ایــن برنامــه افزایــش یابــد .تنهــا درصــد کمــی

از افــراد گفتهانــد کــه خواهــان کاهــش مخــارج ایــن برنامــه هســتند (میانگیــن کلــی تمامــی ســالها  ۷درصــد
بــود) .از ايــن ميــان ،ســال  ۱۹۹۳اســتثنا بــود کــه  ۲۰درصـ ِد افــراد گفتــه بودنــد مایلانــد مخــارج ایــن برنامــه
کاهــش یابــد ،امــا پرســش مطرحشــده اندکــی تفــاوت داشــت از پاســخگویان پرســیده شــده بــود «حتــی اگــر

مالیاتهــای پرداختــی شــما افزایــش یابــد» ،مخــارج دولــت فــدرال بــرای ایــن برنامــه بایــد بیشــتر شــود؟ بــا
وجــود ایــن شــرایط کــه مالیاتهــا ممکــن اســت افزایــش یابــد نیــز  ۶۱درص ـ ِد پاســخگویان خواســته بودنــد

مخــارج بیشــتری بــرای ایــن برنامــه انجــام شــود.
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آشــکار اســت کــه حمایــت از ایــن برنامــه بســیار زيــاد اســت ،امــا ایــن حمایــت عمومــی چقــدر مــورد توافــق

تمامــی گروههاســت؟ مــا بــا اســتفاده از پیمایــش ســال  ۲۰۰۶کــه بنیــاد خانوادگــی کایــزر و دانشــگاه ســامت
عمومــی هــاروارد انجــام دادنــد ،بــه بررســی ایــن امــر پرداختیــم کــه اگــر پاســخگویان بــه ســه گــروه حزبــی

ایدئولوژیــک و ســنی تفکیــک شــوند ،میــزان حمایــت آنهــا از برنامــة مدیکــر چــه تفاوتهایــی خواهــد داشــت.

از پاســخگویان پرســیده شــده بــود کــه «آیــا بهمنظــور کاهــش کســری بودجــة فــدرال ،ترجیــح میدهیــد نــرخ
رشــد مخــارج برنامــة مدیکــر کنــد شــود یــا خیــر؟» .شــایان ذکــر اســت کــه در ایــن نــوع پرســش ،مرتبطشــدن
کاهــش نــرخ رشــد مخــارج مدیکــر بــه کاهــش کســری بودجــه فــدرال ،مانــع ابــراز حمایــت از ایــن برنامــه

میشــود .در ایــن پرســش مــا پاس ـخهای مخالــف را نشــاندهندة حمایــت از اهــداف برنامــة مدیکــر در نظــر

گر فتیم .

از نظــر تحــزب ،تصویــب برنامــة مدیکــر بــه ســال  ۱۹۶۵برمیگــردد .ایــن تصویــب نشــانة پیــروزی

رئیسجمهــور دموکــرات لینــدون جانســون و مجلــس در اختیــار دموکراتهــا بــود کــه در ســال  ۱۹۶۴بــا

پیــروزی دموکراتهــا شــکل گرفتــه بــود ( ،)Marmor, 2000امــا برخــی علیرغــم وفــاق سیاســی کــه ســالها
دربــاره ایــن برنامــه وجــود داشــته اســت ،هنــوز آن را مســئلهای حزبــی میبیننــد .بــا افزایــش عــدم وفــاق و

اختالفنظــر دربــارة برنامــة مدیکــر ،در میــان مــردم چــه تفاوتهایــی میــان دموکراتهــا و جمهوریخواهــان
در میــزان حمایــت از ایــن برنامــه پدیــد آمــده اســت؟ جــدول  ۲-۱2تفــاوت در حمایــت از ایــن برنامــه را

ت حزبــی نشــان میدهــد .دموکراتهــا  ۱۳درصــد بیــش از جمهوریخواهــان احتمــال دارد کــه
براســاس هوی ـ 

بــا کاهــش بودجــة برنامــة مدیکــر مخالــف باشــند ،امــا قضیــة مهمتــر ایــن اســت کــه بيشــتر دموکراتهــا،

مســتقلها و جمهوریخواهــان ،حمایــت زيــادي از ایــن برنامــه دارنــد .میــزان ایــن حمایــت بــرای دموکراتهــا
 ۷۹درصــد ،بــرای مســتقلها  ۷۸درصــد و بــرای جمهوریخواهــان  ۶۶درصــد اســت.

درمــورد ایدئولــوژی نیــز داســتان همیــن اســت .اگرچــه در مقایســه بــا جمهوریخواهــان ،درصــد بیشــتری از

لیبرالهــا و مســتقلها بــا کاهــش بودجــه برنامــه مخالفــت دارنــد ،بيشــتر گروههــا بــه ایــن برنامــه بــاور دارنــد

و متعهدنــد ۸۰ .درصــد کســانی کــه خــود را لیبــرال میداننــد ۷۶ ،درصــد افــرادي کــه خــود را میانـهرو میداننــد
و  ۶۸درصــد آنهايــي کــه خــود را محافظـهکار میداننــد بــا کاهــش مخــارج ایــن برنامــه مخالــف هســتند..
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شکل  .۲-۱2حمایت از مدیکر1984-2006 ،

منبــع :از آنجــا كــه مجموعــة یکپارچـهای از پیمایشهــا بــه دســت نيامــد كــه از عمــوم مــردم آمریــکا دربــارة ترجیحاتشــان درمــورد مخــارج برنامة
مدیکــر نظرســنجی یکدســتی انجــام داده باشــند ،بــه ناچــار بــر پیمایشهــای مختلفــی تکیــه كرديــم کــه پرس ـشهای آنهــا جملهبندیهــای
مشــابهی بــرای ســنجش حمایــت از ایــن برنامــه داشــت .ایــن پرس ـشها ،ســالهای انجــام پیمایشهــا و روششناســی هریــک از پیمایشهــا
را ذکــر میکنیــم.
در پیمایــش ســال  ،۱۹۸۴پرســش ایــن بــود كــه «آیــا مخــارج فــدرال بــرای برنامــه بایــد افزایــش یابــد ،کاهــش یابــد یــا در مقــدار کنونــی باقــی
بمانــد؟» (.)Source: National Election Study, 9/5/84–84/5/1;N = 1,989
در پیمایــش ســال  ،۱۹۹۰پرســش ایــن بــود كــه «شــما فکــر میکنیــد امســال مخــارج فــدرال بــرای هریــک از گزینههــای زیــر بایــد افزایــش
یابــد ،کاهــش یابــد یــا در مقــدار کنونــی باقــی بمانــد؟ ....مدیكــر»

(.)Source: Marist College Institute for Public Opinion,1/29/90–1/31/90; N = 1,044
در پیمایــش ســال  ۱۹۹۳پرســش ایــن بــود كــه «بیاییــد دقایقــی دربــارة مخــارج دولــت در برنامههــای مختلــف صحبــت کنیــم .مــن بــرای شــما
فهرســتي از برنامههــا میخوانــم .درمــورد هــر برنامــه بــه مــن بگوییــد کــه بــه بــاور شــما دولــت فــدرال بایــد مخــارج آن را کاهــش دهــد (حتــی
در صــورت افزایــش مالیــات پرداختــی شــما)؟...مدیكر»(.)Source: Wirthlin Group, 12/5/93–129/93; N = 1,013
در پیمایــش ســال  ۱۹۹۷پرســش ایــن بــود كــه «اگــر امســال شــما بودجــة فــدرال را تعییــن میکردیــد ،آیــا مصــارف مدیكــر را افزایــش میدادیــد،
کاهــش میدادیــد یــا در مقــدار کنونــی حفــظ ميکردیــد؟»(.)Source: Pew Research Group,5/15/97–5/18/97; N = 1,228
در پیمایــش ســال  ۲۰۰۱پرســش ایــن بــود كــه «اگــر امســال شــما بودجــة دولــت فــدرال را تعییــن میکردیــد ،آیــا مخــارج برنامــه را افزایــش
میدادیــد ،کاهــش میدادیــد یــا در مقــدار کنونــی حفــظ میکردیــد؟»( .)Source: Pew Research Group, 4/18/01–4/22/01; N = 1,202
در پیمایــش ســال  ۲۰۰۲پرســش ایــن بــود كــه «اگــر امســال شــما بودجــة دولــت فــدرال را تعییــن میکردیــد ،آیــا مخــارج برنامــه را افزایــش
میدادیــد ،کاهــش میدادیــد یــا در مقــدار کنونــی حفــظ میکردیــد؟»( .)Source: Pew Research Center, 2/12/02–2/18/02; N = 1,199
در پیمایــش ســال  ۲۰۰۶پرســش ایــن بــود كــه «درمــورد هریــک از اقــام بودجـهای زیــر ،شــما فکــر میکنیــد کــه بودجــة جدیــد بایــد در مقايســه
بــا ســال گذشــته مخــارج را افزایــش دهــد ،کاهــش دهــد یــا در مقــدار کنونــی حفــظ کنــد؟»( .)Source: ICR, 1/4/06–1/9/06; N = 1,026
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جدول  .۲-۱2مخالفت و موافقت با کاهش مخارج برنامة مدیکر ،براساس هویت حزبی ،ایدئولوژی و سن

مخالف کاهش

موافق کاهش

حزب

جمهوریخواه

 66درصد

 34درصد

مستقل

 78درصد

 22درصد

دموکرات

 79درصد

 21درصد

ایدئولوژی

محافظهکار

 68درصد

 32درصد

میانهرو

 76درصد

 24درصد

لیبرال

 80درصد

 20درصد

سن

18-29

 69درصد

 31درصد

30-49

 69درصد

 31درصد

50-64

 75درصد

 25درصد

+65

 78درصد

 22درصد

منبــع :بنیــاد خانوادگــی کایــزر و دانشــگاه ســامت عمومــی هــاروارد« :دســتور کار مراقبتهــای درمانــی عمومــی بــرای کارزارهــای جدیــد
انتخاباتــی ریاســت جمهــوری و مجلــس ۱۹-۹ ،نوامبــر  .»۲۰۰۶پرســش ایــن بــود کــه آیــا شــما موافــق هســتید بهمنظــور کاهــش کســر بودجــة
فــدرال ،نــرخ رشــد مخــارج برنامــة مدیکــر کنــد شــود؟ یــا مخالفیــد؟» ،N=1689.درصدهــا براســاس کســانی اســت کــه پاســخ دادهانــد و شــامل
گزینــة «نمیدانــم» نیســت.
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در انتهــا بــه ایــن نکتــه میپردازیــم کــه گروههــای ســنی ،درمــورد حمایــت از ایــن برنامــه چقــدر تفــاوت

دارنــد .افــراد  ۶۵ســاله و باالتــر ۹ ،درصــد بیشــتر از جوانــان  ۱۸تــا  ۲۹ســاله احتمــال دارد کــه بــا کاهــش مخارج

ایــن برنامــه مخالــف باشــند .ایــن احتمــال بــرای جوانتریــن گــروه ســنی  ۶۹درصــد و بــرای مسـنترین گــروه

نیــز  ۶۹درصــد اســت .بـ ه هــر حــال ،تفــاوت میــان گروههــای ســنی زیــاد نیســت و قضیــه مهــم ایــن اســت

کــه بیشــتر افــراد بــا کاهــش مخــارج ایــن برنامــه مخالــف هســتند .اگرچــه تفاوتهایــی در میــان مــردم از نظــر
تحــزب ،ایدئولــوژی و ســن دیــده میشــود ،امــا کل افــراد بیشــتر از ایــن برنامــه حمایــت میکننــد .نتیجــة

کلــی حاصــل از ایــن آزمــون ایــن اســت کــه صرفنظــر از تحــزب ،ایدئولــوژی و ســن بــه نظــر میرســد عمــوم
مــردم در حمایــت از برنامــة مدیکــر اتحــاد دارنــد.

ت مالی الزم برخوردارند
ی هستند که از قدر 
باور به اینکه برنامههای تأمین اجتماعی و مدیکر مخارجي عموم 
برنامة تأمین اجتماعی

ت مالــی
محــور دوم حمایــت عمومــی از ایــن برنامههــا ،بــاور بــه ایــن امــر اســت کــه ایــن برنامههــا قــدر 

مناســبی دارنــد .مــا در جســتوجوی گســترده خــود در میــان پرســشهایی کــه در پیمایشهــای مختلــف
دربــاره ایــن دو برنامــه پرســیده شــده بــود ،هیــچ پرســش مشــخصی را نیافتیــم کــه از پاســخگویان دربــارة

قــدرتمالــی برنامههــا پرســیده باشــد .دربــارة برنامــة تأمیــن اجتماعــی پرسـشهای زیــر مطــرح شــده بــود:

«بــه نظــر شــما کدامیــک از جمــات زیــر میتوانــد بهتریــن توصیــف را از وضعیــت مالــی برنامــة تأمیــن
اجتماعــی در حــال حاضــر ارائــه کنــد»« :در بحــران اســت ،مشــکالت جــدی دارد ،امــا در بحــران نیســت ،بــا
برخــی مشــکالت روبهروســت ،یــا واقع ـ ًا هیــچ مشــکلی نــدارد؟».

بــه كمــك پیمایشهایــی کــه بیــن ژانویــة  ۲۰۰۵و اکتبــر  ۲۰۰۷پرسـشهایی یکســان در اینبــاره مطــرح

کــرده بودنــد ،درک مــردم از مســائل مالــی برنامــه را بــا پاسـخهای «بحــران» یــا «مشــکل» ســنجیدیم .نتایــج
نشــان ميدهــد آمریکاییهــا دربــارة آینــدة برنامــة تأمیــن اجتماعــی هــراس دارنــد .در ژانویــة  ۱۴ ،۲۰۰۵درصـ ِد

آمریکاییهــا معتقــد بودنــد كــه ایــن برنامــه در بحــران قــرار دارد كــه تــا اکتبــر  ۲۰۰۷ایــن رقــم دو برابــر شــده
بــود .در ســال  ۶۶ ،۲۰۰۷درصــد آمریکاییهــا بیــان داشــتند كــه ایــن برنامــه یــا در بحــران اســت یــا مشــکالت

جــدی دارد (جــدول .)۳-۱2
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مدیکر

آیــا نگرانــی عمومــی بــرای برنامــة مدیکــر نیــز بــه همــان انــدازه شــدید اســت؟ بــرای پاســخ بــه این پرســش،
ســه پیمایشــی را کــه در آگوســت  ،۲۰۰۲ژانویــة  ۲۰۰۳و ژانویــة  ۲۰۰۵انجــام شــده بــود تحلیــل کردیــم تــا

دريابيــم كــه آيــا عمــوم مــردم میپندارنــد برنامــة مدیکــر در خطــر اســت (پــس از ســال  ۲۰۰۵پیمایشــی را

نیافتیــم کــه پرس ـشهای مشــابه داشــته باشــد) .پیمایشهــای تحلیلشــده از پرس ـشهایی بــا جملهبنــدی
مشــابه اســتفاده کــرده بودنــد و ایــن قضیــه را از پاســخگویان پرســیده بودنــد کــه آیــا آنهــا فکــر میکننــد

مدیکــر در بحــران اســت ،مســائل عمــدهای دارد ،امــا در بحــران نیســت یــا مســائل اندکــی دارد ،یــا هیــچ

مســئله جــدی نــدارد .ماننــد برنامــة تأمیــن اجتماعــی مــا درک مــردم از مســائل مالــی برنامــه را بــا پاسـخهای

«بحــران» یــا «مســئلة عمــده» ســنجیدیم.

نتایــج نشــان دادنــد در طــول دورة زمانــی کــه مــا بررســی کردیــم ،آمریکاییهــا ماننــد برنامــة تأمیــن

اجتماعــی -و شــاید بیــش از آن -دربــارة آینــدة برنامــة مدیکــر نگــران بودنــد .در مقایســه بــا  ۵۲درصـ ِد کســانی

کــه در ژانویــه  ۲۰۰۵میپنداشــتند برنامــة تأمیــن اجتماعــی در بحــران اســت یــا مشــکالت جــدی دارد۶۴ ،

درصــد آمریکاییهــا نيــز احســاس میکردنــد کــه برنامــة مدیکــر در بحــران اســت یــا دارد مســائل عمــدهای را

تجربــه میکنــد .درواقــع هنگامــی کــه شــبکه ان بــی ســی و وال اســتریت ژورنــال در مــارس  ۲۰۰۵از مــردم

پرســیدند کــه «از نظــر شــما کــدام یــک از برنامههــای تأمیــن اجتماعــی یــا مدیکــر بــا مشــکالت بیشــتری

درگیــر و نیازمنــد توجــه قانونگــذاران اســت؟ اگــر فکــر میکنیــد کــه هیچکــدام بــا مشــکلی درگیــر نیســتند
میتوانیــد همیــن را بگوییــد» 50 ،درصـ ِد پاسـخدهندگان اظهــار داشــتند برنامــة مدیکــر مشــکالت جدیتــری

دارد و  ۲۳درصــد فکــر میکردنــد برنامــة تأمیــن اجتماعــی نیازمنــد توجــه بیشــتر اســت .1بــه طــرز شــگفتآوری،

تنهــا  ۳درصـ ِد افــراد میپنداشــتند هیچکــدام از برنامههــا در خطــر نیســتند؛ درحالیکــه  ۱۹درصـ ِد آنهــا فکــر
میکردنــد هــر دو برنامــه مشــکالت یکســانی دارنــد.

1. Survey by NBC News, Wall Street Journal. Methodology: Conducted by Hart and McInturff Research
Companies, March 31–April 3, 2005 with a national adult sample of 1,002.
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جدول  .3-12هراس عمومی از مسائل برنامههای تأمین اجتماعی و مدیکر

در بحران
تأمین اجتماعی

ژانویه 2005
a

مدیکر

مسائل عمده

مسائل اندک

بدون مسئله

 14درصد

 38درصد

 38درصد

 7درصد

 17درصد

 38درصد

 37درصد

 5درصد

مارس 2005b

 17درصد

اکتبر 2007d

 30درصد

ژوئن 2005c

مشکالت جدی /برخی مشکالت/

بدون مشکل/

 37درصد
 36درصد

 36درصد
 26درصد

 7درصد
 5درصد

آگوست 2002e

 25درصد

 49درصد

 23درصد

 1درصد

ژانویه 2005g

 12درصد

 52درصد

 29درصد

 2درصد

ژانویه 2003f

 18درصد

 52درصد

 23درصد

 2درصد

a NBC News, Wall Street Journal. Methodology: Conducted by Hart and McInturff Research Companies,
January 13–17, 2005. N = 1,007.

جملهبنــدی تمــام پرس ـشهای مربــوط بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی چنیــن بــود« :بــه نظــر شــما کــدام یــک از جمــات زیــر وضعیــت مالــی
برنامــة تأمیــن اجتماعــی را در حــال حاضــر بهتــر توصیــف میکنــد :در بحــران اســت ،مشــکل جــدی دارد امــا در بحــران نیســت ،دارای برخــی
مشــکالت اســت یــا هیــچ مشــکلی نــدارد؟»

b NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and McInturff Research Companies, March 31–April
3, 2005. N = 1,002.
c CBS News/New York Times, June 10–15, 2005. N = 1,111.
d CBS News, October 12–16, 2007. N = 1,282.
e Survey by Washington Post, Henry J. Kaiser Family Foundation. Methodology: Conducted by Princeton
Survey Research Associates, August 2–September 1, 2002. N = 2,886.

نتایــج وزندهــی شــدهاند تــا معــرف جمعیــت بالــغ کشــور باشــند .جملهبنــدی پرســشها در پیمایشهــای  ۱/۲۰۰۳و  ۸/۲۰۰۲چنیــن بــود:
«حــاال درمــورد مدیکــر کمــی ســؤال دارم ،مدیکــر یــک برنامــة دولتــی اســت کــه بیمــة ســامت را بــرای جمعیــت بالــغ و بعضــی از افــراد
ازکارافتــاده فراهــم میکنــد ...لطفـ ًا بگوییــد کــدام یــک از جمــات زیــر بــه دیــدگاه شــما دربــارة برنامــة مدیکــر نزدیکتــر اســت :ایــن برنامــه
در بحــران اســت ،مســائل عمــده دارد امــا در بحــران نیســت ،مســائل اندکــی دارد یــا دارای هیــچ مســئلهای نیســت؟».
f ABC News/Washington Post, conducted by TNS Intersearch, January 30–February 1, 2003. N = 855.
g Quinnipiac University Polling Institute, January 25–31, 2005. N = 2,100

نمونــة ایــن پیمایــش ا ز رأیدهنــدگان ثبــت شــده انتخــاب شــده بــود .پرســش چنیــن جملهبنــدی شــده بــود« :از نظــر شــما کــدام یــک از ایــن جمــات نظــام
مدیكــر را بهتــر توصیــف میکنــد؟ ...ایــن برنامــه در وضعیــت بحــران اســت ،مســائل جــدی دارد ،دارای مســائل اندکــی اســت یــا هیــچ مســئلهای نــدارد؟»
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دیدیــم کــه محــور نخســت باورهــای عمومــی دربــاره ایــن دو برنامــه قــوی و اســتوار اســت :بيشــتر مــردم

بــه ایــن برنامههــا بــاور دارنــد و متعهدنــد ایــن بــاور در تمایــل آنهــا بــه صــرف پــول بیشــتر بــرای برنامههــا
منعکــس شــده اســت ،امــا محــور دوم باورهــای عمومــی متزلــزل اســت .بيشــتر افــراد وضعیــت مالــی هــر دو

برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر را در مخمصــه میبیننــد .میتــوان گفــت نگرانیهــای آنهــا حمایتشــان
از ایــن برنامههــا را تضعیــف نکــرده اســت ،امــا همانطــور کــه سیاس ـتگذاران دربــارة تغییراتــی کــه ممکــن

اســت در هــر دو برنامــه ایجــاد شــود بحــث میکننــد ،اهمیــت دارد کــه بکوشــیم تــا بفهمیــم مــردم چــه

تغییراتــی را بــرای تقویــت برنامههــا در آینــده میپذیرنــد.
ارزیابی تغییراتی که مورد پذیرش و حمایت مردم است

بــرای هــر دو برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر تغییــرات سیاســی گوناگونــي پیشــنهاد شــده اســت .مــردم

کــدام یــک را ترجیــح میدهنــد؟
برنامة تأمین اجتماعی

در اواخــر دهــة  ۱۹۹۰و آخریــن ســالهای رئیسجمهــوری کلینتــون ،چندیــن عضــو جمهوریخــواه مجلــس
ـی برنامــة تأمیــن اجتماعــی ارائــه دادنــد کــه بــه افــراد اجــازه م ـیداد
طرحــی را بــرای خصوصیســازی جزئـ ِ
بخشــی از حقبیمههــای خــود را در حســابهای خصوصــی بگذارنــد کــه در بــازار ســهام ســرمایهگذاری
شــود .در ســال  ،۲۰۰۵بــوش خصوصیســازی ایــن برنامــه را بــه سیاســت اصلــی دولــت خــود بــدل كــرد .تــا

اواخــر دهــة  ،۱۹۹۰ادعاهــای بســیاری درمــورد ایــن قضیــه مطــرح میشــد کــه عمــوم مــردم از حســابهای
خصوصــی حمایــت میکننــد (.)Cook,Barabas, & Page, 2002; Cook, 2005
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جدول  .4-12حمایت از خصوصیسازی؛ وقتی تدوین پرسشها تفاوت دارد

حمایت

مخالفت

تفاوت

دیگر پاسخها

ژوئن 1998
سپتامبر 1999
دسامبر 2004
فوریه 2005
مارس 2005
مارس 2005
می 2005

 69درصد
 70درصد
 54درصد
 46درصد
 44درصد
 46درصد
 47درصد

 20درصد
 20درصد
 30درصد
 38درصد
 40درصد
 44درصد
 40درصد

49
48
24
8
4
2
7

 11درصد
 8درصد
 16درصد
 16درصد
 16درصد
 10درصد
 13درصد

دسامبر 2004
ژانویه 2005
مارس/آوریل 2005
می 2005
جوالی 2005

 38درصد
 40درصد
 35درصد
 36درصد
 33درصد

 50درصد
 50درصد
 55درصد
 56درصد
 57درصد

-12
-10
-20
-20
-24

 12درصد
 10درصد
 10درصد
 8درصد
 10درصد

ژانویه 2005
فوریه 2005
فوریه 2005
مارس 2005
آوریل 2005

 40درصد
 40درصد
 36درصد
 33درصد
 33درصد

 55درصد
 55درصد
 60درصد
 59درصد
 61درصد

-15
-15
-24
-26
-28

 5درصد
 5درصد
 4درصد
 8درصد
 6درصد

خصوصیسازی

a

خصوصیسازی بهمثابه تغییر نظام تأمین اجتماعی

b

c

خصوصیسازی بهمثابه تغییر نظام تأمین اجتماعی با افزایش ریسک

*

●●پاسخهای «نمیدانم» و «نظری ندارم».

a Princeton Survey Research Associates International for Pew Research Center. Surveys conducted June 4–8,
1998 (N = 1,012); July 4–September 9, 1999 (N = 3,973); February 16–21, 2005 (N = 1,502); March 17–21,
2005 (N = 1,090); March, 17–21, 2005 (N = 1,505); May 11–15, 2005 (N = 1,502).

پرســش ایــن بــود كــه «بهطورکلــی شــما بــا ایــن پیشــنهاد موافــق هســتید یــا مخالــف (پیشــنهادی کــه بــه کارگــران جــوان اجــازه میدهــد
ق بیمههــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی را در حســابهای خصوصــی بازنشســتگی ســرمایهگذاری کننــد)؟»
بخشــی از ح ـ 

b Hart and McInturff Research Companies for NBC News. Surveys conducted December 9–13, 2004 (N
= = 1,003); January 13–17, 2005 (N = 1,007); March 31–April 3, 2005 (N = 1,002); May 12–16, 2005 (N
1,005); July 8–11, 2005 (N = 1,009).

پرســش ایــن بــود كــه «بهطورکلــی شــما فکــر میکنیــد تغییــر در نظــام تأمیــن اجتماعــی کــه بــه کارگــران اجــازه میدهــد حــقبیمههــای
خــود را در بــازار ســهام ســرمایهگذاری کننــد ،ایــده خوبــی اســت يــا بــد؟»

= c Gallup poll for CNN/USA Today. Surveys conducted January 7–9, 2005 (N = 1,008); February 4– 6, 2005 (N
1,010); February 7–10, 2005 (N = 1,008); March 18–20, 2005 (N = 909); April 1, 2005-April 2, 2005 (N = 1,040).

یدانیــد ،یکــی از ایدههــای رفــع مشــکالت نظــام تأمیــن اجتماعــی ایــن اســت کــه بــه مردمــی کــه در آینــده
پرســش ایــن بــود كــه «همانطــور کــه م 
بازنشســته میشــوند اجــازه داده شــود بخشــی از حقبیمههــای تأمیــن اجتماعــی را در بازارهــای ســهام و اوراق قرضــه ســرمایهگذاری کننــد ،امــا ایــن امــر
مزایــای تضمینشــدهای را کــه در زمــان بازنشســتگی دریافــت میکننــد کاهــش میدهــد .شــما فکــر میکنیــد کــه ایــن ایــده خوبــی اســت یــا بــد؟»
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وجــود ایــن حمایــت ،واقعیــت بســیار آشــکاری نیســت .دو الگــو وجــود دارد :نخســت ،هنگامــی کــه

ریســکهای مربــوط بــه ســرمایهگذاری در بــازار ســهام یــا هزینههــای انتقــال بــه نظــام حســابهای

خصوصــی برطــرف شــده باشــند ،بســیاری از مــردم از خصوصیســازی جزئــی ایــن برنامــه (یعنــی اینکــه بتواننــد
بخشــی از حقبیمههــای پرداختــی خــود را بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی در حســابهای بازنشســتگی شــخصی

ســرمایهگذاری کننــد) حمایــت میکننــد .بــا ایــن حــال ،میــزان ایــن حمایــت بــا گذشــت زمــان کاهــش
یافتــه اســت .نخســتین ردیــف جــدول  ۴-۱2پاســخهای اظهارشــده در پنــج پیمایشــی را نشــان میدهــد

کــه بیــن ژوئــن  ۱۹۹۸و  ۲۰۰۵انجــام شــدند .در ژوئــن  ،۱۹۹۸یعنــی زمانــی کــه مــردم تــازه دربــارة پیشــنهاد

خصوصیســازی شــنیده بودنــد ۶۹ ،درصــ ِد خصوصیســازی حمایــت کردنــد؛ درحالیکــه تنهــا  ۲۰درصــد
مخالــف آن بودنــد :تفاوتــی  ۴۹درصــدی ،امــا تــا ســال  ۲۰۰۵ایــن حمایــت کاهــش بســیار زیــادی یافــت.

کمتــر از نیمــی از پاس ـخدهندگان اعــام حمایــت کردنــد (اگرچــه هنــوز حمایتکننــدگان بیــش از مخالفــان
بودنــد؛ یعنــی  ۴۷درصــد در مقابــل  ۴۰درصــد) .از ســال  ۱۹۹۸تــا  ،۲۰۰۵چــه چیــزی ســبب کاهــش حمایــت

از خصوصیســازی شــد؟ مــا فکــر میکنیــم حمایــت از خصوصیســازی بــه ایــن دلیــل کاهــش یافــت کــه از
ســال  ۱۹۹۸کــه ایــن مبحــث داشــت مطــرح میشــد ،تــا ســال  ۲۰۰۵کــه کمکــم چنــد و چــون ایــن مفهــوم
آشــکار شــده بــود ،آگاهــی عمــوم مــردم دربــارة آن بیشــتر شــد.

دوم اينكــه وقتــي بیشــتر دربــارة خصوصیســازی حــرف زده میشــود یــا هنگامــی کــه از تغییــر نظــام

تأمیــن اجتماعــی یــا ریســکهایی کــه در پــی میآیــد ســخن گفتــه میشــود ،حمایــت از حســابهای

خصوصــی تــا حــد زیــادی کاهــش مییابــد .دادههــاي بخــش میانــی جــدول  ۴-12نشــان میدهــد هنگامــی
کــه پرســش مطرحشــده بدیــن شــکل تدویــن شــده بــود ،بيشــتر پاس ـخدهندگان بــا خصوصیســازی جزئــی

برنامــه مخالــف بودنــد :بهطورکلــی شــما فکــر میکنیــد تغییــر برنامــة تأمیــن اجتماعــی کــه اجــازه میدهــد
کارگــران حقبیمههــای خــود را در بــازار ســهام ســرمایهگذاری کننــد ،ایــدة خوبــی اســت یــا ایــدة بــدی
اســت؟ بــه بیــان دیگــر هنگامــی کــه بــه آنهــا گفتــه شــد ســرمایهگذاریکردن حقبیمههایشــان در بــازار
ســهام ممکــن اســت بــه معنــی تغییــر نظــام تأمیــن اجتماعــی باشــد  ۵۷درصــد مخالــف و تنهــا یکســوم
موافــق بودنــد.

گذاری بخشــی از حقبیمههــای برنامــة تأمیــن
هنگامــی کــه بــه پاس ـخدهندگان گفتــه میشــود ســرمایه
ِ

اجتماعــی در بازارهــای ســهام و اوراق قرضــه «ممکــن اســت مزایــای تضمینشــدهای کــه آنهــا در هنــگام
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بازنشســتگی دریافــت میکننــد را کاهــش دهــد» ۶۱ ،درصــد میگوینــد بــا حســابهای خصوصــی مخالفانــد

(پاس ـخهای ســومین ردیــف جــدول  ۴-۱2را ببینیــد).

ســازی جزئــی ایــن برنامــه ،چگونگــی
بنابرایــن آشــکار اســت کــه در ســنجش حمایــت از خصوصی
ِ

جملهبنــدی پرس ـشها اهمیــت دارد .بــا ایــن حــال ،گذشــته از چگونگــی جملهبنــدی پرس ـشها ،حمایــت از

خصوصیســازی از دهــه ( ۱۹۹۰زمانــی کــه پیامدهــای ایــن پیشــنهاد خیلــی درک نشــده بــود) کاهــش یافتــه
اســت.

برخــی متخصصــان تأمیــن اجتماعــی تغییــرات شــدیدتری از خصوصیســازی را پیشــنهاد کردهانــد؛ ماننــد

کاهــش تعدیــل مزایــا براســاس هزینــة معــاش ( ،)COLAsکاهــش مزایــای ســالمندان ثروتمنــد ،افزایــش
مالیــات بــر درآمــد ،افزایــش ســقف دســتمزدی کــه تمــام درآمدهــای باالتــر از حــد مشــخصی را از مالیــات

معــاف میکنــد ،افزایــش ســن اســتحقاق بــرای کل مزایــای بازنشســتگی بــه  ۷۰ســال و افزایــش حداقــل ســن

بــرای دریافــت کل مزایــا بــه هفتــاد ســال و افزایــش حداقــل ســن بــرای دریافــت حمایــت مزایای کاســته شــده
از  ۶۲بــه  ۶۵ســال (Baker & Weisbrot, 1999; Page & Simmons, 2000, chapter 3; Social Security

 .)Advisory Board, 1998, pp. 25–26نتایــج پیمایشهــای مؤسســة پژوهشــی پرینســتون دربــاره چنیــن
گزینههایــی در جــدول  ۵-12ارائــه شــده اســت .تنهــا دو گزینــه از ایــن  ۶پیشــنهاد ،حمایــت بیــش از نیمــی
از پاســخدهندگان را دریافــت کردهانــد؛ گزینــة افزایــش ســقف دریافتیهــا و گزینــة کاهــش مزایــا بــرای

ســالمندان ثروتمنــد کــه بــه ترتیــب  ۶۰درصــد و  ۵۸درصــد پاســخگویان بــا آنهــا موافــق بودنــد .درمــورد گزینة
افزایــش ســن اســتحقاق از  ۶۲بــه  ،۶۵میــزان حمایــت و مخالفــت برابــر بــود.
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جدول  .۵-۱2حمایت عمومی از تغییرات شدید در برنامة تأمین اجتماعی

آگوست 1998

گزینة سیاستی

a

افزایش سقف دریافتی

فوریة1999

b

می1999

c

فوریة2005

d

e

موافق
مخالف

کاهش مزایای سالمندان ثروتمند

 59درصد
 28درصد

 60درصد
 29درصد

 61درصد
 29درصد

 60درصد
 33درصد

f

موافق
مخالف

 54درصد
 40درصد

 54درصد
 40درصد

افزایش سن استحقاق زودهنگام از  62به  65سال

 58درصد
 37درصد

 58درصد
 36درصد

g

موافق
مخالف

 47درصد
 47درصد

موافق
مخالف

 40درصد
 54درصد

افزایش مالیات بر حقوق و دستمزد از  6/2درصد به  6/7درصد

کاهش COLAs

 47درصد
 52درصد

 46درصد
 48درصد

-

h

 44درصد
 50درصد

 44درصد
 50درصد

 38درصد
 56درصد

i

موافق
مخالف

 34درصد
 61درصد

موافق
مخالف

 23درصد
 74درصد

افزایش سن استحقاق برنامة تأمین اجتماعی به  ۷۰سال

 37درصد
 56درصد

 40درصد
 53درصد

 30درصد
 64درصد

j

 24درصد
 74درصد

 22درصد
 74درصد

 35درصد
 64درصد

a Princeton Survey Research Associates (PSRA) data, 8/6/98-8/27/98, N = 2,008.
b Princeton Survey Research Associates (PSRA) data, 2/2/99-2/14/99, N = 1,000.
c Princeton Survey Research Associates (PSRA) data, 5/3/99-5/17/99, N = 1,001.
d Princeton Survey Research Associates (PSRA) data, 2/16/2005-2/21/2005, N = 1,502

جملهبنــدی پرســش در پیمایشهــای ســالهای  1998و  1999چنیــن بــود« :اکنــون میخواهــم نظــر شــما را دربــاره برخــی پیشــنهادهای
خــاص درمــورد چگونگــی تغییــر برنامــة تأمیــن اجتماعــی در آینــده بدانــم .اگــر احســاس کردیــد نمیخواهیــد بــه پرسشــی پاســخ دهیــد ،بگوییــد.
بــا پیشــنهادهای زیــر موافــق هســتید یــا مخالــف؟ مخالفــت یــا موافقــت شــما شــدید اســت یــا مالیــم؟» جملهبنــدی پرســش بــرای ســال 2005
چنیــن بــود« :بــرای شــما فهرســتی از برخــی راههــای پیشنهادشــده بــرای رفــع مشــکالت برنامــة تأمیــن اجتماعــی را میخوانــم ،لطفـ ًا بگوییــد
بــا کدامیــک مخالــف یــا موافــق هســتید» .جملهبندیهــای خــاص زیــر را ببینیــد.
« :1999/1998 eاخــذ مالیــات بــر حقــوق و دســتمزد تــا  100هــزار دالر ســاالنه ،بــه جــای  72هــزار دالر کنونــی»؛ « :2005اخــذ حقبیمــة تأمیــن
اجتماعــی از تمــام دســتمزدهای یــک کارگــر بــه جــای اینکــه فقــط از نخســتین  90هــزار دالری کــه در ســال دریافــت میکننــد ،اخذ شــود».
« :1999/1998 fکاهــش مزایــای تأمیــن اجتماعــی بــرای کســانی کــه دارای درآمــد ســاالنهای حــدود  0هــزار دالر هســتند»؛ ...« :2005مزایــای
محــدود بــرای بازنشســتگان ثروتمنــد».
...« :1999/1998 gافزایش تدریجی سن بازنشستگی زودهنگام برای دریافت مزایای کاهشیافته از  62سال به  65سال».
« :1999/1988 hافزایــش حقبیمــة پرداختــی کارگــران و کارفرمایــان بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی از  6/2درصــد بــه  6/7درصــد»؛ :2005
ق بیمههــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــرای تمــام کارگــران».
«افزایــش ح ـ 
...« :1999/1988 iکاهــش میــزان مزایایــی کــه در برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهطــور ســاالنه بهدلیــل تغییــر در ســطح معــاش افزایــش مییابــد»؛
 ...« :2005کاهــش میــزان مزایایــی کــه در برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهطــور ســاالنه بهدلیــل تغییــر در ســطح معــاش افزایــش مییابــد».
« :1999/1998 jافزایش سنی که فرد میتواند مزایای برنامة تأمیناجتماعي را دریافت کند به  ۷۰سال»؛ ...« :2005افزایش سن بازنشستگی».
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مدیكر

بــرای رفــع مســائل مالــی کــه برنامــة مدیکــر بــا آن مواجــه اســت ،پیشــنهادهای سیاســتی متنوعــی مطــرح

شــدهاند .در پیمایشــی کــه مؤسســة پژوهشــی بینالمللــی ارتباطــات ( )۲۰۰۶بــرای بنیــاد خانوادگــی کایــزر و
دانشــکدة ســامت عمومــی هــاروارد انجــام داده بــود ،از مــردم دربــارة  9گزینــه پرســش شــده بــود :کاهــش

تخفیفهــای مالیاتــی بهمنظــور تقویــت مالــی برنامــة مدیکــر ،الزامیکــردن حــق بیمههــای بیشــتر بــرای
ســالمندان پردرآمــد ،کاهــش پرداختــی بابــت دکتــر و بیمارســتان در درمــان مزایابگیــران مدیکــر ،کاهــش

پرداختهــای مدیكــر بــرای ســازمانهای حفــظ ســامت و بیمهگــران خصوصــی ،افزایــش مالیــات حقــوق
و دســتمزد کارگــران و کارفرمایــان بــرای تأمینمالــی مدیكــر ،افزایــش تدریجــی ســن اســتحقاق دریافــت

مزایــای مدیکــر از  ۶۵بــه  ۶۷ســال ،محدودکــردن اســتحقاق دریافــت مزایــا بــه ســالمندان کمدرآمــد بهجــای
دریافــت از ســوي همــة ســالمندان ،کاســتن از مزایــای دارویــی برنامــة مدیکــر بهمنظــور صرفهجویــی،

الزامیکــردن پرداخــت از جیــب بابــت هزینههــای مدیکــر از ســوي همــة ســالمندان.

بيشــتر پاسـخدهندگان تنهــا از یکــی از ایــن گزینههــا ،یعنــی کاهــش تخفیفهــای مالیاتــی بــرای تقویــت

مالــی برنامــة مدیکــر حمایــت میکننــد .بــا توجــه بــه جــدول  ،۶-۱2تعــداد حامیــان و مخالفــان بــرای ســه
مــورد از گزینههــا تــا انــدازهای برابــر اســت .درمــورد  ۵گزینــة دیگــر مــردم بهشــدت مخالــف هســتند .براســاس

جــدول  ،۳-۱2عمــوم مــردم درمــورد وضعیــت مالــی هــر دو برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیكــر نگــران هســتند،
امــا بــا توجــه بــه دادههــای جــدول  ۵-۱2و  ،۶-۱2از میــان گزینههایــی کــه بــرای تقویــت ایــن دو برنامــه

مطــرح شــده اســت ،تنهــا چنــد گزینــة پیشــنهادی مــورد حمایــت بيشــتر مــردم قــرار دارد .اکنــون در پرتــو

یافتههــای بــاال و یافتههــای قبلــی ،بــه دو محــور باورهــای عمومــی بازمیگردیــم کــه برنامههــای تأمیــن
اجتماعــی و مدیکــر بــر آنهــا مبتنــی هســتند.
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جدول  .6-12حمایت عمومی از تغییرات شدید در برنامة مدیکر
گزینة سیاستی

موافق

مخالف

کاهش تخفیفهای مالیاتی بهمنظور تقویت مالی برنامة مدیکر

 74درصد

 23درصد

کاهش پرداختی بابت دکتر و بیمارستان در درمان مزایابگیران مدیکر

 47درصد

 47درصد

الزامیکردن حق بیمههای بیشتر برای سالمندان پردرآمد

 49درصد

کاهش پرداختهای مدیکر برای سازمانهای حفظ سالمت و بیمهگران خصوصی

 44درصد

افزایش تدریجی سن استحقاق دریافت مزایای مدیكر از  ۶۵به  ۶۷سال

 28درصد

افزایش مالیات حقوق و دستمزد کارگران و کارفرمایان برای تأمینمالی مدیکر

 38درصد

 47درصد
 45درصد
 59درصد
 70درصد

محدودکردن استحقاق دریافت مزایا به سالمندان کمدرآمد ،بهجای دریافت از سوي تمام سالمندان

 24درصد

 73درصد

الزامیکردن پرداخت از جیب بابت هزینههای مدیکر از سوي تمام سالمندان

 9درصد

 90درصد

کاستن از مزایای دارویی برنامة مدیکر بهمنظور صرفهجویی

 14درصد

 84درصد

منبع:

Kaiser Family Foundation/Harvard School of Public Health. Methodology: Conducted by International
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و براساس مصاحبه تلفنی با یک نمونة ملی سال .۱۸۶۷
پرســش ایــن بــود كــه «مــن بــرای شــما برخــي پیشــنهادهایی را خواهــم خوانــد کــه بــرای حفــظ ســامت مالــی برنامــة مدیکــر در آینــده مطــرح
شــدهاند .لطف ـ ًا بگوییــد بهطورکلــی بــا هریــک از ایــن پیشــنهادهای موافقیــد یــا مخالــف ،موافقــت یــا مخالفــت شــما شــدید اســت یــا تــا
انــدازهای اســت؟» گزینههــای سیاســتی بــه دو دســته تفکیــک و تقریبـ ًا از نیمــی از پاسـخدهندگان پرســیده شــدند .از گــروه نخســت (،)932=N
گزینههــای سیاســتی زیــر بهترتیــب پرســیده شــد« :الــزام ســالمندان کمدرآمــد بــه پرداخــت حقبیمههــای بیشــتر بــه مدیكــر»؛ «کاهــش
پرداختــی بابــت دکتــر و بیمارســتان در درمــان افــراد تحــت پوشــش مدیکــر»؛ «افزایــش حــق بیمههــای کارگــران و کارفرمایــان بهمنظــور
کمــک بــه تأمینمالــی برنامــه مدیکــر» و «افزایــش تدریجــی ســن اســتحقاق بــرای دریافــت مزایــای مدیكــر از  ۶۵بــه  ۶۷ســالگی بــرای
بازنشســتگان آینــده» .از گــروه دوم ( )N=935گزینههــای سیاســتی زیــر بهترتیــب پرســیده شــد« :الزامیکــردن پرداخــت از جیــب بیشــتر بابــت
هزینههــای مدیکــر از ســوي تمــام ســالمندان»« ،کاهــش پرداختهــای برنامــة مدیکــر بــرای ســازمانهای حفــظ ســامت و دیگــر بیمهگــران
خصوصــی»« ،کاهــش برخــی تخفیفهــای مالیاتــی و اســتفاده از ایــن پــول بــرای کمــک بــه حفــظ ســامت مالــی برنامــه مدیکــر»« ،کاســتن
از مزایایــی دارویــی برنامــة مدیکــر بهمنظــور صرفهجویــی» و «تغییــر مدیکــر بــه برنامـهای کــه تنهــا بــه ســالمندان کمدرآمــد خدمــات بدهــد،
بهجــای اینکــه بــه تمامــی ســالمندان خدمــات بدهــد»« .حمایــت شــدید» و «حمایــت تقریبــی» بــرای ســاختن شــاخص کلــی حمایــت ترکیــب
شــدند؛ «مخالفــت شــدید» و «مخالفــت تقریبــی» نيــز بــرای ســاختن شــاخص کلــی مخالفــت ترکیــب شــدند .پاس ـخها شــامل گزینههــای
«نمیدانــم» و «نمیخواهــم پاســخ دهــم» نبودنــد.
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نتیجهگیری

تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر را دو برنامــة اجتماعــی بســیار موفــق آمریــکا میداننــد .ایــن برنامههــا بــه

میلیونهــا آمریکایــی کمــک کردهانــد تــا از نظــر مالــی امنیــت بیشــتری در دوره ســالمندی داشــته باشــند و
خدمــات درمانــی الزم را دریافــت کننــد ( .)Page & Simons,2000تــا ســالهای ســال سیاسـتهای مربــوط

بــه هــر دو برنامــه ،بهمثابــه «سیاســتهای وفــاق» توصیــف میشــدند؛ بــا ایــن حــال از اواســط دهــة
 ،۱۹۹۰سیاســت وفــاق بــا سیاســت عــدم وفــاق جایگزیــن شــد .ایــن مباحــث معمــو ًال پرجنجــال و رامنشــدنی
بودهانــد و طــی آنهــا ،ادعاهــا و ضــد ادعاهایــی دربــارة میــزان تجربــة بحــران مالــی از ســوي ایــن برنامههــا،
ورشکســتگی تقریبــی آنهــا و اقدامــات الزم بــرای رســیدگی بــه ایــن مســائل مطــرح شــدهاند .ایــن فصــل
ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه آیــا عــدم وفــاق در ســطح نخبگانــی ســبب تضعیــف حمایــت عمومــی از

برنامههــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر شــده اســت؟

ی حمایــت از برنامههــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر
دو محــور باورهــای عمومــی کــه بــرای مدتــي طوالنـ 

را تقویــت کردهانــد ،اینهــا هســتند :نخســت ،بــاور بــه اهــداف ایــن برنامههــا و تعهــد بــه آنهــا ،و دوم ،بــاور

بــه اینکــه ایــن برنامههــا دارای قــدرتمالــی مناســبی هســتند (.)Marttila, 2005; Cook & Barrett, 1992
بــا اســتفاده از دادههــای چندیــن پیمایــش باورهــای عمومــی در طــی زمــان ایــن مهــم را آزمودیــم کــه ایــن دو

محــور تــا چــه حــد در مواجهــه بــا مباحــث دشــوا ِر گهــگاه درگرفتــه میــان سیاسـتگذاران ،گروههــای ذینفــع

و مفســران سیاســی اســتوار باقــی ماندهانــد .یافتههــا گویــا هســتند.

بــاور عمومــی بــه اهــداف ایــن برنامههــا و تعهــد بــه آنهــا قــوی اســت .بيشــتر افــراد از میــزان مخارجــی

کــه هماکنــون صــرف ایــن برنامههــا میشــود ،حمایــت میکننــد و تعــداد زیــادی نیــز خواهــان افزایــش
مصــارف هســتند .تنهــا درصــد بســیار کمــی -معمــو ًال کمتــر از  ۱۰درصــد -فکــر میکننــد مخــارج انجامشــده
بــرای ایــن برنامههــا خیلــی زیــاد اســت و خواهــان کاهــش آن هســتند .همچنيــن ایــن حمایــت از ســوی
ـت حزبــی ،ایدئولــوژی و
گروههایــی کــه معمــو ًال آنهــا را متمایــز میدانیــم یکســان اســت .صرفنظــر از هویـ ِ
ســن ،الگــوی حمایــت از ایــن برنامههــا بســیار مشــابه اســت :جمهوریخواهــان و دموکراتهــا ،محافظـهکاران

و لیبرالهــا ،و جوانــان و ســالخوردگان در تعهــدات خــود بــه ایــن دو برنامــه متحــد هســتند؛ بنابرایــن بــه نظــر
میرســد محــور نخســت از باورهــای عمومــی اســتوار باشــد.

محــور دوم باورهــای عمومــی ضعیفتــر اســت .بيشــتر آمریکاییهــا وضعیــت مالــی هــر دو برنامــة تأمیــن

اجتماعــی و مدیکــر را یــا در بحــران میبیننــد و يــا دارای معضــات جــدی .تــا اینجــا میتــوان گفــت تضعیــف
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محــور دوم ،بــه هــر دلیــل بــه تضعیــف حمایــت از اهــداف ایــن برنامــه نینجامیــده اســت .بــدون شــک ،یکــی از
ـس آنهــا ،بــه شــیوههایی مؤثــر و اندیشــمندانه از
عوامــل مؤثــر ایــن اســت کــه افــراد ببیننــد نماینــدگان مجلـ ِ

عهــده مشــکالت مالــی برنامههــا برآینــد.

آیــا آمریکاییهــا مســیر واضحــی بــرای تقویتكــردن ایــن برنامههــا در نظــر دارنــد؟ هنگامــی کــه در اواخــر

ـازی جزئــی
دهــه  ۱۹۹۰پیشــنهادهای خصوصیســازی تــازه مطــرح شــده بــود ،حمایــت عمومــی از خصوصیسـ ِ
برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــاال بــود ،امــا بــا افزایــش آگاهــی عمومــی راجــع بــه بده-بســتانهایی کــه در اجــرای
چنیــن اصالحاتــی نهفتــه بــود ،ایــن حمایــت فروکــش کــرد .اگرچــه برخــی نخبــگان هنــوز تقاضــای اصالحاتــی
را دارنــد کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی را خصوصــی خواهــد کــرد ،تحلیلهــای مــا نشــان داد کــه بيشــتر افــراد

چنیــن چیــزی را نمیپذیرنــد .در عــوض آنهــا از تغییــرات تدریجــی حمایــت میکننــد .درمــورد برنامــة تأمیــن
اجتماعــی بيشــتر آمریکاییهــا از افزایــش ســقف دســتمزد و کاهــش مزایــا بــرای ســالمندان ثروتمندتــر حمایــت
میکننــد .بيشــتر آمریکاییهــا حامــی کاهــش تخفیفهــای مالیاتــی بهمنظــور تقویــت مالــی برنامــة مدیکــر

و حفــظ ســامت مالــی آن در آینــده هســتند .هــر دو دســتة ایــن تغییــرات ،بهجــای اینکــه ســاختار برنامههــا
را اساسـ ًا تغییــر دهنــد ،تنظیــم مجــدد ابزارهــای سیاســتی موجــود را بهدنبــال دارنــد؛ بنابرایــن اگرچــه نخبــگان
سیاســی بــه بحــث دربــارة قوتهــا و ضعفهــای خصوصیســازی و تجاریســازی برنامههــای تأمیــن

اجتماعــی و مدیکــر ادامــه میدهنــد ،بــه نظــر میرســد عمــوم آمریکاییهــا بــه ســاختارهای موجــود ایــن
برنامههــا متعهــد باشــند و تغییــرات تدریجــی ایــن نظــام را ترجیــح دهنــد.

یافتههــای ایــن فصــل ،چالشــی واقعــی را پي ـشروي كســاني ميگــذارد كــه اســتدالل میکننــد حمایــت

عمومــی از ایــن برنامههــا ممکــن اســت در مواجهــه بــا عــدم وفــاق ســطح نخبگانــی کاهــش یافتــه باشــد.
آشــکار اســت میــزان حمایــت عمومــی باالســت .همچنیــن یافتههــا بــه نگرانــی زيــاد مــردم دربــارة آینــدة مالــی

ایــن دو برنامــه اشــاره دارنــد .بــرای رســیدگی بــه ایــن نگرانیهــای مالــی ،مــردم بــا بعضــی از تغییــرات تدریجی
موافقــت و بــا برخــی از آنهــا مخالفــت دارنــد .بهمنظــور رفــع وضعیــت کنونــی عــدم وفــاق سیاســی ،بايــد

سیاســتمداران نــگاه دقیقــی بــه آراء عمومــی داشــته و متکــی بــر حمایــت آنهــا باشــند.
پرسشهایی برای بحث

 .1کــوک و زاپلوســکی از دو محــور تاریخــی حمایــت از برنامههــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر ســخن
میگوینــد .ایــن محورهــا چــه هســتند و امــروزه چقــدر اســتوارند؟

بخش سوم :مذاکرات ادامهدار پیرامون برنامههای بیمة اجتماعی 257 /

 .۲معمــو ًال ادعــا میشــود کــه افــراد جــوان از برنامــة تأمیــن اجتماعــی حمایــت نمیکننــد؛ زیــرا بــاور ندارنــد
ایــن برنامــه در زمــان بازنشســتگی آنهــا پایــدار مانــده باشــد .دادههــای نظرســنجیها درمــورد باورهــای

آمریکاییهــای جــوان چــه میگویــد؟

 .3دادههــای نظرســنجیها درمــورد الگوهــای باورهــای عمومــی دربــارة گزینههــای خصوصیســازی برنامــة

تأمیــن اجتماعــی چــه میگویــد؟

 .۴آمریکاییهــا بهمنظــور رســیدگی بــه وضعیــت مالــی برنامههــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر چــه نــوع

تغییراتــی را ترجیــح میدهنــد؟

 .۵برخــی تغییــرات تاریخــی بــر آنچــه کــوک سیاســت عــدم وفــاق پیرامــون حمایــت از برنامههــای بیمــة

اجتماعــی مینامــد تأثیــر گذاشــتهاند ،ايــن تغييــرات کدمانــد؟

 .۶در ســال  ۲۰۰۵هنگامــی کــه از رئیسجمهــور بــوش پرســیده شــد كــه آیــا دادههــای پرسشــنامهها دربــاره

کاهــش حمایــت از حســابهای خصوصــی را مشــکلآفرین یافتــه اســت ،وی بــا ایــن ســخنان واکنــش

نشــان داد:

نظرســنجیها؟ میدانیــد اگــر یــک رئیسجمهــور ســعی کنــد براســاس نظرســنجیها حکومــت

کنــد ،همچــون ســگی اســت کــه دنبــال دم خــودش مــیدود .مــن فکــر نمیکنــم بتــوان

تصمیمهــاي ســالم و درســتی بــر پایــة نظرســنجیها گرفــت .فکــر نمیکنــم مــردم آمریــکا
رئیسجمهــوری را بخواهنــد کــه بــر پایــة نظرســنجیها و مصاحبههــای گــروه متمرکــز 1بــرای

آنهــا تصمیمگیــری میکنــد ()Bush,April 28th, 2005
لطف ًا به این نقلقول پاسخ دهید.

1. Focus Group
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 .۱3بازیابی اعتماد به تأمین اجتماعی :تعهد ما به نسلهای آینده
هری آر .مودی

1

افزایــش پریشــانکنندة ناامیــدی دربــارة نســلهای آینــده همــراه بــوده
بدبینــی و شــومپنداری آینــده بــا
ِ
اســت ()Rees, 2004؛ بــرای نمونــه ،امــروزه دوســوم افــراد  ۶۵ســاله و باالتــر پیشبینــی میکننــد کــودکان

ـنتی مــردم
در بزرگســالی فقیــر خواهنــد بــود ( .)Pew, 2006ایــن ایســتار بهشــكلي عجیــب ،برعکـ ِ
ـس بــاور سـ ِ
آمریــکا بــه پیشــرفت و بهبــود زندگــی بــرای نس ـلهای آینــده اســت .ایــن ناامیــدی گســترده بــا رونــدی
همــراه شــده اســت کــه هابرمــاس فیلســوف آن را «بحــران مشــروعیت» نامیــده اســت ()۱۹۸۸؛ یعنــی

فرســایش فزاینــدة اعتمــاد بــه نهادهــای عمــدة جامعــه ماننــد مجلــس ،ریاس ـتجمهوری و حرفههــا.

ناامیــدی مشــابهی ایســتارهای عمومــی دربــارة برنامههــای تأمیــن اجتماعــی را تحــت تأثیــر قرار داده اســت.

در اینجــا شــاهد تناقضــی هســتیم :از یــکطــرف حمایــت فراوانــی از ایــن برنامههــا وجــود دارد (مشــروعیت)
و از طــرف دیگــر اعتمــاد بــه پایــداری ایــن برنامههــا در حــال افــول اســت؛ بهویــژه امــروزه جوانــان حامــی
برنامــة تأمیــن اجتماعــی هســتند ،امــا اعتمــادی بــه آینــدة آن ندارنــد .ایــن وضعیتــی اســت کــه یــک اســتاد

دانشــگاه میتوانــد بــا نظرســنجی غیررســمی از دانشــجویانش بهســادگی آن را تأییــد کنــد (Estes et al.,

 .)2008شــمار نگرانکننــدهای از دانشــجویان (از جملــه خــود مــن) شــک دارنــد کــه اص ـ ً
ا در آینــده مزایــای
مناســبی از چنیــن برنامههایــی دریافــت کننــد .مــا بــا مســائل تأمینمالــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهیکبــاره

روبــرو نمیشــویم و همانطــور کــه انجمــن بازنشســتگان آمریــکا در بیانیــهاش اظهــار کــرده اســت ،ایــن
مســائل میتواننــد بــا برداشــتن گامهــای نســبت ًا کوچــک رفــع شــوند ( .)AARP, 2006برداشــتن ایــن گامهــا
مســتلزم شناســایی مســئله و میــل بــه ازخودگذشــتگی بــرای حــل آن اســت.

نیــاز بــه کنــش سیاســی و ازخودگذشــتگی پرســش ژرفتــری راپیــش میکشــد :چگونــه میتوانیــم ارادة

سیاســی را بــرای تضمیــن آینــدة برنامــة تأمیــن اجتماعــی بســیج کنیــم؟ از یکســو پیشــنهاد خصوصیســازی
ماننــد نالــة ناامیــدی و واپـسزدن بیمــة اجتماعــی اســت« :نظــام عمومــی درهمشکســته اســت؛ بنابرایــن بایــد
از آن گــذر کــرد» .ایــن پیغامــی اســت کــه سالهاســت طرفــداران خصوصیســازی بهشــدت بــه آن اصــرار

دارنــد ،امــا تأییــد انتزاعــی «انســجام اجتماعــی» و «وابســتگی متقابــل نس ـلها» (& Kingson, Hirshorn,

 )Harootyan, 1987بــرای رفــع ایــن بدبینــی کافــی نیســت .آنچــه نیــاز اســت اذعــان بــه ایــن امــر اســت کــه
1. Harry R. Moody
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برنامههــای بیمــة اجتماعــی بخشــی از یــک معاهــدة بیننســلی اســت و برقــراری عدالــت مســتلزم تســهیم

بارهــا و هزینههــا و امتیــازات در میــان گروههــای ســنی اســت ( .)Howse, 2004یکــی از نمونههــای ایــن
ـی بیــنگروهــی ،در اصالحیــه قانونــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال  ۱۹۸۳ایجــاد شــد کــه
عدالــت توزیعـ ِ

نهتنهــا بارهــا و هزینههــا را بازتوزیــع کــرد ،بلکــه همچنیــن دهههــا ثبــات را در پــی داشــت .هنگامــیکــه
مــا آنچــه را دیامونــد و اُرزاگ« 1دِیــن میراثــی» در تأمیــن اجتماعــی مینامنــد بپذیریــم ،میتوانیــم در اصــاح

درآمدهــا و هزینههــای ایــن برنامــه بهمنظــور پایدارکــردن آن بــرای نس ـلهای آینــده عقالنــی عمــل کنیــم
( .)Diamond & Orszag, 2005بهمنظــور تحقــق هدفــی کــه اکنــون در حــال پایمالشــدن اســت ،حرکــت
بهســوی برقــراری عدالــت بیننســلی ضــروری اســت؛ ایــن هــدف ،تضمیــن بقــا و بازیابــی اعتمــاد عمومــی بــه

آینــدة برنامــة تأمیــن اجتماعــی اســت.
اعتماد کم به برنامة تأمین اجتماعی

در ژانویــة  ،۲۰۰۵انجمــن بازنشســتگان آمریــکا پیمایشــی ملــی را دربــارة برنامــة تأمیــن اجتماعی انجــام داد که
جامعــة آمــاری آن هــزار شــخص  ۱۸ســال بــه بــاال بودنــد .براســاس ایــن پیمایــش ،بيشــتر پاس ـخدهندگان

( ۶۲درصــد) دیدگاهــی مســاعد بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی داشــتند و دوســوم آنهــا ،از حفــظ ایــن برنامــه در
قالــب کنونــی آن حمایــت کردنــد ( ،)AARP, 2005امــا شــکاف آشــکاری بیــن «حمایــت» از ایــن برنامــه و

«اعتمــاد» بــه آن وجــود داشــت .تنهــا  ۳۷درصــد پاسـخدهندگان غیــر بازنشســته اعتمــاد داشــتند کــه «برنامــة
تأمیــن اجتماعــی بــرای زمانــی کــه آنهــا بازنشســته شــوند پایــدار خواهــد مانــد» .شــکاف آشــکار دیگــری

براســاس ســن پاسـخدهندگان وجــود داشــت :تنهــا  ۳۱درصـ ِد آمریکاییهــای  ۱۸تــا  ۳۹ســاله بــاور داشــتند

کــه ایــن برنامــه پایــدار خواهــد مانــد ،درحالیکــه  ۸۲درصــد افــراد  ۶۰ســاله و باالتــر چنیــن بــاوری داشــتند.

براســاس نتیجــة بررســی دیگــری از باورهــای عمومــی دربــارة برنامههــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر،

بهطورکلــی مــردم نســبت بــه شــیوههای تأمینمالــی پرداختهــای اســتحقاقی ســن-محور التفــات زیــادی
ندارنــد .بــرای نمونــه بيشــتر افــراد از افزایــش تدریجــی ســن عــادی بازنشســتگی از  ۶۵بــه  ۶۷ســال آگاه

نبودنــد و بســیاری از آنهــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه پیــش از اینکــه مشــمول قانــون جــاری شــوند بــه شــرایط
اســتحقاق مزایــای کامــل خواهنــد رســید ( .)Paladino & Helman, 2003بهویــژه بــه نظــر میرســد بســیاری

از آمریکاییهــا بــا ایــدة معاهــدة بیننســلی آشــنایی ندارنــد؛ ایــدهای کــه بنیــان ایــن برنامههاســت .حتــی بــه
1. Diamond and Orszag
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نظــر میرســد کســانی کــه از ایــن ایــده تقدیــر میکننــد ،دربــاره تعهــد بــه تــور ایمنــی بازنشســتگی در آینــده
ترکیبــی از حــس «انــکار و هــراس» دارنــد (.)Shaw & Mysiewicz, 2004

ایــن کمبــود اعتمــاد کــه در میــان جوانــان در حــال گســترش اســت ،نشــانهای شــوم بــرای آینــده محســوب

ميشــود .پیــش از اینکــه کمپیــن جــورج دبلیــو بــوش در ســال  ۲۰۰۵در طرفــداری از حســابهای خصوصــی
شــکل بگیــرد ،ســطح اعتمــاد بــه ایــن برنامههــا پاییــن بــود ،امــا احتمــا ًال ایــن پیــام بــه مــردم آمریــکا کــه
نظــام عمومــی ورشکســته اســت و تنهــا از طریــق ایجــاد حســابهای خصوصــی جدیــد بــا ســرمایهگذاری
بخشــی از حقبیمههــا میتوانــد «نجــات» یابــد ،موجــب کاهــش بیشــتر ایــن اعتمــاد شــد .دلیلــی وجــود
نــدارد کــه تــا ســال  ۲۰۰۵اعتمــاد عمومــی بــه آینــدة برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهبــود یافتــه باشــد .امــروزه مــا

بــا ماحصــل ســالها حملــه و تردیــد بــه آینــدة بیمــة اجتماعــی روبـهرو هســتیم .نانســی آلتمــن ایــن موضــوع
را بهطــور خالصــه چنیــن بیــان کــرده اســت:

مادامیکــه مــردم آمریــکا بــه حمایــت از ایــن برنامــه ادامــه میدهنــد ،دلیلــی وجــود نــدارد
بپنداریــم ایــن برنامــه نتوانــد بــه فرزنــدان مــا ،نوههــا و نتیجههــای مــا مزایــا ارائــه کنــد ،حمایــت

عمومــی حیاتــی اســت .بــه همیــن ســبب مــن نگــران کمپیــن رئیسجمهــور هســتم؛ بهویــژه
نگــران اینکــه دارد اعتمــاد بــه ایــن برنامــه را در میــان جوانــان تضعیــف میکنــد .اگــر از اعتمــاد

بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی دســت برداریــم ،خواهیــم خواســت کــه پــول خــود را جــای دیگــری

برفــی ویرانگــر را ایجــاد میکننــد (.)Altman, 2005
ســرمایهگذاری کنیــم و ایــن امــر اثــر گلوله
ِ

مهمتریــن ســازمان آمریکایــی حامــی ســالمندان ،انجمــن بازنشســتگان آمریــکا ،مدتهاســت از ایــن مســئله

آگاه شــده اســت؛ بهویــژه از مســئلة تأثیــر گســتردة کاهــش اعتمــاد جوانــان بــه برنامــه و «اثــر گلولــه برفــی

ـتگان آمریــکا بــا عنــوان «چنددســتگی بــه شکســت
ویرانگــر» ایــن امــر .بــرای نمونــه کمپیــن انجمــن بازنشسـ ِ

مالی
میانجامــد» کــه در ســال  ۲۰۰۷راهانــدازی شــد ،از مقامــات رســمی درخواســت کــرد بــرای ارتقــای امنیــت ِ
چرخــة زندگــی اقدامــي قاطــع انجــام دهنــد .ایــن کمپیــن آشــکارا مطالبهگــر آن اســت کــه سیاس ـتگذاران
در ایجــاد راهحلهــا بایــد از «افزایــش فشــار بــر ســالمندان آینــده» بپرهیزنــد .بهطــور خالصــه بزرگتریــن

ســازمان البیگــر آمریــکا کــه حامــی منافــع ســالمندان اســت ،موضــوع «عدالــت بیننســلی» را وارد شــدیدترین
کمپیــن البیگــری کــرد کــه تاکنــون در تاریــخ آمریــکا پدیــد آمــده اســت.

بــه نظــر میرســد واکنــش انجمــن بازنشســتگان آمریــکا ،بــا مواضــع دیگــر سالمندیشناســان و حامیــان
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ســالمندان متفــاوت باشــد .از دهــة  ۱۹۸۰ایــن بــاور عمومــی وجــود داشــته اســت کــه نگرانــی دربــارة برابــری

نســلی فقــط ابــزاری بــرای نابــودی اعتمــاد عمومــی بــه مشــروعیت پرداختهــای اســتحقاقی ســن-محور و

بیمــة اجتماعــی اســت .دو دهــة پیــش ،زمانــی کــه گروههایــی ماننــد «آمریکاییهــا بــرای برابــری نســلی»
بــر طبــل ایــن مســئله میکوبیدنــد ،شــاید چنیــن واکنشهــای کام ـ ً
ا دفاعــی قاب ـلدرک بودنــد ،امــا امــروزه
مســائل مربــوط بــه عدالــت بیننســلی اجتنابناپذیــر میشــوند؛ بهویــژه هنگامــیکــه مــا چش ـمانداز بــاری
را کــه اقدامــات زیس ـتمحیطی بــر نس ـلهای آینــده تحمیــل میکنــد در نظــر میگیریــم (.)Moody, 2008

مدافعــان برنامــة تأمیــن اجتماعــی کــه از نظــر سیاســی پیشــرو محســوب میشــوند ،بایــد بپذیرنــد هنگامــیکــه
مــا منابــع قابلتوجهــی را ميــان گروههــای ســنی جابهجــا میکنیــم ،بــه ناگزیــر مســئلة عدالــت بیننســلی

پیــش میآیــد.

پیتــر دیامونــد و پیتــر اورزاگ ( ،)2005برخــاف برخــی طرفــداران تأمیــن اجتماعــی ،از اذعــان بــه مســئلة

عدالــت بیــن گروههــای مســتحق مزایــای تأمیــن اجتماعــی هراســی ندارنــد .آنهــا مســئله عدالــت بیننســلی
را در ســاختار تــوازن درآمد-هزینــة نظــام جــاری آشــکارا میپذیرنــد .آنــان پیشــنهادهای خصوصیســازی را رد

ـن میراثــی» را میپذیرنــد .مفهــوم دیــن میراثــی بــه ایــن معناســت کــه بــرای بــه
میکننــد و اصطــاح «دِیـ ِ
ـن ایــن نظــام ،بــه ناگزیــر بایــد نخســتین گروهــی کــه مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی را دریافــت
راه انداختـ ِ

میکننــد ،درآمــد بــادآوردهای کســب کننــد .ایــن واقعیــت پایــدار اســت؛ زیــرا برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهمثابــه
یــک نظــام درآمد-هزینــه عمــل میکنــد کــه گروههــای اولیــه را بیــش از آنچــه میتوانســتند در شــرایط

برابــری بیــن گروهــی مطالبــه کننــد ثروتمنــد میکنــد .بهطــور خالصــه بعضــی از گروههــا بهتــر از دیگــران

خدمــات میگیرنــد ،امــا از نظــر دیامونــد و اورزاگ ،چنیــن «نابرابــری» بدیــن معنــی نیســت کــه مــا بایــد ایــن

نظــام را خصوصــی کنیــم؛ زیــرا خصوصیســازی مســائل بیشــتری را درمــورد برابــری و کفایــت بــه بــار مـیآورد.
تاریخچة تالشهای اخیر برای اصالح بیمة اجتماعی

از دغدغــة عدالــت بیننســلی در برنامههــای بیمــة اجتماعــی میتــوان درسهایــی آموخــت .نگرانــی دربــارة

ـتحقاقی ســن-محور متمرکــز
ـزرگ اسـ
آینــدة ســالمندی جمعیــت در ایاالتمتحــده بیشــتر بــر دو برنامــة بـ ِ
ِ
اســت :تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر .کمپیــن رئیسجمهــور بــوش در ســال  ۲۰۰۵بــرای خصوصیســازی
تأمیــن اجتماعــی ،تنهــا ایــن نگرانــی را تشــدید کــرد كــه آیــا ایــن برنامههــا بــرای نس ـلهای آینــده پایــدار

خواهنــد مانــد؟ آیــا برنامههــای اســتحقاقی ســن-محور آنقــدر مقاومــت خواهنــد كــرد کــه امنیــت درآمــدی و
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ســامتی بــرای نسـلهای آینــده فراهــم کننــد؟ هنگامــیکــه بــه تاریخچــة اصــاح برنامههــای اســتحقاقی
ســن-محور از  ۱۹۸۳تــا  ۲۰۰۵مینگریــم ،رونــدی آشــفته را میبینیــم؛ شکس ـتهای مــداوم کــه بــا یــک
مــورد موفقیــت متوقــفشــده اســت .اصــاح برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال  ۱۹۸۳موفقیتــي بــزرگ بــود.

قانــون نوســازی مدیکــر در ســال  ۲۰۰۳نتایــج مختلفــی در بــر داشــت؛ مزایــای دارویــی را بهشــدت گســترش

داد ،امــا برخــی عناصــر خصوصیســازی را وارد کــرد کــه پیامدهــای گســتردة آن هنــوز نامعلــوم اســت .در ایــن
دوره کــه در آن بیــش از دو دهــه تــاش بــرای اصــاح ایــن برنامههــا صــورت گرفــت ،درس عبرتهایــی

درخــور تأمــل وجــود دارد؛ بهویــژه از ایــن نظــر کــه مضمــون عدالــت بیننســلی ،عنصــری اساســی در
موفقیــت یــا شکســت اصــاح برنامههــا بــوده اســت.

تنهــا موفقیــت بــزرگ در ایــن دوره ،نخســتین تــاش اصالحــی بــود کــه طــی آن مــادة اصالحــی برنامــة

تأمیــن اجتماعــی در ســال  ۱۹۸۳دربــارة تــوان پرداخــت بدهــی ایــن برنامــه تصویــب شــد .ایــن مــاده ،تنهــا

نــوآوری سیاســی بــود کــه هــدف آشــکار آن عدالــت بیننســلی بلندمــدت بــود؛ یعنــی تخصیــص عادالنــة مزایــا
و بــا ِر مالــی بــر دوش گروههــای ســنی مختلــف .ایــن اصــاح تنهــا اقدامــی بــود کــه بهوضــوح موفقیتآمیــز

بــود؛ بدیــن معنــا کــه بــه یــک سیاســت عمومــی پذیرفتهشــده بــدل شــد و دسـتکم در میــان قوانیــن گذشــته

بهعنــوان یــک کار ماهرانــه شــناخته شــد (.)Light, 1985; Light, 1994

در مــورد ســایر تالشهــای اصالحــی در ایــن دوره چــه میتــوان گفــت؟ ایــن تالشهــا شــامل ایــن

مــوارد بودنــد :قانــون پوشــش حــوادث فاجعهآمیــز مدیکــر در ســال  ،)Himmelfarb, 1995( ۱۹۸۸اصــاح

خدمـ�ات درمانـ�ی کلینتـ�ون در سـ�ا ل  ،)Skocpol, 1996( ۱۹۹۴قانــون نوســازی مدیكــر در ســال Medi�( ۲۰۰۳

 )care Part Dو کمپیــن بــوش بــرای معرفــی حســابهای خصوصــی در برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال

 .۲۰۰۵تمــام ایــن مــوارد بهجــز قانــون مدیكــر  ۲۰۰۳آشــکارا شکســت خوردنــد و هنــوز مشــخص نیســت کــه
ایــن اصــاح مدیکــر ،کــه پوشــش نســخههای دارویــی را بــرای مزایابگیــران ایجــاد کــرد ،یــک موفقیــت بــوده
باشــد .نکتــة مهــم دیگــر دربــارة قانــون ســال  ۲۰۰۳بهکارگیــری عناصــر خصوصیســازی درون ایــن برنامــه

بــود .هــم لیبرالهــا و هــم محافظــهکاران ،دربــارة پایــداری بخــش  Dمدیکــر -بهدليــل هزینههایــی کــه
قانــون ســال  ۲۰۰۳بــا خــود بــه همــراه داشــت -نگرانیهــای جــدی داشــتند؛ از ایـنرو بــه نظــر میرســد انــواع

اصالحــات آســیبزا ،ماننــد اصالحاتــی کــه بــه کنتــرل هزینههــا مربوطانــد ،در ســالهای آتــی ممکــن باشــد.

چــرا اغلــب ایــن اقدامهــا شکســت خوردنــد؟ سیاســت حزبــی یکــی از عوامــل شکســت ایــن اقدامهاســت
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امــا تمــام داســتان نیســت .اصالحــات ســال  ۱۹۸۳را مجلســی کــه در اختیــار دموکراتهــا بــود تصویــب و

رئیسجمهــور جمهوریخــواه رانلــد ریــگان تأییــد كــرد و بــه شــکل قانــون درآمــد .حاصــل آن دســتاوردی
دوحزبــی بــود :قانــون پوشــش اتفاقــات فاجعهآمیــز مدیكــر در ســال  ،۱۹۸۸بــا حمایــت کامــل هــر دو حــزب

تصویــب شــد و کل قانــون نوســازی مدیکــر در ســال  ۲۰۰۳از ســوي مجلســی کــه در اختیــار جمهوریخواهــان
بــود تصویــب شــد؛ بــدون اینکــه دموکراتهــا در آن مداخلــه داشــته یــا حامــی آن باشــند .اصالحــات

مراقبتهــای درمانــی کلینتــون نیــز تالشــی حزبــی بــود کــه دموکراتهــا انجــام دادنــد و نتوانســت حمایــت
دوحزبــی بــه دســت آورد .پیشــگامان اداری ایــن اقدامــات دسـتکم در ابتــدای کار بــه دنبــال دورزدن مجلــس
بودنــد ،امــا ســرانجام موفــق نشــدند .درنهایــت کمپیــن جــورج دبلیــو بــوش بــرای حســابهای خصوصــی

حمایــت دموکراتهــا را کســب نکــرد و باالخــره نیم ـهکاره رهــا شــد.

ایــن پنــج اقــدام بــرای اصــاح برنامههــای اســتحقاقی ســن-محور در دورهای رخ داد کــه نگرانــی دربــارة

عدالــت بیننســلی ،اگــر نــه در میــان عمــوم مــردم ،در میــان نخبــگان سیاســی رواج مییافــت .در طــول دهــة

 ۱۹۸۰سیاســتگذاران و نخبــگان اندکانــدک ســالمندان را بهمثابــه گروهــی بازشــناختند کــه دیگــر نبایــد

تمامــی آنهــا را بهطورکلــی «فقــرای مســتحق» دانســت؛ حتــی اگــر عمــوم مــردم هنــوز چنیــن میپنداشــتند.

واقعیــت ایــن بــود کــه تــا دهــة  ،۱۹۸۰نــرخ فقــر ســالمندان آمریــکا شــروع بــه کاهــش فراوانــی کــرده بــود و
دیگــر نمیشــد سیاســت ســالمندی را کام ـ ً
ا بــر «تبعیــض ســنی ترحمآمیــز» مبتنــی کــرد.
از نظــر حامیــان ســالمندان کاهــش فقــر ســالمندان رونــد نزولــی داشــت .اگــر معیــار نیازمنــدی بــود ،دیگــر

ممکــن نبــود برنامههــای اســتحقاقی ســن-محور را براســاس عدالــت توزیعــی توجیــه کــرد .اگــر دیگــر نتــوان
ســالمندان را بهمثابــه یــک گــروه ،همچــون گروهــی نیازمنــد توصیــف کــرد ،دیگــر چــرا بایــد از صــرف پــول

بیشــتر بــرای آنهــا حمایــت کنیــم؟ بــا ایــن حــال ،برنامههــای بیمــة اجتماعــی ماننــد تأمیــن اجتماعــی و
مدیكــر هی ـچگاه بــر مبنــای هدفگرفتــن کســانی کــه نیازمندتــر هســتند ایجــاد نشــدهاند .در عــوض بیمــة
اجتماعــی ،یــک برنامــة اســتحقاقی ســن-محور بــدون هیچگونــه آزمــون وســع یــا هدفگرفتــن آشــکار
نیازمنــدان بــود .قطعـ ًا در ایجــاد برنامــة تأمیــن اجتماعــی از عناصـ ِر مترقــی اســتفاده شــده بــود ،بهجــز ســازوکار

ـی ایــن برنامــه کــه مبهــم بــود و بــا افزایــش میــزان برابــری آن متــوازن شــد .بــر ايــن اســاس ،کســانی
بازتوزیعـ ِ

کــه حقبیمــة بیشــتری پرداخــت کردهانــد ،مزایــای بیشــتری از ایــن نظــام دریافــت میکننــد .ایــن تــوازن
میــان کفایــت و برابــری ،عاملــی حیاتــی در موفقیــت سیاســی برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــود .ایــن تــوازن ایــن
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تضمیــن را ایجــاد میکنــد کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر قربانــی سیاس ـتهای خشــنی نشــوند کــه
ممکــن اســت بــه برنامههــای مبتنــی بــر آزمــون وســع آســیب جــدی برســانند .ایــن خصوصیــت فراگیربــودن
قطع ـ ًا عاملــي مهــم در موفقیــت سیاســی بلندمــدت برنامههــای اســتحقاقی ســن-محور بــوده اســت.

درسهایی از موفقیت اصالحات سال ۱۹۸۳

بــا نگاهــی بــه چهــار دهــة گذشــته ،الزم اســت درس عبرتهایــی گرفــت کــه بتوانــد مــا را در آینــده
راهنمایــی کنــد .تالشهــا بــرای اصــاح برنامههــای اســتحقاقی در ایاالتمتحــده بــه موفقیــت چشــمگیری

دســت پیــدا نکــرد ،بهجــز اصــاح برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال  .۱۹۸۳ایــن تاریخچــه نشــان میدهــد

تنهــا فاجعــهای قریبالوقــوع میتوانســت رســتههای کلیــدی دولــت ملــی را مجبــور بــه یافتــن راهحــل
کنــد :خطــر ورشکســتگی ایــن برنامههــا و صــرف هزینــة ناگزیــر بــرای جبــران آن .ایــن واقعیــت درس
عبــرت غمنــاک یــا هشــیارکنندهای اســت کــه از تاریــخ معاصــر میتــوان گرفــت :یعنــی پیــش از رســیدن

بــه دقیقــة نــود ،دس ـتزدن بــه انتخابهــای ســخت دشــوار اســت .از ســوی دیگــر ،هنگامــیکــه بپذیریــم

عدالــت توزیعــی در خطــر اســت ،ایــن تجربــه ایــن امیــد را ایجــاد میکنــد کــه رســیدگی بــه نیازهــای متضــاد
گروههــای مختلــف تاریخــی امکانپذیــر اســت .میشــد از طریــق برقــراری تــوازن میــان نیازهــای متضــاد،

بــه شــیوهای نظــام تأمیــن اجتماعــی را اصــاح کــرد کــه منجــر بــه ایجــاد مــازاد و مبنایــی پایــدار بــرای یــک
نســل یــا بیشــتر شــود .ایــن دســتاورد اندکــی نبــود.

در ســال  ،۱۹۸۲برنامــة تأمیــن اجتماعــی در بحــران مالــی قــرار گرفــت؛ بحرانــی کــه وخیمتــر شــد ،تــا

جایــی کــه مدیــران پــس از چنــد مــاه هشــدار دادنــد ایــن نظــام دیگــر قــادر بــه پرداخــت مزایــا نخواهــد بــود.

در اواخــر دهــة  ،۷۰رئیسجمهــور کارتــر قانونــی را امضــا کــرد کــه نویــد مـیداد برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــرای
یــک نســل ثبــات یابــد ،امــا ثابــت شــد کــه ایــن وعــدهای پــوچ اســت .نوســانات اقتصــادی اواخــر دهــة  ۷۰و

اوایــل دهــة  ۸۰درآمدهــای الزم بــرای پایــداری ایــن برنامــه را از میــان بــرد .تــا ســال  ۱۹۸۲برنامــة تأمیــن
اجتماعــی دوبــاره بــه ورشکســتگی نزدیــک شــد .قانونگــذاران درنهایــت بــرای مقابلــه بــا ایــن ورشکســتگی
بــا طرحــی بــرای بازگردانــدن تــوان مالــی برنامــه موافقــت کردنــد؛ طرحــی کــه بــا ســازش طرفیــن ممکــن

شــد .یــک کمیســیون دوحزبــی در مواجهــه بــا فاجعــة قریبالوقــو ِع ورشکســتگی ایــن برنامــه ،راهحلهایــی را

بــرای تأمینمالــی برنامــه ارائــه داد؛ شــامل کاهــش مزایــا ،افزایــش مالیــات و اصالحــات دیگــری کــه تضمیــن
میکــرد برنامــه در دهههــای پیــش رو تــوان مالــی پرداخــت دیونــش را داشــته باشــد .ایــن اصالحــات قانونــی
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درنهایــت بــا امضــای رئیسجمهــور ریــگان در ســال  ۱۹۸۳بــه شــکل قانــون درآمــد.

بحــران برنامــة تأمیــن اجتماعــی در دهــة  ،۸۰بزنگاهــی بــود کــه اندیشـههای عدالــت بیننســلی را تغییــر داد.

اصالحــات ایــن برنامــه در ســال  ،۱۹۸۳بهدرســتی یــک «کار ماهرانــه» نامیــده شــد کــه دســتاورد همــکاری دوحزبی

بــود ،امــا درســت ماننــد اواخــر دهــة  ،۷۰باورهــای عمومــی همچنان نســبت بــه آینــدة برنامة تأمیــن اجتماعــی ناامید

و منفینگــر بــود .در پیمایشــي ملــی کــه در ســال  ۱۹۸۵انجــام شــد ،تنهــا  ۳۵درصــد افــراد بــه آینــدة برنامــة تأمیــن
اجتماعــی اعتمــاد داشــتند و  ۶۰درصــد اظهــار ناامیــدی کردنــد؛ کمابیــش مشــابه بــا نســبتهای تأسـفآوری کــه در
ســال  ۱۹۷۸بــه دســت آمــد .در ســال  ۱۹۸۷حامیــان بیمــة اجتماعــی در واکنــش بــه کمبــود آگاهی عمومــی و کمبود
اعتمــاد مــردم ،آکادمــی ملــی بیمــة اجتماعــی را بهطــور غیرحزبــی تشــکیل دادنــد کــه هــدف آن تقویــت آگاهــی

عمومــی و تقدیــر از دســتاوردهای برجســتة برنامههــای بیمــة اجتماعــی در آمریکاســت.

بحــران مالــي تأمیــن اجتماعــی ،توجههــا را بــه مســئلة عدالــت بیننســلی در برنامههــای بیمــة اجتماعــی

معطــوف کــرد .در سراســر دهــه  ،۸۰منتقــدان اصــرار داشــتند کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی درمــورد گروههــای

ســنی مختلــف غیرمنصفانــه عمــل میکنــد .آنهــا هشــدار میدادنــد ایــن برنامــه ناپایــدار اســت و درنهایــت
بــه کالهبــرداری از نس ـلهای آینــده ختــم میشــود .اســتدالل میشــد ایــن نظــام غیرمنصفانــه اســت؛ چــون

ـال کلــی
جوانــان هی ـچگاه آنچــه را بــه برنامــه میپردازنــد بــاز نخواهنــد یافــت .مباحثــی کــه بــا هــدف انحـ ِ
نظــام بازنشســتگی عمومــی بــه راه افتــاده بــود ،بــر مســئلة عدالــت نســلی تکیــه داشــت ،همانطــور کــه

طرفــداران خصوصیســازی بدیــن امــر اصــرار داشــتند .ایــن مباحــث هیـچگاه پذیــرش عمومــی کســب نکردنــد،
امــا منتقــدان نکتــه مهمــی را مطــرح كردنــد :برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــرای گروههــای ســنی مختلــف ،مزایــای
نابرابــری ارائــه میدهــد و بــار مالــی نابرابــری ایجــاد میکنــد .ایــن واقعیــتانکارناپذيــر اســت ،امــا بدیــن

معنــی نیســت کــه ایــن نظــام غیرمنصفانــه اســت .ایــن تنهــا بدیــن معناســت کــه در ایــن برنامــه معــدود

ی هســتند.
نابرابریهایــی وجــود دارد و نیازمنــد رســیدگ 
تحلیل اخالقی اصالحات «ضد بازتوزیعی» سال ۱۹۸۳

سیاســتهای ضــد بازتوزیعــی آنهایــی هســتند کــه بهطــور آشــکار مزایــا را از برخــی از گروههــا ســلب
میکننــد .مثالــی بــرای ایــن نــوع سیاســتها ،اصــاح برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال  ۱۹۸۳اســت.

پذیــرش آشــکا ِر تقاضاهــا بــرای عدالــت بیننســلی و همچنیــن تصمیمهــاي
ایــن اصالحــات تنهــا بــا
ِ

ـی» دشــوار بــا هــدف پایــداری بلندمــدت ایــن برنامــه ممکــن شــد .ایــن اصالحــات کــه درنهایت
«ضدبازتوزیعـ ِ
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مــورد تأییــد قــرار گرفــت ،تســهیم بــار مالــی ميــان گروههــای مزایابگیــر حــال و آینــده و همچنیــن ایجــاد

توازنــی ميــان مالیاتهــای افزایــش یافتــه و مزایــای کاهــش یافتــه را الزامــی كــرد .مزایابگیــران ملــزم شــدند

بپذیرنــد کمکهزینــة معــاش متوقــف شــود یــا کاهــش یابــد؛ درحالیکــه مزایابگیــران آینــده ملــزم شــدند
بپذیرنــد در نخســتین دهــة قــرن بیســت و یکــم ،ســن اســتحقاق دریافــت مزایــا بهتدریــج از  ۶۶ســال بــه ۶۷

ســال افزایــش یابــد .جــدول  ۱-13خالصـهای از ســاختار ضدبازتوزیعــی را ارائــه کــرده اســت کــه در آن بــار

مالــی بــه گروههــای مختلــف تخصیــص داده شــده بــود.

در ایــن بحــث ،بهمنظــور ســادگی ،ایــن ســه گــروه ســنی را گــروه  :۱۹۰۰-۱۹۲۰( Aنســل بــزرگ ،)1گــروه

 :۱۹۲۰-۱۹۴۰( Bنســل خامــوش) و گــروه  :۱۹۴۰-۱۹۶۰( Cپیشــگامان نســل بیشزایــی) مینامیــم .هــدف
مــا در اینجــا ایــن نیســت کــه اســتفاده از تحلیــل گروههــای ســنی را بهمثابــه یــک رویکــرد تبیینــی نقــد یــا

توجیــه کنیــم ،بلکــه میخواهیــم یــک مرزبنــدی انجــام دهیــم تــا تأثیــرات ضــد بازتوزیعــی تغییــر سیاسـتها
بــر نس ـلهای مختلــف را نشــان دهیــم.

بــا توجــه بــه جــدول  ،۱-13اصالحــات برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال  ۱۹۸۳بــا بهکارگیــری دو راهبــرد،

ثبــات مالــی بلندمــدت را بــه ایــن نظــام بازگردانــد :کاهــش مزایــا و افزایــش مالیاتهــا .امــا اقدامــات مختلــف،

تأثیــرات متفاوتــی بــر ایــن ســه گــرو ه ســنی گذاشــت .در ســال  ۱۹۸۳گــروه  Aدر حــال دریافــت مزایــای تأمیــن
اجتماعــی بــود (بــا میانگیــن ســن  .)۷۳مزایــای آنهــا بهطــور مســتقیم کاهــش نیافــت ،بلکــه تعدیــل مزایــا
براســاس هزینــة معــاش ( )COLAآنهــا شــش مــاه بــه تأخیــر افتــاد؛ رخــدادی کــه نســبت ًا رن ـجآور ،امــا نــه
ویرانگــر بــود .بــا ایــن حــال بــه تأخیــر انداختــن کمکهزینــة معــاش ،درواقــع حــدود  ۴۰میلیــارد دالر را در
ایــن دوره صرفهجویــی کــرد کــه بــرای بازگردانــدن پایــداری برنامــة تأمیــن اجتماعــی ضــروری بــود؛ بنابرایــن

ایــن گام بهظاهــر کوچــک ،پیامدهــای عظیمــی داشــت .از مزایــای تأمیــن اجتماعــی گــروه  Aکــه بیشــتر از
آســتانة درآمــدی معینــی بــود ،مالیــات گرفتــه شــد .تأثیــر ایــن امــر انــدک بــود؛ زیــرا تنهــا درصــد کوچکــی از

مزایابگیــران مشــمول آن شــدند .در هیچکــدام از مــوارد ،خبــری از آزمــون وســع (ماننــد مدیکیــد) نبــود ،بلکــه

بهجــای آن از «آزمــون ثــروت» 2اســتفاده شــد (بــرای نمونــه کاهــش تدریجــی آســتانههایی بــرای معافیــت از

مالیــات  .)IRAگروههــای  Bو  ،Cفشــار مالیــات بــر مزایــا را نیــز متحمــل شــدند ،امــا چــون آســتانة درآمــدی

براســاس تــورم تعدیــل نشــده بــود ،بهتدریــج مزایابگیــران بیشــتر و بیشــتری مشــمول مالیــات بــر مزایــا شــدند.
 :G.I. Generation .1نسلی که در طول رکود بزرگ در ایاالتمتحده پرورش یافت و با جنگ جهانی دوم مواجه شد (مترجمان).

2. Affluence Test
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جدول  .1-13تأثیرات ضدبازتوزیعی اصالحات برنامة تأمین اجتماعی در سال 1983
کاهش مزایا
تعویق کمکهزینة معاش

افزایش مالیات

افزایش سن استحقاق

1900-1920

مالیات بر مزایا

افزایش مالیات بر حقوق و دستمزد

1900-1920
1940-1960

1920-1940
1940-1960

1940-1920
1960-1940

 .aتأثیر بر سه گروه  1920-1940 ،1900-1920و 1940-1960

تغییــر بــزرگ دیگــر ،افزایــش ســن اســتحقاق بــرای دریافــت کامــل مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی از ۶۵

بــه  ۶۷ســال بــود .ایــن تغییــر پــس از دهــة  ،۱۹۹۰بهصــورت تدریجــی انجــام شــد؛ بهطوریکــه روی هــم

رفتــه ایــن کاهــش تأثیــری بــر گــروه Bنداشــته باشــد و گــروه Cرا متأثــر ســازد .در اینجــا نیــز افزایــش ســن

اســتحقاق ،پــس از دهههــا برنامهریــزی ،بــه شــیوهای رخ داد کــه ناگهانــی نباشــد.

شــاید مهمتریــن تغییــری کــه در ســال  ۱۹۸۳رخ داد ،افزایــش مالیــات بــر حقــوق و دســتمزد برنامــة بیمــة

ازکارافتــادگان ،بازمانــدگان و ســالمندان ( )OASDIاز  10.4درصــد (مجمــوع کارگــر و کارفرمــا) بــه میــزان کنونــی

آن یعنــی  12.4درصــد بــود کــه موجــب تزریــق درآمدهــای عظیمــی بــه ایــن نظــام شــد .هــدف ایجــاد نظــام بیمة
اجتماعــی کامـ ً
ا مبتنــی بــر اندوختــه نبــود ،بلکــه هــدف ایجــاد ذخیــرة مالــی مناســبی بــرای ایــن صنــدوق امانــی
در طــول دورهای بــود کــه نســل بیشزایــی در ســالهای اوج دریافــت مزایــای خــود بودنــد .افزایــش مالیــات بــر

حقــوق و دســتمزد پــس از ســال  ،۱۹۸۳گــروه ( Bبــا میانگیــن ســن  )۵۳را تحــت تأثیــر قــرار داد ،امــا تنهــا بــرای

یــک دهــه یــا اندکــی بیشــتر ،پیــش از آنکــه آنهــا دریافــت مزایــا را آغــاز کننــد .گــروه ( Cاعضــای میانســال

ـل بیشزایــی بــا میانگیــن ســنی  ۳۳در ســال  ،)۱۹۸۳بیشــترین ســهم از ایــن بــار مالــی را متحمــل شــد.
نسـ ِ

نکتــه بســیار قابلتوجــه ایــن اســت کــه طــی اصالحــات ســال  ،۱۹۸۳ایــن ســه گروه-مزایابگیــران کنونــی
(گــروه )Cکارگــران کنونــی (گروههــای  Bو  - )Cمتحمــل بــار مالــی متفاوتــی شــدند و ایــن بــار مالــی الزامـ ًا
«برابــر» نبــود ،امــا در نظــر گرفتــن شــرایط متغیــری کــه بــر گروههــای ســنی متفــاوت تأثیــر میگــذارد ،بــه

ناگزیــر بــرای یــک اســتاندارد مبتنــی بــر عدالــت توزیعــی دشواراســت .بــرای نمونــه نســل بــزرگ ( )G.Iمتحمل

بــار مالــی جنــگ جهانــی دوم شــدند؛ درحالیکــه مزایابگیــران دورة رونــق اقتصــادی پــس از جنــگ افــراد
میانســال نســل بیشزایــی بودنــد .میتــوان اســتدالل کــرد هــدف سیاســت عمومــی ،هی ـچگاه نبایــد رفــع

تمــام انــواع «بیعدالتیهــای» ایجــاد شــده در شــرایط مختلــف تاریخــی باشــد .در عــوض هــدف منطقــی
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ایــن سیاســت ایجــاد «عدالــت نســبی» اســت .در اینجــا منظــور تســهیم بــار مالــی مشــابه میــان گروههــای

مختلــف طــی زمــان اســت .اصالحــات برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال  ۱۹۸۳میتوانــد الگــوی ارزشــمندی
بــرای اصالحــات آینــده باشــد؛ بــار مالــی تسهیمشــده ،عدالــت نســبی و راهحلهــای تدریجــی کــه پایــداری

ایــن نظــام را افزایــش میدهنــد.
تعهد به نسلهای آینده

هابرمــاس ( )۱۹۸۸در بحــث خــود دربــارة بحــران مشــروعیت اســتدالل میکنــد کــه در رژیــم ســرمایهداری

لیبــرال ،بحرانهــا بــه ناگزیــر در قالــب «مســئلة حلنشــدة هدایــت اقتصــاد» بــروز میکننــد .برخــی اهمیــت
فاجعهآمیــز امــوری ماننــد بحــران اقتصــادی یــا فروپاشــی اقتصــادی را بحــران مشــروعیت ميداننــد .دیگــران

امــور کمتــر پرشــور ،امــا در حــال گسترشــی ماننــد از دســت دادن اعتمــاد بــه نظامهــای اقتصــادی و سیاســی
و در معــرض نابــودی قرارگرفتــن انســجام اجتماعــی را بهمنزلــة بحــران مشــروعیت در نظــر میگیرنــد .در

مبحــث مــا اســتدالل ایــن اســت کــه از دســت دادن اعتمــاد بــه برنامههــای بیمــة اجتماعــی در بافتــاری
ســکوالر ،دقیقـ ًا ماننــد خطــری بــرای انســجام اجتماعــی در میــان گروههــای ســنی اســت .راهحــل هابرمــاس

برحســب آرمــان اخــاق گفتوگویــی ارائــه شــده اســت« :تنهــا اخــاق گفتوگوســت کــه عمومیــت

بخشــی
هنجارهــای پذیرفتنــی و اســتقالل ســوژههای کنشــگر را تضمیــن میکنــد؛ تنهــا از طریــق رهایی
ِ
ـتداللی ادعاهــای معتبــری کــه هنجارهــا از طریــق آنهــا پدیــدار میشــوند .یعنــی عمومیــت تضمیــن شــده
اسـ
ِ
اســت زيــرا تنهــا هنجارهایــی کــه ممکــن اســت ادعــای عمومیــت کننــد ،آنهایــی هســتند کــه همــه بــا آنها

موافقانــد (یــا میتواننــد مــورد موافقــت عمــوم باشــند) بــدون اینکــه بــر ســر راه ورود افــراد بــه فراینــد

منطقــی شــکلگیری اراده محدودیتــی باشــد (یــا بــوده باشــد)» .اگــر مــا بــه پیــروی از جــان رالــز ()۱۹۷۱

گروههــای مختلــف ســنی و نســلی را شایســتة توجــه برابــر بدانیــم ،آنــگاه آرمــان «عدالــت بیننســلی» توجــه
مــا را برمیانگیــزد ،خــواه درمــورد محیطزیســت (بــرای مثــال گرمشــدن کــره زمیــن) باشــد و خــواه دربــاره
برنامههــای رفــاه اجتماعــی (بــرای مثــال پایــداری برنامــة تأمیــن اجتماعــی).

درحقیقــت ،ایــن ضرورتــی عقالنــی اســت کــه هــدف در برخــورد بــا گروههــای تاریخــی ،نوعــی عدالــت

نســبی باشــد؛ بهطوریکــه از گســترش کلبــی مســلکی یــا بیاعتقــادی بــه برابــری بنیادیــن و منصفانهبــودن
آل خیالــی نیســت،
برنامههــای عمومــی ماننــد تأمیــن اجتماعــی بپرهیزیــم .اســتاندارد عدالــت نســبی یــک ایــده ِ

بلکــه مقیاســی بســیار عملــی اســت ( .)Bedau, 1978; Vermeule, 2005از یکســو از بهکارگیــری معیــاري
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ســفت و ســخت میپرهیزیــم؛ ماننــد اینکــه بایــد بــا تمــام گروههــا بــا برابــری دقیــق برخــورد کــرد؛ چنانکــه

برخــی اقتصاددانــان کوشــیدهاند چنیــن کننــد ( .)Bommier, Lee, Miller,&Zuber, 2004از ســوی دیگــر

بهســادگی و بــا ســطحینگری عدالــت بیننســلی را رد نمیکنیــم؛ چنانکــه برخــی حامیــان ســالمندان

گرایــش دارنــد چنیــن کننــد زیــرا از ایــن قضیــه هراســی منطقــی دارنــد کــه کســانی بــا هــدف تضعیــف اعتمــاد
بــه بیمــة اجتماعــی ،پشــت ایــدة برابــری نســلی خــود را پنهــان کــرده باشــند.

امــا افســوس ،مســئله ایــن اســت کــه ایــن اعتمــاد در حــال حاضــر نیــز از بیــن رفتــه اســت .در عیــن حــال

«گــذار از ریســک بــزرگ» ،امنیــت درآمــدی دوره بازنشســتگی را بیــش از پیــش بــر دوش افــراد میگــذارد

ـری پیدرپــی در این معاهدة نســلی
ـتان بازنگـ ِ
( .)Hacker, 2006تاریخچــة برنامــة تأمیــن اجتماعــی همــواره داسـ ِ
بــوده اســت ( )Achenbaum, 1988و بــا رونــد پیــری جمعیــت ،در قــرن بیســت و یکــم زمــان بازنگریهــای
بیشــتر فــرا خواهــد رســید .جــان مایلــز ،کــه قطعـ ًا حامــی برابــری نســلی نیســت ،یکــی از چندیــن نماینــدهای
اســت کــه پذیرفتهانــد عدالــت ،مســتلزم اصــاح نظــام بازنشســتگی عمومــی مــا و ایجــاد «قــرارداد اجتماعــی

جدیــد» بــرای جامعــة روبهســالمندی اســت ( .)Myles, 2002; Myles, 2003اکنــون کــه انجمــن بازنشســتگان

آمریــکا نیــز چالــش عدالــت بیننســلی را پذیرفتــه اســت ،دلیلــی وجــود نــدارد تغییــر برنامــة تأمیــن اجتماعــی
را بــه تعویــق بیندازیــم؛ تغییــری کــه پایــداری ایــن نظــام را بــرای نس ـلهای آینــده تضمیــن خواهــد کــرد و

اعتمــاد عمومــی بــه ایــن نظــام را بازخواهــد گردانــد .هماکنــون زمــان ایــن اقــدام اســت.
پرسشهایی برای بحث

 .1بحران مشروعیت چیست؟

 .2چرا حمایت عمومی برای آیندة برنامههای بیمة اجتماعی اهمیت بسیاری دارد؟

 .۳براســاس آنچــه مــودی میگویــد ،چــرا بســیاری از طرحهایــی کــه بــرای تغییــر برنامههــای بیمــة
اجتماعــی انجــام شــدند موفقیتآمیــز نبودنــد؟

 .۴منظــور مــودی از عدالــت بیننســلی یــا برابــری نســلی چیســت؟ گروههــای مختلــف چگونــه طــی ســالها
تحــت تأثیــر اصالحــات متنــوع برنامههــای بیمــة اجتماعــی قــرار گرفتنــد؟ پیشــنهاد او بــرای ایجــاد عدالــت

بیننســلی چیســت؟

 .۵مــودی سرپرســت امــور دانشــگاهی انجمــن بازنشســتگان آمریکاســت .رویکــرد ايــن انجمــن بــه مســائل

بیننســلی در برنامههــای بیمــة اجتماعــی ،بــا دیگــر پیشــنهادهای مطرحشــده در ایــن کتــاب چــه تفاوتــی دارد؟
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مقدمه
کارول ال .استس

1

ایــن بخــش از دو فص�لـ تشکــیل شدــه اس��ت کــه هری��ک از آنهــا دیدگاهـ�ی انتق��ادی دربــارة یــک یــا چنــد

جنـ�بة بیمــة اجتماعــی ،عدالــت اجتماعــی و نابرابریهــای اجتماعــي مربــوط بــه تخصیــص مزایــای برنامــه
ـکال برنامههــای بیمــة اجتماعــی و تغییــرات آنهــا در
یــا هزینههــای آن دارد .بــا توجــه بــه جدیدتریــن اَشـ ِ
گــذر زمــان و مســیر کنونــی تالشهــا بــرای اصــاح طرحهــا ،مســائل تاریخــی و معاصــر و مقایس ـههایی

دربــاره دولتهــای صنعتــی غربــی شــرح داده شــده اســت .ایــن فصــول بــا مفاهیــم وابســتگی متقابــل ،تســهیم
ریســک ،منصفانهبــودن ،برابــری و عدالــت ســروکار دارنــد.

در فصــل  ،14آلــن واکــر 2بــا تمرکــز بــر خاســتگاه بیمــة اجتماعــی ،دو شــکل اساســی آن را کــه در اروپــای

غربــی (آلمــان و انگلیــس) بنیــاد نهــاده شــدند مقایســه میکنــد .اگرچــه تفاوتهایــی اساســی در اصــول بنیادیــن

ایــن دو برنامــه وجــود دارد ،نهتنهــا در ایــن کشــورها بلکــه در دیگــر کشــورهای اروپایــی فشــار مشــابهی بــرای
اصــاح ایــن برنامههــا مشــاهده ميشــود .ایــن فصــل بــا بحثــی دربــاره آینــدة بیمــة اجتماعــی در اروپــای
غربــی و پیامدهــای گســتردة آن خاتمــه مییابــد.

در فصــل  ،15کریــس فیلیپســن تحــوالت گذشــته و معاصــر را از دوره پــس از جنــگ جهانــی دوم تــا حــال

ـرال اواخــر
حاضــر در زمینــه بحــران بازنشســتگی بررســی میکنــد کــه درنتیجــه سیاسـتهای اجتماعــی نئولیبـ ِ
1. CARROLL L. ESTES
2. Alan Walker
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دهــة  1970بــه بعــد ایجــاد شــدند ( .)Phillipson, 1988وي بــا پرداختــن بــه بریتانیــا بهعنــوان یــک نمونــه
و مقایســة آن بــا ایاالتمتحــده و کشــورهای دیگــر ،بــه بررســی نقــش بازنشســتگیها در ایجــاد تجربــة

وابســتگی و طردشــدگی در دورة ســالمندی میپــردازد ( )Estes, 1979; Walker, 1986; 2006و تأثیــر منفــی
كــردن ریســک و تغییــر طرحهــای
اصالحــات اخیــر بازنشســتگی را بررســی میکنــد کــه از طریــق فردی
ِ

بازنشســتگی در بریتانیــا از طرحهــای مزایــای معیــن بــه طرحهــای حقبیمــة معیــن نابرابریهایــی عمیقتــر
شــدن جدیــد اقتصــاد قــرار میدهــد و خواســتار گفتمــان
متــن جهانی
میآفریننــد .او ایــن تغییــرات را در
ِ
ِ

ـی تــازه اســت کــه در آن خــود افــراد ســالمند مشــارکتکنندگانی کلیــدی باشــند.
جهانـ ِ

منابع
- Estes, C. (1979). The Aging Enterprise. San Francisco: Jossey Bass.Phillipson, C.
(1998). Reconstructing Old Age. London: Sage.
- Walker, A. (1986). Pensions and the Production of Poverty in Old Age. In A. Walker,
& C.
- Phillipson (Eds.), Ageing and Social Policy (PP. 184–216). Aldershot, England:Gower.
- Walker, A. (2006). Reexamining the Political Economy of Aging: Understanding the
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 .14بیمة اجتماعی در اروپا
آلن واکر

ـکال
ایــن فصــل بــر خاســتگاه بیمــة اجتماعــی تمرکــز دارد و پــس از ارائــة مختصــری دربــارة پیشزمینــه و اَشـ ِ
متفــاوت بیمــة اجتماعــی ،تضادهــای دو الگــوی اساســی آلمانــی و بریتانیایــی آن را بررســی ميكنــد .اگرچــه

طرحریــزی بنیادیــن آنهــا متفــاوت اســت ،اصالحــات اخیــر طرحهــای ایــن کشــورها (بهعــاوة بیمههــای

ـی کشــورهای اروپایــی) مســیر یکســانی دارد و ایــن یکســانی بهدليــل تشــابه نیروهــای پیشبرنــدة
اجتماعـ ِ
آنهاســت .بخــش پایانــی ایــن فصــل بــه آینــدة بیمــة اجتماعــی در اروپــا میپــردازد .در ایــن بخــش مقصــود

از اروپــا ،اروپــای غربــی اســت.

اَشکالِ دربرگیرندگی اجتماعی 1در اروپا

«حمایــت اجتماعــی» کــه ماننــد اصطالحــی کلــی در اروپــا اســتفاده ميشــود ،شــامل برنامــة حفــظ درآمــد

2

و خدمــات درمانــی و دیگــر خدماتــی اســت کــه دولــت نقشــي عمــده در تأمیــن هزینــه یــا ارائــة آنهــا ایفــا

میکنــد .بیمــة اجتماعــی یکــی از ســه رویکــرد حمایــت اجتماعــی 3اســت .دو رویکــرد دیگــر عبارتانــد از:
الــف) مســاعدت اجتماعــی و ب) خدمــات و مزایــای فراگیــر .4هــر ســه مــورد بهدليــل مرکزیبــودن نقــش

ـی بیمههــای خصوصــی تفــاوت دارنــد .عبــارت «مســاعدت اجتماعــی»
دولــت ،بــا الگوهــای حمایــت اجتماعـ ِ
بــه طرحهــای مبتنــی بــر آزمــون وســع 5کــه هــدف آنهــا رفــع فقــر اســت اشــاره میکنــد؛ درحالیکــه
خدمــات و مزایــای فراگیــر بــرای همــه (شــهروندان ،ســاکنان یــا اعضــای گروههــای خــاص) در دســترس بوده

و براســاس شــرایط و نیازهــای فــرد اعطــا نميشــود .در مقابــل ،واجدشــرایط بــودن بــرای دریافــت خدمــات
بیمــة اجتماعــی ،براســاس نیــاز و حقــي اجتماعــی (ماننــد مزایــای فراگیــر) نبــوده و براســاس حقبیمههــای

اجبــاری پرداختــی بــه یــک یــا چنــد صنــدوق در زمــان اشــتغال تعییــن میشــود .بیمــة اجتماعــی بــه ایــن

ـی خــود متفــاوت اســت کــه در آن پرداخــت حقبیمــه (مشــارکت) الزامــی اســت و
دليــل بــا همتــای خصوصـ ِ
مزایا/پرداختهــا بــر طبــق ریســکها تعییــن نمیشــوند.

1. Social Inclusion

 :Income Maintenance .2مســاعدت مالــی از ســوی دولــت بــرای افــراد نیازمنــد کــه بتواننــد ســطح معینــی از درآمــد خــود را حفــظ کننــد
(مترجمان).
3. Social protection
4. Universal benefits and services
5. Means-tested
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طرحهــای اولیــة بیمــة اجتماعــی در اواخــر قــرن  19و اوایــل قــرن  20در اروپــا و پــس از قانونگــذاری

مهــم و تاریخــی آلمــان در ســال  1889ارائــه شــد .ایــن طرحهــا از نظــر پوشــش ریسـکهای صنعتــی از جملــه

بیمــاری ،ازکارافتادگــی و ســالمندی بســیار محــدود بودنــد .افــزونبــر ایــن ،در ابتــدا مــورد مخالفــت اتحادیههای

کارگــری قــرار گرفتنــد؛ زیــرا از ایــن میهراســیدند کــه ایــن طرحهــا موجــب تضعیــف طرحهــای موجــو ِد
حمایــتاز کارگــران شــود و متعاقبـ ًا همبســتگی طبقــة کارگــر را سســت کنــد ()Clasen, 1997؛ البتــه از منظــر
نخبــگان محافظــهکار و لیبــرال ،همچنیــن سوســیالدموکراتهــای اصالحطلــب ،ایــن طرحهــا بهمنزلــة

ـی-اجتماعی موجــود بود.
ـم اقتصادی-سیاسـ
ِ
ســازوکاری کلیــدی بــرای ادغــام طبقــة در حال رشـ ِد کارگــر ،در نظـ ِ

پــس از اینکــه قابلیــت بیمــة اجتماعــی بــرای بهبــود امنیــت اقتصادی-اجتماعــی محقــق شــد و از آن مهمتــر،
ایــن طرحهــا میــان کارگــران محبوبیــت یافــت ،مخالفــت اولیــة اتحادیههــای کارگــری فروکــش کــرد؛ از

ایـنرو طــی دو دهــه نخســت قــرن بیســتم رونــد مشــترک و قابلتوجهــی در ارائــة طرحهــای بیمــة اجتماعــی

در کشــورهای مختلــف رخ داد:

از ســواحل ی ـخزدة نــروژ تــا هــوای آفتابــی ایتالیــا ،از خــاور دور تــا اســپانیا ،تمــام اروپــا ،از هــر
نــژادی؛ ژرمــن ،ساکســون ،التیــن یــا اســلوواک همــه از یــک مســیر عبــور میکننــد .برخــی

کشــورها بیشــتر پیشــرفت کردهانــد ،امــا هیچکــدام از ایــن چرخــه خــارج نیســتند (مگــر برخــی از
ســرزمینهای کماهمیــت در شــبهجزیرة بالــکان) .جنبــش بیمــة اجتماعــی یکــی از جنبشهــای
جهانــی بســیار مهــم در زمــان ماســت(.)Rubinow, 1913, p. 26

ـاب مفســر آمریکایــی ،بهصراحــت اشــارهای نشــده اســت ،امــا
اگرچــه در ایــن متــن نســبت ًا پررنــگ و لعـ ِ

تع��داد نامش��خص کشــورها نشاــندهندة پیدایــش نقــش مهــم شــواهد خارجــی در ایجــاد خطمشــیهای
اجتماع��ی داخل��ی (حق��وق بازنشس��تگی ،تأمی��ن بهداش��ت و غی��ره) در ای��ن دوره اس��ت؛ از ای��نرو برن��امة
ِ

بیم��ة اجتماع��ی را تجل��ی همبسـ�تگی ملته��ا پنداش��تند؛ بهکارگیرــی چیـ�زی ک�هـ ت��ا آن زم��ان همیــاریای

اجتماعمحــور در مقیــاس ملــی بــود .گســترش برنامــة بیمــة اجتماعــی یکــی از مهمتریــن محرکهــا بــرای
رشــد و نهادینهســازی نظامهــای رفاهــی بــزرگ در اروپــا بــود .امیــد بــر آن بــود کــه ایــن امــر ائتــاف

گســتردة طبقاتــی را در پشــتیبانی از پیشــرفت اجتماعــی و تســهیل کاهــش مشــکالت اجتماعــی ،بهویــژه فقــر

و بهکارگیــری روشهــای مختلــف آزمــون وســع بــا خــود بــه ارمغــان آورد .اگرچــه ایــن خوشبینــی در بيشــتر
کشــورهای اروپایــی از ســال  1950تــا  1980بهخوبــی نهادینــه شــد ،در دهــة  90بنــا بــه دالیلــی روب ـهزوال
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نهــاد .همانطــور کــه در ادامــه خواهیــم دیــد ،یکــی از دالیــل فرضشــده بــرای فروپاشــی برنامــة بیمــة
اجتماعــی رابطــة اساســی آن بــا کا ِر ُمــزدی اســت .ابتــدا بــه بررســی دو رویکــرد متفــاوت بیمــة اجتماعــی در

اروپــا ميپردازیــم.

بوریج و بیسمارک :1دو الگوی بیمة اجتماعی

شــکاف موجــود ميــان رویکردهــای دربرگیرندگــی اجتماعــی در اروپــا ،در میــراث تاریخــی و نهــادی بریتانیــا و
آلمــان و همچنیــن ائتالفهــای اجتماعی-سیاســي مســلط در دورة شــکلگیری نظامهــای بیمــهای آنهــا
ریشــه دارد .از طرفــی ،ســنت لیبــرال بریتانیایــی ،دولــت را ملــزم بــه تهیــة حداقــل درآمــد بــرای اشــخاص

میکــرد تــا بــا آن بتواننــد پسانــداز شــخصی داشــته باشــند .از طــرف دیگــر ،رویکــردی محافظهکارانــه
در آلمــان وجــود داشــت کــه از ســوي کلیســا ایجــاد شــده بــود و تأکیــد شــدیدی بــر ســنتها داشــت.

ســنتهایی ماننــد ســاختار طبقــه و منزلــت کــه بــر حفــظ تمایزهــای منزلتــی متمرکــز بــود و میخواســت
ـین زندگــی هــر فــرد را حفــظ کنــد
اطمینــان بیابــد کــه مزایــای ارائـ ه شــده توســط دولــت ،اســتانداردهای پیشـ ِ
(ایــن امــر در آلمــان  Lebensstandardsicherungنامیــده میشــد؛ بــه معنــی حفــظ منزلــت گروههــای

اجتماعــی) .عــاوه بــر تفــاوت در نــوع پرداخــت مزایــا ،ســازماندهی نظامهــا نیــز ميــان دو کشــور متفــاوت
اســت .در بریتانیــا ،یــک صنــدوق واحــد ملــی وجــود دارد کــه توســط دولــت اداره میشــود و حقبیمههــا را
ـازمان ملــی خدمــات درمانــی ،2خدماتــی فراگیــر ارائــه میدهــد
از کارکنــان و کارفرمایــان اخــذ میکنــد (سـ ِ

و از درآمدهــای مالیاتــی تأســیس شــده اســت) .بیمــة اجتماعــی در آلمــان شــامل پنــج شــاخة مختلــف اســت:

حقــوق بازنشســتگی ،تصــادف ،بیــکاری ،ســامت و مراقبــت درازمــدت .3ایــن صندوقهــا را ســازمانهای
غیردولتــی اداره ميكننــد.

میتــوان بهســادگی چنیــن پنداشــت کــه در تلقــی ایــن تفــاوت کالســیک ميــان نظــام بیســمارکی و

بوریجــی خطــر اغــراق وجــود دارد .اول اينكــه صدراعظــم بیســمارک قصــد داشــت دولــت نقــش بیشــتری در

تأمینمالــی و ادارة ایــن سیســتم داشــته باشــد ( .)Hennock, 1987پــس از جنــگ جهانــی دوم نیروهــای متفقین
مشــغول برنامهریــزی بــرای معرفــی یــک نظــام فراگیــر بوریجــی بودنــد ()Baldwin, 1990؛ البتــه پیــروزی
اتحادیــة دموکرات-مســیحی محافظ ـهکار در اولیــن دورة انتخاباتــی آلمــان غربــی بــه ســال  ،1949منجــر بــه
1. Beveridge & Bismarck
2. National Health Service
3. long-term care
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بازتصویــب چارچــوب و مدیریــت پیشــین شــد .دوم اينكــه سیســتم بوریــج اصلــی دچــار تغییراتــی شــده بــود تــا
مزایــای مرتبــط بــه دســتمزد 1بــه آن اضافــه شــود .ســوم اينكــه هــر دو کشــور تأمینمالــی نظامهــای بیمــة
اجتماعــی خــود را بــر طبــق نظــام تــوازن درآمد-هزینــه انجــام میدهنــد و در هــردو کشــور ،کار مــزدی معیــار

اصلــی تعییــن حقــوق اجتماعــی اســت.

برخــاف ایــن ادعــا ،تمایــز ميــان نظــام بیســمارکی و بوریجــی ،بــرای نشــاندادن تفاوتهــای بنیــادی

میــان دو اصــل نــرخ ثابــت 2و مرتبــط بــه دســتمزد کــه در بریتانیــا و آلمــان بــه کار گرفتــه شــدند ،بهویــژه

ـی کلی
ـی نظام رفاهـ ِ
درمــورد حقــوق بازنشســتگی ،تمایــز مفیــدی اســت .همچنيــن ،ایــن دو اصــل متضــاد ،ویژگـ ِ
ایــن دو کشــور هســتند .از ســوی ديگــر ،در نظــام رفاهــی لیبــرال کــه بریتانیــا نمونـهای از آن اســت ،بــر بــازار و

خانــواده تأکیــد ميشــود؛ درنتیجــه حقــوق اجتماعــی بهنســبت محــدود میشــود و مزایــای تأمیــن اجتماعــی در

بهتریــن حالــت ،انــدک اســت .از ســوی دیگــر ،نظــام کورپوراتیســت-محافظه کار 3کــه از ســوي آلمــان هدایــت
ن اجتماعــی قــرار میدهــد و تضمیــن میکنــد منزلــت شــغلی
میشــد ،بیمــة اجتماعــی را در کانــون نظــام تأمیـ 

میــزان مزایا را تعییــن کنــد (.)Esping-Anderson, 1990

نظامهــای تأمیــن درآمــد ســالمندان در کشــورهای آلمــان و بریتانیــا در جــدول  1-14آمــد ه اســت .هــر دوی

آنهــا نظامهایــی ســه الیــه هســتند کــه اولیــن الیــه متعلــق بــه طــرح اجبــاری بیمــة اجتماعــی مســتمری

بازنشســتگی اســت کــه در بریتانیــا مســتمری پایــة بیمــة ملــی )BP( 4و در آلمــان بیمــة بازنشســتگی قانونــی

5

()GRVهســتند .عــاوه بــر ایــن طرحهــای قانونــی ،مســاعدتهای اجتماعــی نیــز در هــر دو کشــور ارائــه

ميشــود و مســتمریبگیران را پوشــش میدهنــد (جــدول  1-14را ببینیــد).
اصالح بیمة اجتماعی :تأثیراتی متضاد نئولیبرالیسم

ایجــاد نظــام بیمــة اجتماعــی در اروپــا ،نشــانگر اوج شــکوفایی دولتهــای رفاهــی بــود ،امــا در دهــة 90

گذاری تمامــی کشــورها را دربرگرفــت ،بیمــة اجتماعــی
میــادی ،پــس از اینکــه مــوج لیبرالیســم سیاس ـت
ِ
بــه هــدف اصلــی اصالحــات تبدیــل شــد .اگرچــه اصالحــات ملــی خــاص ،راه خــود را پیــش گرفتنــد و

 .Flat rate .2نرخی که برای تمامی افراد یکی است (مترجمان).

1. Earnings-related
3. corporatist-conservative
4. National Insurance Basic Pension
5. Gesetzliche Rentenversicherung
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گوناگونیهــای بســیاری دارنــد ،امــا رونــد معمــول در میــان اروپاییــان بــدون تردیــد همیــن اســت :تضعیــف
و محدودســازي برنامــة بیمــة اجتماعــی همــراه بــا پررنگشــدن نقــش مســاعدت اجتماعــی و خدمــات
خصوصــی .در ادامــه پــس از مــرور اولیــة عوامــل کلیــدی ایجادگــر اصالحــات بیمــة اجتماعــی ،بــه مطالع ـة

مــوردی آلمــان و بریتانیــا میپردازیــم.

جدول  .1-14نظامهای بازنشستگی در آلمان و بریتانیا
بریتانیا

الیة نخست

اجباری

●●بازنشستگی پایة دولتی
اجباری

آلمان

اجباری

●●طرح بیمة بازنشستگی قانونی ()GRV
●●نظام حمایت از بازنشستگان برای خویشفرمایان
●●نظام بازنشستگی پایة مبتنی بر آزمون وسع (از سال
)2002

●●بازنشستگی دولتی دوم ()DB
الیة دوم

●●یا بازنشستگی شغلی مبتنی بر آخرین حقوق ()DB
●●یا بازنشستگی شغلی پولی ()DC

اختیاری

●●بازنشستگی شغلی (شرکتهای خصوصی و بخش
عمومی)

●●یا بازنشستگی شخصی
اختیاری

الیة سوم

اختیاری

●●بازنشستگی شخصی

●●بازنشستگی شخصی

●●یا یک طرح اختیاری مشارکتی افزون بر الیة دوم
()DC

Riester-Rente

●●طرح خصوصی رسم ًا تأییدشده (از سال  )2002به نام

Source: Ginn, Fachinger and Schmäll (2009).

 / 286بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

کاهــش محبوبیــت بیمــة اجتماعــی میــان سیاســتگذاران (البتــه نــه در میــان
بررســیهای راجــع بــه
ِ
ـت اقتصــاد و جامع ـهای تأکیــد دارد کــه در آن اثربخشــی کاهشیافتــه
عمــوم جامعــه) معمــو ًال بــر تغییــر ماهیـ ِ

اســت ( .)Baldwin & Falkingham, 1994اگرچــه ایــن تغییــرات مهــم اســت و بــه نظــر انــدک میآینــد ،امــا
ـک سیاسـتگذاری در اروپــا کــه در
ـی ایدئولوژیـ ِ
فهــم تغییــر مســیر در ایــن سیاســت ،بــدون ارجــاع بــه دگرگونـ ِ

ـوج نئولیبرالیســم در قــارة اروپــا در اوایــل دهــة 80
ســال  1990رخ داد غیرممکــن اســت .درحقیقــت ،نخســتین مـ ِ

میــادی بــه حرکــت درآمــد .پــس از عبــور از اقیانــوس اطلــس ،کشــورهای آنگلوساکســون بیشــتر از دیگــران
پذیــرای آن بودنــد .پیــروزی دولــت راس ـتگرا بــه رهبــري مــارگارت تاچــر( 1کــه ماننــد ریــگان 2در آمریــکا

نئولیبــرال بــود) انگیــزة اصلــی بــرای اصالحــات را پدیــد آورد .نظــام رفاهــی همیشــه از جانــب نئولیبرالهــا مورد
حملــه قــرار گرفتــه اســت؛ زيــرا نظــام رفاهــی ،بــا ایمــان و اعتقــاد آنهــا بــه اقتــدار بــازار آزاد و تأثیــر مخــرب

مداخلــة دولــت مبــارزه میکنــد .اصالحــات نظــام رفاهــی در بریتانیــا یــک دهــه پیــش از اصالحــات در دیگــر

کشــورهای اروپایــی رخ داد .در ســطح جهانــی نیــز ژاپــن و ایاالتمتحــدة آمریــکا بیــش از دیگــر دولتهــا بــه

آن مبتــا شــدند .بــا شــکلگیری ســازمان ملــی خدمــات درمانــی کــه یــک نهــاد سیاســی پرانــرژی بــود ،بیمــة
ـاح سیاســت اجتماعــی شــد و همانطــور
اجتماعــی متحمــل دشــواریهای ناشــی از دســتورکا ِر 3نئولیبـ ِ
ـرال اصـ ِ
کــه در ادامــه بحــث خواهــد شــد ،دولتهــای تاچــر ســاختا ِر ایــن نهــاد را از اســاس دسـتکاری کردنــد .آنهــا

ـی بیمــة اجتماعــی را تضعیــف كردنــد و بــه شــک رایــج دربــار ة اینکــه آیــا بیمــة اجتماعی در
بــا ایــن کار ،اثربخشـ ِ
جامعــة پسـتمدرن (یــا مدرنیتــة متأخــر) حمایــت اجتماعــی مناســبی اســت یــا خیــر دامــن زدنــد.

ـک مشــروعیتبخش بــه ایــن حملــة بیســابقه بــه قلــب نظــام رفاهــی
برخــی از مــواردی کــه در رتوریـ ِ
اســتفاده میشــود ،همــان مــواردی اســت کــه معمــو ًال بــرای نشــاندادن قدیمــی و منســوخبودن بیمــة اجتماعــی
بــه کار گرفتــه میشــود؛ البتــه تمــام ایــن نقدهــا بــه یــک انــدازه اهمیــت ندارنــد؛ بــرای نمونــه پذیرفتــه شــده
اســت کــه تغییــرات اعمــال شــده در نــرخ وابســتگی (بهويــژه وابســتگی میــان نسـلهای شــاغل و بازنشســته)
ســبب ناتوانــي نظــام مبتنــی بــر تــوازن درآمد-هزینــه در تأمیــن هزینههــای ایجــاد امنیــت اجتماعــی شــده

اســت .ایــن مســئله بهطــور گســتردهای در دولــت تاچــر و در زمــان اوج رتوریــک بحــران ســالمندی بــه کار
گرفتــه شــد؛ رتوریکــی کــه مباحــث عمومــی را کامـ ً
ا ســرکوب کــرد ( .)Walker, 1990بازنشســتگی-که داللت
1. Margaret Thatcher
2. Reagan
3. Agenda
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بــر ســالمندان دارد-بهعنــوان بــار اضافــی و تهدیــد بــرای عملکــرد اقتصــادی بریتانیــا در آینــده بــه تصویــر

کشــیده شــد ( .)Walker, 1991در بریتانیــا بــرای اولیــن بــار و بهمنظــور مشروعیتبخشــی بــه مخالفــت دولــت

برابرینســلی اســتفاده شــد کــه انعکاســی از پیشــنهاد آمریکاییهــا بــرای
بــا برنامــة بیمــة اجتماعــی از ایــدة
ِ
ایجــاد برابــری نســلی میــان گروههــای مختلــف در آن کشــور بــود:

اعتقــاد مــا بــه یــک ملــت ،بــه معنــای پذیــرش مســئولیتهایی اســت کــه در برابــر تمــام

نســلهای آن داریــم .اگــر مســائل اجبــاری را بــه فرزندانمــان واگــذار کنیــم ،بــا وجــود اینکــه
میدانیــم از عهــدة آن بــر نخواهنــد آمــد ،از ایــن مســئولیتها شــانه خالــی کردهایــم (DHSS,

.)1985a, p. 18

در عمــل ،هیــچ بحــث عمومــی دربــارة معایــب و مزایــای نظــام مبتنــی بــر تــوازن درآمد-هزینــه بهمثابــه

ـوایی کالهبــرداری
یــک روش تأمینمالــی و دربــارة معایــب طرحهــای خصوصــی درنگرفــت؛ حتــی در زمــان رسـ ِ
بــزرگ 1کــه طــی آن بــرای هــر فــروش بــه عامــان شــرکتهای بیمــه حقالعمــل پرداخــت میشــد .ایــن
بــاور کــه نظــام تــوازن درآمد-هزینــه ناکارآمــد اســت ،پــس ســرمایهگذاریهای خصوصــی بهتــر از بیمــة

اجتماعــی هســتند ،بــاوري ایدئولوژیــک و غیرقابــل اثبــات اســت.

بــدون نیــاز بــه زیــادهروی در مــرور شــواهد تاریخــی ،در ایــن مباحــث بســیار ضــروری اســت کــه بدانیــم

گــذاری 2خصوصــی ،بههیچوجــه از هزینههایــی کــه
گــذار از نظــام تــوازن درآمد-هزینــه بــه پیشاندوخته
ِ

بــرای جبــران درآمدهــای ازدس ـترفته بــر دوش جامعــه قــرار داد نمیکاهــد ،بلکــه بهدلیــل هزینههــای اداری
و اجرایــی بیشــتر نظامهــای خصوصــی ،بــه هزینههــای افــراد و خانوادههــا میافزایــد .ایــن بحــث معمــو ًال

بــر مســتمریهای بازنشســتگی متمرکــز اســت؛ زیــرا ایــن مســتمریها بزرگتریــن بخــش مخــارج حمایــت
اجتماعــی و مخــارج ناشــی از شکســت حــوزة خصوصــی در ارائــة بیمــه بیکاری هســتند .مســتمری بازنشســتگی،
در هــر جامعـهای بایــد از تولیــد اقتصــادي جمعیــت شــاغل و صرفنظــر از روش آن (چــه نظــام تــوازن درآمــد-

هزینــه باشــد چــه پیشاندوختهگــذاری) پرداخــت شــود ( .)Barr, 2000همانطــور کــه نمونههــای اخیــر در
بلژیــک ،کانــادا و فرانســه نشــان دادهانــد ،نبایــد پنداشــت كــه پساندازکــردن بهمنظــور آمادگــی بــرای مواجهــه

بــا ســالمندي جمعیــت از مزیتهــای بخــش خصوصــی اســت ،امــا در عمــل نکاتــی اینچنیــن منطقــی نیــز

نمیتواننــد از سیاســتی جلوگیــری کننــد کــه یــک ســرکوب ایدئولوژیــک از آن پشــتیبانی میکنــد .در دهــة
1. Misselling
2. Prefunding
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 ،1980دولــت تاچــر دربــارة اهــداف خــود بیــان داشــت:
ـتگی دولتــی بــه
ـتگی کنونــی بــه مســتمری بازنشسـ ِ
هــدف ایــن طــرح پیشــنهادی گــذار از وابسـ ِ
موقعیتــی اســت کــه در آن مــا شــخص ًا و بهطورمســتقیم حقبیمههــای خــود را ســرمایهگذاری
میکنیــم و نــوع خدمــات دلخــواه را خودمــان انتخــاب میکنیــم (.)DHSS,1985b, p. 6

ســه ســال بعــد ،گزارشــی از ســازمان همــکاری و توســعة اقتصــادی )OECD( 1از آثــار ایــن دیــدگاه نئولیبرال

و ایدئولوژیــک نوشــت ،دیدگاهــی کــه انتقــاد جهانــی از بازنشســتگي عمومــی را ممکــن کــرد و موجــب ایجــاد

دومیــن مــوج سیاس ـتگذاریهای نئولیبــرال در اروپــا شــد:

تحــت مقــررات موجــود ،تحــول طرحهــای بازنشســتگی عمومــی ممکــن اســت بــاری ســنگین و
فزاینــده را بــر دوش جمعیــت شــاغل دهههــای آتــی قــرار دهــد .ایــن اقــدام اقتصــادی ممکــن

اســت وابســتگی میاننســلی-مفهومی کــه تمامــی برنامههــای بازنشســتگی بــر آن مبتنــی
هســتند -را بــه خطــر بینــدازد (.)OECD, 1988, p. 102

بــه همیــن شــکل ،شــش ســال بعد ،گــزارش بانــک جهانــی ( )1994پیشــگام اصالحــات جهانی بازنشســتگی

شــد که در دهــة  90میــادی رخ داد (.)Walker & Deacon, 2003

جــدا از تغییــرات جمعیتشــناختی ،دو تحــول اجتماعی-جمعیتــی تردیدهایــی را دربــارة نقــش کلیــدی بیمــة

اجتماعــی در حــال و آینــده ایجــاد کــرد .نخســت تحولــی اســت کــه در بــازار کار و ماهیــت اســتخدام رخ داده

اســت .ایــن تغییــرات پیونــد اساســی بیمــة اجتماعــی بــا کا ِر ُمــزدی را بــه چالــش کشــیده اســت .در دورة اشــتغال

کامــل 2پــس از جنــگ جهانــی دوم ،تمامــی نظامهــای بیمــة اجتماعــی در اروپــا در متــن نظــام رفاهــی و
بــازار کار ملــی عمــل میکردنــد؛ از ایـنرو ایــن ایــده کــه شــرایط برخــورداری از امنیــت اجتماعــی بایــد برابــر

اشــتغال تماموقــت ،مــداوم و طوالنیمــدت باشــد مــورد بازنگــری قــرار نگرفــت .پــس از گذشــت دو دهــه،
درنتیجــة بیــکاری زيــاد و پایــدار دهههــای  70و  80میــادی و نیــز تقســیم بــازار کار بــه دو شــاخة مشــاغل
امــن و مشــاغل غیرامــن و ب ـیدوام ،تردیدهــا افزایــش یافــت؛ مشــاغل غیرامــن و ب ـیدوام شــامل مشــاغل

«غیراســتاندارد» و «نامتعــارف» بهویــژه کار پارهوقــت بــود .در مشــاغل پارهوقــت ،یــا درآمــد کارگــران بســیار

پاییــن اســت و یــا ســاعتکار بســیار کمــی در هفتــه دارنــد ،بــه همیــن دلیــل تحــت شــمول بیمههــای اجتماعی
قــرار نمیگیرنــد .زنــان معمــو ًال در مشــاغل پارهوقــت مشــغول بــهکار هســتند؛ بــرای مثــال اگرچــه در بریتانیــا
1. Organisation for Economic Co-operation and Development
2. Full employment
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 92درص ـ ِد مــردان واجدشــرایط دریافــت مســتمری بازنشســتگی بیمــة ملــی هســتند ،امــا کمتــر از  50درصــد
زنــان چنینانــد .در آلمــان نیــز کمتــر از  50درصــد کل نیروهــای کار تحــت پوشــش بیمــة  GRVهســتند.

دوم اينكــه از دهــة  70تاکنــون ،مفهــوم «مــر ِد نــانآور» موضــوع انتقــاد شــدی ِد فمنیس ـتها بــوده اســت

( .)Land, 1978; Lewis, 1992بــا افزایــش ســریع مشــارکت زنــان در نیــروی کار از دهــة  1960میــادی و
پذیــرش عمومــی شــرایط برابــر بــرای زنــان ،دیگــر ایــن ایــده پذيرفتــه نبــود کــه تنهــا مــرد بایــد حقوقبگیــر

باشــد و زن و فرزنــدان بــه او وابســته باشــند .اگرچــه ایــن ایــده بازتــاب شــرایط معاصــر بــود ،هنگامــی کــه

بســیاری از نظامهــای بیمــة اجتماعــی تأســیس شــدند ،همچــون یــک نابههنجــاری تاریخــی دیــده شــد .آیــا
ایــن تغییــرات عمــدة شــرایط اقتصادی-اجتماعــی ،بایــد لزومـ ًا ســبب تضعیــف بیمــة اجتماعــی شــوند؟ در بخش
پایانــی ایــن فصــل بــه ایــن مســئله پرداختــه شــده اســت.

ای
بــا وجــود چنیــن عوامــل اقتصادی-اجتماعــی و جمعیتشــناختی در پسزمینــه ،تأثیــر پیشزمینــه ِ

ایدئولــوژی نئولیبــرال بــر بیمــة اجتماعــی در اروپــا (و شــاخههای متعــدد دیگــری از سیاسـتهای اجتماعــی) در

دو مــوج و طــی دهههــای  80و  90میــادی ایجــاد شــد ،امــا در سراســر قــاره اروپــا بهطــور یکســان گســترش
نیافــت .همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،بریتانیــا تحــت دولــت راس ـتگرای جدیــد تاچــر ،پیشــتازی کــرد
و یــک دهــه بعــد ،دیگــر کشــورهای اروپایــی بــه دنبــال آن حرکــت کردنــد .افــزونبــر ایــن ،اصالحــات

اعمالشــده در بریتانیــا بســیار رادیکالتــر از بيشــتر کشــورهای اروپایــی بــود (بهجــز کشــورهای بلــوک
کمونیســت در مرکــز و شــرق اروپــا) .اگرچــه در دهــة  90میــادی نقــش بیمــة اجتماعــی در بيشــتر کشــورها زیر
ســؤال رفــت ،در ایــن دوره بیمــة اجتماعــی بازســازی و تــا حــدودی بــه نفــع بیمــة خصوصــی یــا برنامههــای

مبتنــی بــر آزمــون وســع یــا برنامههــای گزینشــی تضعیــف شــد ،امــا اصالحــات بریتانیــا بســیار وســیعتر بــود

و بهطــور جدیتــری آینــدة نظــام بیمــة اجتماعــی در آن کشــور را بــه خطــر میانداخــت .ایــن تفــاوت را
میتــوان بــا ارجــاع دوبــاره بــه آلمــان و بریتانیــا ،بهويــژه بــا نظــر بــه اصالحــات در حقــوق بازنشســتگی نشــان

داد كــه بریتانیــا نماینــدة راهبــرد نئولیبــرال رادیــکال (یــک ســاز مخالــف در اروپــا) بــود و آلمــان ،نمــاد واکنــش
مالیــم اندیش ـههای مســلط در اروپــا بــه نئولیبرالیســم بــود.
اصالحات بازنشستگی در بریتانیا

همانطــور کــه پيشتــر اشــاره شــد ،در دهــة  60میــادی ،زمانــی كــه حقبیمــه و مزایــای دســتمزد-محور
ـراروی شــد .در دهــة  1970نیــز نظــام
معرفــی شــدند ،از اصــل مزایــای نــرخ ثابـ ِ
ـت پایــه در سیســتم بوریــج فـ َ
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ـی مرتبــط بــا دســتمزد در الیــة دوم نظــام رفــاه ( 1)SERPSادامــه یافــت،
بیســمارکی بــا ایجــاد مســتمری دولتـ ِ
امــا در دهــة  1980کامیابــی نظــام بازنشســتگی و کل نظــام بیمــة اجتماعــی خاتمــه یافــت و رونــد عكــس بــه

خــود گرفــت.

ـی 2دولــت تاچــر درمــورد مخــارج عمومــی ،دالیــل الزم را بــرای حمــات بعــدی
نخســتین گــزارش دولتـ ِ

بــه بیمــة اجتماعــی و دیگــر بخشهــای نظــام رفاهــی بــه دســت داد« :مخــارج عمومــی در کانــون مشــکالت
اقتصــادی کنونــی بریتانیــا قــرار دارد» ( .)Treasury, 1979, p. 1از آنجــا که مســتمری بازنشســتگی پرهزینهترین

ردیــف در میــان اقــام مخــارج عمومــی اســت ،در وهلــة نخســت هــدف حمــات قــرار گرفــت .دولــت بهمحض
اســتقرار ،پیونــد میــان مســتمری بازنشســتگی و متوســط دســتمزد را کــه ســاالنه افزایــش مییافــت حــذف و

پیونــدي بــا شــاخص قیمــت خردهفروشــی 3را جایگزیــن آن کــرد .ایــن اقــدام بدیــن معنــا بــود کــه رونــد

تعدیــل متوســط دســتمزدها از تعدیــل قیمتهــا ســریعتر میشــد و چــون مســتمری بازنشســتگی پایــه دیگــر
بهجــای متوســط دســتمزدها بــر اســاس قیمــت تعدیــل میشــد ،مقــدار آن نســبت بــه دســتمزدها کاهــش پیــدا

میکــرد .درواقــع بــا افزایــش مــداوم متوســط دســتمزدها ،و افزایــش نابرابریهــا میــان شــاغالن و بازنشســتگان،

اصلی
مســتمری بازنشســتگی پایــه کاهــش یافــت ( .)Walker, 1991ایــن سیاســت ســبب تکامــل دومیــن جــزء ِ
ن اجتماعــی دولــت نیــز شــد .عــاوه بــر کاهــش مخــارج کلــی ،بایــد بهکارگیــري آزمــون
راهبــرد نظــام تأمیـ 
وســع ،بــه ضــرر بیمــة اجتماعــی افزایــش مییافــت ( .)Piachaud, 1997دولــت ایــن امــر را بــا بیانــی مالیــم و
ن اجتماعــی در «حدی کــه اقتصــاد بتوانــد از عهدهاش
ـردن مخــارج نظــام تأمیـ 
دارای حســن تعبیــر ،بــه محدودکـ ِ
برآیــد» و «هدفمندســازي» مزایــا بــرای افــرادی بــا نیــاز مبــرم معنــا کــرد ( .)DHSS, 1985aایــن راهبــرد بــه

هــدف اصلــی خــود دســت یافــت :از ســال  1978تــا  ،1987تعــداد مســتمریبگیران (بــر پایــة حقبیمههــای
زمــان اشــتغال)  12درصــد رشــد کــرد و هزینههــا افزایــش نهچنــدانزیــادی ( 16درصــد) یافــت .در مقابــل،

تعــداد مســتمریبگیران (بــر پایــة آزمــون وســع)  62درصــد و هزینههــای آن  16درصــد افزایــش یافــت .در

مدتزمانــی کمــی طوالنیتــر (تــا ســال  )1995تعــداد افــرادی کــه مســاعدت اجتماعــی دریافــت میکردنــد
از  4.4میلیــون نفــر بــه  9.3میلیــون نفــر (یکششــم جمعیــت) افزایــش يافــت ( .)Hills, 1997اگرچــه ايــن

مســئله موضــوع فصــل حاضــر نیســت ،امــا شــایانذکر اســت کــه حس ـنتعبی ِر «هدفمندســازی» درســت از
)1. The State Earnings Related Pensions Scheme(SERPS

 :white paper .2مقالـهای متقاعدکننــده کــه بــا اســتفاده از حقایــق و منطــق بهمنظــور ارائــة راه حلــی خــاص بــرای مشــکلی خــاص ارائــه
میشــود (مترجمــان).
3. Retail price index
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آب درنیامــد ،زیــرا براســاس تخمینهــا  900هــزار نفــر از دریافتکننــدگان مســتمری بازنشســتگی نتوانســتند از

مســاعدتهای اجتماعــی بهرهمنــد شــوند.

دومیــن مخالفــت علیــه مســتمری بازنشســتگی در دهــة  80میــادی ،نابــودی طــرح مســتمری بازنشســتگي

دولتــی مرتبــط بــه درآمــد ( )SERPSبــود[ .تعهــداتِ ] ایــن طــرح کــه در ســال  1978بــا حمایــت همــة احــزاب
در پارلمــان معرفــی شــد ،قــرار نبــود تــا ســال  1998کامــ ً
ا پرداخــت شــود .در اواســط دهــة  ،80پیشــنهاد
ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی بــه دولــت بریتانیــا ایــن بــود کــه تــا ســال  2010نیــازی بــه محدودکردن
هزینههــای مســتمری بازنشســتگی نیســت و ایــن عمدت ـ ًا بهدليــل ســطح پاییــن مســتمریهای بازنشســتگی
بریتانیــا از دیگــر کشــورهای اروپایــی بــود .دولــت دیــدگاه متفاوتــی داشــت« :هزینههــای مشخصشــده و در

حــال ظهــو ِر ایــن برنامــه بایــد همــه را بــا هــر عقیــدهای بــرای لحظـهای بــه تأمــل وادارد (DHSS, 1985a,p.

)21؛ بنابرایــن قانــون تأمیــن اجتماعــی ســال  ،1986بــا تغییــر مبنــای محاســبة کســب اســتحقاق دریافــت مزایــا

ـال دریافتیهــا بــه کل ســابقه دریافتیهــا ،مزایــای  SERPرا بســیار کاهــش داد و در عیــن
از بهتریــن  20سـ ِ

حــال از طریــق تخفیفهــای مالیاتــی و کاهــش حقبیمــه برنامههــای نظــام بیمــة ملــی ،موجبــات حــذف
طــرح دولتــی را بــه نفــع مشــارکت در بازنشســتگی خصوصــی یــا شــغلی فراهــم كــرد (جــدول  .)14-1معیــار

اســتحقاق بهتریــن  20ســال دریافتیهــا بــا هــدف تــاش بــرای بهبــود مســتمری زنــان ایجــاد شــد .از ایــن

بابــت ،حــذف آن بیشــترین تأثیــر را بــر زنــان داشــت .همچنیــن ،ایــن قانــون ،خــواص دیگـ ِر ایــن طــرح را کــه
ـردن کامــل مزایــای  SERPSبــرای همســران و کمــک مالــی
بــه نفــع زنــان بــود از بیــن بــرد :حــق بــهارثبـ ِ
در قبــال مســئولیتهای خانگــی (مراقبــت از کــودکان).

در بریتانیــا طــی دهــة  1980بیمــة اجتماعــی بازنشســتگی آمــاج حمــات دولتــی قــرار گرفــت کــه در

پــی کاهــش انــدازة بخــش عمومــی و گســترش بخــش خصوصــی بــود؛ درنتیجــه گرایــش «قــارهای» 1بــه

نظــام تأمیــن اجتماعــی مرتبــط بــه دســتمزد بــه میــزان قابلتوجهــی کاهــش يافــت و نظــام بــه حالــت اولیــه

و بوریجگونــة خــود بازگشــت کــه در آن ارزش مســتمریهای بازنشســتگی کمتــر از یکپنجــم متوســط

دســتمزدها بــود (در حــال حاضــر  17درصــد) .مســلم اســت کمکهزینههــای مبتنــی بــر آزمــون وســع بهمنظــور
جلوگیــری از فقــر شــدید بســیار ضروریانــد .ایــن چرخــش بهســوی نظــام بوریجــی را بایــد در فصــل اتفاقــات
فوقالعــادة تاریخچــة بیمــة اجتماعــی و اصالحــات بازنشســتگی درج کــرد .احتمــا ًال مهمتریــن پیامــد پیگیــري

دو هــدف کالســیک نئولیبرالیســم از ســوي دولــت ،کاهــش نقــش دولــت و گســترش بخــش خصوصــی باشــد.
 :Contintenal .1قارة اروپا به جز کشورهای انگلیسی زبان (مترجمان).
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هنگامــی کــه ایــن امــر بــا شــور و حــرارت ا ِ َونجلیکــی پیــش بــرود ،ممکــن اســت نتایــج شــوکهکنندهای داشــته
باشــد .در ایــن مــورد ،ایجــاد فرصــت و تشــویق کارگــران بــرای خــروج از برنامــة ( SERPSطــرح مزایــای

معیــن) و ورود بــه طــرح بازنشســتگي شــخصی (حقبیمــة معیــن) در ازای تخفیفهــاي مالیاتــی و کســورات

حقبیمــة برنامههــای بیمــة اجتماعــی ،بــه رســوایي بــزرگ فــروش کالهبردارانــه انجامیــد .درواقــع ،دولــت
مســئولیتهای اجتماعــی خــود دربــارة بازنشســتگی را بــه بخشــی خصوصــی واگــذار کــرد کــه تنظیمگــری در
آن بســیار ضعیــف بــود و نماینــدگان و شــرکتهای بیمــه بــا اشــتیاق فــراوان توانســتند طرحهــای بازنشســتگی

بیکیفیــت و پرهزینهتــری را بــه جــای  SERPSگســترش دهنــد و منافــع مالــی شــخصی خــود را تأمیــن

کننــد .تخمینهــا متفاوتانــد ،امــا حــدود  3میلیــون نفــر از طرحهــای بازنشســتگی خصوصــی فریــب خوردنــد؛

درحالیکــه میتوانســتند بــا مانــدن در طــرح بیمــة اجتماعــی دولتــی بازنشســتگی بهتــری داشــته باشــند.

حملـهای کــه بــه بیمــة اجتماعــی شــد ،بســیار گســتردهتر از حملــه بــه طرحهــای بازنشســتگی بــود و بیــش

از دو دهــه ادامــه پیــدا کــرد .ابتــدا ،در ســال  -1984در دوران بیــکاري شــدید-معیار واجــد شــرایطبودن بســیار

ســختگیرانهتر شــده و امــکان بیمهکــردن فرزنــدان بعــدی از بیــن رفتــه بــود .ســپس در ســال  1996برنامــه

کمکهزینــة کارجویــان (( 1)JSAنخســتین تغییــر ســاختاری در نظــام مزایــای بیــکاری در بریتانیــا از ســال

 )1930جایگزیــن مزایــای بیــکاری بیمــة ملــی 2و مســاعدت اجتماعــی بــرای افــراد بیــکار 3شــد .همــراه بــا ایــن
تغییــر ،دورة پرداخــت مزایــای برنامــة کمکهزینــة کارجویــان کــه جزئــی از نظــام بیمــة اجتماعــی و مبتنــی بــر

پرداخــت حقبیمــه بــود ،از یــک ســال بــه حداکثــر شــش مــاه کاهــش پیــدا کــرد .در زمــان معرفــی ایــن برنامــه،
بیــش از نیمــی از افــراد بیــکا ِر مزایابگیــر ،بیــش از شــش مــاه بــود کــه بیــکار شــده بودنــد .ایــن اصالحــات

رادیــکال در ســاختار نظــام تأمیــن اجتماعــی ،نهتنهــا ســبب کاهــش مخــارج انجامشــده بــرای بیــکاران شــد،

بلکــه مــرز ميــان اهــداف بیمــة اجتماعــی و مســاعدتهای اجتماعــی را کمرنــگ کــرد .درنتیجــه تعــداد کمــی از
بیــکاران بــرای دریافــت مزایــای مبتنــی بــر بیمــه واجدشــرایط شــدند .اگرچــه مزایــای مســتمریبگیران بیــش

از بیــکاران اســت ،ارزیابــی جداگانــة نظــام بیمــة اجتماعــی و مســاعدت اجتماعــی ،چــه از نظــر منافــع ایــن گــروه

و چــه از نظــر اهــداف تحلیلــی بحــث حاضــر ،بیمعنــی اســت.

دهــة  90و اوایــل ســال  ،2000تغییــرات بیشــتری در زیرســاختهای بازنشســتگی دولتــی رخ داد ،امــا

 :Allowance Job Seekers .1مزایایی برای افراد بیکار در بریتانیا که جویای کار هستند (مترجمان).

2. National Insurance unemployment benefit
3. social assistance for the unemployed
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بههیچوجــه بــا آســیبهای وارده در دهــة  1980قابلمقایســه نبــود .شــاید شــگفتآورتر باشــد ،امــا

دولتهــای کارگــری جدیــد ،هیــچ اقدامــی بــرای مقابلــه بــا سیاس ـتهای قبلــی و تأثیــرات آنهــا بــر نظــام
بازنشســتگی و بازنشســتگان (ماننــد بازیابــی ارتبــاط مزایــا بــه دســتمزدها در نظــام بازنشســتگی پایــه ( ،)BPبــا

وجــود اینکــه بازنشســتگان بارهــا و بارهــا مطالبهگــر آن بودهانــد) نكردنــد .درحقیقــت ،رونــد افزایــش نقــش

برنامههــای مبتنــی بــر آزمــون وســع بــه هزینــة کاهــش مخــارج نظــام بیمــة اجتماعــی ،بــا مرتبطســاختن
مزایــای درحالافزایــش مســاعدت اجتماعــی بــرای بازنشســتگان (کــه اکنــون اعتبــار بازنشســتگی 1نــام دارد)

بــه دســتمزدها (بهجــای قیمتهــا) تقویــت شــد .از ســال  ،1980تعدیــل دســتمزدها همــواره موجــب افزایــش
شــکاف درآمــدی ميــان دســتمزد بگیــران و مســتمریبگیران شــده اســت و هماکنــون بیــن ارزش مزایــای

بیمــة اجتماعــی و مســاعدت اجتماعــی یــک دنیــا فاصلــه انداختــه اســت .علیرغــم مجموع ـهای از اقدامــات

ـی دولــت بــرای افزایــش اســتفادة عمــوم از ایــن برنامــه ،حــدود  600هــزار نفــر از بازنشســتگان بــرای
تبلیغاتـ ِ
دریافــت مســاعدت اجتماعــی اقــدام نمیکننــد .دومیــن طــرح بازنشســتگی دوم دولــت ( 2)S2Pجایگزیــن
 SERPSشــده اســت .در حــال حاضــر هــدف ایــن طــرح تنهــا افــرادی بــا دریافتــی نســبت ًا متوســط اســت.
ایــن طــرح موجــب تضعیــف اهــداف و آرمانهــای نظــام بیمــة اجتماعــی میشــود؛ اهدافــی کــه در SERPS

وجــود داشــت :برابــری بــا خدمــات بیم ـهای بخــش خصوصــی و در برخــی مــوارد فرارفتــن از آن .در بازتــاب
دیگــری از سیاسـتهای بهشــدت نئولیبــرال دهــة  ،80دولــت کارگــری جدیــد تــاش کــرد بخــش خصوصــی

را بــرای معرفــی طــرح بازنشســتگی کمهزینــهای بــه نــام «بازنشســتگی ذینفــع »3بــرای افــراد کمدرآمــد

تشــویق کنــد ،امــا درنهایــت مقــررات وضعشــده تبدیــل بــه یــک مانــع شــد؛ زیــرا تأمینکننــدگان بــا ســقف
یکدرصــدی هزینههــای مدیریتــی مخالفــت کردنــد.

اصالحات بازنشستگی در آلمان

اصالحــات انجامشــده در آلمــان از نظــر زمانــی و شــدت بــا اصالحــات انجامشــده در بریتانیــا تضــاد مســتقیم

دارد .همانطــور کــه پيشتــر اشــاره شــد ،آلمــان و بيشــتر کشــورهای قــاره اروپــا یــک دهــه پــس از بریتانیــا
اصالحــات را اعمــال کردنــد .افــزونبــر ایــن ،آن شــور نئولیبــرال کــه در بریتانیــا بــود ،در آلمــان و دیگــر

کشــورها وجــود نداشــت؛ از ای ـنرو بــا وجــود همســویی جریانــات و پیــروی از توصیههــای بانــک جهانــی
1. Pension Credit
2. The State Second Pension
3. Stakeholder pensions
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( ،)1994اصالحــات اعمالشــده بههیچوجــه بهانــدازه بریتانیــا رادیــکال نبــود و بــه اصــول اساســی نظــام
بیمــة اجتماعــی صدمــه وارد نکــرد .عوامــل جمعیتشــناختی و اقتصادی-اجتماعــی را کــه در اصالحــات

بریتانیــا در پسزمینــه بــود ،میتــوان در ایــن بافتــار بهمثابــه عواملــی در پیشزمینــه 1در نظــر گرفــت.

اصالحــات بازنشســتگی در آلمــان ،در اوایــل ســال  1990آغــاز شــد و تاکنــون کمابیــش تداوم داشــته اســت.

دولــت فــدرال درمــورد اهــداف خــود دربــارة بازنشســتگی کشــور ( )GRVصراحــت داشــته اســت .ایــن اهــداف

عبارتانــد از :افزایــش کمتــر نــرخ حقبیمــة کارکنــان و کاهــش میــزان مســتمریها .هــدف اساســی ایــن

اســت کــه بهمنظــور کســب اطمینــان از پایــداري  GRVآن را بــا تغییــرات جمعیتشــناختی و تغییــرات بــازار

کار تطبیــق دهیــم ()BMFSFJ, 2006؛ بنابرایــن در ایــن مــورد ،سیاس ـتهای نئولیبــرال مطابــق بــا شــرایط

ملــی تنظیــم میشــود GRV :طرحــی محبــوب اســت کــه در جامعــه نهادینــه شــده اســت ،امــا دولــت تــاش

میکنــد انــدازة آن را بهمنظــور تعدیــل هزینههــای نیــروی کار ،تقویــت رقابــت بینالمللــی و افزایــش اشــتغال
محــدود کنــد.

طــی پانــزده ســال اخیــر ،اقدامــات اصالحــی معرفیشــده ،از نــوع اصالحــات پارامتریــک بــوده و هــدف

آنهــا تنظیــم طــرح بــرای دســتیابی بــه اهــداف یادشــده اســت؛ البتــه تمــام ایــن «تعدیلهــا» شــامل کاهــش

مســتمری بازنشســتگی یــا اعمــال محدودیتهــای بیشــتر درمــورد واجــد شــرایطبودن اســت .مهمتریــن آنهــا
عبارتانــد از:

● ●افزایــش دورة احــراز شــرایط دریافــت مســتمری بازنشســتگی بــا بهکارگیــری فرمولــی جدیــد و بــا
هــدف ایجــاد تــوازن میــان حقبیمهپــردازان و مســتمریبگیران؛

● ●اعمــال مالیاتهایــی بــر مســتمریهای بــاال و دیگــر منابــع درآمــدی بازنشســتگان ماننــد بهــره و
اجــاره؛

● ●حذف اعتبارات حقبیمه برای مستمریها در زمان تحصیل و کارآموزی؛
● ●کاستن از روند افزایشی مستمریها؛
● ●افزایش سن بازنشستگی قانونی؛

● ●کاهش آکچوئریال مستمریها برای کسانی که زودتر از موعد بازنشسته میشوند؛

● ●ارائــة مشــوقهای مالیاتــی بــرای گســترش طرحهــای بازنشســتگی خصوصــی و شــغلی و تشــویق
کارگــران بــرای پیوســتن بــه آنهــا (.)Naegele & Walker, 2007, p. 155

1. Foreground
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عــاوه بــر ایــن اقدامــات کــه ســبب عقبنشــینی نظــام بیمــة اجتماعــی شــدهاند ،همزمــان پیشــرفتهایی

نیــز رخ داده اســت؛ بــراي مثــال در ســال  ،2002در آلمــان نخســتین طــرح حقــوق بازنشســتگی پایــه و مبتنــی

بــر آزمــون وســع بــرای افــرادی کــه شــامل  GVRنمیشــدند (ماننــد مــادران خانـهدار ،ازکارافتــادگان و کارگــران

مسـنتر دارای مســتمری انــدک) معرفــی شــد .ایــن طــرح بــا نظــام مســاعدت اجتماعــی کشــور تفــاوت داشــت
و طراحــی شــه بــود تــا از وابســتگی افــراد مســن بــه مستمریشــان کــه میزانــی کمتــر از خــط فقــر داشــت

جلوگیــری کنــد .الیــة دوم نیــز از ســال  2005بــا اجازهیافتــن کارکنــان بــرای عضویــت در طــرح بازنشســتگی

شــغلی 1از طریــق تخصیــص بخشــی از درآمدشــان بــه ایــن طــرح بهبــود يافتــه اســت .ایــن امــر ،منجــر بــه

فراگیــری ســریع بازنشســتگیهای شــغلی تــا حــدود  80درصــ ِد شــرکتهای آلمــان شــد کــه  60درصــ ِد
نیــرویکا ِر بخــش خصوصــی را پوشــش داد؛ البتــه ایــن طــرح بیشــتر میــان افــراد مســن رایــج اســت و بیشــتر
اعضــای آن زن هســتند (.)Naegele & Walker, 2007

ماننــد دیگــر کشــورهای اروپایــی ،آلمــان بهمنظــور بهبــود پایــداري نظــام بیمــة اجتماعــی خــود در آینــده،

ســن بازنشســتگی را افزایــش داده اســت .در بریتانیــا بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت کــه ســن بازنشســتگی بــرای

مــردان ( )65و زنــان ( )60طــی  20ســال آینــده برابــر میشــود (کــه ایــن حاصــل اعمــال قانــون برخــورد

عادالنــه 2از طــرف دیــوان دادگســتری اروپــا در ســال  1995اســت) ،افزایــش ســن بازنشســتگی پیچیدگیهــای
بیشــتری دارد .ایــن تغییــرات در آلمــان ابتــدا در ســال  1992اعــام شــد .در ســال  2002ســن بازنشســتگی بــه

 65ســال افزایــش یافــت و در ســال  2012بــه  67ســال خواهــد رســید .بازنشســتگی زودهنــگام در ســنین قبلــی
بازنشســتگی ،یعنــی  60و  63هنــوز ممکــن اســت ،امــا مجــازات آکچوئــری ســختتری بــه همــراه دارد كــه
بهمنظــور جلوگیــری از بازنشســتگی پیــش از موعــد طراحــی شــده اســت .اگــر افــراد ایــن گزینــه را انتخــاب

کــرده یــا مجبــور شــوند زودتــر بازنشســته شــوند ،بایــد کاهــش چشــمگی ِر مســتمری خــود را بپذیرنــد .ایــن
کاهــش بــه میــزان  0.3درصــد ب ـهازای هرمــاه زودتــر بازنشستهشــدن اســت؛ یعنــی اگــر کســی در ســن 60

ســالگی بازنشســت شــود 18 ،درصـ ِد مســتمری  GVRاو کســر خواهــد شــد.

آلمــان در یکــم ژوئــن  ،2002طرحــی مشــابه بــا رویکــرد بریتانیایــی ،هرچنــد محتاطانــه و قاعدهمندتــر را بــا

عنـ�وان طـ�رح مکمـ�ل بازنشسـ�تگي حقبیمـ�ة معیـ�ن خصوصـیی( 3عنــوان آلمانــیAltersvermögensergänzu� :
1. Occupational Pension Scheme
2. Equal Treatment
3. Private defined contribution supplementary pension scheme
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 )ngsgesetzمعرفــی کــرد .اگرچــه هــدف ایــن طــرح بــدون شــک ایجــاد الیــة دیگــری از نظــام بیمــه خصوصی
(همراســتا بــا تجویزهــای بانــک جهانــی) اســت ،دس ـتکم بهعنــوان جایگزینــی آشــکار بــرای طــرح اصلــی
بیمــة اجتماعــی دیــده نمیشــود (آنطــور کــه سیاس ـتهای تاچــری در دهــة  80دیــده میشــد) .برعکــس،
ماننــد دومیــن طــرح بازنشســتگی بریتانیایــی کــه تقریب ـ ًا در همیــن دوره معرفــی شــد ،هــدف ایــن مســتمری
مکمــل ،افــرادی کمدرآمــد یــا خانوادههایــی بــا فرزنــدان نوجــوان اســت تــا آنهــا را عــاوه بــر عضویــت در

 GVRبــه پرداخــت حقبیمــة اختیــاری بــه طــرح بازنشســتگی شــغلی یــا شــخصی تشــویق کنــد .بدینترتیــب

نــرخ جایگزینــی مســتمری کلــی آنهــا ،تــا ســال  2030بــه  67و  68درصــد خواهــد رســید؛ از ای ـنرو ایــن
ی آنهاســت کــه بهدليــل اقدامــات
مســتمری جدیــد ،بهنوعــی جبــران آن بخــش ازدســترفته از مســتمر 
هزین ـهکا ِه یادشــده رخ داده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر خطمشــی آلمانــی موجــب انتقــال منابــع مالــی انــدک از
نظــام بیمــة اجتماعــی بــه بخــش خصوصــی یــا از دولــت بــه فــرد میشــود .از یارانههــای عمومــی بهعنــوان
مشــوقی بــرای ورود افــراد بــه طــرح جدیــد اســتفاده میشــود؛ چــه بــه شــکل تخفیفهــای مالیاتــی و چــه

پرداختیهــای مســتقیم بــرای افــرادی کــه تخفیــف مالیاتــی نگرفتهانــد .در ســال  ،2008حــدود  10میلیــارد

یــورو بهعنــوان مرحلــة نهایــی طــرح ،بــرای تشــویق ســرمایهگذاریهای خصوصــی اختصــاص یافــت .در
حــال حاضــر ،ایــن طــرح مســتمری مکمــل تمــام افــرادی را کــه بهاجبــار بــه  GVRحقبیمــه میپردازنــد

تحــت پوشــش قــرار میدهــد .هــدف ایــن اســت کــه مســتخدمان کشــوری 1و دیگــر کارکنــان بخــش عمومــی

نیــز تحــت پوشــش قــرار بگيرنــد.

ســازی دولت-پشــتیبان اســت ،ایجــاد تدریجــی
اگرچــه ایــن خطمشــی بهوضــوح نوعــی خصوصی
ِ

طرحهــای بازنشســتگی خصوصــی در کنــار نظــام بیمــة اجتماعــی ،بــا آنچــه در اواســط دهــة  80در بریتانیــا
بــه شــکل یــک رقابــت آزا ِد بیقانــون 2دیــده میشــد (کــه هنــوز میلیونهــا نفــر هزینههایــش را بــه دوش

ميكشــند) تضــادي مســتقیم دارد .در آلمــان ،طرحهــای بازنشســتگی خصوصــی بایــد از الزامــات ویــژهای

پیــروی کننــد تــا مشــوقهای مالــی دریافــت کننــد؛ بــرای نمونــه بایــد قبــل از  60ســالگی بــا افــراد قــرارداد
منعقــد شــود ،نمیتــوان از طرحهــا بهعنــوان ضمانــت وام اســتفاده کــرد و ســرمایهگذار بایــد الزامــ ًا
کمکهزینــهای ماهیانــه و ثابــت یــا پلکانــی و مادامالعمــر داشــته باشــد .درمــورد طرحهــای بازنشســتگی

1. Civil servants
2. the free-for-all
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اندوختهگــذاری خصوصــی 1و پساندازهــای بانکــی بایــد زمانبنــدی پرداخــت تأییدشــدهای وجــود داشــته باشــد.
مســتمري مکمــل شــامل حقبیمههــای انفــرادی بههمــراه تخفیفهــای مالیــات عمومــی یــا پرداختهــای
مســتقیم اســت .بــرای واجدشــرایط شــدن بــرای یارانههــای عمومــی ،ســطح حداقلــی پرداخــت حقبیمــه بــه

طرحهــای خصوصــی مشــخص شــده اســت .ایــن یارانههــا شــامل کمکهزینــة پایــه بــرای بزرگســاالن و
کــودکان نیــز میشــود .مخــارج ایــن طــرح جدید-هــردو طــرح حقبیمههــای انفــرادی و کمکهزینههــای

مالیاتــی-در ســال  2002آغــاز شــد و تــا ســقف  1درصــد ســقف حقبیمــة  GRVتنظیــم شــد و در ســال 2004

بــه  4درصــد رســید .پسانــداز کمتــر بهشــرط کاهــش کمکهزینههــای دولتــی مجــاز اســت.

ایــن دو مطالعــة مــوردی دربــارة اصالحــات نظــام بازنشســتگی بیمــة اجتماعــی ،نشــاندهندة تفــاوت عظیــم

در الگــو و رویکــرد دو کشــور آلمــان و بریتانیــا (آفریننــدگان ایــن نظــام قدیمــی) در اروپاســت .مورد آلمان بیشــتر

نشــاندهندة رونــد کلــی اصالحــات در اروپاســت (بهجــز کشــورهای بلــوك کمونیســت پیشــین) .درمجمــوع،

اصالحــات نظــام بیمــة اجتماعــی در اروپــا رونــدی تدریجــی دارد؛ درحالیکــه اتحادیــة اروپــا در تســهیل تبــادل
اطالعــات و تجربــة سیاســی ميــان کشــورهای عضــو و همچنیــن در تنظیــم اســتانداردها نقشــي مهــم دارد ،امــا
مســیر دیگــری از اصالحــات در نظــام بازنشســتگی بیمــة اجتماعــی در کشــور ســوئد پیــشگرفتــه شــد .ایــن

کشــور تصمیــم گرفــت از الگــوي چندالیــة بانــک جهانــی ( )1994پیــروی نکنــد و آن را بازبینــی کنــد و حقبیمة
معیــن اســمی 2را ترجیــح دهــد ( .)Holzmann & Stiglitz, 2001در ایــن الگــو بهجــای خصوصیســازی

بخشهــای نظــام بازنشســتگی بیمــة اجتماعی-همانطــور کــه در حالتهــای شــدید و خفیــف در بریتانیــا و
آلمــان یافــت میشــود -حســاب اســمی فــردی 3در کنــار نظــام بیمــة اجتماعــی ایجــاد میشــود؛ بــراي مثــال،

در ســوئد 2.5 ،درصــد از کل  18.5درصــ ِد حقبیمــه ،بــه ســپردة جداگانــة ذخیــرة حقبیمــه واریــز میشــود.
ایــن روش ،ویژگیهــای اساســی نظــام بازنشســتگی بیمــة اجتماعــی را حفــظ میکنــد ،امــا بخشــی از مزایــا

را بــه شــرایط اقتصــادی حاکــم وابســته میکنــد و مانــع جدیــدی بــر ســر راه بازنشســتگی پیشازموعــد قــرار

میدهــد.

1. Private funded pension plan
2. Notional defined contribution
3. Individual notional account

 / 298بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

آیندة بیمة اجتماعی

پــس از مــرور روندهــای اصالحــات اخیــر در نظــام بیمــة اجتماعــی اروپــا ،چــه آینــدهای میتــوان بــرای آن در
نظــر گرفــت؟ بــدون زیــادهروی در گمانهزنیهــای بیاســاس ،محتملتریــن آینــده ،ادامــة روندهــای جــاری

اســت کــه از مســیر تجربهشــدة نظامهــای رفاهــی در اروپــا و خصوصیــات تاریخــی و نهــادی هــر کشــور

پیــروی میکننــد .عــاوه بــر ایــن ،احتمــال دارد تغییــرات در بــازار کار و خانــواده کــه پیشتــر ذکــر شــد،

دلیــل مناســبی بــرای محدودکــردن نقــش بیمــة اجتماعــی در کل نظــام حمایــت اجتماعــی پنداشــته شــود؛
البتــه چنیــن راهبــردی بهدلیــل وجــود ایدئولــوژیای اســت کــه در پــی جایگزینــی همبســتگی اجتماعــی
بــا مســئولیت فــردی اســت؛ زیــرا نوســازی یــا تطبیــق نظــام بیمــة اجتماعــی بــا شــرایط معاصــر را بــدون

محدودســازی یادشــده دشــوار مییابــد .بــرای نشــاندادن ایــن موضــوع ،یــادآوری کوتــاه نقــاط قــوت و ضعــف

بیمــة اجتماعــی ممکــن اســت مفیــد باشــد.

از نظــر نقــاط قــوت ،نظامهــای بیمــة اجتماعــی بــه ایــن دليــل موفقانــد کــه روشــی نســبت ًا مقرونبهصرفــه

و روشــن را بــرای تضمیــن حمایــت اجتماعــی در دورههــای غیبــت از بــازار کار ارائــه میدهنــد .بنیــان اقتضائــی

1

بیمــة اجتماعــی ،از نظــر مدیریتــی بــرای متقاضیــان و مدیــران ســاده اســت و بــه ایــن دليــل نــرخ دریافــت 2ایــن

برنامههــا در جهــان باالســت .ارتبــاط نزدیــک ميــان ریســک فقــر 3و بــازار کار تــا زمانــی معنــا مييابــد کــه کا ِر
ُمــزدی منبــع اصلــی امنیــت اقتصادی-اجتماعــی باشــد .از آنجــا کــه بیمــة اجتماعــی روشــی بــرای جایگزینــی
دســتمز ِد[ 4ازدســترفته] اســت ،از عملکــرد بــازارکار حمایــت میکنــد كــه ایــن حمایــت بــا فراهمكــردن
امنیــت کارکنــان از طریــق توزیــع ریســک در ســطح ملــی انجــام ميشــود .هنگامــی کــه مزایــا کمتــر از

دســتمزد تعییــن شــود ،هیــچ تأثیــر بازدارنــدهای وجــود نخواهــد داشــت .در مقایســه بــا مزایــای مســاعدت

ـی مبتنــی بــر آزمــون وســع ،بیمــة اجتماعــی بــا داغننــگ همــراه نیســت .افــزونبــر ایــن ،اگرچــه ارتبــاط
اجتماعـ ِ

میــان حقبیمــه و مزایــا در نظــام تــوازن درآمد-هزینــه کماهمیــت اســت ،ایدههــای «برابــری افقــی» 5و حــق

اجتماعــی دریافــت مزایــا بهدليــل پرداخــت حقبیمــه ،همــواره محبــوب هســتند .ایــن امــر ،بــه نوبــة خــود
انســجام اجتماعــی را تقویــت میکنــد؛ بهویــژه هنگامــی کــه بــه نظــام ملــی توجــه شــود (هماننــد آلمــان).
1. Contingency basis
2. take-up rate
3. Poverty risks
4. Wage substitution
5. Horizontal equity
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حــق بیمههــای پرداختــی کارفرمایــان نیــز تأکیــدی بــر ایــن مفهــوم اســت کــه تعهــدی بــرای هــر دو جنبــة
بــازار کار (کارفرمــا و کارگــر) وجــود دارد کــه نهتنهــا بــرای خودشــان بلکــه بــرای کل نیــروی کار فعالیــت کننــد.
عــاوه بــر ایــن ،در غیــاب بیمــة اجتماعــی ،ایــدة قــرارداد اجتماعــی همبســتگی کــه بنیــان نظــام بازنشســتگی

اســت غیرممکــن میشــود ( .)Walker, 1997درنهایــت ،مدیریــت بیمــة اجتماعــی بســیار ارزانتــر از مســاعدت

اجتماعــی یــا بیمــة خصوصــی اســت (در انگلســتان ،نــرخ هزینــة بیمــة اجتماعــی در مقايســه بــا مســاعدت

اجتماعــی دس ـتکم یــک بــه ده اســت).

از نظــر نقــاط ضعــف ،پیونــد بیمــة اجتماعــی بــا کا ِر ُمــزدی ،در شــرایط وجــود مشــاغل دائــم و تماموقــت،

مناســب و مهــم اســت ،امــا پــس از تغییــرات ســاختاری در بــازار کار ،مشــاغل تماموقــت در حــال کاهشانــد.

در ایــن شــرایط ،هــر نظــام بیمــة اجتماعــی کــه شــکل اصلــی خــود را حفــظ کــرده باشــد ،محکــوم بــه حــذف
شــماری از کارگــران «غیراســتاندارد» از دایــرة شــمول خویــش اســت .بــه همیــن نحــو ،بــا تغییــرات ســاختار

خانــواده ،شــرایط ســختگیرانة مشــارکت در ایــن برنامههــا ،کــه دسترســی بــه مزایــا را مدیریــت میکننــد،

تضمینــی بــرای اکتســاب حقــوق اجتماعــی اســت ،امــا بــرای آنــان کــه توانایــی دســتیابی بــه اســتاندارد الزم را

نداشــتهاند ،یــک مانــع بــه حســاب میآیــد .ایــن مانــع بهویــژه بــرای زنــان رخ میدهــد؛ زيــرا آنهــا بیشــتر
از مــردان ممکــن اســت زمــان خــود را هــم در خــارج از محیــط کار و هــم در شــغلهای پارهوقــت ســپری

کننــد .برخــی از مــوارد ماننــد خانوادههــای تکوالدینــی و مراقبــت طوالنیمــدت خــارج از طرحهــای نظــام

بیمــة اجتماعــی قــرار میگیرنــد كــه در ادامــه دربــارة آنهــا بحــث میشــود.

اگرچــه پرداخــت حقبیمــه درعمــل حــق دریافــت مزایــا را تضمیــن میکنــد ،در نظــام تــوازن درآمد-هزینــه

ارتبــاط کماهمیتــی ميــان حقبیمــه و مزایــا وجــود دارد .درحقیقــت ،اطمینــان از کفایــت منابــع بــرای تأمیــن
مزایــای بازنشســتگان فعلــی بــه دولــت بســتگی دارد .اگرچــه هزینههــای مدیریتــی بــرای دولــت نســبت ًا کــم
اســت ،امــا ممکــن اســت بــرای کارفرمایــان (بهویــژه شــرکتهای کوچــک) بســیار هنگفــت باشــد.

برخــی ممکــن اســت بــه ایــن مســئله اشــاره کننــد کــه دریافــت مزایــا از ســمت هــردو قشــر فقیــر و ثروتمند

از دیگــر معایــب نظــام بیمــة اجتماعــی اســت ،امــا ایــن ادعــا هــدف اصلــی نظــام بیمــة اجتماعــی بهمثابــه

ـص
تالشــی جمعــی را نادیــده میگیــرد .بــا کنارگذاشــتن چنیــن بحثهــای ایدئولوژیکــی (کــه بــا اصـ ِ
ـول خالـ ِ
نئولیبرالــی همراســتا بــوده و مداخــات دولــت ماننــد نظــام بیمــة اجتماعــی را کنــار میزننــد) میشــود ایــن
پرســش را مطــرح کــرد كــه آیــا معایــب ایــن نظــام از مزایــای آن بیشــتر اســت و آینــدهای تاریــک را بــرای آن

 / 300بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

در اروپــا رقــم خواهــد زد؟ مــن اینگونــه فکــر نمیکنــم ،امــا اگــر آینــدة نظــام بیمــة اجتماعــی بــا گذشــتة بــه

تصویــر کشــیده شــدهاش متناســب باشــد ،بایــد بــا شــرایط جمعیتشــناختی و اقتصادی-اجتماعی کنونــی تطبیق
پیــدا کنــد .ایــن درحقیقــت اتفاقــی اســت کــه در بيشــتر کشــورهای اروپایــی در حــال رخدادن اســت؛ بــرای مثال
بــا توجــه بــه از بیــن رفتــن مــدل ســنتی (نــانآور بــودن مــرد) رویکــرد بيشــتر نظامهــا ارائــة حمایــت فــردی
بــرای هــر دو مــردان و زنــان اســت .درمــورد الزامــات جدیــد در خانــواده ،آلمــان بــا افــزودن صنــدوق مراقبــت

طوالنیمــدت 1بــه نظــام بیمــة اجتماعــی خــود پیشــتاز اســت .در  SERPSبریتانیــا طــرد زنــان از نظــام بیمــة
اجتماعــی در دســتور کار قــرار داشــت ،امــا ابتــدا از ســوي دولتــی محافظـهکار و ســپس دولــت کارگــری از بیــن

رفــت.

بــه ضــرورت اصلــی نوســازی نظــام بیمــة اجتماعــی (تغییــر شــرایط مشــارکت افــراد بهطوریکــه

گروههایــی کــه مشــمول دریافــت مزایــای کامــل بیمــة اجتماعــی نیســتند مشــمول شــوند) هنــوز رســیدگی
نشــده اســت .ایــن ممکــن اســت از طرفــی بــه معنــای ارائــة اعتبــارات بیمـهای بــرای طیــف وســیعی از نیازهــای
مقتضــی (ماننــد تحصیــل ،کارآمــوزی و مراقبــت) و از طــرف دیگــر ،بــه معنــی افزایــش فراگیــری خدمــات

بهمنظــور تحــتشــمولقرارگرفتــن افــرادی بــا ســابقة انــدک پرداخــت حقبیمــه (بــاز هــم زنــان) باشــد .ایــن
مراحــل از اصــل اساســي نظــام بیمــة اجتماعــی تخطــی میکننــد ،امــا در نظــام تــوازن درآمد-هزینــه در هــر
صــورت اجــرای ایــن مــوارد تخیلــی و ناممکــن اســت .نظــام بیمــة اجتماعــی بــدون اعمــال چنیــن اصالحــات

اساســی ،بهتدریــج تنهــا بــه حــق افــرادی تبدیــل میشــود کــه اســتخدامی دائــم و مطمئــن دارنــد .جــز
اصالحــات اخیــر آلمــان ،در بيشــتر دولتهــا کــه بــه وجــود شــکاف در پوشــش طرحهــای بیمــة اجتماعــی
اذعــان دارنــد ،ترجیــح ایــن بــوده اســت کــه رفــع ایــن معضــل از طریــق بیمههــای خصوصــی یــا مســاعدت

ـی گزینشــی انجــام شــود .شــرایط نشــان میدهــد آینــدة نظــام بیمــة اجتماعــی در وهلــة نخســت امــری
اجتماعـ ِ
وابســته بــه خواســت سیاســی 2اســت و در حــال حاضــر ،رویــة سیاســی در اروپــا بــا پیشــرفتهای عمــده در
نظــام بیمــة اجتماعــی مخالــف اســت.

1. long-term care fund
2. Political will
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نتیجهگیری

مــرور گذشــته ،حــال و آینــدة بیمــة اجتماعــی بــه پنــج نتیجــة اصلــی میانجامــد .نخســت ،تفــاوت در نظامهای

اصلــی بهدليــل ســنتهای خــاص ،ائتالفهــای سیاســی-اجتماعی و ســاختارهای ســازمانی غالــب در قبــل و

در زمــان ایجــاد آنهاســت .دوم اينكــه بــه همیــن دلیــل ،ایــن سیســتمها بهطــور قابلتوجهــی انعطافپذیــر
بودهانــد (محبوبیــت آنهــا نــزد بیمهپــردازان نیــز یکــی از عوامــل کلیــدی در بقــای آنهاســت) .ســوم اينكــه
هرچنــد بیمــة اجتماعــی ملــزم بــه اصالحــات مــداوم بــوده اســت ،دو مــوج نئولیبرالیســم در دهههــای  80و

 90بیشــترین تأثیــر ســاختاری را داشــتند .چهــارم ،میــزان ایــن تأثیــر ،تابعــی از میــزان بــاور دولــت بــه اصــول
اساســی بیمــة اجتماعــی و حمایــت مردمــی از آن اســت .درنهایــت ،بــه نظــر میرســد بیمــة اجتماعــی در اروپــا
در آینــده گســترش نیابــد ،بلکــه اصالحــات پیدرپــی بــه هــدف کاهــش انــدازه و دامنــة آن در راه باشــد.

پرسشهایی برای بحث

 .1تاریخ شکلگیري بیمة اجتماعی در بریتانیا و آلمان چیست؟ تفاوت این دو برنامه در چیست؟

 .2واكــر چــه پیشــنهادی بــرای برابرســازی ایــن نظــام بــرای زنــان یــا افــرادی کــه شــغل پارهوقــت
دارنــد ارائــه میدهــد؟

 .3براســاس گفتههــای واکــر ،نقــش نســبی تغییــرات در بــازار کار و ســاختار خانــواده و بحثهــای
ایدئولوژیــک در تغییــرات اعمالشــده در برنامههــای بازنشســتگی در بریتانیــا و آلمــان چیســت؟
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 .15نظامهای بازنشستگی در بحران؛ سالمندی در عصر جهانیشدن
کریس فیلیپسن

1

مقدمه

در تمــام کشــورهای صنعتیشــده ،مهمتریــن نقــش سیاســت اجتماعــی ،دســتیابی بــه امنیــت درآمــدی بــرای
ســالمندان بــوده اســت .سیاســت اجتماعــی در آغــاز بــر کاهــش فقــر و تهیدســتی ،بهویــژه در میــان ســالمندان
متمرکــز بــود ،امــا بهتدریــج ایــن هــدف تغییــر کــرد و هــدف جایگزینــي درآمدهــا جــای آن را گرفــت،
جایگزینــی بــه میزانــی کــه اجــازة تــداوم ســبک زندگــی از دورة اشــتغال بــه دورة بازنشســتگی را بدهــد.

کشــورها از نظــر توســعة حمایتهــای بازنشســتگی تفــاوت دارنــد .اروپــا طرحهــای بازنشســتگی و بیمــة ملــی
پایــه را از اواخــر قــرن  ۱۹بــه بعــد معرفــی کــرد (بــرای نمونــه نظــام بیســمارکی بیمــة کارگــر در آلمــان در

ســال  ۱۸۸۹و نظــام غیرمشــارکتی مســتمری ســالمندان در بریتانیــا در ســال  .)۱۹۰۸ایاالتمتحــده در ســال

 ۱۹۳۵برنامــة ملــی بازنشســتگی خــود را بــا تصویــب قانــون تأمیــن اجتماعــی ایجــاد کــرد (بنــد  ۲ایــن قانــون
بیمــة بازنشســتگی را شــكل داد) .در بریتانیــا گــزارش بوریــج در ســال  ،۱۹۴۲بنیانــی قانونــی بــرای بیمــة

اجتماعــی در ســال  ۱۹۴۸آفریــد ،امــا بهطورکلــی ،دســتکم تــا اوایــل دهــة  ۱۹۵۰حمایــت از ســالمندان
در بيشــتر کشــورهای غربــی بهشــدت محــدود مانــده بــود ،ایــن حمایــت اساس ـ ًا بــه جــای اینکــه «بیمــة
اجتماعــی» نامیــده شــود «کمــک بــه فقــرا» نامیــده میشــد (.)Blackburn, 2002

تونــی جــودت ) ، (2005, p. 73بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه جنــگ جهانــی دوم تــا چــه حــد نقــش دولــت

مــدرن و «انتظاراتــی را کــه از آن میرفــت» تغییــر داد .او اشــاره میکنــد «ایــن تغییــرات بیشــتر در بریتانیــا

آشــکار بــود؛ یعنــی جایــی کــه مینــارد کینــز بهدرســتی «نیــاز دورة پــس از جنــگ بــه امنیــت فــردی و اجتماعی»
را پیشبینــی کــرد» .در ایــن خصــوص ،خاطــرة بیعدالتــی و عدمامنیــت تجربــه شــده در طــول دورة رکــود

اقتصــادی دهــة  ۱۹۳۰بســیار تأثیرگــذار بــود .در ایــن دوره ،دولــت رفــاه نیــز گســترش یافــت کــه تالشــی بــرای
نهادینهکــردن «حــس وحــدت و مســئولیت متقابــل» ( )Lowe, 1993, p. 21یــا شــهروندی اجتماعــی تحــت
ـون دربرگیرندهتـ ِر جامعــه
تأثیــر کتــاب پرنفــوذ مارشــال ( )1950بــود .ســالمندان جــزء جداییناپذیــر ایــن مضمـ ِ

[یعنــی دولــت رفــاه] بودنــد؛ جامعـهای کــه در پــی رفــع فقــر و تهیدســتی تاریخــی ســالمندان بــود.

هــدف فصــل حاضــر ،بررســی تحــوالت حــوزة بازنشســتگی اســت کــه بریتانیــا را بــرای نمونــه برمیگزینــد،
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امــا بــه ایاالتمتحــده و کشــورهای دیگــر بــرای مقایســه رجــوع میکنــد .چارچــوب نظــری اتخاذشــده بــر

سالمندیشناســی انتقــادی مبتنــی اســت کــه نقــش نظامهــای بازنشســتگی در ایجــاد تجربــة وابســتگی و طــرد

در ســالمندان را بررســی میکنــد ( .)Estes, 1979; Walker, 1986, 2006ایــن فصــل بهمنظــور تحلیــل انتقــادی
مســائل معاصــر پیرامــون بازنشســتگی ،نخســت دگرگونــی نظامهــای بازنشســتگی را در کشــورهای صنعتــی
طــی دورة پــس از جنــگ شــرح میدهــد ،ســپس پیامدهــای سیاسـتهای اجتماعــی نئولیبــرال از اواخــر دهــة

 ۱۹۷۰بــه بعــد و پیامدهــای بافتــار جدیــد جهانیشــدن اقتصــاد را بهطــور خالصــه شــرح میدهــد .پــس از آن
بحــران بازنشســتگی ناشــی از خصوصیکــردن ریســک و رفــاه را مــرور ( )Phillipson, 1998و درنهایــت عرصــة
جدیــدی را بــرای بحــث و جــدل سیاســی دربــارة بازنشســتگی توصیــه میکنــد.

تحوالت بازنشستگی در دورة پس از جنگ

خدمــات عمومــی بــرای بازنشســتگی 1موضــوع مناقشـهبرانگیزی در سیاســت اجتماعــی بــوده اســت .تــا دهــة
 ۱۹۵۰مســتمریهای فراهمشــده از طریــق بیمــة اجتماعــی دامنــة محــدودی داشــت؛ هــم از نظــر مبلــغ
پــول ارائهشــده و هــم از نظــر گروههایــی کــه در میــان جمعیــت شــاغل تحــت پوشــش قــرار میگرفتنــد.
در بســیاری از مــوارد ،نــرخ جایگزینــی بهنــدرت بــه  ۲۰درص ـ ِد متوســط دســتمزد میرســید ( ۱۳درصــد در

بریتانیــا در ســال  ۱۷ ،۱۹۳۹درصــد در کانــادا ۲۱ ،درصــد در ایاالتمتحــده) .میــزان حمایــت انجامشــده

نشــاندهندة هــدف اساســی طرحهــای بخــش خصوصــی یعنــی فراهمکــردن حداقــل ضروریــات زندگــی و

کاهــش ســطح کلــی فقــر بــود (.)World Bank, 1994

دورهای کــه از اوایــل دهــة  ۱۹۵۰تــا اواســط دهــة  ۱۹۷۰طــول کشــید ،اگــر دقیقـ ًا یــک «عصــر طالیــی»
بــرای بازنشســتگان نبــود ( )Hannah, 1986قطعــ ًا دورة ترقــی نظــام بازنشســتگی بــود .در ایــن خصــوص،

گســترش ســریع طرحهــای شــغلی (کارفرما-محــور) عنصــری مهــم بــود .2در بریتانیــا کارفرمایــان از طرحهــای
بازنشســتگی (بهویــژه در دهههــای  ۱۹۵۰و  )۱۹۶۰بــرای پــرورش وفــاداری نیــروی کار در شــرایط کمبــود

 .1در بافتــار بریتانیــا ،اصطــاح درآمــد بازنشســتگی خصوصــی ،بــه درآمــد ناشــی از تمــام بازنشســتگیهای غیــر دولتــی (شــامل طرحهــای
بازنشســتگی شــغلی بخــش عمومــی) برمیگــردد ،مگــر خــاف آن ذکــر شــده باشــد .اصطــاح درآمــد مزایــای دولتــی بــر مســتمریهای
بازنشســتگی (بیمــة پایــة دولتــی بــه عــاوة بیمــة دولتــی فراهــم شــده از طریــق بیمــة اجتماعــی) بــه عــاوة درآمدهــای ناشــی از مزایــای
مربوطــه ماننــد اعتبــار بازنشســتگی .کمــک هزینــة معــاش ،از کار افتادگــی ،کمــک هزینــة پرســتاری ،کمــک هزینــة ناتوانــی و کمــک هزینــة
ســوخت زمســتانی برمیگــردد.
 .2وضعیــت طــرح بازنشســتگی شــغلی ممکــن اســت بــاز ،بســته ،مســدود یــا منحــل باشــد .طــرح بــاز اعضــای جدیــد میپذیــرد ،امــا طــرح بســته
پذيــراي ايــن اعضــا نيســت ،امــا ممکــن اســت بــه اعضــای ســابق آن حقــوق بازنشســتگی جدیــد تعلــق گیــرد .در طــرح مســدود مزایا بــه اعضای
کنونــی قابــل پرداخــت اســت ،امــا هیــچ عضــو جدیــدی پذیرفتــه نمیشــود و هیــچ مزایــای جدیــدی بــه اعضــای کنونــی تعلــق نمیگیــرد.
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کارگــر ماهــر اســتفاده میکردنــد ( .)Phillipson, 1982وایتســاید ( )2006شــرح میدهــد کــه چگونه کشــورهای

اروپایــی کــه بــا تباهــی اقتصــادی و اجتماعــی ناشــی از جنــگ جهانــی دوم روب ـهرو شــدند ،بازنشســتگیهای
شــهروندی را آفریدنــد (ســوئد و هلنــد بــرای ایــن نــوع بازنشســتگی مشــهورند) تــا از گســترش تهیدســتی

جلوگیــری کننــد .در ایاالتمتحــده رونــق اقتصــادی گســترش بازنشســتگیهای کارفرما-محــور را تشــدید کــرد،
امــا ایــن رونــد بــا گســترش اتحادیههــای کارگــری ،ماننــد اتحادیــة کارگــری کارگــران متحــد معــدن همــراه

بــود کــه موجــب شــد طرحهــای بازنشســتگی در چانهزنیعمومــی نقشــی کلیــدی بــازی کننــد (.)Sass, 1989

درمــورد بریتانیــا ،سیاســتهای دولــت پــس از جنــگ بــر ضــرورت تکمیلشــدن خدمــات عمومــی بــا

دیگــر حمایتهــا تأکیــد داشــت .پمبرتــون ،تیــن و وایتســاید ( )2006ایــن امــر را جزئــی جداییناپذیــر از دیــدگاه
ـاری پسانــداز شــخصی یــا اشــتغال،
بازنشســتگیهای دولتــی میبیننــد کــه برخــاف خدماتدهنــدگان تجـ ِ

نقــش باقیمانــده 1را انجــام میدهــد ،امــا در واقعیــت ،بازنشســتگیهای دولتــی همــواره گروههــای مهمــی از
جمعیــت کشــور را در شــرایط نامســاعدی قــرار میدهــد؛ بهویــژه کســانی کــه در مشــاغل کمدســتمزد هســتند،

کســانی کــه مشــغول مراقبتهــای شــخصی تماموقــت هســتند ،خویشفرمایــان و کســانی کــه شــغل ثابــت
ندارنــد (یــا همانهــا کــه پمبرتــون ،تیــن و وایتســاید ) (2006, p.7آنهــا را «اکثریــت جمعیــت» مینامنــد).

عجیــب نیســت پــس از فرونشســتن مــوج خوشبینــی دربــارة تأثیــر اصالحــات ،بــا انجــام مطالعاتــی ماننــد

کتــاب فقیرهــا و فقیرترینهــا ( )Abel-Smith& Townsend, 1965در بریتانیــا و کتــاب آمریــکای دیگــر در
ایاالتمتحــده ( )Harrington, 1963کــه میــزان مشــکالت مالــی پیـشروی ســالمندان را روشــن کردنــد ،ایــن
فقــر ســالمندان بــود کــه بــه کانــون توجــه بازگشــت.

«خلــق
همچنیــن ،از دهــه  1950بــه بعــد بــا پیدایــش دورة بازنشســتگی و ایجــاد آنچــه واکــر ()1980
ِ
ـی وابســتگی» از طریــق فراینــد طــرد اقتصــادی نامیــد ،مزایــای بازنشســتگی نظامهــای مختلــف بــه
اجتماعـ ِ
یکدیگــر مرتبــط شــد .بــا افزایــش اهمیــت ســالمندان در دورة پــس از جنــگ ،درآمــد دوران اشــتغال بهتدریــج

کاهــش یافــت؛ درواقــع بــا گســترش بازنشســتگی پیــش از موعــد از دهــة  1970بــه بعــد ،ایــن دوره کــه در خارج
از بــازار کار ســپری میشــد ،افزایــش بســیاری یافــت .بهطــور همزمــان ،مســتمریهای بازنشســتگی کــه

بیمــة اجتماعــی ارائــه مـيداد ،همچنــان در ســطح پایینتــر از متوســط دســتمزدها تنظیــم میشــد .در بریتانیــا،
ـرح بازنشســتگی شــغلی در بخــش خصوصــی (برخــاف بخــش عمومــی) در ســال 1967
تعــداد بیمهشـ ِ
ـدگان طـ ِ
بــه اوج خــود رســید و پــس از آن تــا حــد زیــادی کاهــش یافــت(در هــر صــورت ،اغلــب طرحهــا مزایــای نســبت ًا
1. Residual Role
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کمــی ارائــه کردنــد و گروههــای مهمــی ماننــد کارگــران یــدی و زنــان طردشــده و امــکان عضویــت نداشــتند).

ســپس از دهــة  ،1970دســتورکار نئولیبــرال کــه بــر سیاســت اجتماعــی تأثیــر میگذاشــت تمامــی

دســتاوردهای تأمیــن مســتمری را بــه چالــش کشــید .در دهــة  ،1950همانطــور کــه جانســون و فالکینگهــم

( )1992مطالعــه کردنــد ،رونــد تغییــر از نظامهــای مبتنــی بــر اندوختهگــذاری کامــل بــه نظامهــای مبتنــی
بــر تــوازن درآمد-هزینــه ،بــدون هیــچ مناقشـهای رهــا شــد .رشــد اقتصــادی ایــن احســاس را پدیــد آورد کــه

تــا هنگامــی کــه هــر ســال تــوازن نســبی درآمدهــا و هزینههــای دولــت حفــظ شــود ،حمایــت دولــت از

مســتمریهای بازنشســتگی میتوانــد تضمیــن شــود ،امــا دهــة  1970بــا خــود نخســتین تردیدهــا نســبت
بــه نظــام تــوازن درآمد-هزینــه را بــه همــراه آورد .در ایــن زمــان دیگــر تأمیــن اجتماعــی بهجــای اینکــه

یاریگـ ِر کارایــی اقتصــادی پنداشــته شــود ،مانــع آن پنداشــته میشــد .بــا توجــه بــه میــزان مخارجــی کــه بــرای

مســتمریها صــورت میگرفــت ،نظــام بازنشســتگی در کانــون بحــث و جدلهــا دربــارة آینــدة دولــت رفــاه
قــرار گرفــت ( .)Myles, 1984در بریتانیــا ،برنامههــای اصــاح نظــام بازنشســتگی و تقویــت بخــش عمومــی در

دهــة  1980رهــا شــدند تــا بــه جــای آنهــا گســترش نظــام مبتنــی بــر آزمــون وســع -کــه نظــام بازنشســتگی
دولتــی را تــا حــد زیــادی تضعیــف میکــرد -و خصوصیســازی شــتابان نظــام بازنشســتگی در دســتور کار قــرار
گیــرد (.)Walker, 1991

هنگامــی کــه بــر تهدیدهــای ناشــی از ســالمندی جمعیــت و امــکان نزاع میــان کارگــران و مســتمریبگیران

تأکیــد میشــد ( ،)Johnson, Conrad, & Thompson, 1989بــه نظــر میرســید جذابیــت گزینــة کاســتن از
اتــکا بــه نظــام تــوازن درآمد-هزینــه دارد بــه بــاوری جزمــی بــدل میشــود ( .)Vincent, 2003ایــن امــر ،بــا

انتشــار کتابــی از ســوی بانــک جهانــی بــا عنــوان پیشــگیری از بحــران ســالمندی ) (1994, p.21تقویــت شــد.

کتابــی کــه بــرای دورشــدن از ایــن نظــام زمینهســازی میکــرد و ایــن نظــام را یــک «الیــة عمومــی بســیار

بســیار پرهزینــه» میدانســت کــه بــا «نرخهــای بــاالی مالیــات کــه مانــع رشــد هســتند و کاســتن از نــرخ
بــازده بــرای کارگــران» بنیــان نهــاده شــده اســت .بانــک جهانــی بهجــز ارائــة پیشــنهادهایی بــرای افزایــش

ســن بازنشســتگی ،محدودکــردن مزایــای بازنشســتگی پیــش از موعــد و کاهــش میزان مزایــا (اصالحاتــی که در
همــان زمــان در بســیاری از کشــورها در دســت انجــام بــود) بــه حمایــت از «راهانــدازی الیــة دوم (خصوصــی)،

بــا حقبیمههــا و ســاختارهای تنظیمگــر مناســب» پرداخــت( .)WorldBank, 1994, p. 22بانــک جهانــی
مدعــی بــود ایــن راهکارهــا مزیتهــای س ـهگانه دارد :نخســت ،افزایــش پسانــداز بلندمــدت ،تقویــت بــازار
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ســرمایه و رشــد اقتصــادی از طریــق اســتفاده از نظــام اندوختهگــذاری کامــل و تمرکززدایــی از کنتــرل بــر الیــة

دوم؛ دوم ،تنوعبخشــی بــه ریســک از طریــق ترکیبــی از مدیریــت عمومــی و خصوصــی؛ ســوم ،محافظــت از
طرحهــای بازنشســتگی در مقابــل فشــار بــرای ایجــاد ویژگیهایــی کــه ممکــن اســت نــاکارا و غیرعادالنــه

باشــند .بــا توجــه بــه بافتــار سیاس ـتهای اجتماعــی و اقتصــادی نئولیبــرال ،بانــک جهانــی ( ،)1994براســاس
اشــتیاق موجــود بــرای اصــاح نظــام بازنشســتگی ایجــاد شــد .در سراســر دهــة  1990و در دهــة  ،2000میــزان
مزایــای مربــوط بــه بیمــة اجتماعــی کاهــش یافــت؛ فراینــدی کــه در دهههــای پیــش رو قــرار اســت ادامــه
یابــد .در دورة بلــوغ نظــام بازنشســتگی شــیوة تــوازن درآمد-هزینــه برقــرار باقــی مانــد ،امــا عمومـ ًا ســن دریافت
مزایــا افزایــش یافــت و دورههــای پرداخــت حقبیمــه اصــاح شــد .بهطــور همزمــان ،تقریبــ ًا در همهجــا،

طرحهــای ســنتی مزایــای معیــن ( )DBبــه هــواداری از قابلیــت «انتقالپذیــری» طرحهــای حقبیمــة معیــن
( )DCرهــا شــدند؛ طرحهــای حقبیمــة معیــن ،بــا ِر ریســک و تصمیمگیــری را بــر شــانههای افــراد کارگــر

میگذرانــد.1

جهانیشدن و بازنشستگی

روندهــای جهانیشــدن ،بــرای حرکــت بهســوی اصــاح بازنشســتگی انگیــزة مضاعــف فراهــم آوردنــد؛
بهویــژه نفــوذ نهادهــا و بازیگــران جهانــی را بــر اقتصــاد و سیاســت اجتماعــی ملــی افزایــش دادنــد .در ایــن

خصــوص ،یکــی از جنبههــای مهــم جهانیشــدن ،شــیوة ایفــای نقــش ســازمانهای میاندولتــی()IGOs
ماننــد ســازمان تجــارت جهانــی ( )WTOو بانــک جهانــی ( )WBدر فراینــدی بــود کــه «بحرانآفرینــی و
مدیریــت بحــران» در سیاســتهای مربــوط بــه ســالمندان نامیــده شــده اســتWorld Bank, 1994, p.( .

ـی
 .)22ایــن فراینــد دیدگاهــی جهانــی راجــع بــه ســالمندی آفریــد کــه آن را بهمثابــه یــک «مســئلة» جهانـ ِ
اجتماعــی و اقتصــادی میدیــد ،همــراه بــا آن ،ایدئولــوژی جهانیشــدن ،برنامههــای موجــود بیمــة اجتماعــی
را بــه چالــش میکشــد.

دیــکان ( )2000نشــان میدهــد جهانیشــدن ،گفتمانــي جهانــی را در درون و در میــان بازیگــران جهانــی

دربــارة آینــدة سیاســت اجتماعــی ایجــاد میکنــد؛ گفتمانــی کــه در آن خدمــات بازنشســتگی بســیار مــورد توجــه
 .1منظــور از طــرح مزایــای معیــن ( ،)DBطرحــی اســت کــه در آن نــرخ مزایــای پرداختــی براســاس قواعــد تعییــن میشــود .رایجتریــن طــرح
مزایــای معیــن ،طــرح مبتنــی بــر دســتمزد اســت کــه در آن میــزان مزایــا مبتنــی بــر تعــداد ســالهای خدمــت تعییــن میشــود؛ البتــه آن
ســالهایی کــه فــرد تحــت شــمول طــرح بــوده باشــد .طــرح حقبیمــة معیــن ( ،)DCطرحــی اســت کــه در آن مزایــا براســاس حــق بیمههــای
پرداختــی بــه طــرح ،بــازده ســرمایهگذاریهایی کــه بــا آن حــق بیمههــا انجــام شــده و نــوع بیمــة ســالیانهای کــه بــرای دورة بازنشســتگی
خریــداری شــده تعییــن میشــود مســتمریهای طــرح حقبیمــة معیــن گاهــی «مبلــغ بابــت خریــد طــرح» نامیــده میشــوند.
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اســت .تیــس ( )2001, p.122نتیجــه میگیــرد «هــم بانــک جهانــی و هــم صنــدوق بینالمللــی پــول ،در خــط

مقــدم تــاش بــرای رواج وضعیتــی سیاســی قــرار دارنــد کــه ســبب [محدودشــدن دامنــة] دولــت رفــاه ...و [بــه

جــای آن] ترویــج ...طرحهــای اختیــاری و خصوصــی میشــوند» .ایــن موضعگیــری بــا پیدایــش وفــاق دربــارة
حمایــت از بــه حداقــل رســاندن خدمــات بازنشســتگی ملــی ،گســترش نقــش بازنشســتگیهای خصوصــی

فردیشــده و سرمایهایشــده و افزایــش ســن بازنشســتگی ،هــم دولــت ملــی و هــم نهادهــای فراملــی ماننــد
ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی ( )OECDرا تحــت تأثیــر و نفــوذ قــرار داده اســت.

بــه بیــان دیــکان ( ،)2000ایــن بحــث ،از گفتمــان جهانــی مهمــی دربــارة مســتمری ســن بازنشســتگی خبــر

میدهــد ،امــا ایــن گفتمــان شــامل دیدگاههایــی بهشــدت ناهمگــون اســت؛ یــک دیــدگاه ممکــن اســت ایفــای
نقــش پررنــگ دولــت را پیشــنهاد کنــد و دیگــری ممکــن اســت پایــداری و اثربخشــي هزینههــای طرحهــای
خصوصــی را زیــر ســؤال ببــرد .ســازمان بینالمللــی کار ( )2000نتیجــه گرفتــه اســت «ســرمایهگذاری در

بازارهــای مالــی ،تجارتــي متزلــزل و بیثبــات اســت :در طرحهــای بازنشســتگی کنونــی افــراد ممکــن اســت

تــا  30درصــد بیــش از آنچــه نیــاز دارنــد پسانــداز کننــد -کــه مصــارف آنهــا در دورة اشــتغال را کاهــش
میدهــد -یــا ممکــن اســت  30درصــد کمتــر پسانــداز کننــد کــه مصــارف آنهــا در دوران بازنشســتگی را
بهشــدت کاهــش میدهــد» ( .)p.10همچنیــن بــه نظــر نمیرســد کــه افزایــش هزینههــای اداری فلجکننــدة
ناشــی از اجــرای طرحهــای خصوصــی و طرفــداری از خدمــات بازار-محــور آنقــدر قانعکننــده باشــند کــه
ســازمانهای میاندولتــی مایــل بودهانــد نشــان دهنــد( .)Blackburn, 2006جــان وینســنت ( )2003نشــان

داده اســت تمرکــز بــر ســالمندی جمعیــت بهمثابــه یــک «بمــب ســاعتی جمعیتشــناختی» حاکــی از دیــدگاه
ایدئولوژیــک ویــژهای اســت .او بــا ایــن نتیجهگیــری ادامــه میدهــد کــه:

«کارکــرد چنیــن اســتداللهایی ایجــاد حــس ناگزیــری و قطعیــت علمــی راجــع بــه ســقوط خدمات

پیشــگویی
بازنشســتگی عمومــی اســت .تــا آنجــا کــه ایــن راهبــرد موفقیتآمیــز باشــد ،یــک
ِ
خودتحققبخــش میآفرینــد .اگــر مــردم «نخبگانــی» را بــاور داشــته باشــند کــه در مألعــام از
ناپایــداری نظــام تــوازن درآمد-هزینــه ســخن میگوینــد ،احتمــال بیشــتری دارد کــه بــه شــیوهای
کنــش کننــد کــه گویــی ایــن نظــام درواقــع ناپایــدار اســت .مســلم ًا در بریتانیــا و هــر کشــور اروپایی
دیگــر بازنشســتگی دولتــی نهــاد بهشــدت محبوبــی اســت .محدودکــردن یــا از میــان بــردن آن

موجــب مخالفــت گســتردهای خواهــد شــد .تنهــا از طریــق تضعیــف روحیــة مــردم بــا ایجــاد ایــن
بــاور کــه ایــن نظــام از نظــر جمعیتشــناختی ناپایــدار اســت ،امــکان بهكارگيــري کارشناســان
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مالــی خصوصــی و شــکلدادن بــه بازارهــای عظیــم بازنشســتگی فراهــم میشــود» (Vincent,

.)2003, p. 86

ـت سالمندشــدن بــود؛ مفهومــی مبتنــی بــر آنچــه کــه
جهانیشــدن نیــروی محرکــة مفهــوم جدیــد مدیریـ ِ

ـردن جامعــه» مینامیــد .از یکســو ،سالمندشــدن بهمثابــه یــک مســئله و دغدغــة
فــرگ ( )1997آن را «فردیکـ ِ

جهانــی دیــده میشــد و از ســوی دیگــر ،فشــاری بــرای فردیکــردن ریسـکهای مربــوط بــه جابهجایــی از دورة

کار و اشــتغال بــه دورة بازنشســتگی وجــود داشــت .ایــن امــر ،دیگــر بهعنــوان ضــرورت راهحلهــای جمعــی بــرای
یــک دولــت رفــاه بالــغ دیــده نمیشــد .درحقیقــت ،همانطــور کــه بلکبــرن ( )2006, p.40اشــاره میکنــد ،اکنــون

افــراد و نهادهــا «از مکیــدن پســتان بودجــة عمومــی منــع شــدهاند و آموختهانــد کــه چگونــه «ریس ـکپذیرانی
ـکال قدیمــی وابســتگی را نمیپذیرنــد؛ نظــام بازنشســتگی ســالمندی نمونــة اصلــی ایــن
مســئول» باشــند ...و اَشـ ِ
نــوع وابســتگی بــود» ( .)Walker, 2006درواقــع ،جهانیشــدن تناقــض جدیــدی را بــه تجربــة ســالمندی افــزود.

بــه نظــر میرســد سالمندترشــدن ،بــا امیــد بــه زندگــی بیشــتر و بهبــود ســبک زندگــی در ســنین بــاال امنتــر
میشــود .درســت در مقابــل ایــن رونــد ،خــو ِد فشــارهای ناشــی از دســتیابی بــه امنیــت ،اضطرابهــای تــازهای
را بــرای ســالمندان و جوانــان پدیــد م ـیآورد .منطــق بیمــة اجتماعــی از میــان رفتــه و منطــق خصوصیســازي
ریســک جــای آن را گرفتــه اســت .دانهفــر ( )2000ایــن فراینــد را بــه شــکل زیــر خالصــه میکنــد:

«عدمقطعیتهــا و بیثباتیهــای شــرکتها و دولــت بــه شــهروندان منتقــل شــده اســت؛
بــا ایــن ادعــا کــه مســتمریبگیر میتوانــد خــودش بهتــر از نظامهــای اجتماعــی عمــل کنــد،
از نهادهــای بزرگــی حمایــت میشــود کــه افــراد را در زمینــه تأمینمالــی ســامت و مراقبــت
شــخصی در معــرض فاجعههــای احتمالــی قــرار میدهنــد» (ص .)270

اكنــون بايــد دانســت بــرای ایــن ادعــا کــه فــرد مســتمریبگیر خــودش «بهتــر» عمــل میکنــد ،چــه

ش��واهدی وج��ود دارد؟ از زمان��ی ک��ه اص�لاح بازنشس��تگی در دهة  1980آغــاز بــه عقبنشــینی کــرده اســت ،چــه
شــواهدی در اینبــاره ثبــت شــده اســت؟ آیــا آرزوی بانــک جهانــی بــرای کارایــی و عدالــت بیشــتر نظامهــای

بازنشســتگی تحقــق یافتــه اســت؟ بخــش بعــدی ایــن فصــل ،بــا تمرکــز بــر شــواهدی از بریتانیــا و نیــز ارجــاع

بــه کشــورهای دیگــر ،شــواهد ثبتشــده تاکنــون را بررســی میکنــد.
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بــا توجــه بــه اینکــه در میــان بســیاری از کشــورهای صنعتــی میــزان مســتمری مکمــل کمتــر از متوســط
دســتمزد تعییــن میشــود ،کســب اطمینــان از اینکــه مســتمری مکمــل از طریــق بیمــة اجتماعــی ارائــه شــود
ضــرورت دارد ،امــا ایجــاد یــک جایگزیــن خصوصــی ،سرشــار از مخاطراتــی بــرای گروههــای ضعیفتــر

اســت .در بریتانیــا در همــان اوایــل فراینــد خصوصیســازی ،اعتمــاد بــه نظــام بازنشســتگی آســیب دیــد .تعــداد
افــراد دارای بازنشســتگی شــخصی بهســرعت از  3.4میلیــون در ســال  ،1988بــه  5.6میلیــون در / 1995

 1994افزایــش یافتنــد ( .)Department of Social Security, 1997متأســفانه ایــن گســترش بــا خــود مســائل
عمــدهای بــه همــراه داشــت و بــه فــروش کالهبردارانــة بیمــة بازنشســتگی در مقیاســي بــزرگ انجاميــد .بــه
ـوزون مجلــه تایمــز (:)July 16, 1997, p. 29
لحــن مـ ِ

«شــرکتهای بیمــة عمــر ،ســپردن خدمــات بازنشســتگی بــه بخــش خصوصــی را فرصتــی
طالیــی بــرای ســلب  4میلیــارد یــورو از مــردم دیدنــد .فروشــندههای بیمــة عمــر ،صدهــا هــزار

ـانت فــروش) دریافــت و معدنــکاران ،پرســتاران و دیگــر کارگــران بخــش عمومــی
حقالعمل(پورسـ ِ
را تشــویق کردنــد طرحهــای دارای مزایــای تضمینشــده را رهــا كننــد و بــه طرحهایــی بپیوندنــد

کــه هزینهکــردن در آنهــا در برخــی از مــوارد بدیــن معنــا بــود کــه حقبیمههــای پرداختــي

بیمهگــذاران تــا  4ســال ســرمایهگذاری نخواهــد شــد».

بــرآورد شــده اســت کــه بیــن ســالهای  1988و  ،1993در بریتانیــا حــدود  15میلیــون بیمهنامــه بهنــاروا و

متخلفانــه فروختــه شــده بــود .ایــن امــر بدتریــن تأثیــر را بــر کســانی گذاشــت کــه فریــب خوردنــد و نظام ســنتی
بیمــه را کــه براســاس تغییــرات هزینــة معــاش و تــورم تعدیــل میشــد ،بهدليــل طرحهــای خصوصــی تــرک
کردنــد .ســالها بعــد ،هنــوز هــزاران نفــر از اشــتباهی کــه مرتکــب شــده بودنــد نــاآگاه بودنــد و ممکــن بــود

هــزاران پونــد از مبلغــی را کــه میتوانســتند صــرف دورة بازنشســتگی خــود کننــد از دســت داده باشــند .براســاس
گزارشــی کــه ادارة معامــات منصفانــه ( )OFTبریتانیــا ارائــه كرد ( ،)1997بســیاری از بازنشســتگیهای شــخصی

کــمارزش هســتند و مزایــای آنهــا بــا باالرفتــن هزینههــای بازاریابــی و مدیریــت وجــوه کاهــش مییابــد.
ایــن اداره دریافــت کــه ممکــن اســت طــی  25ســال تــا  30درصــد وجــوه صــرف هزینههــا شــود ،اگرچــه

فروشــندگان بــا اغــراق مدعــی میشــوند بازدهــی مدیریــت فعاالنــة بازنشســتگیهای شــخصی باالســت تــا
توجــه را از هزینههــای زیــاد طــرح دور کننــد.
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عجیــب نیســت کــه پیمایشــی کــه در ســال  2006انجــام شــد ،دریافــت کــه  60درصــد کســانی کــه در

همــان زمــان یــا در گذشــته عضــو طرحهــای بازنشســتگی شــخصی بودنــد ،خــود را در معــرض «ریســک

بســیار زیــادی» میدیدنــد ( .)Clery, McKay, Phillips, & Robinson, 2007پیمایــش مشــابهی کــه از یــک

ـرف بزرگســاالن کل کشــور انجــام شــد ،دریافــت کــه حــدود یـکدوم( 47درصــد) پاســخگویان (کــه
نمونــة معـ ِ
هنــوز بازنشســته نشــده بودنــد) نمیداننــد وضعیــت درآمــد دورة بازنشستگیشــان چگونــه خواهــد بــود (تنهــا
10درصــد آنهــا دربــارة ایــن قضیــه خوشبیــن بودنــد) .ایــن اظهــارات ،بــه ایــن واقعیــت ارتبــاط داشــت
کــه در  2005 / 2006حــدوداً همــان تعــداد ،یعنــی  44درصــد شــاغالن در ســن کار ،در بازنشســتگیهای

خصوصــی عضویــت نداشــتند ()Department for Work &Pensions [DWP], 2007؛ اگرچــه در پيمايشــي
ديگــر مشــخص شــد حــدود ســهچهارم پاســخگویان فکــر میکننــد نظــام بازنشســتگی دولتــی نمیتوانــد

مســتمری کافــي برایشــان فراهــم کنــد ( .)DWP, 2008aگروههــای مختلــف ،از نظــر عضویــت در طرحهــای
بازنشســتگی خصوصــی (شــامل طــرح بازنشســتگی شــغلی) تفــاوت بســیاری دارنــد .بــرای نمونــه  86درصــد
مردانــی کــه در ادارههــاي دولتــی کار میکننــد ،بــه چنیــن طرحــي حقبیمــه میپردازنــد ( 81درصــد بــرای

زنــان) .از کســانی کــه در هتلهــا و شــرکتهای خدمــات پذیرایــی 1کار میکننــد ،تنهــا  16درصــد مــردان و

 15درصــد زنــان بــه چنیــن طرحــی حقبیمــه میپردازنــد .از کســانی کــه در شــغلهای دارای درآمــدی کمتــر
از متوســط دســتمزد (در اینجــا از  5000پونــد  8000 /دالر تــا  2500پونــد  3800 /دالر) کار میکننــد 51 ،درصــد

در هیــچ طرحــی مشــارکت نمیکننــد.

بهرغــم ادعاهــای بلندپروازانــه دربــارة شایســتگیهای بــازار در مقابــل خدمــات عمومــی ،طــی دوره 2000

 1999 /تــا  2005 / 2006در بریتانیــا ،نقــش افــرا ِد در س ـنکار ،در پسانــداز بــرای دورة بازنشســتگی خویــش

در عمــل کاهــش یافتــه اســت ( .)DWP, 2007ایــن امــر حاکــی از شکســت خدمــات بازنشســتگی شــغلی

اســت کــه تاکنــون بــا رشــد بازنشســتگی شــخصی ( )DCجبــران شــده اســت ( .)DWP, 2008aعضویــت در

طرحهــای  DBکاهــش بســیاری یافتــه اســت کــه ســرعت ایــن افــول پیشبینــی نشــده بــود .در ســال ،2000

تعــداد کل اعضــای فعــال طرحهــای غیردولتــی بخــش عمومــی از نــوع ( DBمنظــور از اعضــای فعــال شــاغلین
کنونــی اســت کــه (بــه آنهــا) مزایــای جدیــد تعلــق میگیــرد) 4.1 ،میلیــون نفــر بــود كــه ایــن رقــم تــا ســال

 2007بــه  1.3میلیــون ســقوط کــرد ( .)Office of National Statistics (ONS), 2008aدرواقــع ،ایــن رقــم
1. Catering
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کمتــر از الگویــی بــود کــه در گــزارش نخســت کمیســیون بازنشســتگی بریتانیــا ( )2004بــرای طرحهــای DB

ارائــه شــده بــود .ایــن الگــو پیشــنهاد کــرده بــود کــه در بلندمــدت ،حداقــل تعــداد اعضــای ایــن طرحهــا حــدوداً

 1.6تــا  1.8میلیــون نفــر باشــند .هفتــاد درصـ ِد طرحهــای مزایــای معیــن مبتنــی بــر آخریــن حقــوق در بریتانیــا،

در حــال حاضــر ( )2008عضــو جدیــد نمیپذیرنــد ،ایــن رقــم در ســال  2001تنهــا  17درصــد بــود.

پــردازان اندکــی ،درآمــد بازنشســتگی فراهــم
در طــرف مقابــل ،بازنشســتگیهای شــخصی بــرای بیمه
ِ

میکنــد؛ یعنــی  20درصـ ِد بیمهپــردازان متأهــل و تنهــا  7درصـ ِد بیمهپــردازان مجــرد .ایــن درآمــد نیــز ناچیــز
اســت؛ بهطــور متوســط بــرای هــر بیمهپــرداز متأهــل ( 42حــدود  63دالر) و بــرای هــر بیمهپــرداز مجــرد 32

پونــد ( 48دالر) در هفتــه ( .)DWP, 2008bدرحقیقــت ،کل درآمــد بازنشســتگی (درآمد ناشــی از بازنشســتگیهای

خصوصــی کــه شــامل بازنشســتگیهای شــغلی اســت ،بــه عــاوة مزایــای طرحهــای دولتــی) همچنــان «تنهــا
میــزان ناچیــزی از درآمــد را بــرای بســیاری از خانوارهــای بیمهپــرداز فراهــم میکنــد» (.)ONS, 2008b

طــی  20ســال اصالحــات تحــت هدایــت بــازار ،در برخــی از ســالها کل درآمــد ســاالنة حــدود دوســو ِم (61

درصــد) بیمهپــردازان مجــرد در بریتانیــا کمتــر از  10هــزار پونــد ( 15.00دالر) و کل درآمــد ســاالنة حــدود
یـکدو ِم ( 45درصــد) بیمهپــردازان متأهــل کمتــر از  15.00پونــد ( 23هــزار دالر) بــوده اســت (.)ONS, 2008b
اســتفاده از منابــع دولتــی بــرای حفــظ زندگــی ســالمندان همچنــان حیاتــی اســت .از ســال  2006تــا ،2007

از کل درآمدهــای بیمهپــردازان 46 ،درصــد ناشــی از مزایــای دولتــی 25 ،درصــد ناشــی از بازنشســتگیهای

شــغلی 17 ،درصــد ناشــی از دســتمزد دریافتــی 10 ،درصــد ناشــی از درآمــد ســرمایهگذاری و  3درصــد ناشــي از

بازنشســتگیهای شــخصی بــود.

بــه هــر روی ،بُعـ ِد دیگر خصوصیســازی بازنشســتگی کــه اهمیت بســیاری دارد ،افزایــش نابرابریهاســت .از

ســال  1979توزیــع درآمــد بیمهپــردازان در بریتانیــا گســتردهتر شــده اســت؛ بــه همــراه آن میــزان مســتمریهای
شــغلی و ســرمایهگذاریها افزایــش یافتــه و منجــر بــه رشــد ســریعتر درآمدهــای گروههایــی شــده اســت کــه

پردرآمدتــر بودنــد ( .)DWP, 2008bدر ســال  2006 / 2007درآمــد مســتمری ســاالنة بیمهپــردازان متأهــل 30

هــزار پونــد ( 45هــزار دالر) یــا بیشــتر بــود و ایــن رقــم بــرای بیمهپــردازان مجــرد  20هــزار پونــد ( 30هــزار

دالر) یــا بیشــتر بــود .گروههــای کمدرآمدتــری کــه کمتریــن توزیعهــا بــه آنهــا میرســید ،میــزان درآمــد
مســتمری سالیانهشــان بســیار پاییــن و کمتــر از  5هــزار پونــد ( 8هــزار دالر) بــود و حــدود  10درص ـ ِد زنــان
مجــر ِد بیمهپــرداز در ایــن دســته قــرار داشــتند.
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افزایــش خدمــات بازنشســتگی خصوصــی مســائل حــادی را بــرای زنــان پیــش م ـیآورد .پرایــس و جیــن

( )2006بــه ايــن نکتــه اشــاره كردنــد کــه «وقتــي ســاختار بازنشســتگی بــه انباش ـتهای صورتگرفتــه طــی
کاری تماموقــت وابســته باشــد ،مختلشــدن و/یــا متأثرشــدن دورة اشــتغال بــه دلیــل مســئولیتها و
دورة ِ

مراقبتهــای خانگــی را مدنظــر قــرار نمیدهنــد؛ نــه بــه دســتمزد پاییــن زنــان توجــه میکننــد و نــه بــه

دســتمزدهای پاییــن اقتصــاد و نابرابــری شــدید و دســتمزدی» ( .)p.78درنتیجــه ،زنــان در طــول کل دورههــای

زندگــی و بهویــژه در دورة ســالمندی متحمــل ســهم نامناســبی از فقــر میشــوند.

بــه ویــژه زنــان مجــرد بیمهپــرداز محــروم شــدهاند و بیــش از دوســوم آنهــا ( 64درصــد) بــه قیمــت ســال

 ،2006/2007کمتــر از  5هــزار پونــد ( 8هــزار دالر) از محــل بازنشســتگی خصوصــی کســب درآمــد میکننــد.
بــا در نظــر گرفتــن دورهای از اواســط دهــة  1990تــا  ،2006/2007میبینیــم وابســتگی زنــان بــه درآمــد
ناشــی از مزایــای بازنشســتگی (درآمــد ناشــی از بازنشســتگی دولتــی بــه عــاوة مزایــای طرحهــای مبتنــی بــر

آزمــون وســع) تغییــر اندکــی داشــته اســت :از  67درصـ ِد درآمــد ناخالــص بــه  61درصــد .بــا توجــه بــه تــداوم

نابرابریهــای جنســیتی در بازنشســتگیهای خصوصــی ،کــه طــی آن زنــان شــاغل پارهوقــت بــا مســئلهای
ویــژه روبــرو میشــوند (در ســال  ،2006تنهــا  36درصــد آنــان در یــک طــرح بازنشســتگی کارفرمایــی ثبتنــام
کــرده بودنــد) ،بــه نظــر میرســد وضعیــت فــوق ادامــه یابــد .همچنیــن درصــد اندکــی از زنانــی کــه بهصــورت

پارهوقــت اســتخدام شــده بودنــد ،بــه طرحهــای بازنشســتگی شــخصی حقبیمــه میپرداختنــد (کمتــر از یــک
دهــم در ســال  .)2006ایــن تفاوتهــا درمــورد خویشفرمایــان نیــز وجــود دارد (بخــش بهســرعت در حــال
رشــد جمعیــت کارگــران) ،در میــان خویشفرمایــان احتمــال بیشــتری دارد کــه مــردان ،در مقایســه بــا زنــان

شــاغل پارهوقــت و تماموقــت ،در یــک طــرح بازنشســتگی شــخصی مشــارکت کننــد .جیــن ( )2006اســتدالل

میکنــد الگوهــای جدیــدی از محرومیــت از مســتمری بازنشســتگی در میــان زنــان پدیــدار شــده اســت؛ ایــن
امــر تحــت تأثیــر عواملــی ماننــد افزایــش طــاق (نســبت بــه گذشــته پدیــدة مــادران تنهــا افزایــش بســیاری

یافتــه اســت) ،آســیبپذیری زنــان گروههــای قومــی خــاص (ماننــد نخســتین نســل زنــان مهاجــر پاکســتانی
و بنگالدشــی) و اینکــه تــداوم دســتمزدهای پاییــن و ضعیــف بــودن اســتانداردهای کار ،بــر کار مراقبتــی و کار

دســتمزدی زنــان تأثیــر گذاشــته اســت (.)see also,Meyer & Herd, 2007
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خصوصیسازي بازنشستگی در بحران

روندهــای شناساییشــدة فــوق ،بهروشــنی حاکــی از تــداوم مســائل در زمینــة فراهمکــردن مســتمری بــرای
برخــی گروههــای مهــم در میــان جمعیــت در حــال کار و بازنشســته اســت .بلکبــرن ( )2006از تحلیــل خــود
نتیجــه میگیــرد «خدمــات بازنشســتگی عرص ـهای اســت کــه در آن طرحهــای تجــاری آزمــون شــدهاند و
ـت در
دارای کاســتی بــه نظــر رســیدهاند .پــس از حــدود پنجــاه ســال کــه طــی آن بیــش از نیمــی از جمعیـ ِ

حــال کار بــه ایــن طرحهــا حقبیمــه پرداخــت کردنــد -و ایــن طرحهــا از یارانههــای گســتردهای بهرهمنــد
شــدند -در ایاالتمتحــده ،مســتمری بازنشســتگی عمومــی ســالمندان انــدک و در بریتانیــا بــا خساســت

ت شــده و بــا ایــن حــال منبــع بســیار مهــم درآمــد بــرای  60درصـ ِد بازنشســتگان ایــن کشورهاســت»
پرداخـ 
( .)p.118افــزون بــر ایــن ،تحــوالت ده ســال گذشــته نشــاندهندة تغییــری اساســی اســت کــه بهســوی
حمایــت مالــی از بازنشســتگی مـیرود .رابــرت پســتن ( )2008ایــن نکتــه را چنیــن بیــان کــرده اســت:

آنچــه بــرای صندوقهــای بازنشســتگی شــرکتی رخ داد ،حاکــی از تغییــر فرهنــگ بریتانیاســت؛

بهطوریکــه ایــن تصــور از میــان رفتــه اســت کــه شــرکتها نســبت بــه تقویــت رفــاه کارکنــان
خــود پــس از دورة خدمــت آنهــا تعهــدی اخالقــی دارنــد .ایــن امــر بخشــی از فراینــد مــرگ
پاترنالیسم(مردســاالری) و زایــش فردســاالری اســت .مدیــران شــرکتها دیگــر خواســتار ایــن

نیســتند کــه بازنشســتگی راحتــی بــرای نیروهــای خــود فراهــم کننــد و هزینــة آن را بــه جــان

بخرنــد .درعــوض بيشــتر شــرکتهای بــزرگ دربــارة هزینــه خالصکــردن خویــش از هرگونــه

ـال کمتــر آشــکار امــا بســیار
مســئولیت در قبــال کارکنــان بازنشســته پژوهــش میکننــد .ایــن مثـ ِ

مهمــی درخصــوص ایــن امــر اســت کــه چگونــه ثــروت عــدة زیــادی کاهــش مییابــد؛ درحالیکــه

ثــروت آنهــا کــه بهشــدت ثروتمندنــد فزونــی میگیــرد (.)p.255

بــه همیــن شــکل ،مونــل میگویــد در ایاالتمتحــده «مــا در حــال مشــاهدة پدیــدة تــازهای هســتیم؛

بنگاههــای بیمــة ســامت ،از ورود کارکنــان کنونــی و جدیــد بــه طــرح بازنشســتگی خــود جلوگیــری ميكننــد
و کارفرمایــان خواســتار خــروج از بــازی مزایــا هســتند .آنهــا مســئولیت فراهمکــردن طــرح بازنشســتگی را

نمیپذیرنــد» ( .)Cited in Greenhouse, 2008بــه نظــر میرســد ایــن فراینــد بــا بحــران اقتصــادی کــه
در ســال  2007آغــاز شــد ســرعت گرفــت ،ایــن بحــران ســقوط ارزش اوراق قرضــة دارای پشــتوانه رهنــی را
در پــی داشــت و بحــران وامهــای رهنــی نــازل نامیــده شــد ( .)Blackburn, 2008; Polivka, 2008برومــر
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( )2008,p.50شــرح میدهــد کــه چگونــه دارنــدگان اوراق قرضــه ،شــامل صندوقهــای بازنشســتگی کــه اوراق
دارای پشــتوانة رهنــی را خریــداری کــرده بودنــد ،زیــان مالــی عظیمــی را متحمــل شــدند .ایــن امــر زمانــی رخ

داد کــه صندوقهــای بازنشســتگی پــس از تجربــة یــک دوره کســری ،دوبــاره بــه مــازاد رســیده بودنــد .تأثیــر
بیثباتــی بــازار ســهام نیــز بــا ســقوط ارزش طرحهــای بازنشســتگی بریتانیــا بــه میــزان  15میلیــارد پونــد طــی

ســه هفتــة نخســت ســال  2008مشــخص شــد .کوهــن ( )2008,p.14در روزنامــه فاینشــنال تایمــز گــزارش

کــرد طرحهــای بزرگتریــن شــرکتهای معدنــی بــورس لنــدن ( )FTSE350بــا کســری انباشــتی مواجــه
شــدهاند؛ درحالیکــه در پایــان ســال  2007مــازادی برابــر بــا  10میلیــارد پونــد داشــتند .مواجهشــدن کارگــران
بــا فشــارهای ناشــی از بازپرداختهــای بــاالی رهــن و افزایــش نرخهــای بهــرة کارتهــای اعتبــاری موجــب

شــد کاهــش حقبیمههــای بازنشســتگی انتخــاب جــدی پی ـشروی آنــان باشــد .براســاس پیمایشــی کــه در
بریتانیــا انجــام شــد ،يكدهــم کســانی کــه بــرای بازنشســتگی خــود پسانــداز میکننــد (تقریب ـ ًا  2.4میلیــون
ـان تنفــس و وقفـهای یکســاله ایجــاد شــود و آنهــا در ســال
نفــر) انتظــار دارنــد [بــا ایــن فشــار هزینههــا] زمـ ِ

 2008حقبیمــه پرداخــت نکننــد .براســاس ایــن پیمایــش افــراد  25-34ســاله احتمــال بیشــتری داشــت کــه

چنیــن توقعــی داشــته باشــند ( .)Brewin Dolphin, 2008زنــان بیــش از مــردان ممکــن اســت میــزان پرداخــت
خــود بــه طرحهــای بازنشســتگی شــخصی را کاهــش دهنــد یــا آن را متوقــف کننــد .دیــدگاه دلواپســانة آنهــا
موجــب میشــود اولویــت آنهــا ،پسانــداز مبالــغ بــاال در طرحهــای بازنشســتگی خصوصــی نباشــد .تحــوالت

ـازی ریســک اســت کــه خــود بــا جهتگیریهــای نئولیبــرال
یادشــده نشــاندهندة حرکــت بهســوی فردیسـ ِ

ـتگی شــاغالن
در سیاســت اجتماعــی مرتبــط اســت .میتــوان بــر ســه بُعـ ِد مســائل مربــوط بــه خدمــات بازنشسـ ِ
و بازنشســتگان تأکیــد کــرد .1 :مشــکالت مربــوط بــه طرحهــای  .2 ،DCمســائل بلندمــدت و مانــدگار فقــر در

ســالمندی .3 ،فشــارهای مــداوم ناشــی از جهانیشــدن.

درمــورد بعــد نخســت ،رشــد طرحهــای  DCبــه احتمــال قریــب بــه یقیــن ،موجــب گســترش نابرابریهــا

در میــان گروههایــی میشــود کــه هماکنــون نیــز دچــار محرومیــت هســتند .ایــن شــرایط بهویــژه بــه زنــان،

کارگــران کمدرآمــد و گروههــای اقلیــت آســیب میزنــد .براســاس آنچــه هکــر ( )2008گــزارش میکنــد،

جایگزینــی طرحهــای  DBبــا طرحهــای ( DCطرحهــای  )401Kدر ایاالتمتحــده كــه همانطــور کــه
اشــاره شــد ریســک اقتصــادی را از دولــت بــه افــراد منتقــل میکــرد ،بخشــی از آن چیــزی اســت کــه هکــر آن
را «جهــاد مســئولیت شــخصی» مینامــد .بلکبــرن ( )2006مســائلی را کــه گریبانگیــر طرحهــای  DCشــده
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اســت چنیــن خالصــه میکنــد« :پوشــش نامتــوازن و غیرعادالنــه ،هزینههــای بــاال و تعهــد انــدک کارفرمــا»
( .)p.17ولــف ( )2007بــه پژوهشهایــی راجــع بــه ازدیــاد طرحهــای  DCاشــاره و بــر اهمیــت آنهــا تأکیــد
میکنــد؛ پژوهشهایــی کــه پیامــد ایــن امــر را افزایــش نابرابــری در ثــروت و پوشــش محــدود کارگــران

اقلیــت ،کمدرآمــد و پارهوقــت میداننــد .زنــان مشــکالت خاصــی را بــا طرحهــای  DCتجربــه میکننــد
[زیــرا نظــر بــه بیشــتربودن طبیعــی طــول عمــر آنــان] ،در طرحهــای  DCریســک طــول عمــر بهجــای اینکــه

در میــان گروههــای مختلــف تقســیم شــود ،بــه افــراد حــق بیمهپــرداز منتقــل ميشــود.

زیــدی ( )2006,p.6در اینبــاره میگویــد :اگرچــه «کشــورها بــه قوانینــی تمایــل دارنــد کــه اخالقیــات

بیطرفــی جنســیتی در آنهــا رعایــت شــده باشــد ،در اجــرای مقــررات مســتمریهای ســالیانه مشــکالتی
عملــی وجــود دارد ،بنگاههــای بیمــهای در مقابــل مقرراتــی کــه بــه آنهــا پیشــنهاد میشــود مقاومــت

میکننــد و بــازار را بهدشــواری میتــوان در ایــن مســیر بــه حرکــت انداخــت؛ بنابرایــن خروجــی نهایــی ایــن
اصالحــات ،ریســك ایــن را کــه زنــان همچنــان درآمــد بازنشســتگی کمــی داشــته باشــند افزایــش میدهــد»

(.)See, Blackburn, 2006

تیمینــز ( ،)2008بــه عملکــرد یــک ســرمایهدار بریتانیایــی اشــاره میکنــد کــه صدهــا هــزار کارگــرش

را از طرحهــای بازنشســتگی مبتنــی بــر آخریــن حقــوق ( )DBبــه طرحــي قابلخریــد منتقــل کــرده بــود،

عملکــرد مالــی طــرح جدیــد بــه شــیوهای بــود کــه تــا زمــان بازنشســتگی کارگــران بــه یــک «طــرح خصوصــی
فقیــر» بــدل میشــد؛ ایــن نــوع از طرحهــا تنهــا حــدود  38درصــ ِد حقــوق کنونــی کارگــران را جایگزیــن
میکننــد .ایــن نمونــه نشــان میدهــد کارفرمایــان ،در مقايســه بــا طرحهــای ســنتی  ،DBمنابــع کمتــری

را بــه طرحهــای  DCاختصــاص ميدهنــد و کمتــر در آنهــا مشــارکت میکننــد .درحقیقــت ،انتقــال بــه
طرحهــای  DCهمــواره بــا بازنگــری در میــزان حقبیمههــا همــراه بــوده اســت کــه معمــو ًال آســیب آن
متوجــه کارکنــان اســت (.)see, Blackburn, 2006

بــا توجــه بــه آگاهــی محــدود مــردم دربــارة طرحهــای بازنشســتگی ،طرحهــای  DCیــک مشــکل ویــژه

دارنــد .پژوهشــی در بریتانیــا نشــان داد دوســوم پاسـخدهندگان دانــش خویــش در اینبــاره را «بســیار ناقــص»

میدانســتند یــا گزینــة «اندکــی میدانــم یــا هیــچ نمیدانــم» را انتخــاب کــرده بودنــد (Cited in DWP,

 .)2008aمونــل ( )Cited in Greenhouse, 2008میگویــد در ایاالتمتحــده «کارگــران بایــد تصمیــم بگیرنــد
کــه بــه طــرح  DCبپیوندنــد یــا خیــر ،چقــدر حقبیمــه بپردازنــد ،بــه هــر طــرح چقــدر اختصــاص دهنــد ،چــه
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زمانــی فرمــول حقبیمــه را تغییــر دهنــد و هنگامــی کــه از شــغلی بــه شــغل دیگــر منتقــل میشــوند چگونــه

امــور بیمــة خــود را مدیریــت کننــد .دادههــا بهروشــنی نشــان میدهنــد بســیاری از افــراد در هریــک از گامهــای
فــوق مرتکــب اشــتباه میشــوند» ()p.286

زیــدی( )2006شــواهدی از مجارســتان و لهســتان را دربــاره انتقــال از طرحهــای  DBبــه  DCخالصــه

کــرده اســت .او بــه پیمایشهایــی ارجــاع میدهــد کــه نشــان دادهانــد چگونــه بســیاری از افــراد احســاس

میکردنــد بســیار آگاهانــد و اطالعــات مربــوط بــه اصــاح بازنشســتگی بهآســانی در دســترس قــرار دارد،
امــا «دانــش افــراد دربــارة نظــام بازنشســتگی بــه جــای اینکــه دانشــی ژرف باشــد ،محــدود بــه عبارتهایــی

تکــراری بــود» ( .)p.10براســاس پژوهشــی کــه بانــک جهانــی انجــام داد «بخــش زیــادی از افــراد بهســادگی
بازاریــاب آن سراغشــان میآیــد میپیوندنــد» (.)Zaidi, 2006, p. 10
بــه اولیــن طــرح بازنشســتگی کــه
ِ

درمــورد بُعــد دوم ،شــواهد مرورشــده در ایــن فصــل نشــان میدهــد کــه در قــرن بیســت و یکــم مســائل

ناشــی از محرومیــت فزاینــده ،ویژگــی اصلــی ســالمندی خواهــد بــود .در اینجــا ویژگیهــای درهمتنیــده شــامل
ایــن مــوراد اســت .1 :رشــد مشــاغل کــم دســتمزد بهویــژه ناشــی از اضمحــال صنعــت کارخان ـهای و افــول

اتحادیههــای کارگــری .2 ،بخــش زیــادی از کارگــران یــا از نظــام بازنشســتگی خصوصــی محرومانــد یــا
مبالــغ بســیار اندکــی بــرای دوره بازنشســتگی خویــش جمــع میکننــد (بهویــژه در بافتــاری کــه طــول عمــر

رو بــه افزایــش اســت و – در ایاالتمتحــده – هزینههــای مراقبتهــای درمانــی در حــال افزایــش اســت) .3

عدمامنیــت ناشــی از تجاریشــدن بازنشســتگیها کــه در آن طرحهــای  DCموجــب میشــوند میــزان و
کفایــت درآمــد دورة بازنشســتگی غیرقطعــی باشــد .در بریتانیــا اقلیــت مهمــی از افــراد ســالمند –  1.2میلیون (11

درصــد کل ســالمندان) – بــا فقــر شــدید مواجهانــد (درآمــد آنهــا از  50درصــد متوســط دریافتیهــای جــاری

کمتــر اســت)؛  2.2میلیــون ( 21درصــد) از افــراد ســالمند ،در شــرایطی زندگــی میکننــد کــه درآمــد آنهــا کمتــر
از  60درصــد هزینههــای زندگــی اســت .مدلســازی وضعیــت درآمــدی آینــدة مســتمریبگیران نشــان میدهــد

جــز در صورتــی کــه سیاسـتهای کنونــی تغییــر کننــد ،بریتانیــا در ســال  2017نیــز گرفتــار همیــن مقــدار فقــر
مســتمریبگیران خواهــد بــود (.)Brewer, Brown, Emmerson, Goodman, Muriel, & Tetlow, 2007

درمــورد بُع ـ ِد ســوم ،جهانیشــدن بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن بــر ایدئولوژیهــا و سیاس ـتهای مربــوط

بــه ســالمندی تأثیــر میگــذارد ( .)Phillipson, 2006ایــن امــر نشــاندهندة چهــار عامــل اساســی اســت:
ی را رواج میدهــد یــا دسـتکم بــه تبلیــغ
نخســت ،رشــد نئولیبرالیســم کــه خصومــت بــا خدمــات جمعــی و دولتـ 
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دیدگاهــی میپــردازد کــه خدمــات خصوصــی را اساس ـ ًا برتــر از خدمــات بخــش عمومــی میدانــد (Yeates,

 .)2001; Walker & Deacon, 2003دوم ،خصوصیســازی بــه شــیوهای اوج گرفتــه اســت کــه طــی آن،

جهانیشــدن ،آگاهــی راجــع بــه موقعیــت نســبی اقتصــاد یــک دولت-ملــت در مقایســه بــا ســایر دولــت ملتهــا
را افزایــش میدهــد .جــورج و ویلدینــگ ( )2002در اینبــاره اشــاره میکننــد کــه «جهانیشــدن فضایــی

اقتصــادی و سیاســی میآفرینــد کــه در آن دولت-ملتهــا از مالیاتهایــی کــه وضــع میکننــد و پیامدهــای

احتمالــی اقتصــادی ایــن مالیاتهــا آگاهتــر میشــوند .ایدئولــوژی نئولیبــرال ایــن نگرانیهــا را توجیــه و تقویــت

میکنــد» ( .)p.58ســوم ،ســازمانهای چندملیتــی ماننــد ســازمان همــکاری و توســعة اقتصــادی ،ســازمان

تجــارت جهانــی ،بانــک جهانــی ،صنــدوق بینالمللــی پــول و شــرکتهای فراملــی (بهویــژه شــرکتهای
دارویــی) موجــب تقویــت بحــث و جدلهــای ایدئولوژیــک شــدهاند و تمامــی ایــن ســازمانها در شــکلگیری

ی متمایــزي دربــارة چگونگــی سیاس ـتهای مربــوط بــه ســالمندان ایفــای نقــش میکننــد .چهــارم،
جهانبین ـ 
جهانیشــدن بــه احتمــال زيــاد درمــورد ســالمندان بــه اشــکال جدیــدی از نابرابــری دامــن خواهــد زد .واکــر

( )2007سیاسـتهای ســالمندی جدیــدی شناســایی کــرده اســت کــه از نهادهــای جهانــی متأثــر بودهانــد و بــه
نظــر میرســد اکنــون در تعییــن ماهیــت خدمــات مالــی بــرای ســالمندان اهمیــت فزاینــدهای یافتهانــد .انــواع
مهمــی از ایــن سیاســتها را میتــوان در کشــورهای مختلــف ســراغ گرفــت؛ بهویــژه در میــان کشــورهای

عضــو اتحادیــة اروپــا ( ،)EUامــا واکــر ( )2007بــه تأثیــر نهادهــای جهانــی ماننــد بانــک جهانــی بــر کشــورهای

مرکــز و شــرق اروپــا اشــاره دارد کــه بــر ایــن کشــورها بــرای خصوصیســازی نظامهــای بازنشســتگی فشــار

میآوردنــد یــا پیــروی از مســیر خصوصــی ایجــاد بازنشســتگیها را پیششــرط دریافــت وام قــرار میدهنــد
(.)see, Zaidi, 2006

نتیجهگیری :بازسازی بازنشستگیهای عمومی

ایــن فصــل شــماری از بیثباتیهــا را شــرح داد کــه بــر نظامهــای بازنشســتگی در بریتانیــا تأثیــر میگذارنــد،

امــا مثالهــای زیــادی را نیــز از ایاالتمتحــده و کشــورهای اروپایــی در اینبــاره ذکــر کــرد .درحقیقــت،

جــای شــگفتی نیســت ،همانطــور کــه ایــن کتــاب گواهــی میدهــد ،بحــث و جدلهــای پرشــوری دربــارة
حمایــت از ســالمندان در جریــان اســت (see, Blackburn, 2006; Munnell&Sass, 2008; Ghilarducci,

 .)2008در بریتانیــا ،قوانیــن مهمــی مصــوب شــدهاند -ماننــد قانــون بازنشســتگیها ،2007 :یــا در حــال
بررســیاند -الیحــه بازنشســتگیها -2008 ،کــه هــدف آنهــا تضمیــن امنیــت ســالمندان اســت .طــی
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قانــون بازنشســتگیها ،ســن بازنشســتگی دولتــی بــرای زنــان و مــردان بــه  68ســال افزایــش خواهــد یافــت
و مســتمری دولتــی پایــه براســاس متوســط دســتمزد ملــی «از بعــد از ســال  »2012تعدیــل خواهــد شــد.

همچنیــن تعــداد ســالهای مــورد نیــاز پرداخــت حقبیمــه بــرای دریافــت مســتمری دولتــی پایــه کاهــش
خواهــد یافــت و در الیحــة بازنشســتگی پیشــنهاد شــده اســت کــه طــرح پسانــداز بازنشســتگی جدیــد بــه
شــکل حســابهای پسانــداز فــردی از ســال  2012ایجــاد شــود ،ثبتنــام در یــک طــرح بازنشســتگی معتبــر

در محــل کار بهصــورت خــودکار انجــام گيــرد و بــرای کارفرمایــان یــک حقبیمــه ملــی حداقلــی تعییــن شــود.

ایــن اصالحــات ،از منظــر سالمندیشناســی انتقــادی بــه نگرانیهــا میافزایــد .نخســت اینکــه،

پســندیدهبودن افزایــش ســالهای کار بــرای افــراد بدیهــی فــرض شــده و کاهــش هزینههــای طرحهــای

بازنشســتگی ضــروری فــرض شــده اســت ،امــا ایــن اقــدام (کــه اکنــون در مجموعـهای از کشــورهای صنعتــی
عمدتـ ًا پذیرفتــه شــده اســت) بــرای آن گروههــای طبقــه کارگــر کــه امیــد به زندگــی کمتــری دارنــد غیرمنصفانه
اســت؛ یعنــی آنهــا در مقایســه بــا کســانی کــه از گروههــای مدیریتــی و حرفـهای هســتند ،بــرای دورة بســیار

کوتاهتــری مســتمری دریافــت خواهنــد کــرد .بلکبــرن ( )2006ایــن مســئله را بــه شــکل زیــر خالصــه میکنــد:
غیرمنصفانهبــودن تفــاوت طبقاتــی بــا ایــن واقعیــت وخیمتــر میشــود کــه بيشــتر کارگــران یــدی
از کودکــی شــانس آمــوزش در آینــده را از دســت میدهنــد و ســه ،چهــار ســال زودتــر از کارکنــان

تحصیلکــردهای کــه طــول عمــر بیشــتری دارنــد وارد بــازار کار میشــوند؛ بنابرایــن آنهــا کــه
ســابقة بیمهپــردازی طوالنیتــری دارنــد مزایــای کمتــری دریافــت میکننــد .هرگونــه افزایــش
در ســن بازنشســتگی بهوضــوح ایــن بیعدالتــی را افزایــش خواهــد داد (.)p.53

دوم اینکــه ،پیشــنهادهای اصالحــی بریتانیــا همچنــان بــر مفروضاتــی دربــارة پایــداری و عادالنهبــودن

طرحهــای حقبیمــة معیــن در ارائــة مســتمری مکمــل مبتنــی هســتند ،امــا شــواهد دو دهــة گذشــته ایــن

اعتمــاد را ایجــاد نمیکنــد کــه کســانی کــه بیشــترین نیــاز را بــه درآمــد اضافــی دارنــد -زنــان ،افــراد کمدرآمــد

و گروههــای اقلیــت -از چنیــن مزایایــی بهرهمنــد شــوند .یــک تحلیلگــر ایــن نــوع از حســابهای خصوصــی
را کــه در ســال  2012معرفــی شــدند یــک «اقــدام رســواییآفرین» مینامــد کــه در آن -وقتــي مزایایــی مبتنــی
بــر آزمــون وســع را در نظــر بگیریــم – بــه نظــر میرســد کارگــران کمدرآمــد در ازای حقبیمههــای پرداختــی
خویــش «بــازده منفــی» دریافــت میکننــد (.)Financial Times, June 9, 2008, p. 2

ســوم اینکــه ،بهرغــم بــه رســمیت شــناختن زمانــی کــه زنــان صــرف مراقبتهــای بیدســتمزد خانگــی
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میکننــد ،ایــن قضیــه باقــی خواهــد مانــد کــه در شــرایط پیشنهادشــده ،بســیاری از زنــان در مقایســه بــا مــردان
رفــاه کمتــری خواهنــد داشــت .دســتمزد کــم و مســتمریهای خصوصــی محــدود بــرای کارگــران همچنــان

ی اســت کــه مییــر و هــرد ( )2007آنهــا را بــه جــای «خانــواده-
حاکــی از سیاسـتهای اقتصــادی و اجتماعـ 
یــار»« ،بازار-یــار» مینامنــد (.)See also, Estes, 2006

بــه مســائل شناساییشــده در ایــن فصــل چــه پاسـخهایی میتــوان داد؟ مــا بحــث را بــا چهــار نکتــه پایــان

میدهیــم .نخســت ،بازســازی اعتمــاد بــه اینکــه دولــت میتوانــد حفاظــت و حمایــت از ســالمندان را فراهــم
کنــد ضــرورت دارد؛ امــری کــه بــرای هــر نظــام بیمــة اجتماعــی ضــروری اســت .در بریتانیــا ،تنهــا  14درصـ ِد

پاســخگویان یــک پیمایــش ملــی «اعتمــاد» داشــتند کــه دولــت بــرای آنهــا در دورة بازنشســتگی درآمــد کافــی

فراهــم خواهــد کــرد ( .)Clery, McKay, Phillips, & Robinson, 2007ایــن امــر از بحرانــی خبــر میدهــد

كــه ریشـههایی ژرف در نظــام بازنشســتگی دارد کــه در ایــن فصــل شــرح آن رفــت .طــی ایــن بحــران ،شــمار
زیــادی از افــراد در ســن کار (و افــراد ســالمند) در تردیــد میــان خدمــات دولتــی از یکســو و حمایــت آفریــدة

بــازار از ســوی دیگــر گیــر افتادهانــد .بازگردانــدن ایــن بــاور کــه حمایــت کافــی از ســالمندان شــدنی اســت،

وظیفــة اساســی هــر جامعـهای اســت ،امــا نــه آن حمایتــی کــه بســیاری از کشــورهای صنعتــی ثروتمند احســاس
میکننــد در حــال حاضــر بــدان دســت یافتهانــد.

دوم ،خدمــات عمومــی ماننــد مســتمری دولتــی پایــه در بریتانیــا و تأمیــن اجتماعــی در ایاالتمتحــده،

همچنــان جزئــی بنیادیــن از مجموعــه نهادهایــی باقــی میماننــد کــه ســالمندی امــن را تأمیــن میکننــد.
ب ـ ه هــر حــال ،ایــن نکت ـهای اساســی اســت کــه مســتمری بازنشســتگی نهتنهــا فقــر را از میــان ببــرد ،بلکــه
یــک نــرخ جایگزینــی کافــی نســبت بــه حقــوق و دســتمزدهای گذشــته فراهــم کنــد .ایــن امــر بــرای هدایــت

سیاســتگذاری در زمــان حاضــر چالشــی اساســی بــه وجــود مــیآورد .در ایاالتمتحــده ،مزایــای ناشــی از
برنامــة تأمیــن اجتماعــی احتمــا ًال در ســال  2030بــرای یــک بازنشســته کــه درآمــد متوســط داشــته اســت ،تنهــا

 30درص ـ ِد درآمــد پیــش از بازنشســتگی را جایگزیــن میکنــد ،مقایســه کنیــد بــا همیــن رقــم در ســال 2008

كــه برابــر  40درصــد اســت .بهطــور مشــابه ،در بریتانیــا اصالحــات ســال  2007بدیــن معنــی خواهــد بــود کــه
فــردی در ردة دســتمزد متوســط کــه در ســال  2055بازنشســته خواهــد شــد میتوانــد از برنامــة بازنشســتگی

مســتمری دولتــی پایــه ،انتظــار نــرخ جایگزینــی  32درصــد داشــته باشــد .در هــر دو کشــور ،گروههــای بــزرگ

کارگــران اگــر تنهــا بــه بازنشســتگی عمومــی متکــی باشــند ،بــرای دســتیابی بــه اســتاندارد زندگــی مناســب ،در
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تقــا خواهنــد بــود .هــدف اساســی یــک سیاســت اجتماعــي عادالنــه ،همچنــان دســتیابی بــه میــزان باالتــری
از جایگزینــی درآمــد خواهــد بــود کــه بتوانــد دورههــای مراقبــت بیمــزد و کار کمدســتمزد را جبــران کنــد.

ســوم ،یــک گفتمــان جهانــی جدیــد دربــارة بازنشســتگی ضــرورت دارد؛ گفتمانــی کــه ایــن دیــدگاه را ،کــه

خدمــات دولتــی بایــد کاهــش یابنــد و وابســتگی بــه بــازار بایــد افزایــش یابــد ،بــه چالــش بکشــد .تــا اینجــا،

تجربــه نشــان داده اســت تکیــه بــر خدمــات بــازار منجــر بــه تعمیــق نابرابریهــا در میــان گروههــای مختلــف

کارگــران و مســتمریبگیران میشــود ،آن گروههایــی کــه احتمــال دارد از حمایــت یــک مســتمری اضافــی

مــداوم بیبهــره بماننــد و نوســان بــازار در جهــت مخالــف نیــاز آنهــا در ســالمندی بــه امنیــت و اطمینــان قــرار

دارد.

ـرال کنونــی دربــارة بازنشســتگی را بــه چالش بکشــد؛ دیــدگاه نئولیبرالی
ایــن گفتمــان ،بایــد اتفاقنظــر نئولیبـ ِ

کــه ســازمانهای میانکشــوری ماننــد بانــک جهانــی ،صنــدوق بینالمللــی پــول و ســازمان همــکاری و توســعة
اقتصــادی اتخــاذ كردهانــد ( .)Clery, McKay, Phillips, & Robinson, 2007ایــن ســازمانها ميتواننــد
تأثیــر بســیاری بــر مباحــث بازنشســتگی بگذارنــد .در ایــن میــان دیدگاهــی کــه بــه حاشــیه رفتــه ،دیدگاهــی

اســت کــه بــه ضــرورت حمایتهــای بخــش عمومــی از ســالمندان نظــر دارد.

در آخــر اینکــه ،ایجــاد مباحثـهای جدیــد در بــاب بازنشســتگی مســتلز ِم ســاختن (یــا بازســازی) سیاسـتهای

ی اســت کــه محصــول انرژیهــای خــود افــراد ســالمند باشــد؛ گروهــی کــه تــا حــد زیــادی از مباحثــات
ســالمند 

مربــوط بــه آینــدة بیمــة اجتماعــی کنــار گذاشــته شــدهاند .یکــی از جدیتریــن پیامدهــای خصوصیســازي
بازنشســتگی ،از میــان رفتــن اعتمــاد بــه امــکان ایجــاد امنیــت در زمــان ســالمندی بــوده اســت .اکنــون،

تردیدهــای گســتردهای دربــارة هــدف برنامهریــزی یــا پسانــداز بــرای دورة بازنشســتگی وجــود دارد – بهطــور
مشــخص در بریتانیــا و نیــز بســیاری از کشــورهای دیگــر چنیــن اســت .ایــن امــر در بافتــار بازســازی یــک نــوع
جدیــد از ســالمندی ،بســیار آســیبزا اســت .بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن ،پیامــد ایــن شــرایط یــک «نظــام

تجــارتِ آزا ِد ســالمندی» خواهــد بــود کــه در آن گروههــای بزرگــی از مــردم از هرگونــه کرامــت انســانی و
امنیــت بیبهرهانــد؛ البتــه یــک گــروه اقلیــت وجــود خواهــد داشــت کــه بخــش زیــادی از ســبک زندگــی خــود

در ســالهای میانــی عمــر را بــه دوران بازنشســتگی انتقــال و تــا آخــر عمــر ادامــه میدهــد .در ســالهای
پیـشرو ،بــه چالــش کشــیدن ایــن شــکاف اجتماعــی جدیــد در دورة پایانــی زندگــی ،بــرای سیاســت اجتماعــی
بهطورکلــی و ســالمندی شناســی انتقــادی بهطــور خــاص مســئلهای کلیــدی خواهــد بــود .بــرای رســیدگی
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بــه ایــن چالــش ،فراهمکــردن امنیــت بازنشســتگی تحــت شــرایطی کــه بهدلیــل جهانیشــدن اقتصــاد رخ
میدهــد ،نیازمنــد انجــام پژوهشهــای نظــری ،انتقــادی و تجربــی خواهــد بــود.

پرسشهایی برای بحث

 .1فیلیپســن درمــورد تحــول بازنشســتگی در دورة پــس از جنــگ جهانــی دوم در اروپــا و بریتانیــا چــه
میگویــد؟

 .2اصــول اساســی ایدئولــوژی نئولیبــرال چــه هســتند و جهانیشــدن و ســازمانهای میانکشــوری
ماننــد صنــدوق بینالمللــی پــول و بانــک جهانــی چگونــه بــر سیاس ـتها تأثیــر میگذارنــد و اعتمــاد

بــه نظامهــای بازنشســتگی عمومــی را از بیــن میبرنــد؟

 .3چرخــش بهســوی طرحهــای بازنشســتگی حقبیمــة معیــن ،چگونــه بــر برابــری در بریتانیــا تأثیــر
گذاشــته اســت؛ بهویــژه در ارتبــاط بــا زنــان ،اقلیتهــا و کارکنــان کمدرآمــد؟ پیامدهــای دیگــر حرکــت

از ریســک جمعــی بــه ریســک فــردی کــه بــه امنیــت دورة بازنشســتگی مربوطانــد و فیلیپســن آنهــا را
شــرح داده کدامانــد.

 .4فیلیپســن در پاســخ بــه تهدیــدات پی ـشروی بیمــة اجتماعــی چــه پیشــنهادهایی را در ایــن فصــل
مطــرح میکنــد؟ از منظــر سالمندیشناســی انتقــادی ،چگونــه بایــد ســالمندان را در ایــن مســئله
مشــارکت داد؟

« .5ائتــاف هماهنــگ» ( )Clery, McKay, Phillips, & Robinson, 2007یکــی از ســازمانهای
متعــدد ایاالتمتحــده اســت کــه طرفــدار اصــاح بیمــة اجتماعــی اســت؛ اصالحاتــی از قبیــل حرکــت

بــه ســمت مســئولیت فــردی و حســابهای خصوصــی .در مقابــل کمیتــه ملــی حفــظ تأمیــن اجتماعــی

و مدیکــر ( )www.ncpssm.orgطرفــدار مســئولیت جمعــی در قبــال امنیــت اقتصــادی و ســامتی اســت

و حفاظــت از برنامههــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر را بهمثابــه برنامههایــی از نــوع بیمــة اجتماعــی
توصیــه میکنــد .در پرتــو بررســی فیلیپســن دربــارة تجربــه اخیــر اصــاح بازنشســتگی در بریتانیــا ،شــما
مباحــث ایــن دو ســازمان در ایاالتمتحــده دربــارة بیمــة اجتماعــی را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
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سخن آخر؛ از جسارت آرزوکردن تا جسارت عملكردن
کارول ال .استس ،1لیا روین ،2برایان آر .گراسمن ،3بروک ای .هالیستر 4و اریک سالوی

5

اکنــون ایــن کتــاب در دســت چــاپ اســت و مــا بــه ایــن میاندیشــیم کــه در آغــاز تکوین و نــگارش کتــاب در

چــه موقعیتــی بودیــم .روشــن اســت شــرایط سیاســی و اقتصــادیای کــه مباحــث مربــوط بــه بیمــة اجتماعــی
و عدالتــ اجتماع�یـ را احاط��ه کردهان��د ،آش��کارا دگرگ��ون ش��دهاند .ایــن ش�رـایط ای��ن نک��تة مســلم را آشــکار

میکننـ�د ک��ه بیم��ة اجتماع�یـ بهمثاب��ه ش�اـلودة امنیــت اقتصــادی و ســامتی مــا ،اکنــون بیــش از پیــش
اهمیــت دارد.

بــاراک اوبامــا زمانــی بــه ریاســت جمهــوری انتخــاب شــد کــه ایاالتمتحــده از ســوي مجموعــهای از

«فروپاش ـیها» از جملــه بحــران وامهــای رهنــی نــازل ،ســقوط ســرمایهگذاری صنعــت بانکــداری و کاهــش
شــدید ارزش ســهام والاســتریت بــه لــرزه درآمــد .مــا اکنــون میدانیــم ایــن بحــران بســیار عمیقتــر ،بســیار
پیچیدهتــر و پایــدار اســت و کارتهــای اعتبــاری و صنعــت خــودرو را در برگرفتــه اســت ،بیــش از  10میلیــون
نفــر بیــکار هســتند ،دو جنــگ در خاورمیانــه رخ داده اســت ،اقتصــاد دچــار کســادی شــدیدی اســت ،نابرابــری
اجتماعــی تشــدید شــده اســت ،نظــام مراقبتهــای درمانــی دچــار کژکارکــردی اســت و دارای هزینههایــی

سربهفلککشــیده و غیرقابــل پرداخــت و بیمهشــدگانی پرتعــداد و فزاینــده اســت و بیــش از  3تریلیــون دالر از

پساندازهــای بازنشســتگی آمریــکا خــارج و بــه طرحهــای بازنشســتگي خصوصــی منتقــل شــد.

داری بــازار کــه بیثباتســازی در ایاالتمتحــده را بازتــاب داده اســت،
جهانی
شــدن ســرمایه ِ
ِ
بیثباتســازی و فروپاشــی مالــی را در بســیاری از کشــورهای دیگــر بازتولیــد کــرده اســت .متأســفانه ایــن

روندهــای جهانــی در پیــروی از صنــدوق بینالمللــی پــول و بانــک جهانــی ،ســرمایهداری بازنشســتگیهای
خصوصــی و خصوصیســازي مراقبتهــای درمانــی را شــرط دریافــت وامهــای خارجــی ميدانــد و آنهــا
را بهشــدت رواج میدهــد .ایــن مــورد و ســایر سیاســتهای تعدیــل ســاختاری کــه صنــدوق بینالمللــی

پــول ،بانــک جهانــی و ســازمان تجــارت جهانــی تحمیــل كردهانــد ،ســامت اقتصــادی و اجتماعــی کشــورهای
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ـی ایــن کشــورها را نابــود کردهانــد .حتــی کشــورها
درحالتوســعه را کاهــش دادهانــد و برنامههــای تــور ایمنـ ِ
را از پرداخــت یارانههــای کشــاورزی منــع و بنابرایــن مــرد ِم کارا و مســتعد ایــن کشــورها را از کشــاورزی پایــدا ِر
اقتصــاد خویــش بیبهــره کردهانــد .عــاوه بــر ایــن ،کشــورهای توســعهیافته (ماننــد بریتانیــا) ترغیــب شــدهاند

کــه بــه «اصــاح» بازنشســتگی دســت بزننــد و تورهــای ایمنــی دولت-پشــتیبان خــود را کــه در زمینــة تأمیــن
بازنشســتگی و ســامت فعالیــت میکننــد بــا یکدیگــر آشــتی دهنــد و ســازگار کننــد.

تحلیــل مــا ایــن اســت کــه ایــن وضعیــت ،نمون ـهای از افــراط در ســرمایهداری و تفریــط در دموکراســی

اســت .میلیونهــا خانــهدا ِر فقیرشــده و خلعیدشــده ،افــراد بیــکار و نیمهبیــکار ،کودکانــی بــدون فرصــت و

ی کــه در قســمت پایینــی ایــن مارپیــچ گیــر افتادهانــد،
مراقبــت درمانــی و کمابیــش تمامــی خانوادههــای کارگــر 
پیامــد ایــن وضعیــت هســتند.

ایاالتمتحــدة آمریــکا در آنچــه مــردم عــادی و نخبــگان تجربـهاش میکننــد و بحرانــی در تمامــی جوانــب

زندگــی مینامنــدش غــرق شــده اســت .طــی رخدادهایــی همچــون نوســان و تنــزل قیمــت بازارهــای ســهام

و آمارهــای اقتصــادی نامناســبی کــه بــه نظــر پایانناپذیرنــد (ماننــد بیــکاری شــتابانی کــه بهســوی دورقمــی
شــدن م ـیرود) ،تشــدید ورشکســتگیهای افــراد و شــرکتها ،از دســت رفتــن بیــش از پیــش پساندازهــای

بازنشســتگی و پوشــش بیمــة ســامت بــرای میلیونهــا نفــر ،ترســی دربــارة ایاالتمتحــده و جهــان شــکل

گرفتــه کــه بــه مــرز وحش ـتزدگی نزدیــک میشــود.

ـاس امیــد و توقــع از رئیسجمهــور جدیــد وجــود دارد .آقــای اوبامــا ،نخســتین
بــا ایــن همــه ،ترکیبــی از احسـ ِ

رئیسجمهــور آمریکایــی -آفریقایــی کشــور ،اکنــون در نخســتین روزهــای ریاســت خــود بــا کوهــی از مشــکالت
ژرف اعتمــاد بــه نظــام کشــور روبهروســت .همانطــور
در اقتصــادی در حــال ســقوط و بحــران اساســی و ِ
کــه میدانیــم ،بحرانهــا -اگرچــه مــدام تغییــر رویــه میدهنــد (بهصــورت اجتماعــی ســاخته میشــوند و

ـت کنــش جســورانه و ریش ـهای را
بهصــورت عینــی رفــع میشــوند) -بــرای نخبــگان قــدرت در کشــور ،فرصـ ِ
ـگران مهــم فراهــم میکنــد .پنجــرة بزرگــی بــه
ـش کنشـ ِ
فراهــم میکننــد .ایــن بحــران نیــز فرصتــی بــرای کنـ ِ
تغییــرات اجتماعــی گشــوده شــده اســت و ایــن بحــران «مــاد ِر» تمــام نزاعهــای طبقاتــی ،جنســیتی و نــژادی

و قومــی و ...خواهــد بــود .وجــود ایــن مشــکالت بنیادیــن در ایــن کشــور ،اهمیــت حیاتــی بیمــة اجتماعــی را

برجســته میکنــد و حاکــی از خطیربــودن انتخابهایــی اســت کــه نگرانیهایــی دربــارة امنیــت اقتصــادی و
ســامتي مــردم میآفریننــد.
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در ایاالتمتحــده هیچکــس از تأثیــرات بحرانهــا در امــان نیســت؛ بهویــژه  ۴۴میلیــون ســالمند 77 ،میلیــون

از افــراد نســل بیشزایــی ،کــودکان و نس ـلهای آینــده .شــاید جــای شــگفتی نباشــد کــه مســاعدتهای الزم
بــرای افــرادی کــه در ایــن وضعیــت قــرار دارنــد ،بســیار ارزشــمندتر از تریلیونهــا دالری اســت کــه هماکنــون

دولــت صــرف پشــتیبانی از موتورهــای نظــام ســرمایهداری میکنــد؛ مخارجــی کــه بــا کمــک بــه نهادهــای
مالــی آغــاز شــده اســت.

ـمت «تقاضــای» پارادایــم کالســیک اقتصــاد (برگردانــدن کارگــران بــه کار و حس ـننیت در
توجــه بــه سـ ِ

قبــال برنامههــای بیمــة اجتماعــی کشــور) ،فــدای تریلیونهــا دالری شــده اســت کــه هماکنــون دولــت بــه

قصــدپیشرانــدن ســریع بخــش عرضــه و نقدینگــی ســرمایه تخصیــص میدهــد ،امــا بــدون برآوردهکــردن

نیازهــای مــردم ،چگونــه کســی -جــز ثروتمنــدان -خواهــد توانســت چیــزی را خریــداری کنــد؟

درماندگــی ،آشــوب و عــدم قطعیــت شــدید در ایــن دورة تاریخــی ،اوج آن «عصــر طالیــی جدیــدی» اســت

کــه انتخــاب ریــگان در ســال  1980بنیــاد ایدئولوژیکــش را نهــاد .دورة حاضــر ،کــه عصــر امپراتــوری نامیــده
شــده اســت ،از طریــق نزاعهــای سیاســی ،اقتصــادی و ایدئولوژیکــی ایجــاد شــده اســت کــه برنــدة آنهــا

محافظهکارانــی بودهانــد کــه فراتــر از همهچیــز ،مشــروعیت و تقــدس بــازار را بارهــا تصدیــق كــرده و بــر آن

تأکیــد داشــتهاند ( .)Estes,1991کمــک دولــت بــه شــرکتها در قالــب بخشــودگیهای مالیاتــی و یارانهدهــی
بــه ســرمایة شــخصی بهســرعت رشــد کــرده اســت-یارانهای کــه پــاداش زیــادی را نصیــب مجتمعهــای
صنعتــی نظامــی ،دارویــی و ســرمایهداری مالــي جهانــی ایاالتمتحــده میکنــد.

ن اجتماعــی و مدیکــر) و ســالمندان کشــور ،بــرای نزدیــک
برنامههــای بیمــة اجتماعــی کشــور (ماننــد تأمیـ 

بــه ســه دهــه ،تحــت حملــهای بیامــان بودهانــد .درمــورد برنامههــای بیمــة اجتماعــی ،تبعیــض ســنی
خصومتآمیــز علیــه ســالمندان ،دو نمــود داشــته اســت :یکــی توصیــف ســالمندان بهعنــوان پیروپاتالهــای
حریــص و دیگــری ایــن اســتدالل طرفــداران خصوصیســازی کــه ســالمندی جمعیــت بــه خــودی خــود
یــک بحــران اجتماعــی اســت کــه بیمــة اجتماعــی ســالمندی ،ازکارافتادگــی و مراقبتهــای پزشــکی را در

اســتدالل سفســطهآمیز ،نقشــي مهــم در موفقیــت
ایاالتمتحــده و نقــاط دیگــر ناپایــدار ميكنــد .ایــن
ِ
سیاســتهای ایاالتمتحــده بــرای خصوصیســازی برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر داشــته اســت.

ریس ـکها بهطــور عمــدي از دوش دولــت بــر شــانههای افــراد منتقــل شــد ( ،)Hacker, 2006فراینــدی کــه

جمهوریخواهــان مجلــس بیــن ســالهای  ،1994تــا  2006ســازماندهی كردنــد و کاخ ســفید طــی  8ســال
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گذشــته آن را بهشــدت شــتاب بخشــیده اســت.

همچنیــن طــی ایــن دوره ،سیاســتهای بیرحمانــه بههمــراه جنــاح راســت مذهبــی (کــه مــرز بیــن

کلیســا و دولــت را کمرنــگ کــرده) بــه حقــوق شــهروندان تجــاوز و آن را تضعیــف کردنــد .نپذیرفتــن حــق ازدواج

همجنسهــا در کالیفرنیــا یکــی از مثالهــای ایــن امــر اســت .تبعیــض بومــی آمریکایــی جدیــد ،از طریــق
ســتیز بــا مهاجــران نیــز مثالــی دیگــر اســت.

بــا ایــن نیروهــای اجتماعــی کــه ایاالتمتحــده را قبضــه کردهانــد ،اَشــکال نگرانکننــده و مختلکننــدهای

از شــکاف ،محرومیــت و بیاعتمــادی در راســتای امــوری ماننــد نــژاد ،طبقه ،جنســیت ،ســوگیری جنســی ،نســل،
ازکارافتادگــی و مهاجــرت پدیــد آمــده اســت .مســائل «پایــان کار» و «پایــان بازنشســتگی» ،بــا وجــود میلیونهــا

بیــکار و بیــکاری فزاینــده ،بــه کانــون توجــه آمدهانــد .تنــش میــان ســرمایه و کار بهصــورت ضمنــی وجــود دارد؛

ـق کارکــردن نیــز خــودش در معــرض نابــودی اســت و بــه همــراه
البتــه اگــر بهصــورت آشــکار نباشــد .حتــی حـ ِ
آن امنیــت ،کرامــت انســانی و رؤیــای آمریکایــی بــرای تمامــی نس ـلها در معــرض نابــودی قــرار میگیــرد.

چنیــن شــرایطی بهوضــوح زندگــی جوانــان و ســالمندان را بــه یکســان بــه مخاطــره میانــدازد .در ایــن شــرایط

ـی دولــت آشــکار شــده اســت ،همانطــور کــه همیشــه در زمــان شکســت بــازار آشــکار ميشــود.
نقــش حیاتـ ِ
ـک مســلطِ بــازار حساســیت مــا بــه مفاهیمــی ماننــد
متأســفانه ،مــا آمــادة حــل مشــکالت نیســتیم؛ زیــرا رتوریـ ِ

خیــر جمعــی و بــه همپیوســتگی جمعــی ،اشــتراکی و ناگزیــر را از بیــن بــرده اســت.

درنتیجــه اکنــون از نظــر فرهنگــی ،سیاســی و ســاختاری ،سیاســت دولتــی مــا بــرای رســیدگی بــه روندهــای

ـی درهمتنیــده و چندگانــه کــه مــردم آمریــکا بــا آنهــا روب ـهرو هســتند آمادگــی نــدارد .پارادایــم بــازار،
بحرانـ ِ

ـن
راههــای قــدرت ،رســانه و فضــای مجــازی را تحــت اســتیال گرفتــه اســت؛ تــا جایــی کــه پارادایــم جایگزیـ ِ
ـئولیت مشــترک بهطــور جــدی تحــت فشــار قــرار گرفتــه اســت.
خیــر جمعــی ،امــور همگانــی و ریســک و مسـ ِ
اکنــون مباحثــات ملــی بــه ســمت گفتوگوهایــی م ـیرود کــه دلمشــغول منطــق و ضــرورت تــور ایمنــی در
ایــن کشــور اســت .بــا هویــدا شــدن شکســت بــازار و گرایشهــای حریصانـهای کــه تعهــد بــه شــیوة زندگــی

جمعــی را میبلعنــد و از بیــن میبرنــد ،در اضطــرا ِر ایــن لحظــة سیاســی و اقتصــادی خطیــر ،نقــش بیمــة
اجتماعــی پررنگتــر میشــود .اکنــون ،جمعیــت در حــال کار ایــن کشــور ،آمــادة نبــرد ایــن قــرن بــرای احیــای
روح دموکراســی میشــود .پرســش ایــن اســت کــه رئیسجمهــوری اوبامــا و مجلــس جدیــد در مقابــل ســه

عرصــة بحرانــی عمــده کــه اکنــون ایــن کشــور را بــه چالــش کشــیدهاند چــه واکنشــی نشــان میدهنــد:
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ـروعیت دموکراســی (.)Estes, 2008
ـروعیت دولــت و بحــران مشـ
ـران مشـ
بحــران مشـ
ِ
ِ
ِ
ـروعیت ســرمایه ،بحـ ِ
آینــدة بیمــة اجتماعــی ،اساس ـ ًا ،عدالــت اجتماعــی اســت .طــی بحــران دیگــری کــه در گذشــته رخ داد،
فرانکلیــن دی .روزولــت ،نامــزدی حــزب دموکــرات را بــرای ریاســت جمهــوری در ســال  1932پذیرفــت؛ بــا

ـم جدیـ ِد رقابــت
ایــن ســخنان جســورانه« :حضــار محتــرم ،بیاییــد همگــی پیشـ
ِ
ـگامان خویــش بــرای یــک نظـ ِ
و جســارت را بیافرینیــم .ایــن چیــزی بیــش از یــک کارزار سیاســی اســت؛ ایــن فراخــوان جنــگ اســت .یــاری

برســانید ،نــه فقــط بــرای بُــردن رأیهــا ،بلکــه بــرای پیــروزی در جهــاد بــه منظــور بازگردانــدن آمریــکا بــه

مردمــش» ( .)Roosevelt, 1938, p. 647افــزون بــر ایــن ،اکنــون ضــروری اســت رئیسجمهــور ،مجلــس و

مــردم آمریــکا بیهــراس و بــا شــجاعت ،از جســارت آرزوکــردن بــه ســمت جســارت عملکــردن حرکــت کننــد.
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