
ندارد         وجود ایران در رفاه مورد در روشنفکری گفتمان
 محسن آزموده

شي ءوارگی مفاهيم در مطالعه و تحليل فرآيندهای سياسی و اجتماعی ايران بيش از آنكه توضيح  دهنده

.باشند، می توانند واقعيت را پنهان كنند

فکری و بلکه آکادمیای ما به دالیلی که اینجا مجال بحث از آن نیست، تا کنون بیشتر به سیاست پرداخته و ازروشن :مقدمه

توجه به جامعه و حتی سیاست های اجتماعی غفلت کرده است. حال آنکه بخش عمده ای از مسائل ایران در صد و پنجاه سال

اخیر را در پرتو تحوالت اجتماعی دقیق تر و بهتر می توان توضیح داد. روشنفکران ما عمدتا به ترجمه روی می آورند و

پژوهشگران ایرانی نیز معموال در خأل پژوهش های گسترده میدانی و تجربی، با استناد به شواهدی نابسنده یا دست دوم به

نظریه پردازی و جعل مفاهیمی می پردازند که حتی اگر گمراه کننده نباشند، از تبیین واقعیت سیاسی و اجتماعی ناتوانند. اخیرا

کتاب »انقالب اجتماعی: سیاست و دولت رفاه در ایران« نوشته کوان هریس، استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا با ترجمه

محمدرضا فدایی منتشر شده است. نویسنده این کتاب کوشیده فراسوی بحث های کلی و انتزاعی، با بررسی مشخص نهاد و

سازمان های اجتماعی ایران به بحث از سیاستگذاری اجتماعی در ایران معاصر بپردازد و به تاثیر و تاثر جامعه از سایر

حوزه های سیاست و اقتصاد توجه کند. عصر شنبه هفتم دی ماه نشستی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با حضور

علی اصغر سعیدی و محمد مالجو برگزار شد. در این نشست همچنین پیام کوان هریس نیز قرائت شد. در ادامه گزارشی از

.سخنرانی های این نشست از نظر می گذرد

موجود    واقعا اجتمایع سیاستهای

اجتمایع     علوم پژوهشگر هریس، خواهم           | کوان مطرح استدالل درباره و روش مفاهیم، از استفاده درباره نکته سه

:کرد

مفاهیم   -۱ از متوسط،          : استفاده طبقه ، مدین; جامعه اجتمایع، رسمایه همانند مفاهییم از ایراین; جامعهشناسان

یمکنند           …   استفاده و یالیسم Eامرپ اجتمایع، عدالت پوپولیسم، الیسم، Iنولیرپ سنت، و مدرنیته سیایس، این. فرهنگ

هستند                 مفید یمکنند، کمک اجتمایع پیچیده فرآیندهای وجوه بریخ; فهم در ما به که این; ; Yمرپ به همه  . مفاهیم این با

یا                   پنهان را فرآیندها این است ممکن کنند، کمک اجتمایع فرآیندهای فهم به یمتوانند که این; ; Yمرپ همان به مفاهیم

کنند  که                . مخدوش رسیدم نتیجه این به ایراین; روشنفکران و محققان از بسیاری مطالب خواندن از پس شخصه به

نیست             مفید ایران از بحث در مفاهیم از ایع ; cانرپ شدت به که        . استفاده قبیل این از gپرسشهاین طرح مثال عنوان به

متوسط                  طبقه فاقد جامعهای ایران آیا دارد؟ مدین; جامعه ایران آیا است؟ ال Iنئولیرپ ایران آیا است؟ رسمایهداری ایران
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                 gقلمفرساین آنها درباره که دیگر پرسشهای از بسیاری و است؟ مدرن ایران آیا است؟ cپوپولیسیت ایران آیا است؟

است   شده بیش               . بسیار ایران اجتمایع و سیایس فرآیندهای تحلیل و مطالعه در مفاهیم این
m
ءواریگ pیس من گمان به

کنند           پنهان را واقعیت یمتوانند باشند، دهنده توضیح آنکه ،      . از تارییخ; جامعهشنایس یعیت; من cمطالعاین حوزه در

کنند                 کمک دادهاند، رخ چگونه تارییخ; فرآیندهای اینکه فهم در ما به که هستند مفید هنگایم اگر . مفاهیم اما

مفاهیم                   این کنند، پنهان یا ند Yبگرپ نادیده شدهاند، منتیه ما امروز مشاهدات به که را تارییخ; فرآیندهای این مفاهیم

نیستند   مفید اطالق                . دیگر با است ممکن ایراین; مخاطب که است مرتبط من کتاب به جهت آن از نکته این

باشد       مخالف ایران به رفاه دولت دولت           . اصطالح کنشهای که تارییخ; فرآیندهای که است آن مفیدتر من نظر به

کنیم                  مقایسه دارند، ایران به gشباهتهاین که gکشورهاین با کردهاند ایجاد را ایران در اجتمایع رفاه زمینه این . در به

کتاب                    این در رفاه دولت Yتعبرپ از استفاده با نیست دانمارک شبیه ایران که دلیل این به خوانندهای اگر ترتیب

بنشاند                رفاه دولت جای به را خودش مطلوب عبارت تا یمکند دعوت را او است را   . مخالف اصطالحات اگر cحیت

کرد        نخواهد Yتغیرپ ابدا کتاب استدالل دهد، Yکنیم       . تغیرپ استفاده دیگری اصطالحات از یمتوانیم مایلید دولت. اگر

فسنجان               دولت مثال کنیم، اع cاخرپ ایراین; بویم اصطالح یک cحیت یا اجتمایع سیاست نظام .اجتمایع،

کتاب  -۲ کمیته              : روششنایس یمپردازد؛ رفایه سازمان یک تاری����خ و خاستگاه به کتاب Iتجرین فصلهای از یک هر

یارانهها            و gکاالین سوبسیدهای اجتمایع، ; Yتامنی سازمان بهداشت، خانههای ، خمییت; امام جای    . امداد به رو این از

سطیخ                     به تحلیل در cشناخیت روش لحاظ به کنم مشخص واحد ایع ; cانرپ مفهوم یک به را ایران رفایه نظام کل آنکه

رفتم       نهادها و سازمانها سطح به ;تر، Yپژوهشهای          . پاینی از بسیاری برای میاین; سطح روششنایس این من باور به

است                اقتصادی و اجتمایع سیاستهای تاری����خ به معطوف پژوهش که هنگایم خاصه است، مفید cشناخیت .جامعه

است       تارییخ; جامعهشنایس روششنایس این واقع نیست        . به تاری����خ از ون Yبرپ فرآیندی هیچ و مفهوم نتیجه . هیچ در

   … زمینه               در باید و کورپوراتیست دولت توسعهگرا، دولت تا گرفته رفاه دولت از شود استفاده که مفهویم هر

شود                  گنجانده است، آمده در اجرا به ایران از خارج که مشابیه سیاستهای زمینه در جمله از اش این. تارییخ;

این                  در ; Yهمچننی است؟ بوده چه پیامدهایشان و آمدهاند پدید چگونه هستند، چگونه عمل در سازمانها و نهادها

                    ; Yهمچننی و آورده پدید را رفایه سازمانهای این از یک هر که تارییخ; فرآیندهای از cرواییت ارایه با یمکنم تالش کتاب

کنم                روایت ایران در اجتمایع Yتغیرپ درباره کیلتری داستان سیاستشان، در آمده پدید ات Yتغیرپ برریس برخالف. با



من                  یمکنند، بحث جامعه و دولت درباره ایع ; cانرپ اصطالحات قالب در که ایران درباره اجتمایع علوم مطالعات cبیشرپ

چگونه                    که دازم Eبرپ پرسش این به ی cبیشرپ دقت با آن دریچه از تا یمکنم استفاده اجتمایع رفاه سازمانهای ; لرپ; از

است              کرده Yتغیرپ زمان طول در اجتمایع مختلف گروههای و دولت سازمانهای میان سازمانها  . رابطه قبیل این

کرد         برریس یمتوان که نیستند سازمانها از مجموعهای سیاست      . یگانه وجوه دیگر درباره مشابیه مطالعه یمتوانیم

دهیم   انجام زیرساختها،             . دولت و شهرداریها پلیس، و ارتش معادن، و کشاورزی قضاییه، قوه تجارت، و صنعت

ایران               جامعه تارییخ; ات Yتغیرپ درباره gپرسشهاین طرح برای ارزشمندی بسیار cشناخیت جامعه زمینههای اینها همه

یمکنند                . هستند عمل واحد مفهویم رسفصل یا عمویم قانون یک ذیل اینها همه کنیم فرض اینکه جای وظیفه. به

تا                     کند مقایسه جهان سطح در دیگر نمونههای با و کرده برریس تفصیل به را یک هر که است آن جامعهشناس

بفهمیم        را آنها پشت تارییخ; فرآیندهای cبهرپ بیانیههای          . بتوانیم به رصف اتکای جای به که معناست این به این

استفاده              ممکن دادههای همه از باید روشنفکران انتقاد یا روزنامهها گزینشهای برنامهریزان، طرحهای سیاستمداران،

را                . کنیم خاطرات و رسیم گزارشهای مشاهدات، مصاحبهها، بودجهها، از کییف; و کیم دادههای باید منظور این به

آوریم  موضوع              . گرد درباره پیشفرضهایمان همه باید بلکه یم، Yبگرپ حقیقت مثابه به را واحد منبع یک نباید

کنیم     واکاوی نقادانه را پژوهشهای            . پژوهش در شده مطرح استداللهای و دادهها کردن چک با باید روند این

شود     همراه ایران درباره .گذشته

کتاب  -۳ یمکند          : استدالل بحث ایران درباره عمده روایت دو مقابل در کتاب آن     . این نقد به که cرواییت ; Yاولنی

اجتمایع                  ات Yتغیرپ و سیاستها توضیح برای cرانیت دولت مفهوم چرا اینکه و است cرانیت دولت روایت همان یمپردازم،

در   است    ۵۰ایران ناکارآمد گذشته مفید               . سال ابدا نظری دالیل به هم و تارییخ; دالیل به هم مفهوم این من باور به

ترجمه                   . نیست فاریس به کتاب که gآنجاین از و دادهام توضیح کتاب اول فصل در را زمینه این در استداللم cبیشرپ

نیمکنم                  تکرار را خود بحث اینجا در کنند، قضاوت باره این در خود یمتوانند خوانندگان و است ;. شده Yدومنی

است                  انقالب از پس ایران در اجتمایع سیاستگذاری نظام درباره cرواییت یمکنم، استدالل آن مقابل در که cرواییت.

مستضعفان،                بنیاد اسالیم، جمهوری در اجتمایع رفایه سازمانهای یگانه که معتقدند ایران خارج افراد از بسیاری

هستند       رضوی قدس آستان و شهید این             . بنیاد بر رصفا ایران از خارج پژوهشگران که است دلیل این به تصور این



غرب                  در موجود نهادهای به نسبت نامتعارف و عجیب gسازمانهاین عنوان به را آنها و داشته تمرکز سازمانها

کردند  gمخالفم    . بازنماین gبازنماین این با هستیم،           . من کشورها از بسیاری در سازمانها این از مشابیه اشکال شاهد ما

دارم       مخالفت برای هم مهمتری دالیل بر            . اما گذاریشان Yتاثرپ نظر از نه و ذینفعان تعداد نظر از نه سازمانها این

               ; Yتامنی سازمان یمرسد، نظر به بلکه نیستند، ایران رفایه نظام در اجتمایع سیاست سازمانهای مهمترین معیشت،

است                   ایران رفایه سازمان مهمترین معیشت، بر گذاری Yتاثرپ ان ; Yمرپ نظر از هم و ذینفعان تعداد نظر از هم .اجتمایع

و                مستضعفان بنیاد از اجتمایع ; Yتامنی سازمان بزرگ، کتهای pرس مالکیت و سیایس اقتصاد عرصه در cحیت

است    بزرگتر مشابه اجتمایع             . سازمانهای ; Yتامنی عالوه به است؛ ناشناخته ایران از خارج اجتمایع ; Yتامنی همه این با

باالی                  درآمدی طبقات و متوسط طبقات به معطوف بلکه ، Yفقرپ اقشار به معطوف نه عمدتا که است سازماین;

است   ایران به                 . جامعه علت گمان به نیمکنیم؟ وارد خود پژوهش و تحلیل در را مهیم سازمان ; Yچننی ما چرا پس

یمگردد       بر ایران مطالعه
m
چگونیگ در سیاست         . تعصب شکستهای و موفقیتها روایت کتاب این اینکه پایاین; نکته

است               گذشته در سیاستگذاری موفقیتهای محصول که امروز اجتمایع معضالت جمله از است، اجتمایع در. رفاه

این                    اینکه یا دارد، فرد به منحرص و موفق اجتمایع سیاستگذاری نظام یک ایران که نیستم آن مدیع کتاب این

نیمشوند             یافت کشورها، دیگر در و هستند فرد به منحرص نحوی به به    . سیاستها را سیاستها این ; Yهمچننی

نیمکنم      تایید ممکن سیاستهای ین cبهرپ ینE           . عنوان از ایران در gسیاستهاین ; Yچننی که cتناقضاین از بسیاری به برعکس

کردهام              اشاره کند، یط یمتواند دولت cآین سیاستهای که cمتفاوین های Yمسرپ به و نقد    . داشتهاند یمتوان همه این با

کرد                     نقد یمتوان هم را شده استفاده دادههای و دادهام رجحان دیگر سیاست آن به را سیاست این چرا که .کرد

ایراین;   روشنفکری خأل

تهران      دانشگاه جامعهشنایس استاد سعیدی، اجتمایع   | عیلاصغر انقالب ایران     )کتاب در رفاه دولت و (سیاست

است      کرده مطرح ی ; Yبرانگرپ مناقشه و            . مباحث آمد من اتاق به ایشان بودم، اجتمایع برنامهریزی گروه مدیر که زماین;

مثل                  ایران رفایه سازمانهای وضعیت از کیس که شده متعجب بسیار و رفته سیایس علوم دانشکده به گفت

   … است   نداشته اطالیع و امداد ایران           ! کمیته رفایه مسائل درباره و آمده سیایس علوم دانشکده از خودش ایشان

یمکند  اجتمایع                 . کار انقالب از ایران در نفر یک یعیت; پرداخته؛ بکر بسیار حوزهای به هریس کوان که است جالب

است   نکرده است،             . صحبت داغ آنجا در رفایه سیاستهای بحث همیشه که انگلستان در که هم من



ایراین;                 روشنفکران چرا که شدم متعجب برگشتم، ایران به خرداد دوم از بعد cوقیت خواندهام، اقتصادی جامعهشنایس

نیمپردازند    رفاه مساله است            ! به ضعیف خییل یا ندارد وجود ایران در رفاه مورد در روشنفکری گفتمان .

است                  خوانده انقالب از پیش دولت از متفاوت رفایه cدولیت را انقالب از پس ایران دولت هریس فصل . کوان در

و                   بهداشت حوزه در فتها pپیرش و یمدهد قرار برریس مورد را ایران در رفایه مختلف سازمانهای در تحوالت اول

یمکند    برریس را یمکند         . آموزش متمایز را رفایه دولت نوع دو اساس این با      . بر را پهلوی از پیش دولت البته

وجود                   بازار و خانواده از Yغرپ رفایه سازمان نوع هیچ زیرا خواند تامییت; Yغرپ دولت یمتوان گاف ایان از ی Yوامگرپ

نداشت          عهده به تامییت; کار هیچ تقریبا دولت و دو           . نداشت یمتوان امروز، به تا پهلوی دوره برآمدن از پس از اما

کرد              متمایز یکدیگر از را انقالب از بعد دیگری و قبل ییگ رفاه دارند      . دولت تفاوت چند هم با دو این .

است                  خوانده انقالب از پیش دولت از متفاوت رفایه cدولیت را انقالب از پس ایران دولت هریس .کوان

بود               محدود نخبگان سیاستگذاری سطح در انقالب از قبل رفاه دولت است معتقد هریس دوره   . کوان کل او البته

نسبتا                   ۱۳۵۷تا  ۱۳۰۴ دوره این در جدی تحوالت و نشیبها و فراز و یمدهد قرار برریس مورد یکدست شکل به را

نیمدهد        قرار مدنظر را حادثه پر و سالهای     . طوالین; ; Yبنی دستکم مثال دولت   ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۳برای و جامعه

از                  mسادیگ به نیمتوان دوره این در و است عظییم فخرالدین Yتعبرپ به دموکرایس ت cفرپ یا بحران دستخوش

ز�ما�����ین;            با�زه ا�ی���ن در خ��صو��������صکه� ب���ه گف�����ت؛���� سخن� ن�����خب��گا����ن رفایه   ( ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۳)سی�ا������ست���گذا���ر����ی سازمانهای از بسیاری

بود                 توده حزب نفوذ و کارگری جنبش از pنایس که یمشود تاسیس اجتمایع خدمات سازمان جمله هر  . از به اما

رخ                    بودن محصور یک رفایه حوزه در و بود محدود نخبگان سیاستورزی پهلوی دوره کل در هریس دید از صورت

سازمان                 . یمدهد یعیت; است؛ cکورپوراتیسیت و گرایانه صنف cبیشرپ رشد این اما یمکند، رشد رفاه دوره این در یعیت;

یمکند             ارایه خدمات یمشوند، وارد کار حوزه به که افرادی به اجتمایع ; Yتامنی .   Yتعبرپ اطالق به« کورپوراتیسیتc»البته

را                  آن باشد cبهرپ شاید و است مواجه Iغرین Yتعابرپ از استفاده مشکل همان با سیاستها مشارکیتc»این »

(ontribution)                 که است بوده سهیم کارگر و کارفرما با دولت همواره ابتدا از اجتمایع ; Yتامنی در زیرا خواند،

این                  ات Yتغیرپ معنای درباره ما پژوهشگران متاسفانه و است بوده متفاوت مختلف دورههای در سهم این ان ; Yمرپ البته

نکردهاند        جدی بحث متفاوت زماین; بازههای در .سهمها



یک                   و رفته کار به مختلف معناهای به اجتمایع سیاستگذاری Yتعبرپ پهلوی، دوران تمام در من نظر به ; Yهمچننی

یمکرد                   استفاده رفایه سیاستهای از آن جای به هریس کوان بود cبهرپ و ندارد وجود آن از یگ cمشرپ ههه هه. تعریف

به                   معطوف و gکاالین cبیشرپ پهلوی دوره در اجتمایع خدمات و رفایه سیاستهای هریس کوان دید از حال هر

یمکنند            عرضه کار بازار در را خودشان کار که است به        . کساین; ایشان که بودند دربار به وابسته gسازمانهاین البته

است    نکرده توجه قرار              . آنها سازمانها این حمایت تحت دوره آن در که cطبقاین هریس کوان دید از بنابراین

شدند   طرد دیوانساالری             . نیمگرفتند، عنوان تحت را پهلوی دوره در اجتمایع سیاست این نهادی شکل هریس کوان

است     محدود بسیار که یمشود         . یمخواند ده cگسرپ دیوانساالری سازماین; هر تشکیل با که حایل هم . در االن

است           دهتر cگسرپ بسیار انقالب از پیش از ما رفایه سازمانهای .دیوانساالری

یمشود          cرقابیت و دهتر cگسرپ نخبگان سیاستورزی انقالب، از بعد جناح       . اما یا گروه هر یمشود باعث امر این

کن���د               ا�را�ی��ه ر�فا��������یه خدما�������ت سی�ا�����������یس،� و�عی�������ت pم�������رش کر��د�ن پ�ی��دا�� ب�را������ی آ���ن در و د Yب��گرپ را� از     . سا���ز��ما������ین; که کساین; که اینجاست از

د                 Yیمگرپ بر در را جامعه گروههای همه تقریبا یعیت; هستند؛ Yفراگرپ بسیار یمشوند، منتفع اجتمایع سیاستگذاری این

یمآید         وجود به دوگانهای نظام یک یمشود باعث و         . که بهداری وزارت مثل رسیم سازمانهای سو یک از یعیت;

                … انقالب     از بعد که gسازمانهاین دیگر سوی از و بودند انقالب از پیش از که داریم و پرورش و آموزش وزارت

            … طول        در سازمانها این از یک هر مورد در نظرم به البته و ; Yمستضعفنی بنیاد امداد، کمیته مثل یمشوند اضافه

است               نشده آنها متوجه هریس آقای من نظر به که آمده پدید gجزین
cاین Yتغیرپ از      . زمان بعد که او ادعای این اما

است          درست یمآید، پدید دوگانه نظایم اجتمایع سیاستگذاری در را        . انقالب آن هریس آقای نظر به که دیگری نکته

دارد              وجود دوگانهای نظام یک هم دولت درون در که است این نیافته در      . در رفاه وزارت وظایف از بسیاری یعیت;

است          پزشکان حاکمیت دلیل به که است بهداشت وزارت شد        . دست هم بدتر روحاین; آقای دوره در امر هه. این

پزشک                 اجتمایع ; Yتامنی رییس تاکنون و داشتیم پزشک Yغرپ بهداشت وزیر مرتبه دو تنها سو این به وطیت pمرش

;               . نداشتیم Yتامنی سازمان رییس دیگران توصیههای برخالف را پزشک یک ربییع آقای ، روحاین; آقای دوره در اما

باشد،                   رفاه وزارت زیرنظر باید که درماین; خدمات و سالمت بیمه سازمان که شد آن نتیجه که کرد اجتمایع

شد    بهداشت وزارت است          . زیرمجموعه اعتیاد بحث مثل اجتمایع مسائل کردن پزشیگ دیگر مساله علت . یک من

توسعه                  از ی cبیشرپ اهمیت سیایس توسعه ما روشنفکران برای زیرا یمدانم رفاه روشنفکری گفتمان فقدان هم را این



بدل                   پزشیگ مسالهای به را اعتیاد مثل اجتمایع مساله یک یمتوانند cراحیت به پزشکان نتیجه در و دارد اجتمایع

ندارد            وجود آن درمان برای Iارزیاین هم آن از بعد و همان          . سازند از pنایس که یمبرد باال را پزشکان اقتدار امر این

است     رفاه روشنفکری گفتمان .فقدان

یمشوند             منتفع رفایه سیاستهای از وسییع گروههای انقالب، از پس حال هر بخیسp    . به چند ; Yنرپ نهادی شکل

(fragmanted)                 cحماییت زمینههای در را خودشان کار موازی احیانا و مستقل نهادها این از یک هر یعیت; است،

ندارند        هم با ; Yنرپ ارتبایط و یمبرند این            . پیش pپویس هم یا تداخل یمآید، پدید سیاستها این نتیجه در که موضویع

مختلف               . سازمانهاست سازمانهای را یگانهای خدمات یا د Yبگرپ خدمات سازمان چندین از فرد یک است ممکن یعیت;

یمکنند  .ارایه

دارند                gخواستههاین که یمآورد وجود به را متوسیط طبقه یک سیاستها این است معتقد هریس یمگوید . کوان او

طبقه                   یک کرد، ارایه آموزش و بهداشت چون gعرصههاین در که cخدماین
m
دیگ cگسرپ با رفاه دولت انقالب، از بعد

است               سیایس توسعه دنبال به سو این به خرداد دوم از که آورد پدید کوان   . متوسط دیدگاه برخالف ; Yهمچننی

به                 ربیط باروری اتفاقا که یمدهد نشان مقالهای در اصفهاین; صالیخ روستاها، در بهداشت موقعیت درباره هریس

است    نداشته cبهداشیت خانواده            . سیاستهای روی یمرود، باال انتظارات سطح cوقیت که است آن بحث این اهمیت

دارند              Yتغیرپ انتظار خانوادهها این و یمیابد کاهش باروری نتیجه در و یمشود اجتمایع  . رسمایهگذاری تحرک بنابراین

است      جدید دید این از pبود          . نایس این از کندتر بسیار اجتمایع تحرک این انقالب از این    . قبل به هریس بحثهای در

است           شده توجه cکمرپ دید Yتغیرپ نتیجه در انتظارات سطح Yتغیرپ .

    Yخرپ اجتمایع آری، سیایس انقالب

اقتصادی     پژوهشگر مالجو، در            | محمد سیایس انقالب متعاقب که است این هریس کتاب ادعاهای اصیلترین از ییگ

آمد                  ۱۳۵۷سال  پدید آن از پس سالهای یط ایران در ; Yنرپ اجتمایع انقالب نویع اجتمایع رفاه سیاست حیث از ،.

کرد                 پیدا Yفراگرپ خصلت انقالب از بعد انقالب، از قبل طردگرای اجتمایع رفاه نظام نویسنده، ادعای کوان. به

                 pنارس انتخاب یمتواند که کتاب عنوان در رصاحت به را ی Yفراگرپ وضعیت به gطردگراین وضعیت از گذار هریس

است       کرده قلمداد اجتمایع انقالب باشد، است        . انگلییس فرضیه ; Yهمنی با ارتباط در من اصیل و  . نقد معتقدم یعیت;

دامنه                   شدن Yفراگرپ حیث از انقالب از بعد ایران در کتاب نویسنده متصور اجتمایع انقالب این که یمدهم نشان



است        نیامده پدید مطلقا جمعیت و رفاه در           . شمول اجتمایع انقالب نویع که رسیده نتیجه این به نویسنده اگر اما

از                  pنایس اول خطای خطاست، دو از pنایس من استدالل بنابر پیوسته، وقوع به انقالب از بعد سالهای

دامنه                   و ی cگسرپ رفاه ی Yباالگرپ دست از pنایس دوم خطای و است انقالب از قبل دوره در ی cرفاهگسرپ ی Yدستکمگرپ

است         انقالب از بعد دوره در اجتمایع سیاستهای اجتمایع        . شمول رفاه نظام البته که معتقدم دیگر، عبارت به

از                     cدرجاین اجتمایع رفاه سیاست که البته و یمگوید نویسنده که قدر آن نه اما است، بوده طردگرا انقالب از قبل

بر                     Iتجرین روایت و یمکند استدالل نویسنده که قدر آن نه باز اما داشته، انقالب از بعد در را ی Yفراگرپ خصلت

یمدهد    ارایه آن دست              . مبنای و انقالب از قبل ی Yدستکمگرپ یعیت; نویسنده Iتجرین خطای دو اگر Yتعبرپ ; Yهمنی به

یمشود                   دود هم انقالب از پس سالهای در اجتمایع انقالب وقوع ایده آنگاه شود، تصحیح انقالب از بعد ی Yباالگرپ

یمرود    هوا به .و

جمعیت                   و رفاه شمول دامنه شدن Yفراگرپ حیث از انقالب از بعد ایران در کتاب نویسنده متصور اجتمایع انقالب

است    نیامده پدید .مطلقا

        Iتجرین محتوای از pبخیس به فقط من نقد و          (ampric) بنابراین باسواد نویسنده دید زاویه از و است کتاب این

در                   و دارد فراواین; ارزشهای و یمگذارد میان در انقالب از بعد ایران در اجتمایع های دگرگوین; ; Yتبینی برای مسلطش

یمکنم         دفاع قوت به داشته، پرشماری دستاوردهای کتاب است        . این دیدی زاویه بر مبتیت; کتاب این Iتجرین محتوای

توان                      دادن بروز در اوال گرفته؛ بهره مزیت دو این از کتاب جای جای در نویسنده و دارد ارزشمند مزیت دو که

است                متفاوت فصل به فصل که دیگری کشورهای انواع و ایران ; Yبنی cتطبییف مطالعه برای gمهارت . باالین نویسنده

عدیده                  دالیل به کشور داخل متخصصان خصوصا که cمهارین دارد، دیگر جاهای با ایران cتطبییف مطالعه در زیادی

این                   که است پژوهشگراین; معدود جزو هریس کوان ثانیا است؛ cکمرپ جهاین; فضای کلیت با ادغام عدم جمله از

رسمیت                      به نظری سطح در را آن از پس هم و انقالب از قبل سالهای موثر واقعیت یک که دارد را ت Yبصرپ

ههای                . بشناسد ; Yانگرپ اساس بر و حاکمیتها cمرحمیت ورتا رص; انقالب، از بعد و قبل یها cگسرپ رفاه که واقعیت این

                 gواکنشهاین باعث که است بوده مردیم مطالبات و ; Yپاینی از فشار از pنایس بلکه نبوده، تکنوکراتها خواهانه توسعه

است    شده باال سیایس              . در و اجتمایع های دگرگوین; ; Yتبینی برای که است دیدی زاویه مرهون را مزیت این نویسنده

است            داده قرار خودش کار دستور در انقالب از پس سالهای حال           . در ; Yعنی در و آورده میان به را دید زاویه این او



جامعه                 تحوالت فهم برای گذشته سالهای همه در متاسفانه که ناتیوی cآلرپ مفهوم چند هوشمندانه کامال نقد برای

است            برده کار به داشته، شیوع و بوده رایج شدت به .ایران

افزایش                        را ما درک فقط نه عکس بر بریخ; و دارند ایران جامعه از ما درک ارتقای برای کیم توان مفاهیم این از بریخ;

پوپولیسم              و نئوپاتریمونیالیسم پاتریمونیالیسم، مثل شدهاند، ایراین; جامعه واقعیت دیدن برای Iحجاین بلکه .ندادهاند،

ندرخشیدند            ایراین; جامعه های دگرگوین; از ما فهم ارتقای در مفهوم سه بسیار       . این که حال ; Yعنی در که مفهویم اما

دولت                     مفهوم شده، ایران جامعه تحوالت از ما فهم بر Iحجاین باعث حال ; Yعنی در و شده عامهپسند و یافته شیوع

است     cرانیت اقتصاد یا cاحساین;                . رانیت کاوه ایران مسائل با ارتباط در هم و نظری سطح در هم مفهوم این نقد پیشگام

به                    . است قوت با را cرانیت دولت مفهوم نقد و یمدارد بر بلندتری گام استدالیل لحاظ به کتاب این در هریس کوان

یمکند    طرح ی cبیشرپ قرار                . مراتب کار دستور در کتاب نگارش برای که است دیدی زاویه مرهون ; Yنرپ را مزیت این او

است  است      . داده اجتمایع سیاستهای مفهوم دید، زاویه را           . آن انقالب از پس ایران جامعه ; لرپ; این از کرده سیع او

دهد    قرار مطالعه محققان               . مورد آرزومندم و کرد استقبال آن از باید که است نوآورانه ابتکاری این نظری لحاظ به

زیادی                     حد تا و نامولد و ناکارآ مفاهیم و کنند مطالعه cبیشرپ را ایراین; جامعه ; لرپ; این از که باشند دیگری

  cسنیت مثل مفهوم             - گمراهکنندهای جمله از کارآمدتری مفاهیم نفع به را امثالهم و cپوپولیسیت Yغرپ و cپوپولیسیت مدرن،

بگذارند     کنار اجتمایع رفاه .سیاستهای

خطاست             و cکاسیت کمبود، دچار عدیدهای جهات از اجتمایع انقالب کتاب Iتجرین اجمایل    . محتوای طور به علت

است              انقالب از بعد آنها ی Yباالگرپ دست و انقالب از قبل اجتمایع سیاستهای ی Yانقالب   . دستکمگرپ از قبل از

                    ، cبیشرپ یمشویم، نزدیک دوم پهلوی انتهای به چه هر پهلویها، دوره در که یمکنم تکیه ایده این بر و یمکنم وع pرس

در                   بود، کار بازار در موفق حضور گروی در معاششان که نبود کساین; به محدود فقط اجتمایع رفاه سیاستهای

        … رفاه             نظام مزایای از اعتبار این به که و cخدماین کارگران یا cصنعیت کارگران یا متوسط طبقه اعضای یا کارگر، مقام

مثل               cمقرراین یا حقوق و دستمزدها افزایش بیکاری، بیمههای اجتمایع، بیمههای ،
m
بازنشستیگ حقوق مثل اجتمایع،

  … ند     Iبرپ بهره و دستمزد حداقل کار، .قانون

هریس                   گمان به که را آدمها از دیگری مجموعه که هستیم دیگری محور شاهد پهلویها دوره طول تمام در

یمگرفت          بر در هستند، مطرود هم حقیقتا و هستند ،      . مطرودین gروستاین سالمندان از عبارتند مردم این مصادیق



راه                 در عجزه، مسکینان، بینوایان، متکدیان، گدایان، خودم زبان به و مطلق فقرای زن، رسپرست دارای خانوادههای

بازار                   از افتاده ون Yبرپ افتاده کار از سالمندان بزرگ، و کوچک شهرهای به gروستاین Yفقرپ و بینوا مهاجران ماندگان،

بود            نشده ده cگسرپ
m
بازنشستیگ صندوقهای هنوز که دوره این اوایل در مطرود     . کار مذکور دوره در گروهها این

رژییم                    را پهلوی دوره رفایه رژیم خصلتبندی که گونهای به یمگوید؛ هریس کوان که cشدین به نه اما بودند

صنفگرا   ، cکار    )کورپوراتیسیت بازار به متصل شود  ( یعیت; طردگرا فرودستها      . و فرودستترین این دوره این تمام در

کوان                       تئوریک طور به که دالییل به بنا دارند، ; نامطمنی¾ و ثبات Iین بسیار ارتبایط یا ندارند ارتبایط یا کار بازار با که

الیههای                    این با ارتباط در اما کند، gشناساین توانسته cدرسیت به کارگر طبقه و متوسط طبقه با ارتباط در هریس

یمگذاشتند               Yتاثرپ تکنوکراتها شده طرایخ سیاستهای در ; Yپاینی از و داشتند cعاملییت کرده، غفلت cاین. جمعییت

              gحداقلهاین که یمکردند ناگزیر را حاکمیتها و داشتند را عاملیتها از gحداقلهاین
; Yنرپ طردشدهها مطرودترین

کنند          فراهم آنها cزیسیت امکانات برای را نامکیف; و .خفتآور

خطاست             و cکاسیت کمبود، دچار عدیدهای جهات از اجتمایع انقالب کتاب Iتجرین اجمایل    . محتوای طور به علت

است              انقالب از بعد آنها ی Yباالگرپ دست و انقالب از قبل اجتمایع سیاستهای ی Yدستکمگرپ.

نظری        سطح در قوت با هریس تجرینI  )کوان نه روشنفکران        ( و فشارهای دلیل به که کرده استدالل کتاب در

تکنوکرایس                دستگاه جامعه، بطن از cصنعیت کارگران و رشد به رو متوسط طبقه چپ، جنبشهای میلگرا،

ارتباط                   کار بازار با که کساین; یعیت; گروهها این برای cکورپوراتیسیت رویه به ی cگسرپ رفاه از ناگزیر ; Yنرپ شاهنشایه

بود   دارند، ا�����ست             . موفق ا�ن���دا������خت���ه قل����م ا���ز را� م���طر�و�دی�����ن فرود���س�تو ا��ق���شا����ر عا����مل��ی������ت ا���ما� زا���وی���ه ; Yهم����نی پهلوی . ا���ز حکومت

جامعه                ضعفای ضعیفترین برای کرد، دهای cگسرپ مطالعات باید آن دقیق شدن مشخص برای که حدی در

…                     یا شدن مدرن یا gتوسعهگراین ه ; Yانگرپ یا خوایه Yخرپ رس از نه البته بود، کرده فراهم را اجتمایع رفاه از gحداقلهاین

یافت        یمتوان ه ; Yانگرپ پنج اسناد آینه در انظار        - ۱: بلکه دیدگاه در انزجارآور صحنههای از ی Yشکلگرپ ممانعت برای

؛  Iشهری؛      - ۲خاریخ چشماندازهای
m
افتادیگ ریخت از فرادستتر؛      - ۳مقابله طبقات اعضای از مزاحمت -۴رفع

دیگران؛          به فرودستان از مرشی امراض رسایت از شهر    - ۵ممانعت انتظامات در اختالل به  . عدم هریس کوان

رفاه                سیاست یک نتیجهاش یمکند، صحبت کارگر طبقات و متوسط طبقه منسجم گروههای فشار از cدرسیت

یمشود     پهلویها سوی از قدر             . اجتمایع آن که کساین; توسط بلکه منسجم، گروههای توسط نه ; Yپاینی از فشاری اما



را                    حاکمیت فشار این و آمد پدید یمجنگیدند، خود بقای برای بلکه خواند، گروه را آنها نیمشود که بودند نامتحد

د           Yبگرپ Eین آنها نفع به حداقیل اجتمایع سیاستهای که کرد .ناگزیر

د              Yیمگرپ دستکم را انقالب از قبل دوره در ی cگسرپ رفاه حوزه هریس کوان سیاستهای    . بنابراین او طریق ; Yهمنی به

د         Yیمگرپ باال دست را انقالب از بعد دوره رفاه            . اجتمایع عنوان به مقننه، قوه و مجریه قوه از اگر یمکند اشتباه او

یمکند   یاد cاسایس               . گسرپ قانون در که گونه آن اجتمایع وظایف اجرای از gهاین عقبنشییت; شاهد جنگ از بعد ما

هستیم   شده، و              . مرصح آموزش حوزههای که معنا این به نه است، داشته gرفاهزداین ی، cرفاهگسرپ حوزه در دولت

              … واسطه    با شهروندان خود جیبهای از عمدتا اما شده ده cگسرپ ، Yخرپ است، نشده ده cگسرپ و درمان و بهداشت

خدمات            و درمان بهداشت، عمویم، آموزش عایل، آموزش مثل اجتمایع خدمات سازی gنظام    . کاالین این دوم پایه اما

           … اجتمایع        ; Yتامنی و رفاه جامع نظام ی Yشکلگرپ موانع اصیلترین از ییگ و مستضعفان بنیاد و امداد کمیته مثل رفایه

دهه    نیمه بودهاند    ۱۳۸۰از سو این نتوانست            . به اما گرفت، شکل هشتم یا هفتم دولت در رفاه جامع نظام طرح

نیستند               پاسخگو که بودند cفرادولیت سازمانهای ; Yنرپ آن موانع مهمترین از ییگ و شود .اجرا
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