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از کلیت شناختی زمان نشناخت اما همهای یک شهر را ها و خیابانتوان کوچهآیا می

توان کلیتی را شناخت که از اجزایش شناخت چندانی در آیا می آن شهر به دست داد؟

داشت اشراف ن های رفاهیتاریخ سیاستاجزای پرشمار بر آیا ممکن است  بین نیست؟

ی همین تاریخ به دست داد؟ درست یا مقیاسی دربارهکلان های پرشمارِاما فرضیه

نین چ انقلاب اجتماعی: سیاست و دولت رفاه در ایرانکتابِ ر کِوان هریس دنادرست، 

است که  هتاریخی بلندبالا پیش کشید یمقیاس دربارهبزرگ دعاویهریس کرده است. 

ی حاضر ی ندارد. در نوشتهاش با همین تاریخ بلندبالا چندان تناسبی آشناییبا درجه

ستدلال . تلویحاً ااشمقیاسبزرگ دعاویبر گذارم تا بیشتر بر همین جزئیات دست می

ها چهکواز کلیت همان شهری سخن گفت که شناختی از توان خواهم کرد که، خیر، نمی

  دانیم.که از اجزایش چندان نمی مدعی فهم کلیتی شدتوان ش نداریم و نمیهایو خیابان

بسیار جذاب است و  ،این حوزه ایران در یبارهبه فقر منابع درنظر عنوان کتاب، 

 یادداشت .انگیزددهد و شوق خواندن را برمیهایی نو را بشارت میرویکرد و دانسته

جا که خصوص آنهب .افزایدنیز بر این شوق می «کتاب ما شیرازه»نشر  یدبیر مجموعه

در ایران در دوران مین اجتماعی أتسیس اولین نظام أکتاب با مروری بر ت»گوید می

پردازد به تفصیل به عوامل متعددی میسپس و نویسنده  ...شودسلطنت پهلوی آغاز می

مین و رفاه اجتماعی در حکومت برآمده از انقلاب أکه باعث انکشاف سریع نظام ت

 «.انجامید 1531

 های رفاهیهای اجتماعی و سازمانکتاب حاضر سیاست» نویسد:می نویسنده نیز

 انگیز تغییرات اجتماعی وداند به سوی شناخت پویایی شگفتمی ایایران را دریچه

متفاوت بودن نیز کتاب را  تدوین این یجرقه .«1531پس از انقلاب  سیاسی در ایرانِ

 دست به رانیا از هاپژوهش و هاروزنامه تصویری کهحضورش در ایران با  یتجربه
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داند. روش پژوهش در همان قسمت مطالعات میدانی و با رویکرد می دهندیم

 .شودشناسی تاریخی معرفی میعهمجا

ای جدید به تحولات اجتماعی در ایران ادعای کتاب در مجموع بازکردن دریچه

دی  9نشستی که برای نقد کتاب در مورخ ه در ئارابرای که در یادداشتی  مؤلف .است

ارج بسیاری از افراد خ»است که  بود، گفته نوشته (میدانسایت )منتشرشده در  1591

های رفاهی اجتماعی در جمهوری اسلامی بنیاد ایران معتقدند که یگانه سازماناز 

بنیاد شهید و آستان قدس رضوی هستند. این تصور به این دلیل است که  ،مستضعفان

ها تمرکز داشته و آنها را به عنوان بر این سازمان پژوهشگران خارج ایران صرفاً 

هایی عجیب و نامتعارف نسبت به نهادهای موجود در غرب بازنمایی کردند. سازمان

کتاب انتظار مواجهه با  ادعاهای مطروحه در یمجموعه «.من با این بازنمایی مخالفم

 ردی نوین را دامنهای نظری قوی و واقعیات تاریخی و رویکمتنی مبتنی بر بنیان

 یدر عرصه خلأکه ممکن است این کتاب بتواند به کاهش ضعف و  زند و اینمی

 .رسان باشدسیاست گذاری اجتماعی یاری

از نظر روش و رویکرد پژوهش، نویسنده در کتاب خود را متعهد به قالب 

و  داندطور ضمنی روش میدانی میهداند و روش خود را بشناسی تاریخی میجامعه

 یبه واسطه «شناسی سطح میانیروش»( بر میدان)مندرج در سایت در یادداشت خود 

قسمت میدانی آن بیشتر به جایی معطوف  کند.کید میأها و نهادها تبه سازمانتوجه 

یا رستوران و مهمانی رفته و در همین حین برخی مشاهدات  است که نویسنده به سفر

هایی را نقل کرده که در یا باربط آورده است و حتی گاهی مصاحبهربط خود را بی

 .آنها از نظر تاریخی آزمایییپیشینی کتاب بوده بدون راست یتوجیه ایده

و  است تجویزی شده اساساًها و آمار و اطلاعات ارائهقولرویکرد نویسنده به نقل

ای نمب استها مواردی را که موافق نظرش قولنه نقادانه. بدون تحلیل نقادانه از نقل

ه بدین واسط .راندبه حاشیه می خاص ایشیوهدهد و موارد مخالف را نیز با کار قرار می

https://meidaan.com/archive/66445
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 نه،نویسنده سامان داده شده است یدر راستای اثبات نظر اولیه موارد اساساً یهمه

 کشف واقعیتی مبتنی بر پژوهش.

 انتظار هیچ تناسبی ندارد. آنو درشت  با خطاهای پرشمار ریزکتاب دعاوی  اما

ای از ادعاها بری از خطاهایی از این دست ی گستردهرود کتابی با چنین گسترهمی

به همین خطاهای  عمدتاً های کتاب بلکهبه رویکرد و ایدهقدرها آنجا نه این باشد.

 پرشمار خواهم پرداخت. 

هم مرور  ادرشت را ب و خطاهای ریزدرشت در کنار و  های از دعاوی ریزنمونه

 :کنیم

 اب در کت مطلقاًنویسنده  امااست  «انقلاب اجتماعی» کتاب اصلی عنوان

دولت  چنین. همنمی پردازد اصطلاحبه برداشت و منظور خود از این 

بدون هیچ تبیینی از برداشت خود از این  ،داندگرا میتوسعه اایران ر

پردازد بحث بدون نتیجه توسعه می یوقتی به توضیح واژه .مفهوم

چندان معنادار از کار در با همدیگر نیز  هاهحتی ترکیب واژو ماند می

گرای خدمات دولت توسعه»یا  «ایثارگران دولت رفاه» آیند، مثلاًنمی

 «.درمانی

 های تکوین سیاست چهاگر»که  کندمیادعا  24 ینویسنده در صفحه

ا ام کنممیبیست را نیز بررسی  یاول سده یاجتماعی ایران در نیمه

به بعد  1554های عصر پهلوی از سال تمرکزم در این دوره بر سیاست

اول  ینه تنها از نیمهبینیم می مکنیوقتی به کتاب مراجعه می «.است

 یدر دوران پهلوی نیز فقط یک جنبه بلکه ،نیست یخبر مبیست یسده

جمیع هم با تآن گذاشته شده استبررسی  بهها( سیاست اجتماعی )بیمه

 .اشتباهپراطلاعاتی 
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 جز اوایل انقلاب، افزایش دستمزد به: »گویدمی 192 یدر صفحه

ادعا برای این اما  «.کارگران بخش عمومی آثار تورمی به همراه داشت

 شود.نمی ارائهاطلاعات تکمیلی  و آمار و هیچ گونه مستند

 نهضت تکنوکراتیک جمهوری » :ادعا شده است 461 یدر صفحه

 هاییموجب ناخرسندی [1511و  1511 هایدهه] اسلامی در این برهه

 ادعا و ،«ابراز شد 1511که بعدها در قالب اعتراض به انتخابات  شد

تراض اع 1511اعتراضات که  دار. اینشدت خطا و البته جهتبه یآدرس

های هاشمی و خاتمی بوده است، ادعایی به تغییرات تکنوکراتیک دوره

عجیب است که البته نویسنده هیچ استدلالی نیز در این خصوص ندارد. 

که مانند دیگر موضوعات هیچ گونه تعریف و تبیینی نیز  در ضمن آن

 دهد.نمی« نهضت تکنوکراتیک»از 

  نظام رفاهی که در زمان جنگ برقرار » :گویدمی (461) صفحههمین در

 ایران اش هنگام حرکتشد باری بر دوش دولت گذاشت که سنگینی

با توجه به تعریف و تشریحی که از نظام  «.شد به سوی توسعه آشکار

رفاهی در بعد از انقلاب دارد و فقط دو قسم از آن را در این قالب جای 

های بهداشت( این خانه و دیگری اهبندی دانشگاهسهمیه یکیدهد )می

  .ماندادعا هم بدون ادله می

، تاستراسنیز هم بالا رویکردرویکرد غالب دیگری که نویسنده اتخاذ کرده است که با 

تاب مملو ک .های ذهنی نویسنده استفرضتحلیل و بر مبنای پیش نادعاهایی بدو بیان

 :کرداشاره  اینمونه توان بهکه به عنوان مثال می ،است این گونه موارداز 
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 [سپاه دانش]آنها » :گویدمیای دیگر به نقل از نویسنده 151 یدر صفحه 

آمده  151و در صفحه « کردندبا اکراه در سپاه دانش خدمت می معمولاً

اکثر اعضای سپاه دانش و بهداشت برای  1531پس از انقلاب » :است

که هر دو جمله بدون هیچ گونه  «بازگشتندها..... به روستا اجرای پروژه

شده است. یکی نقل  مطرحآمار یا پژوهش مشخصی  یمستند و ارائه

 قول است و دیگری نظر نویسنده.

کتاب  یشدهگرایانه نیز وجه دیگری از نگاه اتخاذگرایانه و تعمیمرویکرد تقلیل

حالی که ادعای بررسی سیاست اجتماعی و تبیین و مقایسه دو . به عنوان مثال در است

 کل .دهدشدت تقلیل میدو مفهوم را به ، هراهی قبل و بعد از انقلاب را داردنظام رف

دهد و بعد از های اجتماعی تقلیل مینظام رفاهی را در قبل از انقلاب عمدتاً به بیمه

وع اصلی را محور نظام رفاهی معرفی های اجتماعی دو موضانقلاب نیز علاوه بر بیمه

ی در مآمیز و گا)که برخی آن را نگاهی تبعیض هابندی دانشگاهسهمیه یکی :کندمی

موارد  سایر .های بهداشتایجاد خانه یگریدانند( و داجتماعی می انشقاق جهت

مانند مسکن، آموزش و اشتغال نادیده گرفته  گذاری اجتماعیامر سیاست مطروحه در

ان گرایانه نیز در قالب بیان واژگوجه تعمیم .اندرنگی دیده شدهشود یا به صورت کممی

شود برخی میدیده  نامیکند و دو گونه تعمیم در این هیچ نمود پیدا می یاهمه 

 یمثال در صفحه که به عنوان مانند این ،ها در قالب محتوای مباحث استدهیتعمیم

سد ربه نظر می دهد.تسری می به کل نظام رفاهی را« ومیر کودکانکاهش نرخ مرگ» 49

های خود فرضیید نظرات و پیشأبیشتر برای ت نویسندهها را تعمیم از این بخشی دیگر

روشنفکران ایران »مواردی مانند  .دهدگیرد و با تکیه بر آن حکم کلی میمی کاره ب

به اعتقاد » (،31 )ص.« اساتید علوم اجتماعی»(، 23 )ص. «نظر عبدی را دارندهمین 

کار  (. با این143 )ص.«« تقریبًا تمام روشنفکران ایران» ،(11 )ص.« پژوهشگران
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نویسنده تمامی روشنفکران و اساتید علوم اجتماعی و پژوهشگران را همراه خود 

 .کندمی

 ای است که موافقها به گونهقولنقل یرویکرد دیگر نویسنده در این کتاب ارائه

دار جهتسویه، اساساً یکها ناقص، قولنقل که بسیاری از ضمن آن .نظر ایشان باشد

عرضه ده شو اثبات شدههئدلخواه ارا یبرای گرفتن نتیجه و صرفاًو بدون نگاه نقادانه 

ات دیگران برای اثبات نظر هایقولگزینشی در استفاده از نقل رویکرد کاملاً شوند. می

خواه گیری دلشده دید و گاهی نتیجههئتوان در تمامی مباحث اراخود به هر قیمت را می

  .کنمبسنده می نمونهفقط به یک  قلی.قولی مخالف و البته بدون استدلال حدااز نقل

 لفه برای انقلابؤم چهارگولدستدن در خصوص جک  قول ازنقل :

ب( نخبگان درونی  ،الف( دولتی ضعیف که اقتصاد را در انحصار دارد»

و ت(  ،یک نظام های اجتماعی در برابربسیج گروه پ( ،متفرق

شورش علیه بخشی به شده برای مشروعیتایدئولوژی جدید یا احیا

این  یآید ایران همهبه نظر می»افزاید که سپس نویسنده می «.دولت

مبنی  ی(. فقط یک قضاوت و بدون استدلال11 ) ص. «ها را داردلفهؤم

 کداماز شرایط کنونی ایران چنین است. معلوم نیست  که در بر این

 زند.کنندگی حرف مییا از کدام قدرت بسیج جدیدایدئولوژی 

ها مورد دیگر نیز نویسنده هیچ استدلالی در دهبلکه اساسًا نه فقط در این مورد 

گر قضاوت خودش را اعلام یک موعظه آورد. صرفاً در مقامبرای قضاوت خود نمی

 کند و نیازی به ادله و اقناع خوانندگان ندارد.می

شدت مخدوش اطلاعات و آمار به  یرویکرد و وجه دیگری از این پژوهش به ارائه

 چون مبانی تحلیل و ادعای این کتاب بر اطلاعات مرتبط قرار .و غلط معطوف است

 ام.در ادامه آوردهرا ها از این خطا هایینمونهدارد 
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  تعداد  1559تا  1555از سال : »گویدمی 111 یدر صفحهنویسنده

اجتماعی دولتی تغییری نکرد و در حدود  یکارگران زیر پوشش بیمه

 یمهبی»که معلوم نیست منظور از  اولاً «.باقی ماندنفر  صدو هشتاد هزار

چیست؟ آیا منظور مستخدمین دولت است یا چیز  «اجتماعی دولتی

ها و آمار کارگاه 61 یشماره ینشریه ر طبقکه ب آن مدیگر؟ دو

منتشر شده است  1531اجتماعی که در سال مین أشدگان سازمان تبیمه

نفر  هزار 516به  1555نفر در سال  هزار 135شدگان از حدود رقم بیمه

که نویسنده بر مبنای  جالب آن .افزایش پیدا کرده است 1559در سال 

 گیری نیز کرده است.نتیجهاش شدهخطای ارائهآمار 

  اجتماعی تشریح مین أوضعیت سازمان ت مجدداً 151و  151در صفحات

 1521 یپیش از دهه: »گویدمی .از خطاستآن نیز مملو شود که می

تر اجتماعی ثبت شده بودند کم هایبیمهتعداد کارگرانی که در سازمان 

صد هزار از دویست هزار بود اما در این دهه این عدد به بیش از شش

 تغییریدی اجتماعی کارگران  یقانون بیمه 1535رسید... در سال  کارگر

 ...قالب یک سازمان ادغام شدند. اجتماعی در یهای بیمهکرد و صندوق

مین اجتماعی تاسیس أسازمان ت ،ذیل وزارت رفاه 1535لذا در سال 

بخش خصوصی تعمیم  درشهری بگیر شد. بیمه به کارگران حقوق

کارکنان دولتی به سازمانی مجزا به نام صندوق  یبیمه ...یافت

تمامی این اطلاعات خطاست.  تقریباً «.کشوری واگذار شدبازنشستگی 

های ، مطابق آمارنامه21 یشدگان در آغاز دههکه تعداد بیمه اول این

 هزار 111بود و در پایان دهه به بالای  هزار 511مین اجتماعی بالای أت
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اجتماعی کارگران  ینام بیمهه چیزی ب که اساساً نفر بالغ شد. دوم آن

در قالب یک سازمان ادغام شود. در  1535ایم که در سال یدی نداشته

 سوم .تحت پوشش بودندشهری  ی کارهانیرو یهای قبلی همهقانون

 1532مین اجتماعی کنونی أسیس وزارت رفاه و سازمان تأکه سال ت آن

 که بیمه در این سال به کارگران بخش خصوصی بوده است. چهارم آن

 پنجم آن .(1554)حداقل از  تعمیم داده نشد از اول چنین بودشهری 

تحت پوشش صندوق  1511کارکنان دولت نیز از بخشی از که 

 .1535بازنشستگی کشوری بودند و نه از سال 

 در اوایل ... قوانین و مقررات متعددی: »نویسدمی 464 یدر صفحه

 در امادر راستای بسط خدمات اجتماعی تصویب شده  «1511 یدهه

 .تخطاس غالباًدهد که می اتیبرد و توضیحدو قانون نام میاز ادامه فقط 

ح بایست در طرمیبخش خصوصی رسمی تمام کارگران : »گویدمی مثلاً

ن ای کهآنحال ،«شدندمین اجتماعی ثبت میأاجتماعی سازمان ت یبیمه

مین اجتماعی الزامی شده بود. یا أت 1532سال امر در قانون مصوب 

وزارت رفاه  یمجموعه مین اجتماعی به زیرأپس از انقلاب سازمان ت»

سال پس از  46خانه قریب به در حالی که این وزارت ،«اجتماعی رفت

قانون نظام جامع  1515در سال » :گویددر ادامه می شد. انقلاب ایجاد

 ،«همگانی( تصویب شد یبیمهبه قانون  مین اجتماعی )موسومأرفاه و ت

تصویب  1515چون قانون نظام جامع رفاه در سال  ،خطا ای اساساًجمله

همگانی موسوم نبود. نام کامل قانون  یاین قانون به قانون بیمه و شد

 بود «همگانی خدمات درمانی کشور یقانون بیمه» همگانی نیز یبیمه
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زمان معطوف به درمان بود و  اساساًطور که از اسمش پیداست و همان

مین اجتماعی ده سال فرق أتصویب آن نیز با قانون نظام جامع رفاه و ت

در زمان : »آمده است 461 یقولی در صفحهکه در بیان نقل یا این ،دارد

در ]های فاقد بیمه مشمول پوشش بیمه شدند....بود که گروه نژاداحمدی

های فقیر را نیز شامل گروه ینظام بیمه برنامه تغییر کرد و [این دوره

در حالی که چنین تغییری و با این مفهوم اتفاق نیفتاده است و  ،«شد

در این دوره » :گویدمی 461 ییا در صفحه .اشتغال بود ها مبتنی بربیمه

های بیمه را ادغام و تمام نیروی کار را ( دولت صندوق1595-1513)

دوره ن در ای اتفاقاً  .چنین نیستالبته که  «اجتماعی کرد یوارد نظام بیمه

حذف  ها و بعداًبیمه در «های انفرادیحساب»با بحث ایجاد 

های سنگینی به بیمه یها ضربهو استقلال اداری بیمه گراییجانبهسه

ها ادغام بیمه .وارد شد ،مین اجتماعیأخصوص سازمان تهب ،اجتماعی

 .ه استاتفاق نیفتاد دگویها را میکداممشخص نیست که نیز 

 مین أت]سازمان  یکسری بودجه»کند که قولی مینقل 495 یدر صفحه

مطابق گزارش  «.میلیارد دلار بود 41بالغ بر  1591در سال  [اجتماعی

مین أسازمان ت»مین اجتماعی تحت عنوان أسازمان ت یمنتشرشده

بع ) تعهدی و نقدی( این کل منا «1521-1591اجتماعی از نگاه آمار 

هزار میلیارد تومان بوده است و  4171برابر  1591سازمان در سال 

 1411هزارمیلیارد تومان. قیمت دلار در این سال  1379مصارف آن 

تومان بود. با توجه به این عوامل کل مصارف این سازمان در سال 

این دلار، حال میلیارد  4574شود و منابع آن میلیارد دلار می 1574مذکور 

 میلیارد دلار کسری داشته معلوم نیست. 41چگونه که 
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 موجب  [های بهداشتخانه] این شبکه» :آمده است 411 یدر صفحه

اجتماعی و  اندازتحولات عظیم در زندگی روزمره و تحول در چشم

، ادعایی بزرگ و بدون نشان دادن وجوهی از «سیاسی ایران شده است

، گرایانه به تحولاتهای مختلف و نوعی نگاه تقلیلاین تحول در عرصه

 .هم تحولات عظیمآن

 جمهوری»شود که ای بیان میخرهؤبدون مقدمه و م 511 یدر صفحه 

های بیشتری برای گینوپای اسلامی در قیاس با سلف خود، بالقوه

این هم ادعایی بدون تبیین ابعاد آن است که بدون  «.دموکراسی دارد

ها نویسنده خود را شرایط و امکانات و محدودیت یمجموعهتوجه به 

  .نیاز از استدلال دانسته و فرض و حکم ذهنی خود را بیان کرده استبی

 سازمان مدیریت و  1561در اوایل سال : »گویدمی 411 یدر صفحه

مشخص نیست چه گزارشی و هیچ  «...ریزی در گزارشی گفتبرنامه

 .شودنمی آدرسی از آن گزارش داده

 که های شستا آمده است گذاریدر خصوص سرمایه 494 یدر صفحه

گذاری مستقیم و غیرمستقیم سازمان در های سرمایهدرصد طرح 11»

 هایکه منظور ایشان از حوزه . این«هایی بود که ریسک بالا داشتحوزه

ر د که آیا شستا چنین عمل کرده است نیز با ریسک بالا چیست و این

ابهام است و توضیح یا استدلالی در این زمینه وجود ندارد و  یپرده

 .سخنی افواهی است

 ها نآ که گویددهندگان به خاتمی مییأدر خصوص ر 512 یدر صفحه

های اجتماعی بودند که از سیاست هاییکمابیش متعلق به خانواده»
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 با توجه به مباحث قبلی کتاب «.حکومت در زمان جنگ برخوردار بودند

ایثارگران در  یمحدود به سهمیهعمدتاً های اجتماعی را که سیاست

دهندگان، یأر یداند، عمدههای بهداشت روستایی میدانشگاه و خانه

و هیچ استدلالی نیز برای نظر  باشندروستاییان و ایثارگران جنگ می

شده در های ارائهتحلیل کم این کهدستشود و شده ارائه نمیمطرح

 مؤید این تحلیل نیست.دهندگان به خاتمی یأرخصوص 

 را 1521 یرشد تولید ناخالص داخلی ایران در دهه 141 یدرصفحه 

های بانک کند، در حالی که طبق آمارنامهمیدرصد اعلام  1حدود 

 درصد بوده است. 11مرکزی متوسط رشد در این دهه حدود 

 گاهشماری نهادهای دولتی و انقلابی موازی  163 یدر جدول صفحه

 برخی نهادها مانند وزارت رفاه و بعداً اولاًدر ایران، پر از خطاست. 

های انقلاب اسلامی بعد از انحلال آن در قبل از انقلاب و همچنین کمیته

برخی در جای درست قرار ندارند مانند  نیاًاند. ثاانقلاب حذف شده

خی بر ثالثاًامداد در قسمت مربوط به نهادهای درمانی.  یقراردادن کمیته

مین اجتماعی در سال أسیس وزارت رفاه و تأها خطاست مانند تتاریخ

1514. 

 کندقانون اساسی را نقل می 25نیز که نویسنده اصل  116 یدر صفحه، 

مباحث رفاه اجتماعی مرتبط  یبسیار با حوزه بخشی از آن که اتفاقاً 

است و جالب  شدهیک قسمت آن هم تلخیص  و است جا افتاده است

دولت » گویدآورد و میقول میهم در صدر نقل که نقل خطایی آن

اقتصاد » در حالی که در متن قانون اساسی آورده شده،«موظف است به
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ی این ربط «.شودجمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می

 دولت ندارد.  یبه وظیفه

 ترین تحولی که جمهوری اسلامی در بزرگ: »گویدمی 416 یدر صفحه

خطا  مطلب اساساً این«. احداث درمانگاه است هروستاها موجب شد

شهرهای کوچک و در بعضی  در .درمانگاه روستایی نداریم . مااست

 رود.نمیبه شمار این تحول  اماروستاهای بزرگ درمانگاه وجود دارد 

  یپهلوی تلاش شد چند خانه یدر دوره» :گویدمی 419 یدرصفحه 

بهداشت در  یاولین خانه «.بهداشت به صورت آزمایشی اجرایی شود

شروع به  1536روستای چندقرالوی در استان آذربایجان غربی در سال 

 یخانه 1244تعداد  1536کرد که هنوز هم فعال است و در سال  کار

 یکتاب نیز که نقطه 441 یبهداشت فعال بودند. خود نمودار صفحه

دهد مبین آن را نشان می 1562های بهداشت از سال آغاز طرح خانه

های بهداشت از نزدیک ی صفر نمودار تعداد خانهاست که در نقطه

 واحد هزارچهارکه منطقی نیست در سال صفر  شودچهارهزار شروع می

 قبل از آن وجود داشته است. قطعاً ایجاد شده باشد و

 روستاییان غایب با 1511 یاز اواسط دهه: »گویدمی 443 یصفحه در ،

های ها و درمانگاهتوانند از بیمارستانروستاییان می یاستفاده از بیمه

)صندوق  11 یدر حالی که این بیمه در اواسط دهه «.شهر استفاده کنند

ن. مربوط به بازنشستگی بود و نه درما روستاییان و عشایر( اساساً  یبیمه

 خدمات درمانی قبل از آن نیز جاری بود.
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 ه ، اکثر خانواده های ایرانی ب1531در سال : »گویدمی 441 یصفحه در

ی که منبع آمار آن علاوه بر «.طور میانگین شش الی هفت فرزند داشتند

ز مرکز آمار نی یشدهایر با آمار ارائهمغ مشخص نیست، این عبارت اصلاً

نفر  3714بعد خانوار در آن سال  هست. طبق آمار سرشماری این مرکز،

نفر بوده و نه  5طور متوسط حدود ه بوده است. یعنی تعداد فرزندان ب

 هفت نفر.

 نفر  1111آمارهایی از نسبت ازدواج به  یضمن ارائه 421 یدر صفحه

قانونی جمهوری اسلامی سن »گوید می 1539و  1531های در سال

، «کاهش داد 13به  11و در پسرها از  15به  13ازدواج را در دخترها از 

در حالی که چنین نیست. سن دختران مطابق قانون حمایت از خانواده 

 1561سال بود که بعد از انقلاب و در سال  11 برابر 1535مصوب سال 

  .سال تغییر یافت 15به  1519سال قمری کاهش یافت و در سال  9به 

 دلیل افزایش نرخ باروری در مقطع پس از : »گویدمی 421 یدر صفحه

آمار مشخص و مستندی برای این  اولاً «.انقلاب افزایش نرخ ازدواج بود

آمار موجود در خصوص بعد خانوار چنین  شود و ثانیاًارائه نمی ادعا

در سال  3711قبل از انقلاب به  3714کند. بعد خانوار از را رد می ادعایی

و این یعنی تعداد فرزند بیشتر در هر خانوار و نه تعداد  دیرس 1563

 ازدواج بیشتر.

 که خصوص شرایط بعد از انقلاب آمده است در 432 یدر صفحه 

ها نفر به مدرسه رفتند... و برای نخستین بار در تاریخ ایران میلیون»

مرکز آمار ی شدهمطابق آمار اعلام «.دندبرای نخستین بار روزنامه خوان

میلیون نفر به مدرسه رفته بودند و  15حدود ( 1533 ی)سالنامه ایران
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. این برای میلیون نفر به مدرسه می رفتند 1در همان سال نیز حدود 

 . نخستین بار از کجا استخراج شده نامشخص است

 در  «خانواده یهزینهکمک» از 411ی صفحهدر 6ی در جدول شماره

فی بخش معرالمللی کار نیز رضایتیاد شده و از منظر سازمان بین ایران

 ای ما وجود ندارد. در نظام بیمهاما چنین چیزی  شده است

 اجتماعی ایران  یچارچوب نظام بیمه»که  آمده است 411 یدر صفحه

 یدهگر ای که میثاق اجتماعی پساجنگ برتدابیر قانونی یدر نتیجه

مردم را در  یتواند همهای بسط یافته که میها گذاشت به گونهدولت

. تچیس «میثاق اجتماعی پساجنگ»اولًا مشخص نیست این . «گیرد بر

راگیر ها برای پوشش فاین نکته قابل تعمق است که تمامی ظرفیتثانیاً 

مین اجتماعی وجود داشت اما انجام آن أت 1532جمعیتی در قانون سال 

ی مین اجتماعأها پس از جنگ نظام جامع رفاه و تشد و البته سال متوقف

 دورۀ پس از جنگبا وثیقی و ارتباطی  سال بعد( 16)حدود تعریف شد

 ندارد.

 قیمت نان بر اساس  1511 یاز اوایل دهه: »گویدمی 411 یدر صفحه

درصد قیمت زمان انقلاب بود، قیمت بنزین نیز  41 نرخ واقعی تقریباً

، «بعد نیز وضعیت به همین منوال بود یدر دو دهه ن زمان بود...نصف آ

نیز چنین بود، که نبود. قیمت بنزین به  1591 ییعنی در اوایل دهه

 هایتومان رسیده بود و نان نیز به شدت گران شده بود و یارانه 1111

 رسیده بود. ترین مقدارآن نیز به کم
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 بازنشستگی کشوری و ] صندوقاین دو : »آمده است 411 یدر صفحه

را  خدمات زیر ،در کنار پرداخت مستمری بازنشستگی [مین اجتماعیأت

 «.خدمات درمانی کارافتادگی،ازمستمری  بیکاری، یکنند: بیمهارائه می

دمات کند و نه خبیکاری ارائه می یصندوق بازنشستگی کشور نه بیمه

دارد ولی تحت  از هر دوقانونی مجزا اصولاً بیکاری  یدرمانی. بیمه

حساب آن از حساب صندوق  و اساساًاست مین اجتماعی أمدیریت ت

 مین اجتماعی جداست.أت

  اطلاعاتی ارائه شد که دارای خطای زیادی  419و  411در صفحات

 یدولت در اوایل دهه»پردازم. گفته شده میها است. به برخی از آن

بازنشستگی و  زشکی،های پبابت تعهداتش از محل هزینه 1511

 ،مین اجتماعی مقروض شد، سازمان مزبورأازکارافتادگی به سازمان ت

 که این سازمان دولتی نیست و طبق قانون نخست آن «.دولتی است

 یکه دولت در دهه شود. دوم آنمحسوب می «نهادعمومی غیردولتی»

قبل بدهی داشت و این بدهی انباشته  یاز دو دهه بلکه بدهکار نشد 11

 یرهغ های درمان و بازنشستگی وها بابت هزینهکه بدهی سوم آن .شدمی

 ها و مشاغلیدرصد دولت در حق بیمه 5بابت سهم  عمدتاًبلکه نبود، 

مین همه یا بخشی از حق بیمه أکه دولت برای حمایت از آنان، ت بود

 را تعهد کرده بود. آنها

 24پس از انقلاب سن بازنشستگی پایین آورده شد. زنان : »گفته شده 

سال سابقه  16ساله با  61... زنان و مردان .سال سابقه 41ساله با 

 اًمورد اول از قبل از انقلاب بود و ثانی اولاً «.توانستند بازنشسته شوندمی



 

 
 

 انوتنمی خیر، 07

 سال سابقه( معلوم نیست از کجا آمده 16سال سن و  61مورد دوم )

 های مرتبط چیز دیگری است.نونمتن قا است.

 صاحبان  1591از سال  شده است که گفته 411 یدر پاورقی صفحه

توانستند بیمه درصد می 11و  14،12های حرف و مشاغل آزاد با نرخ

 نداشت. 1591بطی به ها قبل بود و رله از سالئشوند. این مس

 دستمزد کارگر میانگین  1511سال  گوید درمی 419 یصفحه در پاورقی

دلار در ماه بود، که با توجه به قیمت دلار در آن سال  551غیرماهر

تومان( این رقم حداقل دستمزد بوده است نه میانگین  1111)حدود 

 دستمزد.

 بستری شهرنشینان نام برده شده  یاز صندوق بیمه 491 یدر صفحه

ه چنین صندوقی وجود خارجی ندارد. در همین صفح است که اساساً

ارائه  ایبه دو میلیون نفر خدمات بیمه امداد تقریباً یکمیته» گفته شده

ی ایک نهاد حمایتی است و سازوکار امور بیمه این نهاد اساساً «.کندمی

دیگر قرارداد ببندد و افراد تحت پوشش  هایکه با بیمه ندارد، مگر آن

 جا بیمه کند.خود را آن

 اندازی بهداشت در کنار پیگیری راهوزیر : »آمده است 499 یدر صفحه

اندازی نظام ارجاع مین بودجه و راهأنظام ارجاع در شهرها برای ت

شهری و روستایی ندارد اصولاً نظام ارجاع  اولاً «.روستاییان نیز کوشید

 دو استان پایلوت شدفقط اندازی نشد و در شهرها این نظام راه ثانیاً

به دلایل مختلفی هنوز تعمیم نیافته  )مازندران و فارس( که آن هم بنا

 است.



 یزدانیفرشید  08 

 نقادانه با آن یبدون مواجهه -ای با نقل مصاحبه 511 یدر صفحه- 

تعداد  وزارت بهداشت،آموزش پزشکی را متحول کرد،»که آورده شده 

زشک کمبود پ .قابله و غیره در زمان جنگ دو برابر شد و پزشک، پرستار

 ارائه نشدهاین ادعا هیچ مستندی برای  اولاً «.در مراکز درمانی رفع شد

ها گاهچرا که دانش توانست باشد،شدنی نیز نمی اصولاً  امر است. ثانیاً این

توانستند به سرعت خروجی پزشک بازگشایی شدند و نمی 61در سال 

 61و  61اولین پزشکان این دوره تازه سال  .و پرستار داشته باشند

هنوز هم از کمبود  ثالثاً  شده بود. التحصیل شدند که جنگ تمامفارغ

چگونه آن زمان این  ، پسشودپزشک در مراکز درمانی سخن رانده می

 ؟مرتفع شده بودکمبود 

 ارائه شده و توضیحات آن مبنی بر کاهش  ینمودار 514 یصفحه در

ای چنین مقایسه . اولاًمطلقاً صحیح نیستدلار در روز  3فقر با معیار 

 جا چنینصورت گیرد که در این برابری قدرت خرید باید با شاخص

از  شده وقیمت دلار ثابت نگه داشته میاز یک سو چون  ثانیاً. نیست

ایم، معلوم است که مخارج ها را داشتهافزایش شدید قیمت سوی دیگر

. خواهد رفتبالاتر  یابد و از دلار مد نظرفرد با توجه به آن افزایش می

ول که فقر در ط شده است استدلال مخدوش نتیجه گرفتهبر اساس این 

 زمان کاهش یافته است.

  های[اقدامات رفاهی در دهه»آمده است که  513و  512در صفحات[ 

رف ها صنبود بلکه بزرگترین هزینه معطوف فقرا ، صرفاً 1511و 1511

اجتماعی، خدمات درمانی و نظام بازنشستگی شد و از این  یبسط بیمه

کاش شاهدی بر  «.شوندا اقشار میانی و بالای جامعه منتفع میهطرح
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ها ها. در این سالکرد کدام هزینهآورد و مشخص میاین مدعا می

مین أخصوص تههای بازنشستگی و بترین رقم را به صندوقها کمدولت

ای که به آن خدمات درمانی نیز در حد سرانه یاجتماعی دادند. بیمه

که افراد  نبوده است. در ضمن آن چندانیرای رشد گرفت داتعلق می

ها، به گواه آمارهای مربوط به سطوح تحت پوشش این صندوق

های درآمدی دوم تا بیشتر در دهک آنها،شده توسط دستمزدی ارایه

 ششم قرار دارند و نه افراد بالای جامعه.

  1515) سوم یدر برنامه» آمده است که 545و  544در صفحات-

های های بازنشستگی و بیمه.. وزارت رفاه مکلف شد صندوق.(1519

مین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری أدرمانی را در سازمان ت

ت رفاه راوزاصلاً ن برنامه یکه در زمان تدوین ا نخست آن «.ادغام کند

 .وجود نداشته که در این برنامه از آن نام برده شود و مکلف نیز بشود

این قانون  21 یشد. اما اگر منظور مادهمربوطه ذکر می یاش مادهک)

چنین  که اساساً دوم آن .باشد نیز چنین حرفی در آن زده نمی شود(

که نیز مین اجتماعی أای حتی در ساختار نظام جامع رفاه و توظیفه

 وزارت رفاه بر اساس آن ایجاد شد نیامده است.

 بازنشستگی  ی، بدنه1514سرانجام در سال »گفته شده  545 یدر صفحه

مین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در وزارت رفاه أسازمان ت

تازگی به این عنوان تغییر یافته بود ( متمرکز مین اجتماعی )که بهأو ت

 یوزارتخانه اولاً در مورد این گفته نیز لازم است توجه شود که  «.شد

 ثانیاً. 1514اندازی شد و نه سال راه 1515دوم سال  یمذکور در نیمه
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مین اجتماعی در هیچ زمانی أبازنشستگی از سازمان ت یتفکیک بدنه

مبهم  هم «بازنشستگی یبدنه»ی که خود واژه )در ضمن آن اتفاق نیفتاد

معطوف به امور  سازمان بازنشستگی کشوری تماماً ثالثاً است(. 

 ابعاًربازنشستگی است و تفکیک بازنشستگی و غیره در آن بی معناست. 

 اساساً  کهبل تازگی تغییر پیدا نکرده بوددر سال مذکور نام وزارت رفاه به

 قبل از آن وجود نداشت که بخواهد تغییر نام بدهد!

  شودها هر دو ماه یکبار پرداخت مییارانه: »گویدمی 559 یدر صفحه.» 

این پرداخت به صورت ماهانه است. فقط در دور اول دوماهانه پرداخت 

 شد.

پردازی برای ای نظریهگزاری و مقدمه کتاب را گونهنویسنده در قسمت سپاس

کتاب  11 یکند. در صفحهدولت و جامعه در ایران معرفی می یدولت و رابطه تحلیل

 ایهای رفاهی ایران را دریچهو سازمانهای اجتماعی کتاب حاضر، سیاست» :گویدمی

س پ انگیز تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایرانداند به سوی شناخت پویایی شگفتمی

در نقد دو رویکرد که دولت را در فرآیند تضعیف  نیز 19 یدر صفحه «.1531از انقلاب 

ی اضر از نوعنگاه کتاب ح»کند که کید میأدانند، تشدن مشروعیت و ماندگاری آن می

 یهتوان رویدادهای نامنتظردیگر است. بدون بررسی تعاملات حکومت و جامعه نمی

ارد. د یپردازی نوینبدین واسطه کتاب مدعای نظریه «.انقلاب را درک کردایران پسا

علاوه بر نیاز به شناخت انضمامی از شرایط و اتکای به اطلاعات  پردازی طبیعتاًنظریه

ه فهم مشترک باشد که بتواند ب مبتنیهای نظری متعین و متقنی نیز نیانبر ب باید صحیح

ده مهیا نش یشرایطچنین کدام از هیچ با خواننده کمک کند. اما در این کتاب تقریباً

م با مفاهی اصطلاحاتی شده در کتاب، که عموماًکدام از مفاهیم اصلی مطرحهیچاست. 
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اب انقل» مانند . اصطلاحاتیاندقرار نگرفته بررسی جدی آماج اند،عمیق و چندسویه

  .«دولت رفاه ایثارگران» و «گرادولت توسعه» ،«دولت رفاه»، «اجتماعی

رویکرد ین نیز ناشی از هم ،شاید تاکید زیاد کتاب بر کمیت، بدون اعتنای به کیفیت

 نآموزان )بدون توجه به ایکید بر افزایش تعداد دانشأت چارچوب نظری باشد. مثلاً به

 دهای قبل باشد( یا افزایش تعداتواند ناشی از افزایش موالید سالکه این افزایش می

 بخشی از این رویکرد است.  ،داد و برآیند کیفی آندانشجویان بدون سخنی از برون

 اب متناسبمحتوای  نکردن ارائهاما کاربردن عناوین بزرگ وجه دیگری از کتاب به

بط با بندی مشخصی مرتتوان به جمعکاررفته نمیآن عناوین است. ذیل اکثر عناوین به

همچون ) کنداستفاده کی ژورنالیستی بآن عنوان رسید. گویا نویسنده خواسته از س

ا را منطبق ب مطلب یاما فراموش کرده ادامه (شوک دکتریننائومی کلاین در کتاب 

انقلاب »(، 159 ی)صفحه« دوگانگی مدرنیزاسیون» مانند یعناوینمثلاً ،کندعرضه عنوان 

ای البته مجموعه .(113 ی)صفحه« ریالیسم از بالاپگرایی از پایین، امملی» ،«رنگی ایران

ته )که الب ایهمین نگاه روزنامه یییدکنندهأنیز ت بیان خاطرات یها و نحوهقولاز نقل

است. ادعاهای  مقابل نگاه پژوهشگرانهتواند خوب و لازم باشد( در جای خود میهب

 بزرگ و بدون محتوا و استدلال نیز شاید ناشی از همین امر باشد.

 

  سخن آخر
 .دوشکتاب را شامل می هایخطااز  بخش کوچکیصرفاً ارایه شد،  در بالا آنچه

 یبدون ارایه نویسندهادعاهای بزرگ و کوچک  ،شناسی آنروشکتاب،  چارچوب

 لاًکام ترین اسناد در سرتاسر کتابدسترسرجوع به درعدمو حتی  ،خورشواهدی در

  مشهود است.

فاقد  هایداوریر کنار این کتاب د ارائه شده در یهاتحلیلها و داده یمجموعه

شت و شاهد انبا آن در ، باعث شده کههای نظری بحثبنیانناکافی تبیین و  استدلال
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وبیش دلخواه ای کمگونهبه ،های مجردواقعیتها و شبهای از واقعیتتراکم مجموعه

 شناسیروش یدر زمینه ها باشیم.اهیت واقعی آنا به جوهر و ماعتنگزینش شده، و بی

 اشارات گذرا بهکه ضمن آن  است، پژوهش میدانیبر تأکید نویسنده  مدعای نیز

گویای ضعف  ترین اسناد،در دسترس به رجوعو همزمان عدم هامصاحبهخاطرات و 

  شناختی کتاب است.جدی روش

اتکایی برای قابل مرجعِخوبی مشهود است که این کتاب هبسخن آخر آن که 

 ای باشد برایدریچه»های رفاهی در ایران نیست چه برسد به آن که شناخت سیاست

 «.ی ایران پس از انقلابانگیز جامعهی شگفتهاشناخت پویایی

____________________________________________________________________ 
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