ﺧداوﻧد ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ را از ﮔزﻧد دوﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﺳواد ﺣﻔظ ﮐﻧد !
دﮐﺗر ﺣﺳﯾن رﺟﺎﯾﯽ – رواﻧﭘزﺷﮏ و داﻧﺷﺟوی ﮐﺎر ﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد رﺷﺗﮫ ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ

زﯾﻦ ﻫﻣﺮﻫﺎن ﺳﺴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻠﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﯿﺮ ﺧﺪا و رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎﻧﻢ ارزوﺳﺖ
ﻤﻮﻻﻧﺎ
ﻣﻘدﻣﮫ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺻﺎدﯾق ﺑﯽ ﺳوادی در ﻋﺎﻟم ﺳﯾﺎﺳت )ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺳﺎل و اﻧدی ﺑﻌد از اﺳﺗﻘرار دوﻟت ﺗدﺑﯾر و اﻣﯾد  ،از دھﺎن رﯾﯾس ﺟﻣﮭور
ﻣﺣﺗرم  ،زﯾﺎد ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷده اﺳت ( اﺗﺧﺎذ رھﯾﺎﻓت ﮐﺎﻓﮫ ﺗرﯾﺎﯾﯽ اﺳت .
اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ﺧواھﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻌدادی رھﯾﺎﻓﺗﮭﺎ اﺳت  ،ﺑﺎﯾد ﻣطﻣﺋن ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺧوﺑﯽ ﺗﺑﯾﯾن ﺷده اﻧد  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑطور واﺿﺢ و دﻗﯾق ﺑﯾﺎن
ﺷود ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ رھﯾﺎﻓت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و در ﯾﮏ ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﺎﻣل ﺗر ،ادﻏﺎم ﮔﺷﺗﮫ اﻧد  .اﺳﺗﻔﺎده از رھﯾﺎﻓت ﮐﺎﻓﮫ
ﺗرﯾﺎﯾﯽ دارای ﺧطری ﺑﺎاﻟﻘوه اﺳت  .رھﯾﺎﻓت ﮐﺎﻓﮫ ﺗرﯾﺎﯾﯽ رھﯾﺎﻓﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﺧﺎص ﮐﮫ درون ﭼﺎر ﭼوﺑﮭﺎی ﺗﺋورﯾﮏ
ﻣﺷﺧص ﻋﻣل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ارﺗﺑﺎط آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾم دﯾﮕر )ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﮐﮫ درون ﭼﺎر ﭼوﺑﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺋورﯾﮏ ﻗرار دارﻧد و ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘدﯾده ﻣﺷﺎﺑﮫ
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧد(  ،ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد{١ } .

دوﻟت رﻓﺎه ﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎد آزاد ؟
در دوران رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ طرﻓداری از ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻟﯾﺑرال دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﻋرﺻﮫ ی اﻗﺗﺻﺎد ﺷده اﺳت
ﻧﯾز  ،اﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ ﺑطور ﮐﺎﻣل و ﺧﺎﻟص ﺑﮫ ﻣﻧﺻﮫ ظﮭور ﻧرﺳﯾدﻧد  ،ﺑطوری ﮐﮫ ﺷﮑﻧﻧد ﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﺗﮏ ﻣﺣﺻوﻟﯽ و ﺑﺎزارھﺎی ﺗﺟﺎری
ﻣﻧزوی ﺷده ﮐﺷور  ،دوﻟت اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺗﻠﻔﯾﻘﯽ از اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎزار آزاد و دوﻟت رﻓﺎه )ﯾﺎ ﮐﺎرﮔری( ﺗرﻏﯾب ﻧﻣود.
ﮐور ﭘوراﺗﯾﺳم ) 1و ﻧوﮐورﭘوراﺗﯾﺳم( 2ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺟداﯾﯽ ﻧﺎﭘذﯾری از طرح دوﻟت رﻓﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﮕردد ،داﯾر ﺑر ﭼﻧﯾن ﻣﺿﻣوﻧﯽ
اﺳت:
ﮐورﭘوراﺗﯾﺳم ﻣدﻟﯽ ﺑرای ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﮔری ﻣﯾﺎن دوﻟت و ﮔروه اﺳت ﮐﮫ در آن ﻣﻧﺎﻓﻊ دوﻟت و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺧﯽ از ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ در ﯾﮑدﯾﮕر
ذوب ﻣﯾﺷوﻧد .ﺻﺎﺣﺑﺎن اﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ )ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷرﮐت ھﺎی ﺑزرگ وﻟﯽ ﺗﺎ ﺣدی ھم ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔران ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﺧﯽ ﺣرﻓﮫ ھﺎ ( وارد ﻣذاﮐره و ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد ﮐﮫ اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑدھﻧد
و ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎر وﯾژه ھﺎی آﻧرا ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرﻧد  .درﻋوض ،ﺣﮑوﻣت از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎﻟﯽ از آﻧﮭﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﮭﺎ را در ﺳﯾﺎﺳت
ﮔذاری ﻣﻘدم ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد {٢}.
ﺑﻌﺑﺎرﺗﯽ  ،ﺻﺣﺑت از ﮔوﻧﮫ ای ﺑده ﺑﺳﺗﺎن در ﻣﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ دﻗت و ظراﻓت ﺑر ﻋﮭده ی ﮐورﭘوراﺗﯾﺳم ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود  .ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎده،
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از ﺗﻌرﻓﮫ ﮔذاری در ﺑﺧش درﻣﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم  .ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ وﯾزﯾت ) و ﺗﻌرﻓﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ (ﭘزﺷﮑﺎن )ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﺗﺧﺻص
( در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ و در دﻧﯾﺎی آزاد  ،ﭼﯾزی در ﺣدود  ٢٠٠اﻟﯽ  ٣٠٠دﻻر اﻣرﯾﮑﺎ ﺑر اورد ﻣﯽ ﮔردد.؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ رﻗم ﺗﺑدﯾل
ﺷده ﺑﮫ ﭘول ﻣﻠﯽ اﻣروز اﯾران ﻣﯾﺷود ﺣدود  ٧٠٠ھزار ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﺣﻘوق ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از
اﯾراﻧﯾﺎن .از طرﻓﯽ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﯾﻔﯾت اراﺋﮫ ی ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ  ،ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻗدرﺗﻣﻧد درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻣزﺑور و آراﯾش طﺑﻘﺎت

١ corporatism
٢- neocorporatism

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در دﻧﯾﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ﺛروﺗﻣﻧد ﻏرﺑﯽ  ،اﺟﺎزه ی ﺗﺛﺑﯾت ﭼﻧﯾن ﻗﯾﻣت ھﺎﯾﯽ از ﮐﺎﻻ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ی درﻣﺎﻧﯽ در آن ﻧﯾﻣﮫ از دﻧﯾﺎ
را ﻣﯽ دھد .
از دھﮫ ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ  ،دوﻟت ھﺎی اﯾران ) ﻓﺎرغ از ﻣﺷﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ ( در ﺻدد ﻧزدﯾﮏ ﮐردن ﻗﯾﻣت ھﺎی ﮔﻧدم و ﺣﺎﻣﻠﮭﺎی اﻧرژی و ...
ﺑﮫ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑر آﻣده اﻧد  .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﺧودﺷﺎن  ،در ﺣﺎل ﺑرداﺷﺗن ﺳوﺑﺳﯾد ھﺎی دوﻟﺗﯽ اﯾن اﻗﻼم ﺿروری ھﺳﺗﻧد .ﻣﻊ اﻟوﺻف
در اﯾران زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻣﯽ  ،ﺑﺎ وﺟود اﻋطﺎی ﺣق ﺗﻌرﻓﮫ ﮔذاری ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم ﭘزﺷﮑﯽ )ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗوﻟﯽ ارﺗﺑﺎط رﺳﻣﯽ
ﭘزﺷﮑﺎن و دوﻟت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت( ،ﺗﻌرﻓﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ دھم رﻗم ھﺎی ﻣذﮐور ﻧرﺳﯾد ﻧد و اﯾن از ظرﻓﯾت و ﺗﻣﮭﯾد اﺗوﻣﺎﺗﯾﺳﯾﺗﯽ )ﺧود
ﺗﻧظﯾﻣﯽ ( 3در اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎزار آزاد ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﭘزﺷﮑﺎن ﺑﺎ ﻋﻘل ﺳﻠﯾم )از ﺟﻣﻠﮫ ﺗورم ﺳﻧﺞ ﺧودﮐﺎر و  (....در ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﮐدام رﻗم ﺗﻌرﻓﮫ  ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﯾﺗواﻧد ﻋﺎدﻻﻧﮫ )ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب روز ( ﺑﺎﺷد ﺗﺎ از ﺳﺎﯾر ﻋواﻗب )از ﺟﻣﻠﮫ اﻓت ﮐﯾﻔﯾت اراﺋﮫ ی
ﺧدﻣﺎت  ،ﻧزول ﮐﻣﯽ ﻣراﺟﻌﯾن ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ  ،ﻓﺳﺎد دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان زﯾر ﻣﯾزی و رو ﻣﯾزی
وﻏﯾره ﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧدو (....ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷود.
دوﻟﺗﮭﺎی ﻣردم ﮔرا ) و ﺗوده ﮔرای ( ﻣﺣﻣود اﺣﻣدی ﻧژاد ﮐﮫ ﺣﮑﺎﯾت ﺧﺎص ﺧود را داﺷﺗﻧد ،ﭘس از ﻗدرت ﮔﯾری  ،ﺣق ﺗﻌرﻓﮫ ﮔذاری را
از ﻧظﺎم ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎز ﭘس ﮔرﻓﺗﻧد  .اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺣﮑوﻣت دوﻟت ﻣﺣروﻣﯾن ﻧﯾز  ،در ﻋﯾن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﭘزﺷﮑﺎن آزاد ﺑﮫ ھﺷدارھﺎی دوﻟﺗﯽ
 ،ھﻣواره ﺷﺎھد ﺗﻌرﻓﮫ ﮔذاری ﻣوازی ﻧﮭﺎد ﭘزﺷﮑﺎن و ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ )وزارت ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ( ﺑوده اﯾم  ،ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻧﯾز اداﻣﮫ
داﺷﺗﮫ اﺳت .
از اوﻟﯾن ﺟﻣﻠﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﻋزﯾز در اوﻟﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎی ﭘس از ﻗدرت ﯾﺎﺑﯽ اش ﺑﮫ زﺑﺎن آورد  ،اﯾن ﻣﺿﻣون را داﺷت  :اﻗﺗﺻﺎد
ﺑزﻋم دوﻟت ﺗدﺑﯾر و اﻣﯾد ﯾﻌﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎزار آزاد .اﻣﺎ رھﯾﺎﻓت وزارت ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن دوﻟت اﻋﺗدال ﭼﮫ ﺣﮑﺎﯾﺗﯽ دارد؟
دو اﻗدام ﭘﺳﻧدﯾده و ﻣﻧﺎﺳب )از ﻧظر ﭘزﺷﮑﺎن و ﺗوده ی ﻣردم ( ﮐﮫ وزﯾر ﻣﺣﺗرم و وزارت ﺑﮭداﺷت  ،درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ دوﻟت
روﺣﺎﻧﯽ را ﺑر ﺳر زﺑﺎن ھﺎ اﻧداﺧت  ،ﯾﮑﯽ وﺟﮭﮫ ی ﻧﻣﺎدﯾن وزﯾر در ھﻣدﻟﯽ و ﺣﻣﺎﯾت از زﻧﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺣﻣﻼت اﺳﯾد ﭘﺎﺷﯽ و دﯾﮕری
ﺻدور دﻓﺗرﭼﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت ﺑرای ھﻣﮫ ی ﺷﮭروﻧدان اﯾراﻧﯽ ﺑود.ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺳﺑد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧوارھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی
اﻓزاﯾش رﻗم ﭘﮑﯾﺞ ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﻣردم  ،از ﻋﻘﻼ ﻧﯾت ﺗواﻣﺎن در ﺣوزه ھﺎی درﻣﺎن و اﻗﺗﺻﺎد ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد  .ﻣﻌﮭذا  ،در
ھﻣﯾن ﺣوزه ﺑﮭداﺷت درﻣﺎن ﺷﺎھد اﻗداﻣﺎت دﯾﮕری ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﺎ روح ﺣﺎﮐم ﺑر ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی دوﻟت
روﺣﺎﻧﯽ دﻻﻟت ﻣﯾﮑﻧﻧد.
اﻟزام ﺗﮭدﯾد آﻣﯾز ﭘزﺷﮑﺎن و ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در اﺟرای ﺗﻌرﻓﮫ ھﺎی وزارت ﺑﮭداﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻧﺎﯾورھﺎی ﺑﻌدی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
ﺑﺳﺗن ﺷﻣﺷﯾر از رو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘزﺷﮑﺎن آزاد ﺗﮑﻣﯾل ﮔردﯾد ،.دﻟﺳردی در ﺻد ﻋظﯾﻣﯽ از ﮔروھﯽ را ﺑﺑﺎر ﺧواھد آورد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود در
ﮐﺳب رای و ﻗدرت دوﻟت ﻣﯾﺎﻧﮫ رو ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻘش اﯾﻔﺎ ﮐرده اﺳت  .ھﻣﺟﻧﯾن اﻧﺗﻘﺎل ﭘدر ﺳﺎﻻر ﻣﺂﺑﺎﻧﮫ ی ﻣطب ﭘزﺷﮑﺎن ﻣﺗﺧﺻص
ﺑﮫ زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺑﺎﻓت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎی ﻋﻣده ی دوﻟﺗﯽ در ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ  ،وﻗﺗﯽ در ﮐﻧﺎرطرح ھﺎی دﯾﮕر طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ
ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود  ،ﺑﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد در آﯾﻧده ﺗﮑﻣﯾل ﮔردد  ،ﻧظﺎم اﺷﺗراﮐﯽ )ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ( ﺧﺎﻧواده ی اﻓﻼطون } {٣ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از ﺑﯽ ﺳوادی ﯾﺎ رھﯾﺎﻓت ھﺎی ﮐﺎﻓﮫ ﺗرﯾﺎﯾﯽ اﺳت  .در اداﻣﮫ ی اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯾﺷود ﻋﻠت و ﭼراﯾﯽ اﺗﺧﺎذ ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎﯾﯽ ﻣورد ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار ﮔﯾرد و اﮔر ﭼﻧﯾن ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﯾز راه ﯾﺎﺑد ،ﭘﺎﺳﺦ ﺳواﻟﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﻌدی ﺑﮫ ﻋﮭد ه ی ﺧواﻧﻧد ﮔﺎن واﮔذار
ﮔردد ﺗﺎآﻧﺎن ﺑﮫ ﻓﮑر وا داﺷﺗﮫ ﺷوﻧد.

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ رھﯾﺎﻓت ھﺎی ﺗﻘﻠﯾل ﮔرا  4در اﯾران
ﯾﮑﯽ از اﯾده ھﺎی ﺑدﯾﻊ در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺑﺣث دوﻟت رﻓﺎه و ﮐور ﭘوراﺗﯾﺳم دوﻟﺗﯽ )و ﺷﺑﮫ دوﻟﺗﯽ( ﮐﮫ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن دھﮫ ھﺎی اﺧﯾر ﻣطرح
ﮔردﯾده اﺳت  ،ﺗز ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ دوﻟت اﺳت ؛ ﺑدﯾن ﻗرار ﮐﮫ  ...دوﻟت ﺑﯾﺷﺗر وﺑﯾﺷﺗر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ زﯾﺎن
ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ رﺷد ﻣﯾﮑﻧد  ،ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ آﻣﯾزی ﺑرای اﻗﺗﺻﺎد دارد  .ﺗﺑﯾﯾن دﯾﮕر  ،ﺑﯾﺷﺗر دوﻟت را ﻣﻘﺻر ﻣﯾداﻧﺳت .
ﺗوﺳﻌﮫ و ﮔﺳﺗرش دوﻟت ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﭘﯾﮕﯾری ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ  ،از ﺳوی ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺗو ﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردﯾد .ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و
اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠب آرا  ،ﺧدﻣﺎت را ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ دھﻧد و ﻣدﯾران دوﻟت  ،ﭼﮫ وزﯾران ﺟﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان اداری  ،ﺑﮫ ﻣﻧظور
٣- self regulation
٤- reductionistic

اﻓزاﯾش اھﻣﯾت ﺷﺎن  ،ارﺿﺎء ﺷﻐﻠﯽ  ،و /ﯾﺎ اﻣﻧﯾت  /اﻣﯾد ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ  ،ﺑﮫ رﺷد ھزﯾﻧﮫ ھﺎ در ﺣوزه ﺳﯾﺎﺳﯽ ))ﺧودﺷﺎن(( ﺗوﺟﮫ دارﻧد ...
ھزﯾﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ زﯾﺎد ﺣﮑوﻣت ﻧﯾز  ،ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ دوﻟت و رﮐورد اﻗﺗﺻﺎد ﺑود  {۴} .ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺻﺎﺣب ﻧظران  ،ﺑطور روز اﻓزوﻧﯽ ،
ﻣداﺧﻠﮫ ھﺎی دوﻟت ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در اﻗﺗﺻﺎد و ﺟﺎﻣﻌﮫ را زﯾﺎﻧﺑﺎر ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
رو ﻧﻣﺎﯾﯽ از اﯾن ﺗﺋوری ،ﻧﻘﺑﯽ ﺑﮫ ﻓرازھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺑرت آﻣوز ﻣﻌﺎﺻر را ﺑراﯾﻣﺎن اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎ ﭘذﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد:

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻣﺖ ﻧﻔﺖ  ،دوﻠﺖ در  ۱۳۵۳-۱۳۵۴ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﺸﺪار ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن ﺳﺮﻤﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد را ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮد و ﻤﻮﺟﻮدی ﭘﻮل را ﺑﯿﺶ از  ۶۰در ﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داد و اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻤﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪ ﮔﯽ ﻋﻟﻞ ﺗﻮرم  ،رژﯾﻢ ﯾﮏ راﻩ ﺣﻞ ﺳﺎدﻩ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﻘﺼﯿﺮ را
ﺷﺎﻩ ﻤﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ را ا ٓ ﻏﺎز
ﺑﺮ دوش ﺟﺎﻤﻌﻪ ی ﺗﺠﺎری ﮔﺬاﺷﺖ  .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۵۵
ﮐﺮد و ﻧﺨﺴﺖ رژﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﺎر ﺑﺰرگ و ﻓﺌﻮدال ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ »ﻤﺎﻧﻨﺪ اﻠﻘﺎﻧﯿﺎن و وﻫﺎﺑﺰادﻩ« را ﺑﺎز داﺷﺖ
ﮐﺮد وا ازٓ ن راﻩ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ  ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺮﻤﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺿﻣﻦ ،ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺣﺪود  ۱۰۰۰۰داﻧﺸﺠﻮ را در » ﮔﺮو ﻫﻬﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ « ﺳﺎزﻤﺎن داد و ﺑﺮای
ﯾﮏ » ﺟﻬﺎد ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﻪ ﻋﻟﯿﻪ ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﺎن  ،ﻤﺘﻘﻟﺒﺎن  ،ﻤﺤﺘﮑﺮان و ﺳﺮﻤﺎﯾﻪ داران ﺑﯽ ﻫﻣﻪ ﭼﯿﺰ « ﺑﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎ ﮔﺴﯿﻞ ﮐﺮد .ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﺮو ﻫﻬﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻟﻪ ی دادﮔﺎﻩ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ .اﯾﻦ دادﮔﺎ ه
ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻟﻪ ﺳﺎواک داﯾﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺪود ۲۵۰۰۰ﻧﻔﺮ را ﺟﺮﯾﻣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ۲۳۰۰۰ ،ﺗﺎﺟﺮ و ﮐﺎﺳﺐ و
ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوش را از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﺣﺪود  ۸۰۰۰دﮐﺎﻧﺪار را ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻫﺎی از دو ﻤﺎﻩ ﺗﺎ ﺳﻪ
ﺳﺎل ﻤﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای  ۱۸۰۰۰۰ﮐﺴﺒﻪ ی ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻤﺘﻬﻢ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.
ﺑﺎ ا ٓ ﻏﺎز ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺎزاری دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻤﺴﺘﻘﯿﻣﺎ از »ﻤﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ
ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ « زﯾﺎن دﯾﺪﻩ ﺑﻮد.ﻤﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ  ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﺸﻦ و ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻮد در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎﻤﻌﻪ ﺑﺎزاری  ،ﻧﻪ ﺑﺮای اوﻠﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪﻩ از ﻫﻢ ﭘﯿﻣﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻟﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﻃﻟﺒﯿﺪ ٓو ﻧﺎن ﭘﻨﺎﻩ ا ٓ ورد.
ﺑﻪ ا
ﺷﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻟﺐ ﻤﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻤﺒﺎرزﻩ دﺳﺖ زدﻩ ﺑﻮد  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻤﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮد  ،ﺑﻟﮑﻪ ﺗﻨﻔﺮ
و ﻤﺨﺎﻠﻔﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺑﺎزار را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ داد{۵}.
ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ  ...ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ را اﺻﻼح ﮐﺮد  ،ﺻﻨﻮف ﺳﻨﺘﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ...،و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻠﯽ
اﺻﻨﺎف ﮐﻪ ﻤﺘﺪاول ﺑﻮد اﺗﺎق اﺻﻨﺎف را ﻗﺮار داد ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﺗﺎق اﺻﻨﺎف در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ  ،ﺗﺤﺖ اﻗﺘﺪار ﻤﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻮد و در ﺗﻬﺮان ﮐﺎر ﮔﺰاران ﺣﮑﻮﻤﺘﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻏﯿﺮ
وروداﺑ ٓ ن
ﺑﺎزاری ﺑﺮ ا ٓ ن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺣﮑﻮﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ای ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻣﻬﺎی ﻗﺒﻟﯽ ﺟﺮات ﻪ
را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ...اﻤﺎ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت ﻧﺎ رﺿﺎﯾــﯽ را در ﻤﯿﺎن ﮔﺮوﻩ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺪت
ﺑﺨﺸﯿﺪ  .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮدﻩ ﻫﺎ در واﻗﻊ ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ ﺗﻮدﻩ ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺎ رﺿﺎﯾــﯽ ﺗﻮدﻩ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد {۶}.

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺟدﯾد ﺗر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑوﻣﯽ در اﯾران ﮔوﯾﺎی ﺗﻐﯾﯾر ﮔروه ھﺎی ﻣرﺟﻊ 5در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد  .ﺑطوری ﮐﮫ ﺑر
ﺧﻼف ﺣدودا  ۴٠ﺳﺎل ﭘﯾش  ،اﻣروزه اﺳﺎﺗﯾد داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ  ،ﭘزﺷﮑﺎن  ،ﻣﻌﻠﻣﺎن و  ...ﺟﺎی ﮔروه ھﺎی ﻣرﺟﻊ ﻗﺑﻠﯽ را ﮐﮫ ﺳﺎﯾﮫ
ﺑﮫ ﺳﺎﯾﮫ ی ﺑﺎزار ﺑودﻧد  ،ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد  .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ روﯾﺎن ﻧﺎ ﯾﮭﻧﺟﺎری از ﯾﮏ ﭘوﭘوﻟﯾﺳم در ﺑطن دوﻟت ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ در ﺣﺎل
ﭘرورش ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ھﺎی اﻣروزی را ﻧﺎ دﯾده ﮔﯾرد و ﺧود را ﺑﺎاﯾن ﮔروه ھﺎ ﯾﮑﺟﺎ در ﮔﯾر ﮐﻧد ! و اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد،
اﯾن ﺳوال ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد  :ﭼرا ؟
آﯾﺎ ﮐﺳﯽ در درون دوﻟت روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ رای ﺗوده ھﺎ و ﭼﮭره ی ﻣﻘﺑول ﻋﻣوم ) ﻋﺎﻣﮫ ﭘﺳﻧد( ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت ؟ ﻓﻌﻼ
ﮐﮫ ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ در اوج ﻣﻘﺑوﻟﯾت * ھم در ﻣﯾﺎن ﮔروه ھﺎی ﻣرﺟﻊ و ھم در ﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎی ﻣردم  ،ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد و
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ  ،ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳﻣﯽ طﺑﯾﻌﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻓراطﯽ ﮔری و ﻋوام ﮔراﯾﯽ  ،ﺑﮫ ﺷدت واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده اﺳت  .آﯾﻧده ﻧﺷﺎن ﺧواھد
داد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺗﺣﻠﯾل ھﺎ ﮐﮫ در ﺣﺎل و ھوای ﮐوﭼﮫ ﺑﺎزاری ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻧوﻋﯽ ﭘوﺳت ﻣوز ﺟﻠوی ﭘﺎی ﮐﺳﯽ اﻧداﺧﺗن ،در
ﮐﺎر اﺳت  ،درﺳت از آب در ﺧواھد آﻣد ﯾﺎ ﻧﮫ ؟!
١٣٩٣/١٠/١٠

ﻣﻧﺎﺑﻊ
 -١ﻣﺎرش  ،دﯾوﯾد – اﺳﺗوﮐر ،ﺟری  :روش و ﻧظرﯾﮫ در ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﺗرﺟﻣﮫ ی دﮐﺗر اﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﺣﺎﺟﯽ ﯾوﺳﻔﯽ
ﻧﺎﺷر  :ﭘژوھﺷﮑده ﻣطﺎﻟﻌﺎت راھﺑردی آﺑﺎن ١٣٩٠
 -٢ھﻣﺎن
 -٣ﺻﺎدﻗﯽ  ،ﺳﻌﯾد  :ﺳﯾر اﻧدﯾﺷﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻏرب  ،اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور – ﺗﮭران ١٣٨٨
 -۴ﻣﺎرش  ،دﯾوﯾد – اﺳﺗوﮐر  ،ﺟری  :ﭘﯾﺷﯾن
 -۵اﯾزدی  ،رﺟب  :ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾران  ١٣٢٠-١٣۵٧ﺑﮫ اھﺗﻣﺎم دﮐﺗر ﻣﺟﺗﺑﯽ ﻣﻘﺻودی )و ﮔروه ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ( اﻧﺗﺷﺎرات
روزﻧﮫ – ﺗﮭران ١٣٩٠
 -۶آﺑراھﺎﻣﯾﺎن  ،ﯾرواﻧد  :اﯾران ﺑﯾن دو اﻧﻘﻼب  ،ﺗرﺟﻣﮫ ی ﮐﺎظم ﻓﯾروزﻣﻧد – ﺣﺳن ﺷﻣس آوری – ﻣﺣﺳن ﻣدﯾر ﺷﺎﻧﮫ ﭼﯽ – ﻧﺷر ﻣرﮐز
١٣٩٢

* ﺑرآوردھﺎی آﻣﺎری ھﻧوز از ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺑﺎﻻی  %۵٠ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .
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