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  چرا توسعه صنعتی در ایران موفق نبود؟ 
                          چگونه می توان بیماری صنعتی نشدن
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شوک در عصر ترامپ

وی زمین کارگران ر
یر زمین کارگران ز

درباره نوآمی کالین و کتاب های تازه اش 
درباره تغییرات اقلیمی و سیاست  های ترامپ

پرونده ای درباره وضعیت کارگران ایرانی
به مناسبت روز کارگر



سیاســتگذاری اجتماعی ایران در تاریخ چهار دهه پس از انقالب، 
جهت گیری های متفاوتی را تجربه کرده است. شدت تفاوت تجارب 
مذکور تا آنجاست که به یک قرن تاریخ فراز و فرود مکاتب مختلف 
شبیه است، از دولت چپگرای مهندس موسوی تا دولت راستگرای 
آیت اهلل  هاشــمی و دولت های میانــی و التقاطی بعــدی، از دولت 
ارزشــگرایی که در تخصیص بودجــه نیز از »ضریــب ایثار« برای 
انقباضی کردن آن استفاده می کرد تا دولت تکنوکراتی که با نسخه های 
روز دنیای غرب در تعدیل ساختاری همراه شد و دولت هایی که گاه 
به این سو و گاهی بدان سو روان بوده اند. در میان نوسان های مختلف 
مذکور، قانون اساسی نیز از خوانش های متمایز و تفاسیر متفاوت در 
امان نماند. گاه اصول 29، 30، 31 و 43 و... برجسته شد و گاه بخشی 

از اصل 44 خودنمایی و سایر اصول را زیر چتر خود پنهان کرد. 
در چند دهه اخیر با وجود غلبه نگرش راستگرایانه، دولت ها هرگز 
حاضر به فروگذاری سویه های مقبولیت افزا و مشروعیت آور چپگرایانه 
نیز نبوده اند، گاه شــعارهای عدالت محورانــه در کنار طرح تعدیل 

یارانه ها قرار گرفته و ترکیب منحصربه فردی را برساخته اند. 
به واسطه همین درهم آمیختگی های نظری و عملی با وضعیتی مواجه 
شده ایم که بسیاری از صاحبنظران علمی و اجرایی کشور )همچون 
علی اصغر سعیدی )استاد دانشگاه تهران(، رضا امیدی )استاد دانشگاه 
تهران(، احمد میدری )معاون رفاه اجتماعــی(، علی ربیعی )وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی(، فرشــید یزدانی )کارشناس حوزه رفاه 
و تامین اجتماعی( و بسیاری از صاحبنظران دانشگاهی و اجرایی( از 
فقدان گفتمان سیاستگذاری در ایران سخن گفته اند. نگارنده نیز در 
برهه ای نه چندان دور، موضع مشابهی داشته و حتی در این مورد به 

ایراد سخنرانی نیز پرداخته است. 
با این وجود، مطالعــات و واکاوی های نظری و کنشــی نکته مهم 

متمایزی را در برابر ما قرار می دهد و آن این اســت که گفتمان ها، 
مشتقی از نظریات منسجم هستند و اساسا مساله وجود گفتمان رفاه 
و سیاستگذاری اجتماعی یا نبود آن، در جوامعی موضوعیت می یابد 
که نظریات منسجمی در حوزه رفاه و سیاستگذاری اجتماعی وجود 
داشته باشد. این در حالی است که ما در کشور با نظریات منجسم و 
مشخصی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی روبه رو نیستیم، جز رویکرد 
راستگرایانه در مدیریت اقتصاد کشور و دانشکده های اقتصاد که غالبا 
به سوی سیاست های غیر اجتماعی سوق دارند؛ رویکردهای بدیل آن 
یعنی سیاستگذاری اجتماعی، فاقد نظریه منسجم و اجرایی هستند. 
رویکردهای بدیل عموما به طرح انتقادات سلبی پرداخته و در بهترین 
حالت و ایجابی ترین شکل خود نیز، نسخه های موردی ارائه کرده اند. 
بنابراین، اگرچه صاحبنظران مذکور به درستی فقدان گفتمان در 
کشور را تشخیص داده و آن را پرابلماتیک کرده اند، اما در نقطه ای 
ایســتاده اند که گفت وگو و تحلیل های شــان را تا حد زیادی بی اثر 
خواهد کرد. به زعم نگارنده در تحلیل حاکم، وجود نظریه و دکترین، 
پیش فرض گرفته شده و یا مورد بی توجهی قرار گرفته، به همین دلیل 
جدال درباره گفتمان، جدال بر مشتقی است که تابع پایه آن تعریف 

نشده باقی مانده است. 
در واقع، گفتمان در مواجهه میان دانش و قدرت معنا می یابد، جایی 
که حامیان یک حوزه شناختی درصدد چیرگی اندیشه خود بر سایر 
اندیشه های موجود باشند، در صورتی که به نظر می رسد اساسا در 
ایران هنوز در مرحله نخست با مساله روبه رو هستیم. به عبارتی محل 
نزاع در ایران کوشش ابتدایی برای رســیدن به یک یا چند دیدگاه 
نظری منسجم در حوزه سیاســتگذاری اجتماعی است، نه غلبه و 

سیطره یکی بر دیگری. 
دیدگاه های نظری مورد بحث در اینجا یــک نظریه منفرد محدود 

یاسر باقری

پژوهشگر سیاست 
اجتماعی

مقاالت

و رفاه قلمر
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نیستند بلکه رشته گزاره های نظری مشخص و منسجمی هستند که 
باید قادر به تبیین کل حوزه سیاستگذاری اجتماعی باشند و بتوانند 
ضمن در نظر گرفتن اثرات سیاســت های اجتماعی در حوزه های 
مختلف، منطق و هسته اصلی خود را در همه راهکارها حفظ کرده و 
پایداری نسبی سیاست ها را نیز منطقا تضمین کنند. به همین دلیل 
به نظر می رسد که مساله ما در ایران، بیش از هر چیز، فقدان دکترین 

یا دکترین های سیاستگذاری اجتماعی است. 
در مواجهه تاریخی میان انتقادات پراکنده طرفداران ایده های رفاهی 
و اصول و اندیشه های راستگرایانه در کشور، عموما موفقیت و برایند 
نیروها به سوی جهت گیری های راستگرایانه بوده است. به زعم نگارنده 
این مهم، بیش از هر چیز ناشی از فقدان دکترین منسجم کنشگران 
رفاهی گرا در کشور بوده است. اگرچه رخدادهای مذکور از این امر هم 
بسیار متاثر بوده که عموما کرسی های برنامه ریزی و سیاستگذاری در 
اختیار راستگرایان بوده، اما دست کم یکی از دالیل کسب جایگاه های 
مذکور از سوی آنان، برخورداری از یک دکترین مشخص و ایجابی در 

برابر مسائل مختلف پیش روست. 
فقدان دکترین در حوزه سیاستگذاری اجتماعی در نهایت به نوعی 
پریشانی نظری منجر شده و نظام رفاه اجتماعی کشور بارها نشان 
داده، توان راهکاریابی برای مسائل مختلف و سیاستگذاری در شرایط 
مختلف را ندارد و غالب اقدامات سیاستگذاران در این حوزه، موقتی، 
تک بعدی و واکنشی اســت. بدترین پیامد این وضعیت، استیصال 
نظام مذکور در مخاطرات اخالقی مواجهه با مسائل است. بسیاری 
از مداخالت اجتماعی و سیاستگذاری رفاهی نیازمند تصمیم گیری 
میان دو گزینه تلخ است و نظام سیاستگذاری اجتماعی عموما بر سر 
دو راهی برای انتخاب گزینه ای قرار دارد که هزینه اجتماعی کمتری 
داشته باشد. در این میان گاه به ناچار بودجه کسانی قطع می شود که 

با قطع بودجه، فالکت شان قطعی است، گاه به ناچار حمایت برخی 
محدودتر می شود و گاه برخی اساسا تحت پوشش قرار داده نمی شوند. 
بودجه حوزه سیاســتگذاری اجتماعی محدود است و چاره ای جز 
ســهمیه بندی و تخصیص هدفمند آن وجود نــدارد. تخصیص و 
سهمیه بندی نیز با مخاطرات اخالقی روبه روست و تصمیم گیری در 
آن، دشوار، تلخ و گاه بی رحمانه است. سیاستگذار چاره ای ندارد جز 
اینکه واقعیت تلخ موجود را بپذیرد و بکوشد تا بهترین تصمیم را بر 

پایه دکترین خویش و نظام اخالقی پشتیبان آن اتخاذ کند. 
بدیل این موضــوع، یعنی پرهیــز از انتخاب های تلــخ و دردناک، 
»سیاســت ناگذاری« و »رهاکردن« است که خود تصمیمی بسیار 
پرهزینه تر است. در چنین فضایی از سیاستگذاری کوشش بر این 
است تا مخاطبان مساله دار شناسایی نشوند تا سیاستگذاران با افزایش 
میزان مشکالت و انتخاب های دردآورتر روبه رو نشوند، گروه های هدف 
نزدیک تر به قدرت به دلیل داشتن صدا و امکانات ابراز مشکالت خود، 
بیشتر مورد توجه قرار می گیرند، اقدامات واکنشی نسبت به مسائلی 
که تبدیل به بحران می شــوند چیرگی می یابد و خدمات اجتماعی 

دنباله رو سیاست های رسانه ها می شوند. 
کوتاه آنکه به زعم نگارنده مساله اساسی امروز حوزه سیاستگذاری 
اجتماعی، فقدان دکترین سیاستگذاری اجتماعی یا سیاستگذاری 
رفاهی در کشــور بوده و الزم اســت نهادهای علمی و پژوهشی و 
کنشگران و سیاستگذاران اجتماعی در این زمینه همراه با یکدیگر 
در راستای تدوین دکترین یا دکترین های سیاستگذاری اجتماعی 
قدم بردارند. روشن است که تهیه چنین دکترینی به دلیل داللت های 
اخالقی قابل توجــه آن، به  ناچار و بدون هیــچ تعارفی باید بومی و 
مبتنی بر ارزش ها و فرهنگ جامعه باشــد وگرنه در عمل توفیقی 

نخواهد یافت. 

 به سوی یک گفتمان منسجم
 سیاست اجتماعی در ایران
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کاهــش فقــر و حمایــت از اقشــار کم درآمــد یکــی از 
پذیرفته شــده ترین اصــول دولت های مدرن اســت. تمام 
دولت ها مسئول هستند که از مردم خود در برابر ریسک های 
اجتماعی و اقتصــادی حمایت کنند. ریســک هایی نظیر 
بیماری، پیری یا ســالمندی، حوادث ناشی از کار، کاهش 
شدید درآمد، عدم دسترسی به نیازهای اولیه و... ریسک هایی 
به شمار می روند که افراد یک جامعه می توانند در معرض آنها 
قرار گیرند. حکومت ها و دولت هایی که نتوانند مردم خود را 
در برابر این آسیب ها مصون یا بیمه کنند از یک دولت مردمی 
فاصله می گیرند و دیر یا زود در برابر شورش ها و نارضایتی ها 
قرار خواهند گرفت. دستیابی به این هدف واالی انسانی که 
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در اصول مختلف 
بر آن تاکید شده نیازمند ابزار، دانش و قدرت اجرایی است. 
بسیاری از اهداف به علت نداشــتن دانش یا قدرت اجرایی 
بر زمین می مانند و به قول آن شــاعر معاصر تنها می توانیم 
بگوییم دانه گندمی بودند که می توانستند خوشه ای شوند. 
این اهداف عملیاتی نمی شــوند مگر اینکه مقدمات و لوازم 

اجرایی آن فراهم شود. 
چند پارگی نظام اجرایی را می توان یکی از مشــکالتی نام 
برد که در کشــور ما در حوزه حمایت های اجتماعی وجود 
داشــته و در دولت دکتــر روحانی برای حــل آن اقدامات 
گســترده ای انجام شد و خوشبختانه دســتاورد بزرگی نیز 
داشــت. حوزه حمایت هــای اجتماعی، اساســا یک حوزه 
چند دستگاهی، میان دستگاهی و میان حکومت و مردم است 
و باید ساز و کاری وجود داشته باشــد تا بتواند دستگاه های 
اجرایی مختلف را هماهنگ کنــد و تالش های حکومت و 
تالش های مردمی را نیز هم جهت کند. حمایت اجتماعی در 
تمام جهان بر اساس دو رکن حکومت و مردم بنا شده است، 
بدین معنا که عالوه بر دولت، موسسات مردمی ، خیریه ها و 
موسسات مردم نهاد نقش مهمی در کاهش فقر ایفا می کنند. 
تا قبل از دولت اول تدبیــر و امید درباره ایــن تعارض ها و 
ناهماهنگی ها بحث نشده و هیچ سازوکاری برای هماهنگی 
آنها طراحی نشــده بود، اما خوشبختانه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی موفق شد عالوه بر آوردن این مسائل روی میز 
سیاســتگذاران، مصوبات الزم برای هماهنگی نیز به وجود 
آورد و اقدامات اجرایی روشــنی انجام دهد که به سبب آن 
امروز زمینه همکاری و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، 

حکومت و مردم فراهم شد. 
اما ابتدا در صورت مســاله، ما در نظــام حمایت اجتماعی 
دچار چندپارگی هســتیم. این چندپارگــی نظام حمایت 
اجتماعی را به شدت مختل ســاخته است. چندپارگی نظام 

احمد میدری

 معاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی

از چندپارگی به   وحدت
 قدم هایی به سوی سیاست اجتماعی یکپارچه در ایران 
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سازوکاری که در ایران معموال برای از چندپارگی به   وحدت
ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها 
طراحی و با مقاومت و یا با شکست 
روبه رو می شود، ادغام دستگاه ها در 
یکدیگر است
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حمایت اجتماعی بیش از مشــکل دوگانگی اســت که در 
سایر حوزه ها با آن روبه رو هستیم. دوگانگی در بسیاری از 
نظام های اجرایی ایران وجود داشته و روشن ترین راه حلی 
که برای آن اندیشه شد ادغام دستگاه ها در یکدیگر بود. در 
این ارتباط به طور مثال، به موضوع دو دستگاه اجرایی در 
بخش کشاورزی و روســتایی می توان اشاره کرد. همانطور 
که می دانیم از ابتدای انقالب اسالمی هم جهاد سازندگی و 
هم وزارت کشاورزی را داشتیم. وجود دو دستگاه مسئول 
مشــکالت فراوانی را به وجود آورده بود. تا اینکه در دوره 
دولت اصالحات این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شــد. 
برای امنیت شــهرها، کمیته انقالب اسالمی و شهربانی ها 
را داشــتیم تا اینکه آنها در هم ادغام شــدند و یک نیروی 
واحد، امنیت شهرها را به دست گرفت. ما در تمام حوزه ها از 
سیاست خارجی تا امور نظامی دچار یک دوگانگی هستیم. 
اما در حوزه حمایت های اجتماعــی عالوه بر این دوگانگی 
در درون قوه مجریه نیز چند پارگــی وجود دارد. دوگانگی 
مرسومی که در حوزه حمایت های اجتماعی وجود دارد این 
است که بخشی از دستگاه ها مانند سازمان اوقاف، کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، بنیاد مســتضعفان، ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( و بسیج مســتضعفان زیر نظر مقام معظم 
رهبری هســتند. تمام این نهادها در حــوزه حمایت های 
اجتماعی به شــکل فعال حضور دارنــد و بودجه هایی را 
صــرف حمایت های اجتماعــی می کننــد. در بودجه قوه 
مجریه نیز سازمان بهزیستی کشور و هالل احمر در حوزه 
حمایت های اجتماعی فعالیت می کننــد و هنگامی که به 
زیربخش های حمایت اجتماعی نظیر اعتیاد توجه می کنیم، 
می بینیم نهادهای مختلفی مانند وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی، وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
ســازمان بهزیستی کشــور، ســتاد مبارزه با مواد مخدر، 
دانشگاه های علوم پزشکی و استانداری ها فعالیت می کنند. 
در حوزه معلــوالن نیز وزارت آموزش و پرورش، ســازمان 
بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
هالل احمر فعالیت دارند. در حوزه زنان نیز همین روند وجود 
دارد، یعنی در هر حوزه مربوط به اقشار آسیب پذیر با تعدد 
دستگاه های مسئول روبه رو هستیم و چند دستگاه در قوه 
مجریه و یا دستگاه های حکومتی فعالیت دارند. بنابراین، ما 
دچار یک تعدد اجتناب ناپذیر هستیم؛ برخی اجتناب ناپذیر 

و برخی غیرضروری. 
سازوکاری که در ایران معموال برای ایجاد هماهنگی میان 
این دســتگاه ها طراحی و خود یا با مقاومت و یا با شکست 
روبه رو می شود، ادغام دستگاه ها در یکدیگر است. به عنوان 

مثال، امروز عده ای به دنبال این هســتند که بهزیستی در 
وزارت بهداشت ادغام و حوزه معلوالن یکپارچه سازی شود، 
غافل از اینکه ادغام بهزیستی در وزارت بهداشت قبال وجود 
داشــته اما به این دلیل که حمایت از معلوالن یا معتادان 
امری اجتماعی اســت و درمان تنها یک بخش از حمایت 
اجتماعی را دربرمی گیرد، این سیاست نمی تواند سیاستی 

صحیح باشد. 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال 1393 این مشکل 
نظــام اجتماعی و یا این آســیب را بررســی و تحلیل کرد. 
پراکندگی بودجــه، تعارض های ســازمانی و ناهماهنگی 
در میان دســتگاه های اجرایی و تجربیــات جهانی به طور 
دقیق مورد بررســی قرار گرفت. از کارشناسان بین المللی و 
مسئوالن دستگاه های اجرایی سایر کشورها مانند مکزیک، 
اردن، ترکیه، کره جنوبی و... دعوت کرد تا بررسی کنند که 
چگونه این کشورها با مساله هماهنگی بین نهادهای حوزه 
حمایت های اجتماعی روبه رو شــدند و این مســاله را حل 
کردند. پس از بررسی های داخلی، ملی و بین المللی به این 
نتیجه رســیدیم که راهکار حل این مساله، پدیده یا ابزاری 

است به نام »پنجره واحد خدمات حمایتی«. 
در »پنجــره واحــد خدمات حمایتــی« که تجربــه آن از 
کشــورهای بســیار کم درآمدتر از ایران نظیــر کامبوج تا 
کشورهایی مانند کانادا، فرانسه و آلمان اجرا شده، خدمات 
حمایتی در یک سامانه هماهنگ می شــود. »پنجره واحد 
خدمات حمایتی« سه بخش اصلی دارد. نخست، هر فرد و 
خانواده دارای یک شناسنامه وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
است که درآمدها، هزینه ها و ثروت شــان در آن شناسنامه 
ثبت می شــود و به کمک آن شناســنامه اســتحقاق افراد 
سنجیده می شود. اینکه آیا یک فرد مستحق دریافت خدمات 
حمایتی است یا نه، به کمک این شناسنامه و مقایسه آن با 
سایر خانوارها مشخص می گردد. رکن دیگری که در اینجا 
وجود دارد پرونده خدمات رفاهی است. هر فردی که از یک 
دستگاه، خدمتی را می گیرد آن دستگاه خدمت را در پرونده 
ثبت می کند. به عنوان مثال، اگر فــرد معتادی برای ترک 
اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیســتی کشور قرار  گیرد و 
همان فرد از یک موسســه خیریه کمــک دریافت  کند و یا 
کمیته امداد امام خمینی)ره( به آن فرد وامی  ارائه  دهد، همه 

در یک پرونده الکترونیک ثبت می شود. 
رکن دیگر »پنجره واحد خدمات حمایتی« این است که فرد 
به جای مراجعه مستقیم به دستگاه ها در یک سامانه، تقاضای 
خدمت و برای نیازمنــدی و نوع خدمتی کــه می خواهد، 
خوداظهاری کرده و در سامانه ثبت نام خدمات حمایتی نام 
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خود را ثبت می کند. 
بر اساس این نقشه راه که راهکاری بین المللی و منطقی در 
دستگاه های اجرایی به شمار می رود، معاونت رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی این سامانه را در 
سال 94 آغاز کرد و تاکنون خوشــبختانه توانسته اقدامات 
اجرایی گسترده ای انجام دهد و هر ســه رکن، یعنی رکن 
شناسنامه اقتصادی، اجتماعی، پرونده الکترونیک رفاهی و 
سامانه ثبت نام راه اندازی شد. تاکنون وزارت رفاه موفق شده 
برای تمامی خانواده های ایرانی یعنی 24 میلیون خانواده، 
شناسنامه وضعیت اقتصادی- اجتماعی ایجاد کند. در این 
شناسنامه از 52 پایگاه اطالعات خانواده ها به جز سپرده های 
بانکی که اطالعات آن محرمانه اســت، تمــام اطالعات از 
دســتگاه های اجرایی گرفته و در آنجا به ثبت رسیده است. 
بنابراین، امروزه یکی از ابزارهــای مهم نظام رفاهی و حتی 
نظام مالیاتی را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم 
کرده ایم و می توانیم استحقاق افراد را برای دریافت خدمات 
حمایتی بسنجیم. ســامانه ثبت نام و پرونده الکترونیک نیز 
راه اندازی شده و چند خدمت حمایتی از جمله بیمه کارگران 

ساختمانی و سبد کاال در آن ایجاد شده است. 
اهمیت راه انــدازی »پنجره واحد خدمــات حمایتی« که 
در ایران راه اندازی شــده را به راحتی می توان درک کرد. 
همانطور که گفته شــد، ما در ایران دســتگاه های مختلف 
حمایتی مانند سازمان اوقاف، سازمان بسیج مستضعفین، 
بنیاد مســتضعفان، ســتاد اجرایی فرمان امام)ره(، کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، ســازمان بهزیستی و هالل احمر را 
داریم و عالوه بر آن ده ها هزار موسسات مردم نهاد حمایتی 
وجود دارند که هیچ سازو کاری قبل از پنجره واحد خدمات 
حمایتی در ایران برای هماهنگی این همه دســتگاه وجود 
نداشت اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موفق به ایجاد 
»پنجره واحد خدمات حمایتی« شد. تاکنون کمیته امداد 
و سازمان بهزیستی کشــور همکاری کرده و به این سامانه 
پیوســته اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ســتاد 
اقتصاد مقاومتی نیز درخواســت کــرده نهادهای زیر نظر 
مقام معظم رهبری نیز به این سامانه بپیوندند. این سامانه 
برخالف رویکرد های دیگر، استقالل سازمانی آنها را از بین 
نمی برد بلکه از آنها می خواهد ضمن اســتقالل و دارا بودن 
واحدهای ســازمانی خود از پایگاه گســترده اطالعاتی که 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه کرده استفاده کنند 
و اگر به فردی خدمتی ارائه می دهند در آنجا ثبت شــود. 
این کار در رفع همپوشانی بین دستگاه های حمایتی نقش 
بسیاری مهمی خواهد داشــت. به عبارت دیگر، همان گونه 

که امروز میان کمیته امداد و بهزیستی فردی نمی تواند از 
هر دو خدمت استفاده کند، اگر آن دستگاه ها نیز بپیوندند 
دیگر هیچ گونه همپوشانی میان آنها وجود نخواهد داشت. 
اما کارکرد مهم تر دیگر »پنجره واحد خدمات حمایتی« این 
است که کارآمدی دســتگاه های اجرایی کشور را به شدت 
افزایش می دهد. ســازمان اوقاف، بســیج، بهزیســتی و... 
هیچ یک از این دســتگاه ها نمی توانستند این پایگاه عظیم 
اطالعات را فراهم کنند اما امروز ایــن پایگاه عظیم فراهم 
شده و در اختیار آنها قرار می گیرد تا بدانند چه فردی کامال 
مستحق اســت. همچنین کارآمدی آنها به شکل دیگری 
نیز افزایش پیدا می کند. پرونــده الکترونیک رفاهی امکان 
فساد در دستگاه های اجرایی را به شدت کاهش می دهد. در 
بسیاری از موارد، دستگاه های اجرایی به جهت اینکه بتوانند 
بودجه ای را در اختیار اقشــار کم درآمد قــرار دهند، وقتی 
بودجه های خود را به شهرستان ها و استان ها ابالغ می کردند، 
بودجه ها دچار انحراف اساســی می شد ولی امروز هنگامی 
که فرد دریافت کننده از طریق سیستم الکترونیکی بانکی، 
خدمت و پولی را دریافت می کند به طور مشخص آن پول در 
اختیار او قرار گرفته و امکان انحراف در دستگاه های اجرایی 
سلب شــود. با تجمیع اطالعات، میزان فقر را در ایران بهتر 
تشخیص می دهیم. دولت و حکومت ایران قبل از »پنجره 
واحد خدمات حمایتی« نمی دانست که چه تعداد از مردم 
واقعا نیازمند هستند و اطالعات به شــکل پراکنده وجود 
داشــت. به طور مثال تا پیش از این پایگاه، تصور ما بر این 
بود که 2 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد 
اما بعد از ایجاد »پنجره واحد خدمات حمایتی« مشــخص 
شد که 3 میلیون و 400 هزار زن سرپرست خانوار در کشور 
وجود دارند و رده های ســنی این افراد و مشــکالت خاص 
هر گروه و افراد نیازمند حمایت شــناخته شدند. تا پیش از 
راه اندازی »پنجره واحد خدمات حمایتی« ما نمی دانستیم 
چه تعداد کــودک بازمانده از تحصیل در کشــور در دوره 
ابتدایی داریم اما با ایجاد شناســنامه اقتصادی، اجتماعی 
خانوار مشخص شد که 136 هزار کودک در خارج از مدرسه 
هستند. بیماران خاص و سایر مشکالتی که هر یک از اقشار 
آســیب پذیر داشــتند با »پنجره واحد خدمات حمایتی« 
دارای تصویر روشنی می شود. بنابراین، بزرگترین اقدامی 
که می تواند حوزه حمایت هــای اجتماعی و فقرزدایی را به 
شکل اساســی دگرگون کند ایجاد »پنجره واحد خدمات 
حمایتی« است و ارزش آن از زیاد یا کم کردن یارانه بسیار 
بیشتر است. ما ســاختار حکمرانی را در حوزه حمایت های 

اجتماعی تغییر دادیم.  

 با ایجاد شناسنامه اقتصادی، اجتماعی خانوار 
مشخص شد 136 هزار کودک در خارج از مدرسه 
هستند. بیماران خاص و سایر مشکالتی که هر 
یک از اقشار آسیب پذیر داشتند با »پنجره واحد 
خدمات حمایتی« دارای تصویر روشنی شد
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بانکـی بیـن دوسـتان و آشـنایان، توزیـع فرصت هـا و تشـکیل 
انحصارطلبـی و نیز دسـتکاری نظـام قیمت گـذاری را  به دنبال 
دارد. از ایـن رو، تولید صنعتی در کشـور بی معنـا جلوه می کند. 
طبق آمار رسـمی از سـال 1338 سـهم تشـکیل سـرمایه ثابت 
ناخالـص در بخـش صنعـت حـدود 25 تـا 20 درصـد بـوده که 
5 تـا 3 درصـد آن بـه کشـاورزی و مابقـی آن به خدمـات تعلق 
دارد. خدمات مـا عمدتاً جز داللی و سـفته بازی اسـت. بنابراین 
مفاهیمـی چون بـازار آزاد و اقتصـاد رقابتی عمال در دسـتکاری 
کـه توسـط نظـام قیمت گـذاری صـورت می گیـرد، غیرممکن 
خواهـد بود. بـه عنـوان نمونـه در طـول دولت های نهـم و دهم، 
دیون معوقه بانکـی از 12 هـزار میلیـارد تومان بـه 160 هزار تا 
260 هزار میلیـارد تومان رسـید. همچنین می توان به سـلطان 
شـکر و یا پنـج نفـری کـه واردات میـوه را در دسـت دارنـد و یا 
انحصـار واردات چـادر مشـکی نیز اشـاره کـرد کـه فرصت های 
سـود بی سـابقه ای را برای یک عـده  در یـک دوره خیلـی کوتاه 
رقـم می زنـد. تنهـا در اقتصـاد رفاقتـی می توان شـاهد بـود که 
یک نهـاد غیـر دولتـی و »خصولتی« 130 هـزار خـودرو را وارد 
کند و سـپس با دسـتکاری نـرخ ارز و افزایش تعرفه بـر خودرو، 
سـودی نزدیک به 50 تا 60 میلیـون تومان را در هر دسـتگاه به 
دسـت آورد. از این رو، بعضـی از نهادها در شـکل دهی جو روانی 

کـه می توانـد ضددولت سـازماندهی شـود، مـورد سـوال اند. 

همچنیـن  و  جهانـی  تحـوالت   

 خصوصی سازی 
و افزایش نابرابری

فروپاشـی اقتصـاد جهانـی در سـال 
2008 واکنشـی بود بـه تالش هایی 
کـه بـرای جهانـی شـدن اقتصـاد، 
روی  از  پـس  گرفـت.  صـورت 
کارآمـدن مـارگارت تاچـر و رونالـد 
ریـگان، تالش غـرب پـس از رکـود اقتصـادی خـود، تسـلط بر 
اقتصـاد جهانـی بـود. بـرای اجـرای ایـن مهـم نیازمنـد اجرای 
سیاسـت های جدیـد بودنـد کـه ایـن سیاسـت بـه نـام تعدیل 
سـاختاری شـناخته می شـود. پایه اصلی سیاسـت های تعدیل 
سـاختاری مفاهیم نظریه اقتصاد نئوکالسـیک اسـت که بعدها 
بـه سیاسـت های نئولیبرالیسـم شـناخته شـد. نئولیبرالیسـم 
تحـول تاریخـی لیبرالیسـم نیسـت بلکـه آن را می تـوان یـک 
پروژه جهانـی برای کنترل اقتصاد کشـورهای دیگـر نامید. پس 
از جنگ 8 سـاله، این سیاسـت ها بر کشـور ما  حاکم و بـه بهانه 
بازسـازی اقتصـاد بحـث وام گیـری از صندوق هـای بین المللی 
پول و وام جهانی مطرح شـد که پیش شـرط های این وام، تغییر 
سیاسـت های اقتصـادی در جامعـه بود. پـس از تغییـر گفتمان 
اقتصـادی درپایـان جنـگ تحمیلـی  و سـر دادن شـعار 

بحران ارزی اخیـر را می توان ریشـه در تغییـر جهت گیری های 
کالن اقتصـاد بـه سـمت خصوصی سـازی، بـازار آزاد و 
مقررات زدایـی دانسـت. تـالش بـرای اجـرای ایـن سیاسـت ها 
موجـب نابرابـری، فروپاشـی اجتماعـی، اخالقـی و بحـران 
بی اعتمـادی در کشـور شـده کـه برون رفـت از آن نیازمنـد 
تجدیدنظـر اساسـی در ایدئولـوژی اقتصـادی و ایجـاد اعتمـاد 

میـان مـردم و حاکمیـت اسـت. 
تحـوالت اخیـر از جملـه التهابـات بـازار ارز را می تـوان از منظر 
تغییر گفتمـان اقتصادی در سـال 1368 بررسـی کـرد؛ چراکه 
در این سـال گفتمان اقتصـادی از عدالت اجتماعـی به حمایت 
از سـرمایه تغییر نگـرش داد. همچنین در ادامه ایـن دگرگونی، 
جهت گیری سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی نیز تغییـر و در پی 
آن فرهنـگ جدیـدی شـکل گرفـت کـه امـروز نیـز شـاهد آن 
هسـتیم. این فرهنگ آشکارا به سـمت نوعی سـلطه فردگرایانه 
مبتـذل سـوق یافـت کـه بایـد مـورد بازخوانـی قـرار گیـرد. 
مهمتریـن نشـانه ایـن تغییـر مسـیر، تهدیـد جدی اخـالق در 
جامعه اسـت. از این رو، رابطـه تنگاتنگی بین اقتصـاد و فرهنگ 
وجـود دارد و بـه جـرات می تـوان قربانی اصلـی این شـرایط را 
فرهنـگ نامیـد، در صورتی که شـعارهایی کـه داده می شـود با 
ایـن واقعیـت همخوانـی نـدارد. فرهنگ بـه معنـای بازنمایی یا 
معنابخشـی بـه پدیده ها اسـت. آنچـه که پـس از جنـگ اتفاق 
افتاد، تغییـر و ایجـاد معناهای جدید در کشـور بـود. مفاهیمی 
همچون کارایی، آزادسـازی، بـازار آزاد، رقابـت، مقررات زدایی، 
خصوصی سـازی و... سیاسـت هایی اسـت کـه پـس از جنگ در 
ایـران اجـرا شـد و گفتمـان جدیـدی را در جامعـه شـکل داد. 
بـا دامـن زدن بـه فرهنـگ فردگرایـی شـاهد تشـکیل چرخـه 
فرهنگـی بودیم کـه در این چرخـه تولید بـر الگوهـای مصرفی 
تاثیر می گـذارد و تاثیـر می پذیـرد. در رابطه الگو هـای مصرفی 

و سیسـتم انتظام بخـش نیـز همین ارتبـاط صادق اسـت. 
نتیجه این تغییر گفتمان، شـکل گیری روند فرسـایش سـرمایه 
اجتماعـی بود که بـه دو شـکل رابطه مـردم با مـردم و مـردم با 
دولت صـورت گرفت. بـا ورود گفتمان جدید، عدالـت اجتماعی 
از موضـوع خطبه هـای نمازجمعـه حـذف و جـای خـود را بـه 
مفاهیـم سـرمایه گرایانه داد. همچنیـن پـس از آن، ترویـج و 
تشـویق مصرف گرایـی و دنیاطلبی را بـه آن افزودنـد. در نتیجه 
فرهنگ جامعه آسـیب دیـد. از طرف دیگـر، سـاختار اقتصادی 
کشـور، یـک سـاختار سـرمایه داری رفاقتـی اسـت، بـه معنای 
اینکـه برخی حاکمـان می تواننـد فرصت هایی را برای دوسـتان 
و هم پالکـی سیاسـی خـود فراهـم کننـد کـه از نظـر اقتصادی 
قرن هـا زمـان الزم اسـت تـا افـراد بـه ایـن فرصت هـا دسـت 
پیـدا کننـد. اقتصـاد رفاقتـی ویژگی هایی ماننـد توزیـع منابع 

بحران زایی تغییر گفتمان اقتصادی 
حسین راغفر

پژوهشگر حوزه فقر و 
نابرابری
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خصوصی سـازی توسـط مسـئوالن کشـور شـاهد افزایـش 
نابرابری هـا در جامعـه بودیـم. نابرابری هـا موجـب فروپاشـی 
ارزش هـای جامعـه می شـوند. همچنین بـر تمامـی پدیده های 
اقتصادی مانند تعیین نـرخ ارز تاثیرگذار هسـتند. این در حالی 
اسـت که اصلی ترین چالش بیشـتر اندیشـمندان بـزرگ جهان 
بخصوص در این چنـد قرن اخیر، پاسـخگویی بـه نابرابری بوده 
اسـت. یکی از مسـیرهای اصلی ایجاد نابرابـری را می توان خود 
نظام تصمیم گیری کشـور نامیـد. سیسـتم تصمیم گیری متهم 
اصلی رشـد نابرابری در 35 سـال اخیر ایران اسـت. این مهم در 
سـال های اخیر تشـدید شـد که در پی آن شـاهد سـتایش بازار 
آزاد و رد اقتصـاد دولتـی و یـا توهـم رشـد بی انتهـا در جامعـه 
هسـتیم. صرف نظـر از اینکه چـه دولتی بر سـرکار می آیـد، این 
سیاسـت ها دنبال می شـود. برای مثال شـیوه اجـرای  اصل 44 
قانون اساسـی کشـور که یکی از اصلی تریـن عوامـل نابرابری و 
زمینه سـاز اتالف سـپرده های مـردم و منابع طبیعـی در بخش 
معدن بـود، علـت اصلـی ادامه ایـن سیاسـت ها و منافـع برخی 
صاحبان قدرت اسـت. همچنین در این قانون، امـکان واگذاری 
بانک ها و معـادن به بخـش خصوصی فراهم شـد. نحـوه اجرای 
اصـل 44 قانـون اساسـی ایـن امـکان را فراهـم کـرد کـه 
فرصت هـای بی بدیلـی در اختیار گروه هـای خاصی قـرار گیرد. 
ورود نیروهـای خصولتـی بـه اقتصـاد را می تـوان در راسـتای 
همین تغییر گفتمان اقتصادی کشـور دانسـت که موجب رشـد 
سـی  ا ی م س ا ـ ظ ی ن گ بی اعتمـادی در جامعـه و فرسـود
کشورمی شـود. تـا مدامـی کـه ایـن نهادهـا از اقتصـاد خـارج 

نشوند، امکان بازسازی اقتصاد منتفی خواهد بود.

ما پدیده هـا را می توانیـم از دو منظر 

وگانگیری نظام  گر
تصمیم گیری کشور

داخلـی و بین المللـی بنگریـم. بـه 
عنـوان نمونـه در التهابات اخیـر بازار 
ارز، فسـاد در بخشـی از سیسـتم 
تصمیم گیـری کشـور نقـش کانونی 
داشـت و منابـع مـردم در معـرض 
غارت نظـام بانکـی و افراد خاصـی قرار گرفـت. یکـی از مفاهیم 
مهـم این شـرایط کـه توسـط رابرت مرتـون ارائـه شـد، مفهوم 
خـود برآورد کننـده یـا پیشـگویی های خودبـرآورد اسـت. این 
مفهـوم بـه نظـام تبلیغاتی اطالق می شـود کـه مفاهیـم غلط را 
تبدیـل بـه باورهـای ذهنـی جامعـه می کند. بـه عنـوان نمونه، 
تبلیغاتـی کـه بـر نـرخ ارز 5 هـزار تومانـی تاکیـد می کـرد در 
شـکل دهی انتظـارات عمومـی جامعه موثـر بـود. بنابراین یکی 
پدیـده  انتظـارات،  بـه  شکل بخشـی  اصلـی  عوامـل  از 
پیشـگویی های خودبرآوردکننـده اسـت. آنچـه کـه در ابتـدای 

سـال 1397 شـاهد آن بودیـم، موجب شـد همه اقشـار جامعه 
احسـاس التهـاب کننـد. افزایـش قیمـت ارز موجـب افزایـش 
قیمـت کاالهای مصرفـی و زمینه سـاز شـورش نـان در طبقات 
فرودسـت می شـود. همچنیـن در کاهـش پس اندازهـای طبقه 
متوسـط نیـز اثرگـذار خواهـد بـود. وقتـی افـراد جامعـه، نزول 
ارزش پس اندازهـا را احسـاس  کننـد، بـر اسـاس یـک واکنـش 
منطقـی سـعی در تبدیـل آن بـا دارایی هـای دیگـر ماننـد ارز 
دارنـد. نظـام تصمیم گیـری کشـور قـادر بـه حـل مشـکالت 
نخواهد بـود؛ چراکه خود مسـئول بروز این مشـکالت اسـت. از 
طرف دیگـر، ما با یـک جامعـه اتمی روبه رو هسـتیم کـه منافع 
اجتماعـی در آن بی معنا شـده و هرکـس به فکـر منافع خویش 

است. 
باید بـه ایـن نکته نیـز توجـه کرد کـه دولت هـا معمـوال قربانی 
تصمیمات اشـتباه دولـت قبلی می شـوند. برای نمونـه می توان 
به پـروژه مسـکن مهر که توسـط دولـت نهـم و دهم اجرا شـد، 
اشـاره کرد کـه در نتیجـه ده هـا هـزار میلیـارد تومان خـرج بر 
دسـت دولـت یازدهـم گذاشـت. ایـن در حالـی اسـت کـه این 
سیاسـت ها مـدام تکـرار شـده اسـت. بـه عنـوان مثالـی دیگر، 
سیاسـت اشـتباه ایجـاد 7 کارخانـه ذوب آهـن در خراسـان 
رضـوی در مناطـق کم آب کـه در حـال حاضـر 20 درصـد آنها 
کار می کننـد، یـک نمونـه دیگـر اسـت ایـن پـروژه در قبـل از 
دولـت نهـم در دسـتور کار قـرار گرفـت کـه شـاهد هـدر رفتن 
منافـع کشـور در کویـر بودیـم. ایـن در حالـی اسـت کـه نظام 
تصمیم گیـری کشـور مـدام از نبـود منابـع کافـی دم  می زنـد.

 بـا وجـود بحران هـای مالـی کـه دولـت دوازدهـم درگیـر آن 
اسـت، تنهـا در سـال 1396 تـا 1392 نزدیـک بـه 20 هـزار 
میلیـارد تومـان صـرف ایجـاد کارخانـه فـوالد شـد کـه البتـه 
بدنـه کارشناسـی دولـت بـا ایـن طـرح مخالـف بـود. ایـن 
تصمیم گیری هـای اشـتباه، موجب می شـود این ایـده در ذهن 
نگارنـده ایجـاد شـود کـه در بخشـی از  سیسـتم تصمیم گیری 

کشـور عناصـر غیـر معتمـد وجـود دارد.
چنـد مـاه قبـل طرحـی در مجلـس بـه تصویـب رسـید کـه به 
دنبـال آن آب از دریـای عمـان بـه کارخانه هـای فـوالد انتقـال 
یابدکـه به نظـر می رسـد مافیـای آب  به طـور غیر مسـتقیم در 

تصویـب ایـن طـرح تاثیرگـذار بوده اسـت. 

کارکـرد بخشـی از نظـام بانکـی 
نظام بانکی 

به مثابه غده 
سرطانی

کشـور مانند غده سـرطانی است؛ 
شـرایط  ایـن  در  چراکـه 
اقتصـادی20 هزار میلیـارد تومان 
از اعتبـارات بانـک مرکـزی صرف 

تخصیص نامطلوب
با وجود بحران های مالی که دولت 
دوازدهم درگیر آن است، تنها در 
ســال 1396 تا 1392 نزدیک به 
20 هــزار میلیارد تومــان صرف 
ایجاد کارخانه فوالد شــد که البته 
بدنه کارشناسی دولت با این طرح 

مخالف بود

بحران زایی تغییر گفتمان اقتصادی 
راغفر معتقد است جهت گیری اقتصادی کشور به سمت 

یک نظام سرمایه داری رفاقتی، دلیل اصلی بحران ارزی اخیر است 
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تخلفـات بانک هـا و موسسـات شـد کـه ایـن پـول از جیب 
مـردم پرداخـت می شـود. این همـان اتفاقـی اسـت که در 
اقتصـاد آمریـکا افتـاد و موجـب اعتراضـات زیـادی در آن 
کشـور شـد. دولت آمریـکا بالغ بـر 3 هـزار میلیـارد دالر به 
خاطـر چپـاول بانک هـای آمریکایـی از منابـع مـردم، از 
شـهروندان خود مالیات گرفـت و به بانک هـا پرداخت کرد. 
یکی از مشـکالت اساسـی کشـور طی 30 سـاله گذشـته را 
می تـوان حـل مسـاله در آن چارچوبـی کـه این بحـران به 
وجود آمـده، دانسـت. از ایـن رو، می خواهند مسـائل پولی 
را نیز با همین سـازوکار حـل کننـد. اگرچه بـه اعتقاد من، 

اقدام دولت در تک نرخی کردن دالر کار درستی بود. 
 باید دیـد برنـده و بازنـده اجـرای سیاسـت های اقتصـادی چه 
کسـانی هسـتند. برنده ها سیاسـت ها را جلو می برنـد و حمایت 
می کننـد. مـردم نیـز بـه صـورت ملمـوس مشـکالت را لمـس 
کـرده و نسـبت بـه نظـام تصمیم گیـری بی اعتمـاد می شـوند. 
بـا ایـن روش مدیریتـی نمی تـوان اعتمـاد عمومی را نسـبت به 
دولـت بازگرداند. از طـرف دیگر، اعتماد مردم نسـبت به رسـانه 
ملی سـلب شـده و گـوش مردم بـه سـمت رسـانه های خارجی 
اسـت. از ایـن رو، پیام هـای ترامـپ می توانـد نـرخ ارز را 10 یـا 
12 هـزار تومـان افزایش دهـد یا اینکـه بـه گفته جـان بولتون 
این التهابـات ناشـی از تاثیـرات سیاسـت های دولـت آمریکا بر 
اقتصـاد ایران اسـت. در ایـن شـرایط بحرانی تمامی ما مسـئول 
هسـتیم که اقداماتـی را بـرای بازسـازی اعتماد عمومـی انجام 

دهیـم.

پـس از اجـرای سیاسـت های تعدیل 

 نئولیبرالیسم 
وپاشی و فر

سـاختاری در کشور و فسـاد و غارت 
اسـم  بـه  کـه  گسـترده ای 
خصوصی سـازی در ایران انجام شـد، 
شـاهد تضعیـف سـرمایه اجتماعـی 
بودیم. آنچـه که امـروز اتفـاق افتاده 

به خاطر فرسـایش سـرمایه اجتماعی اسـت. ادامه این روش به 
فروپاشـی سیاسـی کشـور منجـر خواهـد شـد؛ چراکـه نظـام 
تصمیم گیـری مـا مسـاله می آفرینـد و قادر بـه حل آن نیسـت. 
جامعـه ای کـه مـردم در آن سـهمی نداشـته باشـند جامعه ای 
اسـت کـه آدم هـا نسـبت بـه آن وفـادار نخواهنـد بـود. وقتـی 
آمـوزش و پرورش و بهداشـت خصوصی می شـود، درصد باالیی 
از جامعـه را دچـار چالـش می کند. نظـام تصمیم گیری مـا باید 
به این مسـائل رسـیدگی کند. در ایـن نظام آموزشـی یک گروه 
حاکمـان، وکال و نماینده هـای مجلـس و وزرای بعـدی را 
می سـازد و مابقی اگر شانسـی بیاورند در آینده مشـاغلی سـاده  
را انتخاب می کننـد از این رو، بایـد به مبارزه و اصـالح ادامه داد 

و این مهم با آگاهی بخشی میسر خواهد شد.
بـرای بازسـازی کشـور بـه اعتقـاد نگارنـده بایـد چنـد اقـدام 
ضروری صـورت گیـرد. اولیـن اقـدام عفـو عمومی اسـت. البته 
این اقدام شـامل کسـانی که دست شـان به خون مـردم و اموال 
عمومی آنها آلوده شـده، نمی شـود. اجـرای این طـرح می تواند 
بـه بازگشـت اعتماد مـردم کمک کنـد. البتـه بازگشـت اعتماد 
زمان بـر اسـت. همچنیـن اعتمـاد بـه همیـن سـادگی میسـر 
نخواهد شـد. اعتماد به سـرعت تخریب می شـود، اما به سختی 
می تـوان آن را سـاخت. اقـدام دومـی کـه بایـد انجـام شـود، 
بـاز کـردن فضـای گفت وگـوی عمومـی در جامعـه اسـت. اگر 
پدیده ای در جامعه شـکل می گیرد بایسـتی فضای گفت وگوی 
عمومـی در جامعه فراهم شـود. بایـد اعتماد و انسـجام عمومی 
بـه جامعـه بازگـردد. همچنیـن اقتصـاد کشـور باید بازسـازی 
شـود. نباید تنها به بـازار و مکانیسـم آن توجه کرد. بـرای ایجاد 
انسـجام اجتماعی باید به اصل اجتمـاع بازگردیم کـه الزمه آن 
توجه به سـرمایه اجتماعی و تقویت آن اسـت. در آخـر ذکر این 
نکتـه الزامی بـه نظر می رسـد کـه دولت بایـد سیاسـت هایی را 
در پیش گیـرد که به کاهـش نابرابـری اجتماعی منتهی شـود. 
همچنیـن باید بـه نهادهـای مدنـی توجه کـرد؛ چراکـه حافظ 

منافـع مردم هسـتند.

برنده و بازنده
باید دید برنــده و بازنده اجرای 
سیاســت های اقتصــادی چه 
کســانی هســتند. برنده هــا 
سیاســت ها را جلــو می برنــد 
و حمایت می کننــد. مردم نیز 
به صــورت ملموس مشــکالت 
را لمــس کــرده و نســبت به 
نظام تصمیم گیــری بی اعتماد 

می شوند
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به اعتبار اینکه مساله دفاع از تولید ملی از منظر مالحظات سطح 
توسعه یک مساله زیربنایی است که به  گونه ای بقا و بالندگی کشور 
و نیز کیفیت زندگی مردم و تمامیت ارضی کشــور به چگونگی 
دستیابی به یک فهم جمعی از مســاله تولید و چگونگی دفاع از 
آن برمی گردد، لذا پرداختن به این مســاله مهم به نظر می رسد. 
به امیدآنکه گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن آنها وجود 

داشته باشد.
اگر پذیرفته شود در یک ساخت توسعه  نیافته رانتی بحث از تولید 
صرفا و منحصرا از نگاه سطح توسعه معنادار خواهد بود آن موقع 
می توان درباره این مساله با جزییات بیشتر صحبت کرد که یک 
تولید توســعه گرا واجد یا متضمن چه ویژ گی هایی است و آنچه 
امروزه به نام تولید مطرح می شود چه نسبتی با آن دارد. به  طور 
مثال در کادر دانش توسعه هنگامی  که صحبت از تولید می شود 
منظور تولیدی است که مبتنی بر دستاوردهای جدید علمی و فنی 
باشد زیرا فقط از طریق آن تولید است که امکان برون رفت از فقر 
و عقب ماندگی پدید می آید. گزینــه رقیب در این زمینه، مفهوم 
تولید در چارچوب ساخت تولید معیشتی است. یعنی جایی که 
سهم دستاوردهای علمی و فنی جدید در خلق ارزش  افزوده بسیار 
ناچیز است. در چارچوب ساخت تولید معیشتی فعالیت تولیدی 
صورت می گیرد اما به اعتبار سه ویژگی مهمی که دارد به  هیچ وجه 
آن تولید، مضمون توسعه ای پیدا نمی کند. آن سه ویژگی شامل: 
اول اینکه در چارچوب ساخت تولید معیشتی فعالیت تولیدی یک 
فعالیت جانکاه و پرمشقت است، ویژگی دوم این است با وجود اینکه 
برای خلق ارزش افزوده از آن طریق مشقت زیادی کشیده می شود 
اما دستاورد و بازدهی آن بسیار اندک است و ویژگی سوم تولید 
معیشتی این اســت که امکان بهره گیری از دستاوردهای جدید 

علمی و فنی در آن بسیار ناچیز است.
در ربع اول قرن بیست و یکم وقتی صحبت از تولید می شود، منظور 
تولید صنعتی مدرن است. در اینجا تولید صنعتی مدرن متناسب با 
درک متعارف از صنعت نیست که تصور شود فعالیت صنعتی یک 
فعالیت انتزاعی است که در یک  گوشه ای به نام کارخانه و در زیر 
یک سقفی با یکسری استانداردها صورت می گیرد. در چارچوب 
درک توســعه گرا از مفهوم تولید، تولید صنعتی مدرن به  مثابه  
نظام حیات جمعی در نظر گرفته می شــود. لذا در آن کادر وقتی 

صحبت از کشاورزی می شود منظور تفکیک تولید کشاورزی در 
کادر معیشتی در برابر تولید کشاورزی صنعتی شده و مبتنی بر 

دستاوردهای جدید علمی و فنی است.
در دانش توسعه بحث های بسیار راهگشایی در این زمینه وجود 
دارد. در چارچوب این درک از تولیــد صنعتی مدرن می توان به 
آثار »فردریک لیپست« اشاره کرد که بیان می دارد اگر کسی بنیه 
تولید خود را از طریق صنعتی شدن ارتقا دهد، این ارتقا با استقالل 
ملی، تمامیت ارضی، وضعیت فرهنگ و کیفیت زندگی مردم پیوند 
دارد. در آنجا فردریک لیپست حتی بر این مساله تاکید می کند که 
حتی اگر قصد جنگجویی هم وجود داشته باشد، موفقیت در جنگ 
مبتنی بر این است که سالح های موجود بر اساس استانداردهای 
تولید صنعتی مدرن تولید شده باشند، در غیر این صورت با تیر 
و کمان و گرز، رویارویی با رقبایی که بنیه تولیدی خود را متحول 
ســاخته  اند، وجود ندارد. وقتی اینگونه تصور شود دیده می شود 
که حتی اساســا موضوعیت پیدا کردن اندیشه توسعه به معنای 
رمزگشایی از چرایی پیشرفت گروهی از کشورها و عقب ماندگی 
گروهی دیگر از کشورها ریشه در این مساله دارد. لذا یکی از مراحل 
کلیدی برای برخورد با این مساله این است که تکلیف خود را از 
لحاظ مفهومی با این مساله روشن کرد. آیا هر فعالیتی که به هر 
شــکلی خلق ارزش افزوده می کند را می توان تولید نامید یا نه، 
منظور تولید توسعه گرا اســت؟ یعنی آن تولیدی که هم ارتقای 
کیفیت زندگی و هم همه کارکردهای اشاره  شده را ایجاد می کند.

تا آنجا که به دانش توســعه برمی گردد، در نیمه دوم دهه 1960 
یکی از مطرح ترین متفکران و استراتژیســت های توسعه به نام 
»شوماخر« کتابی نوشت که خیلی مورد توجه قرار گرفت به  طوری 
 که برخی از افراد اندیشه توسعه را پیش از نگارش کتاب »کوچک 
زیباست« و پس از نگارش آن کتاب از یکدیگر تفکیک می کنند. 
یکی از شاه بیت ها در آن اثر این است که شوماخر بیان داشته که 
اگر فرزندی میراثی از پدر خود به ارث برده باشد و سپس هیچ کار 
موثری انجام ندهد و بخشــی از آن دارایی های موروثی را جهت 
ساماندهی امور خویش به فروش رساند، آیا می توان گفت این فرد 
در حال تولید کردن است؟ اگر پاسخ منفی است، تمام کشورهای 
صادرکننده مواد خام باید از این توهم خارج شوند که این کاری 
که آنها انجام می دهند یک منبع تمام شدنی زیرزمینی را به فروش 

فرشاد مومنی

اقتصاددان
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منفرد صحبت می شود از منظر روش شناختی در سطح خرد، بحث 
می شود. از سوی دیگر، اگر به مردم گفته شود کاالی کم کیفیت تر 
و گران تر را به کاالی باکیفیت تر و ارزان تر ترجیح دهید، این یعنی 
دعوت آنها به غیرعقالنی رفتار کردن که به نوعی نقض غرض است. 
این مسئولیت دولت توسعه گرا است که باید آرایش نهادی را به 
 گونه ای سامان دهد که واحدهای سطح خرد با منطق های عقالنی 
ترجیح دهند که محصول داخلی را مصرف کنند. این مساله عینا 
مانند ماجرای المپ اضافی خاموش است که درباره بحران مصرف 
حامل های انرژی مطرح بوده و هست که آنجا هم همین خطا وجود 
داشت. به  طور مثال فرض کنید گزارش های متعدد ترازنامه انرژی 
کشور نشان داده که طی دو دهه گذشته تقریبا روزانه معادل یک 
 میلیون بشــکه نفت خام در فرایندهای تولید، انتقــال و توزیع 
حامل های انرژی اتالف منابع وجود داشته است. اگر همه خانوارها 
تمام سعی خود را به کار برند که بدون صرفه جویی مصرف کنند به 
 اندازه بی کفایتی ای که عرضه کننده انحصاری ناکارآمد حامل های 
انرژی در حال اتالف انرژی اســت، قادر به انجام این کار نیستند؛ 
بنابراین درست است که گفته  شود باید سازه های ذهنی مردم را 
برای اهداف توسعه گرا آماده کرد اما آنها اوال هدف شان در ماجرای 
دستکاری قیمت های کلیدی نسبتی با توســعه نداشت بلکه با 
ضدتوسعه نسبت داشت و با تشدید نابرابری های ناموجه و تشویق 
ناکارآمدی های تولیدکننده انحصاری ناکارآمد روبه رو شد و از طرف 
دیگر تمام وجــدان  دردها را معطوف به مردم می دانســتند، در 
حالی که مردم خود قربانی آن ساختار نهادی مشوق نابرابری های  
ناموجه و ناکارآمد بودند؛ بنابراین در مورد خود مفهوم حمایت از 

منظر سطح توسعه نیز نیاز به بحث های بسیار جدی است. 

با کمال تاســف به اعتبــار اقتضائات 

حمایت اسمی، 
حمایت حقیقی

جامعه ای که در آن اندیشه توسعه در 
غربت اســت و ســلطه غیرمتعارف 
کوته نگری، شتاب زدگی و بی اعتنایی 
به دستاوردهای علمی در فرایندهای 
تصمیم گیری و تخصیص منابع بیداد 
می کند، اگر خیلی بخواهند عنایتی به دانش توسعه داشته باشند، 
حمایت را در کادر تعرفه تعریف می کنند. در دانش توسعه گفته  
شده که یک حمایت اســمی و یک حمایت حقیقی وجود دارد. 
فلسفه وجودی حمایت اسمی فقط آزاد کردن زمان است. جایگاه 
تعرفه، آزاد نمودن زمان جهــت جبران پس افتادگی ها در زمینه 
تولید صنعتی مدرن است. حال بر حسب اینکه از آن زمان آزاد شده 
هر جامعه ای چگونه استفاده می کند، آن عنصر تعیین کننده است. 
در کشورهای در حال  توسعه به ویژه در کشورهای در حال  توسعه 
رانتی معموال دولت ها نسبت به حمایت های اسمی رغبت نشان 

رســانده و برای تقویت روحیه نام آن را یک رکن اساسی تولید 
ناخالص داخلی می گذارند! شوماخر بیان می کند تا زمانی که این 
کشورها از این شوخی صرف نظر نکنند و گستاخی فهم واقعیت را 
پیدا نکنند که این تولید نیست و از جیب خوردن است نمی توانند 
جایگاه صحیح خود را در دنیا پیدا کرده و دائما در این توهم مانده 
و اعمال غیرمتعارف و گاها شگفت انگیز و فاجعه ساز خواهند کرد.

از این زاویه هم نیاز به شفاف سازی وجود دارد، در باب اینکه رکن 
اصلی تولید ناخالص داخلی ایران به ویژه طی پنجاه  ســال اخیر 
فروش نفت خام بوده و این توهم از کانال های دیگر نیز در حال بسط 
دادن است. به  طور مثال با اینکه نام این کار را تولید گذاشته اند اما 
در حال افزایش به  هم ریختگی ها و پس افتادگی های این کشور 
است، لذا بر صادرات غیرنفتی تکیه شد. همچنین به اعتبار آنکه 
ساخت تولید معیشتی رکن اصلی فعالیت های تولیدی در ایران 
است مشاهده شد که صادرات غیرنفتی به سود ایران نبوده و اقالم 
عمده شامل پوست، روده، فرش، پسته و خاویار است. اینجا هم 
دوباره از نفت مدد گرفته و گفته شد که اگر اقالم مشتقات نفتی 
صادر شوند از این به بعد به آنها صادرات غیرنفتی گفته  می شود. 
این مساله ممکن است در یک دوره زمانی جهت تقویت روحیه 
دستاوردی داشته باشد اما جهت اداره جامعه و رقابت در یک دنیای 
متکی بر تولید صنعتی مدرن به  هیچ وجه کفایت نکرده و حتی 
می تواند موجب افزایش شــدت غیرمتعارف پس افتادگی ها و به 
 هم ریختگی ها در جامعه ایران شود. عینا ژرفکاوی متناظری درباره 
»حمایت« هم موضوعیت دارد. اگر درباره مفهوم حمایت هم کار 
الزم صورت نگیرد و به لحــاظ مفهومی و نظری دچار بالتکلیفی 
شود، راه برای برخورد فرصت طلبانه گشوده شده و در یک ساخت 
توسعه نیافته رانتی نیز که اساس بر عدم شفافیت است، طبیعتا 
بســتر برای برخوردهای فرصت طلبانه در این حیطه  هم بسیار 

فراهم می شود. 

بحث بر سر این است که درباره حمایت 

مخاطبان تولید 
ملی

از تولید داخلی تکلیف باید روشن باشد. 
وقتی گفته می شود حمایت، منظور 
حمایت توسعه گرا است. اینکه تصور 
شود در بحث حمایت از تولید ملی در 
سطح توســعه، مخاطب عامه مردم 
هســتند یک خطای راهبردی روش شــناختی است. مخاطب 
حمایت در چارچوب اندیشه توسعه در درجه اول دولت توسعه گرا، 
در درجه بعدی تولیدکننده ها و در آخرین مرحله مردم است که در 
این آخرین مرحله نیز ده ها تامل کوچک و بزرگ نهادی موجود 
است. متاسفانه االن در ایران به  گونه ای صحبت می شود که در این 
زمینه توپ در زمین مردم است. زمانی که راجع به رفتار انسان های 

جریان نئولیبرالی
 متاسفانه در جامعه ایران کسانی 
هســتند که اصل مداخله دولت و 
اصل برنامه ریزی را قبول نداشــته 
و تقریبا در تمــام برنامه ریزی های 
توســعه بعــد از انقــالب نقــش 

تعیین کننده داشته اند
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می دهند؛ چراکه برای آنها امکان کسب درآمد را فراهم می کند. 
دولت خواهان این است که مرتبا تعرفه ها را باال برد، نه به نیت اینکه 
به معنای دقیق و توسعه گرای ماجرا قصد حمایت از تولید ملی را 
داشته باشد بلکه اعتیاد به مفت و بی زحمت درآمد کسب کردن 
پیدا نموده و این مانند همان شوک درمانی ها که توهم کسب درآمد 
اســت و عمال هم هزینه های دولت، هم فساد و هم ناکارآمدی را 
بیشــتر می نمایــد و هم بــه اعتبار ضدانگیزشــی کــه درباره 
سرمایه گذاری های تولید دارد، پس افتادگی کشور را نیز افزایش 
می دهد. پس ماجرای تعرفه،  ماجرای آزاد کردن زمان است، برای 
اینکه فرصتی فراهم شود تا آن عقب افتادگی های تاریخی در زمینه 
تولید صنعتی مدرن جبران شود. حال اگر دولتی این زمان را آزاد 
نمود و هیچ کدام از آن سرمایه گذاری های توسعه گرا که منجر به 
ارتقای بنیه تولید ملی شود را انجام ندهد که معموال کشورهای در 
حال  توسعه عموما و رانتی ها اصال انگیزه ای ندارند که مسئولیتی 
در زمینه حمایت های حقیقی انجام دهند حتی موجب بدنامی 
تعرفه نیز شده و ذیل عنوان تعرفه اصل اساسی حمایت گرایی نیز 
بدنام می شود. اگر از منظر سطح تحول توسعه به تاریخ تحوالت دنیا 
نگریسته شود، گزارش ها نشان داده که تا به امروز حتی یک کشور 
موفق وجود نداشته مگر اینکه دورانی از حمایت گرایی جدی را با 

مضمون توسعه گرا در دستور کار قرار داده باشد.
در چارچوب مناســبات رانتی به اعتبار اینکه علم در فرایندهای 
تخصصی فصل الخطاب نیست، فهم نظری بایسته نیز جایگاهی 
ندارد، لذا اگر دقت شود در هیچ یک از اسناد برنامه  و بودجه کشور 
تدوین کنندگان آن هرگز از پایه نظری بحث خود حرفی نمی زنند، 
کما اینکه درباره یک تعریف شفاف و عملیاتی از مفاهیم کلیدی 
نیز طفره می روند. در غیاب یک فهم روشــمند نظری آشفتگی 
و هرج ومرج فکری پیش می آید، به ایــن معنا که هر چیزی را به 
هم می توان نســبت داد و رابطه هر چیزی را با هم می توان منکر 
شــد. اگر دقت کنیم در همین مدت کوتاهی که از مطرح کردن 
این ایده می گذرد به عدد کسانی که در این زمینه حرف زده اند، 
حرف های متفاوت و بعضا متناقض مطرح  شده و هر کسی منافع 
و برداشت های خویش را جلو می برد؛ صرف نظر از اینکه معیار علم 
در اینجا چیست و چه بیان می دارد. به روایت کارشناسان قدیمی 
سازمان برنامه  و بودجه تنها حرف »و« بین دو کلمه برنامه  و بودجه 
واقعیت دارد. به  منظور خروج از این شــرایط و حرکت به معنای 
دقیق کلمه، به سمت یک برنامه  و بودجه که ما را به سمت توسعه 
می برد آن  وقت در آن شرایط می توان تقاضای یک مطالعه جدی 
ملی صورت داد درباره اینکه در این آشفتگی نظری که به ویژه طی 
سه دهه گذشته در ایران حاکم بوده و به سمت بازارگرایی حرکت 
کرده و هیچ کدام از کسانی که مســئولیت های جدی عملی در 
این زمینه داشته اند در حال حاضر مسئولیت نمی پذیرند و تمام 

آزموده هایی هم که بارها و بارها در معرض آزمون قرارگرفته و خطا 
بودن آنها آشکار شده را دوباره ادامه داده ولی با وجود این همچنان 
اگر گفته شود که این وضعیت کنونی اقتصادی ایران و وضعیت 
کنونی مسائل توسعه در ایران میراث یک برخورد کاریکاتوری، 
ترجمه ای و مضحک به نام بازارگرایی در ایران است، کسی در این 

زمینه مسئولیتی بر عهده نمی گیرد.

در طی بحران 2008 متفکران بزرگ 

شکست بازارگرایی
کشورهای صنعتی که بازارگرا بودند، 
ده ها کتاب نوشتند و اظهار داشتند که 
درماندگی هــای بــازار و مســاله 
تنظیم گری را دســت کم گرفته و به 
مسائل سطح توســعه از نظر پایش و 
پیشبرد به شکل جدی توجه نکرد ه اند لذا با بحران مواجه  شده اند. 
سپس طیف نئوکالسیک های وطنی ده ها مقاله نوشتند که آن 
بحران نیز به مداخله های دولت مربوط می شده و هیچ نسبتی به 
مناســبات بازاری ندارد. در مورد کشــورهای در حال  توسعه، 
کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یک تکنولوژی 
را در سطح جهانی آموزش دادند و به این طیف فکری اظهار داشتند 
مسئولیت هر فاجعه ای که در اثر اجرای این بازارگرایی کاریکاتوری 
ایجاد شــد را به عهده نگیرید. در کتاب »اقتصاد ایران در دوران 
تعدیل ساختاری« از یکی از برجسته ترین کارشناسان بانک جهانی 
نام آورده شد که در اتاق خویش تابلویی بزرگ نصب  کرده و در آن 
خطاب به کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گفته 
بود اگر رهنمودهای بازارگرایانه شما در کشورهای در حال  توسعه 
به فاجعه منجر شد و با واقعیت های آن جوامع تناسبی نشان نداد 
این مشکل پیش آمده را متوجه آن رویکرد نکنید و بیان کنید که 
واقعیت های شما اشکال داشته که خود را با تئوری ما منطبق نکرده 
است. این همان کاری است که متاسفانه در جامعه ایران  هم شد و 
کسانی هستند که اصل مداخله دولت و اصل برنامه ریزی را قبول 
نداشته و تقریبا در تمام برنامه ریزی های توسعه بعد از انقالب نقش 
تعیین کننده داشــته اند و اکنون  که آثار آن کارهای زیانبارشان 
معلوم شده مسئولیت را به عهده نمی گیرند. بحث بر سر این است 
که اگر مساله ســر جای خود قرار گیرد مساله فهم نظری بسیار 
تعیین کننده است. متفکران بزرگی در استاندارد »داگالس نورث« 
پیدا می شوند که بیان می دارند اگر اقتصادی به آن مفهومی که 
اینجا مطرح  شــده بخواهد توان مقاومتش افزایش یابد گام اول 
اصالح سازه های ذهنی است. تعبیر این است که عنصر گوهری در 
افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی، قدرت انعطاف برای نشان دادن 
واکنش های مساعد و به  موقع در برابر تغییرات است. این سوال 
مطرح می شود که آیا با اندیشه های جزم اندیش می توان انتظار 

 وضعیت کنونی اقتصادی ایران و 
وضعیت کنونی مسائل توسعه در 
ایران میراث یک برخورد کاریکاتوری، 
ترجمه ای به نام بازارگرایی در ایران 
است
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گوناگون این فرصت تاریخی را نیز با همــکاری تمام عیار دولت 
گرامی و مجلس گرامی تر از دست داد.

درک مفهومی و پایه نظری با منطق توسعه ای در زمینه دفاع از 
تولید ملی نیاز به بحث جدی درباره ابعاد اهمیت تولید به  مثابه  نظام 
حیات جمعی است. اگر تولید در جامعه ای شکل گیرد زیربنای 
اصلی آن سطوحی از امنیت حقوق مالکیت است؛ بنابراین حمایت 
از تولید در باالترین سطح به حکومت برمی گردد که حقوق مالکیت 
را چگونه تعریف، تضمین و اجرا نماید و اگر هر نوع سهل انگاری 
در این زمینه اتفاق افتاد امکان ندارد که تولید صنعتی مدرن در 
کشوری به شکل ریشه دار شکل یابد. پس از طریق حقوق مالکیت 
تولید به ساخت سیاسی مربوط می شود، از طریق اینکه اگر مردم 
تصوری از عادالنه بودن مناســبات موجود نداشته باشند نسبت 
به حقوق مالکیت برخورد توسعه گرا نخواهند کرد؛ بنابراین آنجا 
می توان به ساخت اجتماعی و اینکه اگر مردم درک شان از مناسبات 
حاکم درکی مبتنی بر مناســبات دارای حد نصابــی از عدالت 
نباشــد، آنها نیز مالکیت ها را به رسمیت نشناخته و به هر نحوی 
به آن اعتراض خواهند کرد. حال می توان وارد جزییات مناسبات 
اقتصادی اجتماعی ایران شد و مشاهده کرد که مردم و حکومت 
چه اندازه در این زمینه در پاسداشت حقوق مالکیت جدی هستند. 
گفته  شده تصمیم گیری درباره تولید صنعتی مدرن نسبتی وسیع 
باکیفیت دانایی در جامعه دارد، لــذا از اینجا به فرهنگ مربوط 
می گردد. در دانش توسعه هنگامی  که راجع به دانایی توسعه گرا 
صحبت می شود از زبان برخی از برجسته ترین متفکران شنیده 
 شده که بیان می دارند اگر کل ذخیره دانایی بشر را یک پیکره واحد 
در نظر گرفت که واجد دو نوع دانایی است، شامل دانش آشکار و 
دانش ضمنی، مشاهده می شود که ســهم دانش ضمنی در کل 
ذخیره دانایی بشر حدود 90 درصد است. دانش ضمنی، دانشی 
است که در نهایت اقتصاد از طریق انجام دادن کار حاصل می شود. 
پس اگر یک نظام آموزشی موجود باشد که حافظه محور باشد و 
اعتنایی به ارتقای توانایی های آموزش گیرندگان نداشــته باشد، 
آنجا تولید صنعتی مدرن قادر به رشد نخواهد بود. سپس مساله 
حمایت که مطرح می شود در استاندارد آنگونه گفته  شده که تولید 
به  صورت ابتدا به  ساکن به  هیچ وجه قادر به رقابت با فعالیت های 
غیرمولد نیست. در آنجا توضیح داده می شــود تولید حداقل با 
10 گروه هزینه های متفاوت روبه رو است که فعالیت های داللی 
و ســوداگری و به  طور کلی غیرمولد یا اصال به  طورکلی فاقد آن 
هزینه ها یا در اندازه ای که تولید با آن هزینه ها روبه رو است فاقد آن 
هزینه ها هستند، لذا ابتدا به  ساکن اگر کسی قصد حمایت از تولید 
را دارد باید برنامه حمایت گرایی از تولید داشته باشد که در آنجا 
گام اولش افزایش هزینه فرصت مفت خوری است. گفته  شده اگر 
کسانی از طریقی بدون اینکه زیاد به دانایی نیاز داشته باشند، بدون 

داشت که اقتصاد قدرت باالیی داشته باشد که پاسخ آن  هم اکیدا 
منفی است. لذا اگر فرصتی برای گفت وگوهای ملی جدی فراهم 
می شد مثال راجع به مفهوم اقتصاد مقاومتی در آنجا باید این بحث 
مطرح می شد که اگر واقعا اقتصاد مقاومتی بحث مهمی است باید 
دیدگاه های جزم اندیش و متصلب با دیدگاه هایی که قادر به هم  آوا 
شدن با پویایی هایی عصر شتاب تاریخ هستند، جایگزین می شد. 
اینگونه نیست که به فرض تشریح اندیشه های دینی و علمی به 
 گونه ای باشد که تصلب و جزم اندیشی را ترویج کرده و تصور شود 
که یک قرارگاه مقاومتی تاسیس شود. آن موقع است که متوجه 
می شدند راه ارتقای توان مقاومت اقتصاد ملی نیست بلکه راه آن 
این است که در درجه اول به جای اینکه بازارگرایی های افراطی را 
در ســاحت علم و قاعده گذاری محور قرار داده که اساســش بر 
جزم اندیشی و تصلب و ایستایی است الزم است اندیشه هایی ترویج 

شوند که خود قادر به وفق با این پویایی ها باشند.

اگر واقعا کسی به دنبال مقاوم کردن 

مقدمات ساختاری 
تولید ملی

توان اقتصاد ملی و یا خواهان دفاع و 
حمایت از تولید ملی باشد در شرایطی 
که کشور با بحران حاد امنیت حقوق 
مالکیت روبه رو است، باید بیشترین 
مواخذه ها و توضیح خواهی ها از دستگاه 
قضا و طرز عمل آنها صورت گیرد. در هیچ جای دنیا تا زمانی که یک 
قوه قضایی با یک حداقل کیفیتی که با منطق هزینه مبادله نیز 
قابلیت ســنجش کمی دارد تا آنجا کار به ســامان نرسد امکان 
سروسامان دادن به کار اقتصاد میســر نیست. با کمال تاسف در 
مناسبات رانتی ایران تا مساله ای پیش می آید، خطاها را متوجه قوه 
مجریه می کنند در حالی که مسئولیت قوه قضاییه و قوه مقننه که 
قاعده بازی اقتصادی را تدوین و تصویب می کنند، اگر بیشــتر از 
نقش قوه مجریه نباشد کمتر نیست؛ اما متاسفانه شرایط به  گونه ای 
است که زیر سوال بردن قوه مجریه حداقل فعال کم هزینه تر از بقیه 
کارها بوده و امکان فرافکنی را بهتر مهیا می کند. در حالی که اگر به 
این مسائل به  صورت ملی نگریسته شود باید به  صورت سیستمی 
در این باره فکر کرده و باید این موضوع هم دانسته شود که در غیاب 
یک برنامه اصولی توســعه ای هم امکان حل وفصل هیچ مشکلی 
وجود ندارد. هر قدر که به دولت فعلی در این زمینه انتقاد شود در 
زمینه برخورد سهل انگارانه با تدوین برنامه میان مدت توسعه آن 
انتقادها وارد است؛ چراکه بر اساس قانون، مسئولیت تدوین برنامه 
میان مدت بــر عهده دولت و به  طور مشــخص و ویژه شــخص 
رییس جمهور است که او نیز از کانال سازمان برنامه  و بودجه این 
مسئولیت را دنبال می کند. کشــور در باالترین و بی سابقه ترین 
سطح نیازمند یک برنامه باکیفیت میان مدت بود که به دالیل و علل 

 عنصر گوهری در افزایش توان 
مقاومت اقتصاد ملی، قدرت 
انعطاف برای نشان دادن 
واکنش های مساعد و به  موقع 
در برابر تغییرات است
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اینکه متحمل ریسک زیادی باشند و بدون اینکه تالش زیادی کنند 
بتوانند درآمدهای غیرعادی کسب کنند در آن جامعه محال است 
گرایش تولیدی گرایش مسلط شود و اگر از این زاویه نگریسته شود 
می توان به چند صد سال قبل به ماجرای تداوم توسعه نیافتگی در 
ایران بازگشت. در این باره می توان کتاب »تاریخ اقتصادی ایران« از 
»چارلز عیسوی« را مطالعه کرد. نویسنده در آنجا اشاره می کند که 
ساختار نهادی ایران به طرز سیستمی مشوق داللی است و تا زمانی 
که وضعیت اینگونه است امکان توســعه به تعبیر امروزی وجود 
ندارد. الزم به ذکر است این متفکر اواسط قرن نوزدهم را گزارش 
می دهد. در نیمه دوم قرن بیستم حدود سال های 1337-1338 
گروه مهندســان مشــاور  هاروارد که به ایران آمدند چهار کتاب 
نوشتند که تا پایان دوره پهلوی هیچ یک از آن کتاب ها که هرکدام 
از آنها یک ذخیره دانایی بسیار ارزشمند است، اصال کسی جرات 
ترجمه و انتشارشان را پیدا نکرد. در دوران جمهوری اسالمی نیز 
خیلی طول کشید این جرات آرام آرام پیدا تا کارهای آنها ترجمه 
شود. در یکی از آن کتاب ها با نام تامین مالی صنعتی در ایران، با 
اینکه درباره اواخر دهه 1330 صحبت می شود، باز در آنجا گفته 
می شود که محال اســت تولید صنعتی مدرن در ایران ریشه دار 
شود. در آنجا دو دلیل ذکر می شود. آنها بیان داشتند در بازدیدی 
که از ایران داشتند مشاهده کردند که از طریق سوداگری در مورد 
زمین و مسکن و از طریق سوداگری بر روی پول که شیوه بسیار 
محترم رباخواری است، می توان درآمدهای سرشار و بدون زحمت 
و کم ریسکی به دست آورد. آنها اظهار داشتند تا زمانی که اوضاع 
اینگونه باشــد امکان ندارد تولید ملی شکل گیرد. پس حمایت 
کلیدی اولی برای حرکت به  سوی تولید توسعه گرا این است که 
هزینه فرصت مفت خوری باال رود تــا افراد نتوانند از این طرق به 

درآمدهای سرشار برسند.
عنصر گوهری دوم در این زمینه، طراحی یک برنامه ملی مبارزه با 
فساد است. او به این نکته اشاره کرد که برنامه های مبارزه  انفعالی 
و پسینی با فساد به  هیچ وجه اثر بازدارندگی اجتماعی نداشته و 

هزینه فرصت ارتکاب فساد را افزایش نمی دهد. فقط برنامه های 
مبتنی بر پیشگیری می توانند از عهده این کار برآیند. از روزی که 
دولت دکتر روحانی سرکار آمد حداقل در 10 سخنرانی عمومی و 
همایش های مختلف بر این مساله تاکید و شواهد تجربی، تاریخی، 
ایرانی را هم ذکر کرده و بیان شد که اگر به  طور مثال 4 تا 5 کانال 
مشخص است که اگر آنها بسته شوند، بیش از دوسوم زمینه های 
بروز فساد در ایران منتفی می شود. متاسفانه اراده و اهتمامی در 
هیچ یک از عناصر و اجزای ساختار قدرت دیده نمی شود. چطور 
می شود برای واردات خودرو می شود طرح آورد ولی برای برنامه 
ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری چرا چنین اهتمامی وجود 
ندارد؟ منطق طراحی برنامه های ملی مبارزه با فساد نیز همین است 
که اگر از طریق فاسد بتوان به سهولت درآمدهای سرشار دست  
یافت دیگر کسی انگیزه ای به  صورت سیستمی برای حرکت به 
سمت تولید نخواهد داشت. پس از انجام این کارها نوبت به طراحی 
یک برنامه  توســعه گرای حمایت های خاص از تولید است که در 
خود همان برنامه ده ها مولفه وجود دارد که به آنها باید به  صورت 

یک  به  یک رسیدگی کرد.

اگر کسی بخواهد ایده ای پیدا کند راجع 

راهی که دیگران 
پیمودند

به اینکه رمز موفقیت کوشش هایی که 
در یک  گوشه از دنیا در این زمینه موفق 
شــده و یــک کوشــش هایی موفق 
نمی شــوند، کتاب »صنعتی شدن و 
توسعه« اثر »تام هیوویت« )انتشارات 
دانشگاه عالمه طباطبایی( را مطالعه کند. در این کتاب اشاره  شده 
مساله جذب سرمایه خارجی و تجهیز پس اندازها و تمام  کارهایی 
که در بحث های کالسیک رشد مطرح می شود، همگی منوط و 
موکول به این است که قبال آن حمایت های ریشه ای درباره امنیت 
حقوق مالکیت، درباره مهار مفت خوری، درباره کنترل فساد و از 
این قبیل انجام  شده باشد. در این کتاب بیان شده که به  طور مثال 

کسری بانک ها
بر اساس آمارهای سال 1395 یک 
شــکاف 500 هزار میلیارد تومانی 
موجود است. بدین معنا که سیستم 
بانکی ایران میزان تســهیالتی که 
داده 500 هزار میلیارد تومان کمتر 
از سپرده هایی اســت که از مردم 

گرفته است
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سوداگری بر روی ارزهای خارجی را نیز خشک کرد. برای بقای 
تولید صنعتی مدرن و بالندگی آن باید توان رقابت داشت. سپس 
برای اینکه توان رقابت وجود داشته باشد نیاز است که هزینه های 
تبدیل را بررسی کرد. تمام این قاعده گذاری هایی که در ایران 
صورت می گیرد وجه همتش این است که هزینه های تبدیل و 
هزینه های مبادله را برای تولیدکننده ها کاهش یا افزایش دهد. 
به  طور مثال فرض شود اکنون گزارش هایی در اختیار است که 
نشان می دهد برای تولیدکننده ایرانی هزینه تامین سرمایه در 
گردش به  طور متوســط 10 برابر میانگین جهانی است. یعنی 
در ایران به  جای تشویق تولیدکننده های داخلی کسانی را که 
به تجارت پول مشغول هستند، تشویق می کنند. بحث بر سر 
این اســت دولت که منظور حکومت است، هر وقت به تنگنای 
مالی برخورد می کند، قیمت های کلیدی را دستکاری می کند. 
به عنوان مثال، نهاده انرژی به  عنوان طیفی که با نام حامل های 
انرژی شناخته می شوند در فاصله ســال های 1389 تا 1393 
این حامل های انرژی برای تولیدکنندگان داخلی بین 23 تا 4 
برابر قیمت اش افزایش  یافته اســت. برخی از افراد مرتکب این 
شیرین کاری ها شده، بعد بیان می کنند که در ایران تورم ایجاد 
شده و چون این تورم ایجاد شــده قیمت حامل ها را باال برده، 
دوباره نــرخ ارز را باال برده و به همین منــوال در این دور باطل 
توســعه نیافتگی مردم را می چرخانند و زمانی هم که کار گره 
می خورد، هیچ کس مسئولیت قبول نمی کند و همه مشکالت را 

ناگزیر به استکبار جهانی ربط و نسبت می دهند.
در زمینه  واکاوی هزینه های تبدیل در ایران، کارشناســان در 
دفتر پژوهش های اقتصادی و توسعه اتاق مشهد به ویژه مهندس 
بحرینیان بررســی های بسیار ارزشــمندی انجام داده اند که 
در صورت آماده شــدن نهایی این تحقیقات وضعیت ایران در 
این زمینه تا حدی روشن خواهد شــد. مهندس بحرینیان و 
همکاران شان اوضاع  و احوال ایران را از زاویه تعداد تعطیلی ها 
و مقایسه میزان تعطیلی هایی که برای بنگاه های تولیدی ایران 
وجود داشته با کشورهای دیگر مقایسه کرده  و یافته های بسیار 

یکی از مطرح ترین و موفق ترین کشورها در این زمینه کره جنوبی 
است. آنها اولین کاری که انجام دادند این بود که مجراهای غیرمولد 
را برای بهره مند شدن بستند. بعد از آن به صنعت مدرن پرداخته و 
برای توسعه اش برنامه ریزی کردند چراکه تا آن کار انجام  نشده 
باشد هرچه در این زمینه هزینه شود بی فایده خواهد بود. در صفحه 
407 این کتاب بیان می دارد که دولت کره جنوبی در ســال های 
اولیه دهه 1960 مجراهای سوداگری و برخوردهای سوداگرانه از 
تجارت بر روی مســتغالت را هم در بخش شهری هم در بخش 
روستایی به  صورت یکپارچه و مبتنی بر برنامه بست. کار دوم آنها 
این بود که بانک ها را ملی کرده تا راه بر روی سوداگری بر روی پول 
بسته و انگیزه های کوته نگرانه انباشت غیرعادی ثروت و دارایی از 
طریق تجارت پول مسدود شود. گام سوم به تعبیر تام هیوویت این 
بود که فرصت های مناسب برای به دست آوردن سودهای فراوان 

از طریق تجارت نیز بسته شد.
اکنون یکسری مطالعات وجود دارد بخصوص بر روی تجارت 
خارجی ایران که نشان می دهد چقدر منفذ برای رانت و فساد 
وجود دارد. یک محقق مطالعه ای انجام داده و داده های آماری 
کشــورهای طرف تجارت ایران را با داده هــای گمرک ایران 
مقایسه کرده بود. محاسبات این محقق برای یک دوره 10  ساله 
نشان داده بود که 400 هزار میلیارد تومان سوءاستفاده و رانت 
فقط از این طریق به  دست  آمده است. پس وقتی می گوید باید 
فرصت های به دست آوردن سودهای غیرعادی از طریق تجارت 
را بست بدین معناست که اینگونه نباشد که اسم یک وارداتی 
را قاچاق گذاشته که اندازه های بسیار هیوالیی دارد و اگر یک 
افرادی در ســاخت قدرت با همدیگر هماهنگی نکرده باشند 
امکان ندارد که این چنین اندازه ها و حجم های هیوالیی را بشود 
وارد کرد. یعنی باید تمام این حساب  و کتاب ها شفاف و روشن 
باشد و ماجرای حمایت از تولید مستلزم این دقت های پیشینی 
است تا بعدها راجع به توسعه فناورانه ذهن خود را درگیر کرد. 
آخرین نکته ای که تام هیوویت تحت نام اقدامات پیشینی عنوان 
می کند این است که بیان داشته دولت کره جنوبی ریشه های 

نابرابری اعطای تسهیالت
6 درصد ســپرده گذاران )بســیار 
قدرتمندها و بســیار ثروتمندها( 
بالغ  بر 90 درصد تســهیالت اعطا 
شــده توســط بانک ها را دریافت 
کردنــد در حالی کــه 50 درصد 
خانوارهــای ایرانــی در این دوره 
حتی یک بار هم قادر به اســتفاده 

از تسهیالت بانکی نبوده اند
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تکان دهنده ای را مطرح کردند. به  طور مثال در گزارش آنها بیان  
شده که تعداد تعطیلی های رســمی ایران به  غیر از تعطیالت 
آخر هفته 25 روز است که این  یکی از باالترین ها در تمام دنیا 
محسوب می شود. اکنون یک سازه ذهنی شگفت انگیزی وجود 
دارد که هر کس قصد تقدیر از هر مساله ای دارد با تعطیل کردن 
قصد انجام آن را دارد، چون اندیشــه توسعه جایگاه بایسته ای 
ندارد. از نظر دینی مگر خداوند در قــرآن نفرموده که عزت به 
 صورت انحصاری به خداوند، رســولش و مومنــان تعلق دارد. 
آن افراد اظهار می کنند که این تعطیالت جهت عدم اغتشاش 
عزت در دنیا کم است و باید بیشــتر تالش کرد اما این افراد به 
 گونه ای رفتار می کنند که انگار تعــداد تعطیالت در ایران کم 
بوده و مرتبا کاندیداهای جدید برای تعطیلی اضافه می شوند. 
در این گزارش تعطیلی  کشــورهای دیگر را نیز آورده اند. مثال 
ترکیه و آلمان تعطیالت رسمی شان بین 13 تا 7 روز، آمریکا، 
ویتنام، سنگاپور و امارات 10 روز، چین و فرانسه 11 روز است. 
به عبارتی کشورهایی که به  طور مثال بیش از 100 سال است 
از مرحله تولید انبوه عبور کرده اند با مســاله تعطیلی اینگونه 
برخورد کرده اند و در ایران به این منوال برخورد می شود. یا در 
جای دیگری از این گزارش مرخصی ساالنه با حقوق کارکنان 
را نیز مقایسه کرده اند که در این زمینه نیز ایران حائز رتبه اول 
است. هنگامی که این مساله با کشورهایی که جهش های بزرگ 
داشته اند مانند چین مقایسه شــده این مرخصی ها برحسب 
شرایط خاص بین 10 تا 5 روز است. سپس میانگین ساعات کار 
در سال را نیز قیاس کرده اند که این بررسی ها نشان داد در ایران 
نیاز به بازنگری جدی و بنیادی در تمام زمینه ها وجود دارد؛ اگر 

به معنای واقعی کلمه هدف حمایت از تولید باشد.
در ایران عالوه بر هزینه های تبدیل و مبادله پدیده قابل  اعتنای 
دیگری به نام هزینه های نااطمینانی طبق بررسی های مهندس 
بحرینیان نیز وجود دارد. در گزارش ها، او نوسانات بسیار شدید در 
عرصه سیاستگذاری و تمایل افراطی به دستکاری های افراطی در 
قیمت های کلیدی و ماجراهای دیگری مانند تمایالت تنش زایانه 
توسط برخی دولت ها در عرصه سیاست خارجی و سیاست  های 
تورم زا و از این قبیل را نیز مقایسه کرده که واقعا تکان دهنده بود 
و نشان دهنده این است که اگر خواسته شود حمایت از تولید به 
شیوه ای که متاسفانه بیشتر شعاری و مراسمی و نمادین است، 
صورت گیرد، آینده به  گونه ای دیگر رقم خواهد خورد ولی اگر رویه 
تغییر پیدا کند و به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید در دستور 
کار قرار گیرد باید فرصت های جدی و نوینی باز شــود و اینگونه 
نباشد که دست باال را در به تسخیر درآوردن تریبون ها و رسانه ها 
کسانی داشته باشند که تمایالت رانتی دارند که متاسفانه در ایران 

به طرز حیرت انگیزی اوضاع اینگونه است.

به گفتــه مهندس بحرینیــان، برای 

نابرابری، اصل 
اساسی بازدارنده

حمایت اصولی از تولید در شــرایط 
کنونی ایران با اینکه کل سیستم به یک 
بازآرایی ســاختاری نیازمند است اما 
هیچ عنصری به  انــدازه نابرابری های 
ناموجــه و آن ســاختار نهــادی 
استمراربخش به این نابرابری ها در مغایرت کامل با بایسته های 
حمایت از تولید نیست. او جهت یادآوری و ارائه ایده بیان داشت در 
تمام سخنانی که از مشاور اقتصادی رییس جمهور تا رییس سازمان 
برنامه  و بودجه و سایرین شنیده  شده هیچ  یک از این افراد این بحث 
را مطرح نکردند که چرا در شــرایطی که ایران با بی سابقه ترین 
سطوح تاریخی تجربه  شده رشد نقدینگی روبه رو است، حادترین 
مشکل تولیدکنندگان ایرانی کمبود نقدینگی است. متاسفانه این 
افراد به این مساله هیچ اشاره ای نداشتند. تمام گزارش هایی که 
مرکز پژوهش های مجلس تا به  حال در مورد فضای کســب وکار 
منتشر کرده ویژگی مشترک همه آنها این است که بیان کردند 
حادترین بحــران تولیدکنندگان ایرانــی در کوتاه مدت بحران 
دستیابی به سرمایه در گردش است که اگر به آن دست یابند قیمت 

آن به  طور متوسط 10 برابر میانگین جهانی است.
طبق گزارش های بانک مرکزی، نزدیک به ســه دهه گذشته که 
ایران به  صورت شکسته و بســته در حال تجربه تغییر ساختاری 
است، در این دوره 6 درصد ســپرده گذاران )بسیار قدرتمندها و 
بسیار ثروتمندها( بالغ  بر 90 درصد تسهیالت اعطا شده توسط 
بانک ها را دریافت کردند در حالی که 50 درصد خانوارهای ایرانی 
در این دوره حتی یک بار هم قادر به اســتفاده از تسهیالت بانکی 
نبوده اند. بر اساس گزارش ها معلوم شد که به  طور مثال رشد ارزش 
 افزوده واسطه گری های مالی در سال 1354 نسبت به سال 1353 
حدود 75 درصد بوده در حالی که ایشان بیان کردند که آخرین 
داده که توانسته اند به دست آورند مربوطه به 1395 است که رشد 
ارزش  افزوده واسطه گری های مالی در سال 1395 نسبت به سال 
قبل حدود 41 درصد بوده است. این تنها مربوط به مبادالتی است 
که در بازار رسمی اتفاق می افتد که به  طور واضح توضیح دهنده 
نظام پاداش دهی اســت. طی ســال های 1395 تا 1365 حجم 
اشتغال واسطه گری های مالی در ایران حدود 5 برابر شد در حالی 
 که در همین دوره حجم اشــتغال مربوط بــه خدمات عمومی و 
اجتماعی تقریبا بدون تغییر است. این مساله بیان کننده این است 
که پاداش ها به چه سمت هایی می رود و از چه سمت هایی فاصله 

می گیرد.
برآوردها نشــان داده اگر بر روی نابرابر های ناموجه تمرکز شود 
آن موقع می توان بسیاری از مســائل حیاتی دیگر را شناسایی 
کرد. طی 4 تا 5 ســال اخیر حدود 7 بار مسئوالن کشور دعوت 

نابرابری اعطای تسهیالت
6 درصد ســپرده گذاران )بســیار 
قدرتمندها و بســیار ثروتمندها( 
بالغ  بر 90 درصد تســهیالت اعطا 
شــده توســط بانک ها را دریافت 
کردنــد در حالی کــه 50 درصد 
خانوارهــای ایرانــی در این دوره 
حتی یک بار هم قادر به اســتفاده 

از تسهیالت بانکی نبوده اند

حمایت اصولی از 
تولید در شرایط 
کنونی ایران به یک 
بازآرایی ساختاری 
نیازمند است
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مساله بســیار حیاتی که از این زاویه مطرح می شود این است در 
دورانی که ایران مشمول شدیدترین تحریم ها بوده هرگز واردات 
کاالهای لوکس و تجمالتی محدودیت و مانعی نداشــته اســت. 
فهم این مسائل بسیار سخت نیســت بلکه مهم فهم نظری است 
که حکمت کارهای آنها را فهمیده و آسیب پذیری های خویش را 
با یک منطق نظری بتوان ریشه یابی دقیق کرد. در دانش توسعه 
بر این مساله تاکید شده که مهار تمایالت مصرفی لجام گسیخته 
و غیرمعطوف به نیازهای اساسی یکی از مهمترین پیش نیازهای 
حمایت از تولید ملی اســت. اگر اکنون به شرایط ایران دقت شود 
نابرابری های ناموجه بسیار عمیق که در ایران اوضاع فاجعه آمیزی 
پیدا کرده سبب شده تا حدود زیادی فقرا قادر به خرید محصول 
داخلی نبوده و اغنیا نیز تمایلی به خرید محصول داخلی ندارند. 
اینگونه است که مشاهده می شــود با وجود اینکه ایران در حال 
تجربه یکی از عمیق ترین تجربه های تاریخی رکود خود اســت 
اما بخش قابل  اعتنایی از همین میزان اندک تولید موجود نیز به 

فروش نمی رسد.
اصل ایده حمایت از تولید ملی، ایده ای نجات بخش اســت. اگر 
قرار باشد منطق توســعه و منطق علمی را کنار گذاشته و بیشتر 
به کارهای نمایشی و شعاری بسنده کرد به  واقع از یک ایده بسیار 
درست، بد دفاع شده و اثرات تخریبی بد دفاع کردن از خوب حمله 
کردن خیلی بیشتر است. باید به تمام اجزای ساختار قدرت تذکر 
مشفقانه داد که اگر مســئول همه کارها قوه مجریه دانسته شود 
کافی نیست و گرهی از مشکالت کشور حل نمی کند، ضمن اینکه 
چنانچه قوه مجریه دلخوش به این باشد که تنها انتقادها متوجه 
این قوه است و کوتاهی ها، ســهل انگاری ها و نقص های ریشه ای 
فاجعه آمیزی که درون مجموعه مدیریت اقتصادی کشور وجود 

دارد را نادیده بگیرد، آن  هم نقض قرض است.

افراطی ترین اقتصاددان های بازار به این 

حمایت از دستمزد 
کارگران

قائل هستند که به نیروی کار به  اندازه 
حداقل معیشــت باید دستمزد تعلق 
گیرد. آنچه اکنون مشاهده می شود از 
سرآغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران 

به مطالعه گزارش تحلیلی رویترز بالفاصله بعد از نهایی شــدن 
توافق برجام شــده اند. این گزارش برنامه راهبردی 1+5 درباره 
ایران را مطرح کرده است. این گروه نیز دل بسته اند به اینکه این 
مناسبات به  شدت نابرابرساز برای آنها این فرصت را فراهم می کند 
تا تظاهر به همکاری و مشارکت با ایران کرده بدون اینکه گرهی 
از توسعه ایران باز کنند. زمانی که اوباما ماجرای توافق را خواست 
بیان کند عنوان کرد که این توافق نه بر اساس حسن تفاهم که 
بر اساس راستی آزمایی بنا شده است و به  صراحت به گروه 5+1 
اعالم کرد که شــما با ایران کار بلندمدت تولیدی انجام ندهید. 
بعد بالفاصله تحلیل 15 نوامبر 2015 رویترز انتشــار یافت که 
متکی بر کاری گروهی و پژوهشی بود. در این گزارش آمده است 
درست است گفته  شده راستی  آزمایی و نمی توان به  طور جدی 
با ایران وارد کار شد، اما باید تظاهر به این کار کرد. راه حل تظاهر 
 به این کار این است: در ایران یک جمعیت 3 میلیون نفری که به 
ســوپر ریچ )super rich( از آنها تعبیر شــده بود، یعنی بسیار 
ثروتمند وجود دارد که اشــتهایی ســیری ناپذیر برای مصرف 
کاالهای لوکس تجمالتی دارند. ویژگی دوم این جمعیت این است 
که هیچ محدودیتی در زمینه قیمت کاالها ندارند، لذا آنها بیان 
داشتند اگر بنای مراوده با این جمعیت گذاشته شود هم تظاهر به 
همکاری با ایران شده و هم کاری در مسیری که خالف احتیاط 
باشد، انجام  نشده است. در تئوری های توسعه این بحث مطرح  شد 
که پیوندی تمام عیار بین وضعیت نابرابری های ناموجه و گرایش 

به واردات کاالهای لوکس و خارجی وجود دارد.
بحث کلیدی این است کسانی که بسیار ثروتمند هستند مهمترین 
ویژگی تقاضاهایی که دارند این اســت که آن تقاضاها ارز طلب 
است. از این بحث می توان به اقتصاد سیاسی اجتناب ناپذیر بازی 
دائمی با قیمت ارز نیز پی برد. نکته بسیار مهم دیگر این است وقتی  
که ساختار نهادی پشتیبان تولید نیست حتی خود تولید نیز به 
محملی برای توزیع رانت تبدیل می شود. یکی از انواع کارکرد  این 
محمل این است اگر به هر یک از رشته های فعالیت صنعتی دقت 
شود بایدهایی که اهتمام جدی تری به تعمیق ساخت داخلی دارند 
بحران داشته ولی آنهایی که ادای تولید درآورده و با ضریب باالیی 

مونتاژ می کنند، اوضاع  و احوال مالی بسیار بسامان تری دارند.

سلطه تاجران امالک
ســهمی که عاید صاحبان امالک 
مثــال در حیطه صنعت نســاجی 
می شود چیزی حدود 2 تا 3 برابر 
نیروی کار شــاغل در فعالیت های 

نساجی است
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تا به امروز مرتبا سهم حقوق و دستمزد در کاست ساختار بنگاه ها در 
حال کم شدن است. ماجرا این است که بازارگرایی را در ایران به راه 
انداختند که بیان کنند قیمت های نسبی تصحیح شود که نه تنها 
تصحیح  نشده بلکه غیرعادی ترین تخریب ها در قیمت های نسبی 
روی  داده و این تخریب هم یک تخریب گیج  و گنگ نیســت بلکه 
تخریبی است که دقیقا جهت گیری های خاص داشته، بدین معنا که 
بــرای غیرمولدها برخــورداری غیرعادی و برای عامــه مردم هم 
تنگناهای معیشتی حاد ایجاد کرده اســت. یکی از مسائل به رغم 
تالش های زیاد این اســت که از ابتدای روی کار آمدن دولت آقای 
روحانی تا به امروز دائما به آنها گفته  شده وقتی  که اقتصاد با بحران و 
با کج کارکردی سیســتمی روبه رو اســت، وصلــه و پینه کردن و 
دستکاری های جزیی نگر قادر به کمک کردن نیست. بحث این بود به 
 عنوان راه برون رفت از شرایط کنونی بسیار نگران کننده نیاز به یک 
بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی وجود دارد که بر محور اقتضائات 
بالندگی بخش های مولد و بقای فرودستان طراحی  شده باشد. در آن 
صورت می توان مشخص کرد که برای حقوق و دستمزد در هزینه های 
تولید چه چیزی در نظر گرفته  شده است. سهمی که عاید صاحبان 
امالک مثال در حیطه صنعت نساجی می شود چیزی حدود 2 تا 3 
برابر نیروی کار شاغل در فعالیت های نساجی است؛ یعنی تقریبا تمام 
تعادل هایی که یک سیستم را به سمت بقا و بالندگی می برد اکنون به 
 هم  ریخته و در این شرایط با دستکاری های جزیی نگر و رفوکارانه 

نمی توان مساله را حل وفصل کرد.

اساســا تاســیس بانک بــه معنای 

 بانک
خلق پول از هیچ

برخورداری از یک رانت عظیم و نامریی 
است به نام خلق پول از هیچ. بحث بر 
سر این است که اگر بخواهیم به سمت 
توســعه حرکت کنیم و این مجرا باز 
باشــد کــه یــک عــده بتواننــد 
برخورداری خیلی غیرعادی از این محل داشته باشند آن  وقت است 
که امکان ندارد تولید ریشه پیدا کند؛ بنابراین شیوه های مهار این 
رانت می تواند خیلی متفاوت باشــد ولی برآوردها و ارزیابی هایی 
وجود دارد که اگر رهبران ایران بعد از پیروزی انقالب اســالمی 
بانک ها را ملی نمی کردند در ماجرای جنگ، ایران دو ســال هم 
نمی توانست دوام بیاورد. جزییات فراوانی دارد راجع به اینکه اکنون 
وقتی اندازه سپرده های مردم در بانک ها را با اندازه تسهیالتی که 
بانک ها اعطا می کنند مقایسه شود. بر اساس آمارهای سال 1395 
یک شکاف 500 هزار میلیارد تومانی موجود است. بدین معنا که 
سیستم بانکی ایران میزان تسهیالتی که داده 500 هزار میلیارد 
تومان کمتر از سپرده هایی است که از مردم گرفته است. در واقع 
معنای آن این است که در یکسری مجاری که از دید سیستم اداره 

کشور پنهان اســت دارد کار می کند. گزارش بانک مرکزی بیان 
داشته که از این 500 هزار میلیارد تومان مقدار 400 هزار میلیارد 
تومان آن در اختیار بانک های خصوصی اســت. اگر به اســامی 
بانک های خصوصی دقت و کلیددار اصلی هر یک از آنها مشخص 
شود آن موقع معلوم خواهد شد که اینها چقدر خصوصی هستند!

یکی از استراتژی هایی که مانع از تحقق 

کثرت قوانین 
بی کیفیت

اقتصاد مقاومتی است، مطالبه تغییر در 
اقتصــاد بــدون تمهید بســتر برای 
شکل گیری تغییرات متناسب در ساحت 
فرهنگ، در ساحت سیاست و در اجتماع 
غیرممکن است؛ یک ابرانتزاعی به نام 
اقتصاد که از فرهنگ و سیاست و اجتماع جدا باشد که وجود ندارد. 
برخی از افراد انتظار دارند که مناسبات فرهنگی همین باشد، مناسبات 
سیاسی نیز همین باشد ســپس اقتصاد در خالء توان مقاومتی اش 
افزایش پیدا کند در حالی که چنین چیــزی وجود ندارد که یکی از 
خطاهای راهبردی این بود. یکی دیگر این بود که مسئولیت قوه مقننه 
و قضاییه اگر از قوه مجریه بیشتر نباشد کمتر هم نیست در حالی که 
هیچ بحثی هم نشد راجع به اینکه امنیت حقوق مالکیت و وضعیت  
هزینه های مبادله در ایران چگونه است و چگونه علیه توسعه ملی 
مانع تراشی می کند و نقش و مســئولیت قوه قضاییه در این زمینه 
چیست. یا در شرایط کج کارکردی سیستمی ساختار نهادی باید حتما 
شیوه قانونگذاری زیر ذره بین گذاشته شود که شیوه قاعده گذاری 
معلوم شود. یکی از معاونان مرکز پژوهش ها در طی یک سخنرانی 
ارزشمند بیان کرد که یکی از بزرگترین کانون های فساد و ناکارآمدی 
در ایران کثرت قوانین بی کیفیت یا کم کیفیت در حیطه های معین 
است، پس معلوم شد که شیوه قاعده گذاری هم یک شیوه نامتعارف 
اســت. به  طور مثال تا به  حال در کجای ایران بررسی  شده که زور 
اقتصادی خصولتی ها و عمومی های غیردولتی بیشتر یا کمتر از قوه 
مجریه است؟ چطور می شود که خواهان تغییر در اقتصاد هستید ولی 
از آنها مشارکت نگرفته و از آنها مسئولیت مطالبه نشود. مگر چنین 
چیزی امکان دارد. اگر دقت شود هرگز گفته نشد شفاف سازی شود 
که جایگاه هر کسی در این اقتصاد چیست و هر کس هم متناسب با 
سهم خویش مســئولیت به عهده گیرد، لذا برداشت این است که 
یکسری مسائل بدیهی اولیه است که به آنها توجه نمی شود. او ابراز 
داشت که تمام بحث های بیان  شده در این جلسه نیز می تواند در آن 
کادر قرار گیرد. مگر ارتقای توان مقاومت اقتصاد از مسیر ارتقای بنیه 
تولید نمی گذرد. در این باره راجع به حتی یکی از لوازم آن در طی این 
چند سال سخنی شنیده نمی شود، بنابراین تحت آن عنوان آمال و 
آرزوهای خویش را داریم بیان می کنیــم و تاکنون به یک برنامه به 

معنای دقیق کلمه تبدیل نشده است.

فقرای ناتوان، اغنیای فراری
 اگر اکنون به شرایط ایران دقت 
شود نابرابری های ناموجه بسیار 
عمیق سبب شده تا حدود زیادی 
فقرا قادر به خرید محصول داخلی 
نبوده و اغنیا نیز تمایلی به خرید 

محصول داخلی نداشته باشند

 وقتی  که اقتصاد با بحران و با 
کج کارکردی سیستمی روبه رو 
است، وصله و پینه کردن و 
دستکاری های جزیی نگر قادر به 
کمک کردن نیست
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در نظام سیاســتگذاری مــدرن، دارو به عنــوان یک نهاده 
استراتژیک شناخته می شود که فراهم بودن آن در زمان مورد 
نیاز با قیمت مناسب و دارا بودن استانداردهای بین المللی از 
منظر کارایی و اثربخشی نه تنها نشان دهنده عملکرد مطلوب 
نظام سالمت است بلکه یکی از شاخص های حکمرانی خوب 
نیز تلقی می گردد. همچنیــن در فرایند درمان، دارو در کنار 
تکنولوژی پزشکی، مکمل مجموعه فعالیت های تیم درمان 
جهت ارتقای سطح ســالمت جامعه به عنوان کارکرد نهایی 
نظام سالمت است. در کالمی دیگر، دارو و مکمل های دارویی، 
نهاده هایی بدون جانشین تلقی می گردند، لذا سیاست های 

این حوزه باید با نهایت دقت اتخاذ گردد.
صنعــت دارو در ایران در طی دهه های گذشــته در مســیر 
خودکفایی گام نهاده و هم اکنون بسیاری از داروهای مصرفی 
نظام سالمت در سطح کشور تولید می گردد، اما به رغم تمام 
تالش ها، در بخش های مرتبط با مواد موثر تشــکیل دهنده 
داروها، تکنولوژی تولید و داروهــای High-Tech نیازمند 
واردات است. این مســائل باعث گردیده بحث سیاستگذاری 
در مورد واردات دارویی، شــیوه و چگونگی اجرای آن محل 
مناقشه سیاستمداران و کارشناسان حوزه سالمت قرار گیرد.

برخی سیاستمداران عنوان می کنند که واردات دارو خصوصا 
اقالمی که نمونه مشابه داخلی دارند نه تنها باعث خروج ارز از 
کشور می گردد، بلکه با شعار سال 1397 یعنی سال حمایت 
از تولید کاالی ایرانی نیز منافات دارد. با انجام واردات و عدم 
حمایت از داروهای تولید داخــل وضعیت مالی کارخانجات 
تولید دارو در کشور ممکن است نامساعد گردد، درآمدهای 
مالیاتی وصولی، کاهش و در صورت تعدیل نیرو در آنها نرخ 
بیکاری افزایش یابد. همچنین تجربه ســال های اواخر دهه 
80 و اوایل دهه 90 شمسی نشــان داده در صورت وابستگی 
به واردات دارویــی مخصوصا با وضع تحریم ها علیه کشــور 
و نوســانات نرخ ارز تنظیم بازار دارویی کشــور به سهولت 
میســر نگردد و ســالمت جامعه به مخاطره بیفتد. از منظر 
سیاستگذاری عمومی هزینه های اجتماعی و تبعات سیاسی 

واردات دارو مورد توجه قرار گرفته است.
تفکر دیگری نیز در این حوزه وجود دارد که طرفداران آن ادعا 
می کنند داروهای تولید داخل به لحاظ کارایی و اثربخشــی 
توان رقابت با نمونه های مشــابه خارجی را ندارند، لذا خرید 
مطلق از تولیــدات داخلی باعث اتالف منابــع محدود نظام 
ســالمت می گردد و همچنین با مصرف آنها سطح سالمت 
بیماران بهبود نخواهد یافت. این طــرز تفکر نه تنها در میان 
بخشی از کارکنان حوزه سالمت شــایع است بلکه بسیاری 
از مردم جامعه نیز به این مســاله باور دارند و ترجیح شــان 

خرید داروهای وارداتی است. آنها اســتدالل می کنند که با 
مصرف داروهــای وارداتی با کارایی و اثربخشــی باال فرایند 
درمان بیماری ها در افراد با ســرماخوردگی ساده تا بیمارانی 
که اعمال جراحی سنگین انجام داده اند تسریع می گردد، در 
نتیجه، بیماران زودتر می تواننــد به آغوش خانواده یا محیط 
کار بازگردند و باعث کاهش هزینه های مستقیم )هزینه های 
مرتبط با اقامت در بیمارســتان و ...( و غیرمســتقیم فرایند 
درمان )روزهای غیبت از کار به واســطه بیماری، هزینه های 
غیرملموس ناشی از اضطراب و استرس وارده بر خانواده و...( 
گردند که منافع آن به کل جامعه باز می گردد و اثر نهایی آن 

افزایش سطح رفاه عمومی جامعه است. 
جهت جمع بندی به نظر می رسد در ارتباط با اقالمی که نمونه 
مشابه داخلی دارند منطقی اســت از واردات اجتناب گردد 
مگر اینکه کارایی و اثربخشــی آنها مــورد تردید قرار گرفته 
باشد. جهت بررســی اینگونه تردیدها تشکیل کارگروه هایی 
متشــکل از پزشــکان، انجمن های دارویی، اقتصاددانان و 
مدیران سالمت ضروری اســت تا با بهره گیری از روش های 
هزینه - اثربخشی بتوانند تصمیمات مبتنی بر شواهد با تاکید 
بر منافع ملی اتخاذ کنند. اگر اثربخشی داروهای داخلی تایید 
گردد منطقی است اجازه واردات داده نشود اما در مقابل اگر 
داروهای داخلی توان رقابت را نداشــته باشند ممنوع کردن 
مطلق واردات می تواند هزینه بر باشد، به این صورت که دارو 
از مبادی قاچاق وارد کشــور خواهد شد یا بازار سیاه تشکیل 
گردد که با منشا و کیفیت نامشخص دارو در آنها ممکن است 
سالمت مردم به مخاطره بیفتد. ذکر این نکته الزامی است که 
در فرایند مقایســه داروهای داخلی و وارداتی در نظر گرفتن 
فاکتورهای متعددی همچون نــوع دارو، بیماری هدف آن و 
سطح اثربخشــی داروی داخلی در مقایسه با داروی وارداتی 
الزامی است و به صورت منطق بله یا خیر نباید تصمیم گیری 
کرد. در ارتبــاط با گروه داروهای شــیمی درمانی با توجه به 
اینکه تولید آنها نیازمند دانش و تکنولوژی باال است، واردات 
اجتناب ناپذیر است اما جهت کنترل قدرت ارزبری این داروها 
تهیه گایدالین های درمانی با تاکید ویژه بر انجام تست های 
ژنتیک جهت تشخیص اینکه گیرنده دارو در بدن فرد بیمار 
وجود دارد یا خیر الزامی به نظر می رســد. همچنین جهت 
کاهش وابستگی در این حوزه، دولت، مجلس، وزارت سالمت 
و بخش خصوصی باید حمایت های فنی، مالی و تکنیکی خود 
را بر روی شرکت های دانش بنیان در حوزه دارو متمرکز کنند 
زیرا با توسعه دانش داروسازی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی 
 در ســطح کشــور امکان خودکفایــی در حــوزه داروهای

 High-Tech وجود دارد.

و و قبل از مرگ دار نوشدار

ستار مهربان

پژوهشگر حوزه سالمت

سیاست اجتماعی در زمینه واردات دارو به ما چه می گوید؟
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مجید ابراهیم پور

پژوهشگر مطالعات 
شهری

زیسـت تهیدسـتان شـهری در تمـام جوامـع همواره مسـاله 
اصلی سیاسـت های شـهری بوده اسـت. شـکل گیری صنایع 
در شـهرها در دوران پس از انقالب صنعتـی، جمعیت زیادی 
را از روسـتاها به شـهرها روانه کرد. تسـهیالت شهری موجود 
گنجایش اسـکان چنیـن جمعیتی را نداشـت و ایـن موضوع 
منجر به آسـیب های زیـادی نظیـر حاشیه نشـینی، آلودگی، 

فقر شـهری و نظایر آن شـد. 
در دوران پـس از جنـگ جهانی دوم، بـا رونـد صنعتی زدایی 
و شـکل گیری سـاختارهای نئولیبرالـی و جهانی شـدن 
آن، رونـد بازتولیـد تهیدسـتان شـهری بـه  دلیـل افزایـش 
نابرابـری در شـهرها شـدت گرفـت و در دهـه اخیر بـه دلیل 
مسـاله پناهنده ها و گسـترش تروریسـم، مسـاله تهیدستان 
شـهری از ابعـاد مختلـف، مهمتریـن موضـوع سیاسـت های 
شهری شـد. در ایران نیز زیسـت تهیدستان شـهری موضوع 
سیاسـت های شـهری بوده اسـت. اما رویکردها نسـبت به آن 
در حـدود 40 دهـه پـس از انقـالب بسـیار متحول شـده که 
این تحـول چیزی جـدا از تحـوالت روابـط و نیروهـای تولید 
فضای شـهری در ایران نیست. این یادداشـت در تالش است 
تا تفسـیری از بازنمود این تحوالت در سیاسـت های شـهری 

پـس از انقـالب ارائـه دهد.
هجوم تهیدسـتان شـهری به شـهرها به قبل از انقالب 57 در 
شـهرهای ایران بـر می گـردد. شهری شـدن و سیاسـت های 
مدرنیزاسـیون رشـد کردنـد. نظـام برنامه ریـزی کشـور نیـز 
عمومـا تهیدسـتان شـهری را در فرایندهـای توسـعه ای 
نادیده می گرفـت و به دنبـال حذف آنهـا بود. تا سـال 1359 
حـدود یـک میلیـون نفـر تهیدسـت در محـالت تهیدسـت 
تهـران سـاکن بـود )Bayat, 1997(. بیـات در کتـاب خود 
ادعـا می کنـد کـه در دوران انقـالب 57 تهیدسـتان شـهری 
به هیچ وجـه انقالبـی نبودنـد و تـا روزهـای آخـر انقـالب از 
آن دور بودنـد امـا مـوازی بـا انقـالب از طریق پیشـروی آرام 
در تـالش بـرای تثبیـت و ارتقـای وضعیـت زیسـت خـود 
بودنـد )Bayat, 1997(. چـه ایـن ادعـا را بپذیریـم، چـه 
نپذیریـم، نمی توانیم یارگیـری نیروهـای بعد از انقـالب را با 
ادعـای حمایت از تهیدسـتان شـهری انـکار کنیـم. بنابراین 
سیاست های شـهری سـال های اولیه پس از انقالب، حمایت 
از تسـخیر خانه هـای خالی و تـالش برای مشروعیت بخشـی 
بـه سـکونتگاه های بـه اصطـالح غیررسـمی بـود کـه هـم از 
طـرف نهادهایی ماننـد بنیاد مسـکن و هم از طـرف نیروهای 
رادیکال آن زمـان حمایت می شـد. همچنین در ایـن زمان و 
خصوصا در زمان جنـگ، نهادهای شـورایی از طرف حکومت 
حمایـت می شـد کـه از جملـه می تـوان شـورای محـالت، 

شـورای اسـکان گودنشـینان و تعاونی هـای مصـرف محلـی 
را نام بـرد. بنابرایـن در این دوره تهیدسـتان شـهری خود به  
عنـوان نیرویـی تاثیرگـذار در سیاسـت های شـهری بودند و 
زیست تهیدسـتان شـهری به  عنوان مسـاله ای سیاسی تلقی 
می شـد که نیروهـای قدرت سیاسـی، مشـروعیت خـود را از 

طریـق حمایـت از تهیدسـتان شـهری کسـب می کرد.
امـا از همـان سـال های اوایـل پـس از انقـالب، تهیدسـتان 
شـهری تبدیـل بـه مسـاله ای شـهری شـد و سیاسـت های 
شـهری مرتبـط بـا آن رویکـردی بـاال بـه پاییـن بـه خـود 
گرفت. بـه عبارت دیگـر، برای حکومت، تهیدسـتان شـهری 
نه بـه  عنـوان سـوژه ای کـه می توانـد در فرایند تولیـد فضای 
خـود نقش داشـته باشـد بلکـه بـه موضوعـی تبدیل شـدکه 
بـه  عنـوان یـک »مسـاله شـهری« می بایسـت از طریـق 
سیاسـت های شـهری آن  را »حـل« کـرد. در دهـه 1360، 
ایـن سیاسـت های شـهری در قالـب 5 سیاسـت اصلـی و در 
عیـن حـال متناقـض بـود کـه عبارتنـد از سـاخت محـدود 
مسـکن از طریـق بنیـاد مسـکن، محـدود کـردن مهاجـرت 
از روسـتاها بـه شـهر، رسـمیت بخشـیدن بـه بخش هـای از 
سـکونتگاه های غیررسـمی، تخریـب محـالت و »بردبـاری 

 .)1997,Bayat( »بالفعـل
در اوایـل دهـه 1370، مـوج بی سـابقه ای از نارضایتی هـا و 
اعتراضات تهیدسـتان شـهری و تغییـرات سـاختاری پس از 
جنـگ در حوزه هـای اقتصـادی و سیاسـی منجـر بـه تمرکز 
وزارت مسـکن و شهرسازی به مساله تهیدسـتان شهری شد. 
مداخله این نهاد در مسـاله تهیدسـتان شـهری به آن شکلی 
فضایـی بخشـید و ایـن وزارتخانه با تمرکز بر مسـاله مسـکن 
و برنامه ریـزی شـهری، موضـوع اصلـی را در طرد شـدن این 
اقشـار از فرایندهای توسعه شـهری آسیب شناسـی کرد و در 
ایـن دوره مصوبه ای به نام »مسـاله یابی در بافت های شـهری 
و سـاماندهی بافت های مسـاله دار« را بـه تصویب رسـاند که 
نتیجه آن سند »سـاماندهی و توانمندسازی سـکونتگاه های 
غیررسـمی« بود. این سـند بـه عنوان یـک برنامـه اجتماعی 
مترقی »ایجاد محیطـی قابلیت زا برای مشـارکت سـاکنان« 
و »تضمیـن حـق اقامـت و امنیـت در سـکونت بـه همـراه 
مسـئولیت پذیری مدنـی« را مـورد تاکیـد قرار می دهـد. این 
سـند توصیـه می کنـد نیـاز اقشـار کم درآمـد در برنامه های 
مسـکن و تامیـن خدمـات و زیر سـاخت های شـهری مـورد 
توجه قـرار گیرنـد و بخـش دولتیـ   عمومـی  با عرضـه زمین 
کافـی و در حـد توانایـی خانوارهـای کم درآمـد بـا امـکان 
سـاخت تدریجی و تراکم باال و کاربری مختلط از خانه سـازی 
ایـن گروه هـا حمایـت نماید و بـا ایجـاد صندوق هـای محلی 

موج اول
در اوایــل دهــه 1370، مــوج 
بی ســابقه ای از نارضایتی هــا و 
اعتراضات تهیدستان شهری و 
تغییرات ساختاری پس از جنگ 
در حوزه های اقتصادی و سیاسی 
منجر به تمرکز وزارت مسکن و 
شهرسازی به مساله تهیدستان 

شهری شد

تهیدستان شهری 
فرصت یا  تهدید

نــگــاهــی تــاریــخــی بــه مــســالــه مــســکــن تـهـیـدسـتــان شــهــری
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بـرای پرداخـت وام هـای کوچـک و ایجـاد امـکان پس انـداز 
بـرای مسـکن و اشـتغال و تخصیـص یارانـه بـه صندوق ها و 
بیمه وام هـای بانکی، گروه های غیر متشـکل شـغلی را از نظر 
تامین منابـع مالی یـاری کند )خاتـم، گفت وگو شـماره61(. 
پیگیری دولـت وقت اصالح طلـب و کمک های بانـک جهانی 
منجر به این شـد که این سـند در برخی از شـهرهای کشـور 

اجرایی شـود و تا نیمـه اول دهـه 1380 ادامـه یابد.
در نیمـه دوم دهـه 1380، پـس از فاجعـه زلزله بم در سـال 
1382، مسـاله تهیدسـتان شـهری بـا بـزرگ جلـوه دادن 
آسـیب پذیری بافت های قدیمـی در برابـر زلزله از مسـاله ای 
اجتماعی- فضایی به مسـاله ای صرفـا کالبدی تقلیـل داده و 
تمرکـز از بافت هـای حاشـیه ای بـه بافت های قدیمـی داخل 
شـهرها منتقل و بـا عنـوان »بافت فرسـوده«، سیاسـت های 
شـهری بـرای تهیدسـتان تدویـن شـد. در سـال 1384، در 
قانـون بودجه تسـهیالت ویژه ای بـرای سـازندگان خصوصی 
و عمومـی فعـال در بافت هـای »فرسـوده« در نظـر گرفتـه 
شـد )قانـون بودجـه، 1384(. امـا بـرای جلوگیری از فسـاد 
رانتـی در شـهرها ناشـی از تخصیـص ایـن تسـهیالت، نیـاز 
بود تا ابتـدا بافت های »فرسـوده« تعریـف شـود. بنابراین در 
سـال 1385، وزارت مسـکن و شهرسـازی )راه و شهرسـازی 
کنونـی( مصوبـه ای ابـالغ کـرد کـه در آن نحـوه تشـخیص 
بافت هـای »فرسـوده« تعییـن شـده بود. طبـق ایـن مصوبه 
سـه معیـار بـرای شناسـایی بافت هـای »فرسـوده« تعریـف 
شـد: ریزدانگی، عدم نفوذپذیری و ناپایـداری. چنانچه بلوک 
شـهری هـر سـه ایـن معیارهـا را دارا باشـد جـزو بافت هـای 
»فرسـوده« محسـوب می شـود. از معیارهـای تعریـف شـده 
دولـت بـرای بافت هـای »فرسـوده« می تـوان دریافـت کـه 
رویکرد دولت نسـبت بـه فرسـودگی نگاهـی صرفـا کالبدی 
بـوده اسـت. بنابرایـن دور از انتظـار نبـود کـه سیاسـت های 
متناسـب بـا ایـن رویکـرد را بـرای حـل مسـاله تهیدسـتان 
شـهری در دسـتور کار قرار دهد؛ یعنـی ایجاد و ارزان سـازی 
رانت از طریـق تراکم تشـویقی و تسـهیالت مالی. بـه عبارت 
دیگـر از نیمه دوم دهـه 1380، از طریق کاالیی سـازی زمین 
و مسـکن و ارزان کـردن رانت در محالت تهیدسـت شـهری، 
مسـئولیت اجتماعی دولت نسـبت به تهیدسـتان شـهری به 
امکانـی بـرای سـوداگری تبدیـل شـد. از ایـن به بعد مسـاله 
تهیدسـتان شـهری، به حاشـیه رانده شـد و بازنمود کالبدی 
آن یعنـی »بافت فرسـوده« به  عنـوان گفتمان غالـب درآمد. 
این تغییر، مسـیر سیاسـت های شـهری بـرای تهیدسـتان را 
بـا مسـیر کالن اقتصاد کشـور همراسـتا کـرد؛ یعنی شـهری 

شـدن رانـت و سـوداگری در حوزه مسـکن و مسـتغالت. 

پـس از روی کار آمـدن دولـت اعتدال گـرای روحانـی، بـازار 
مسـکن دچـار قفل شـدگی شـد و بخش اعظمـی از سـرمایه 
کشـور، در قالـب خانه هـای خالـی و مال هـای تجـاری 
نیمه کاره، از چرخه اقتصـاد بیرون افتاد. سیاسـت های دولت 
بـرای رونـق بازار مسـکن بـر افزایـش تسـهیالت مالـی برای 
مصرف کننده مسـکن بـود امـا به دلیل رشـد قیمت مسـکن 
این سیاسـت چندان تاثیری در بازار مسـکن نداشـت. در این 
دوران دولت درباره مسـاله تهیدسـتان شـهری از خود سلب 
مسـئولیت کـرد و از طریق باز کـردن فضا برای سـازمان های 
مردم نهاد، مسـاله تهیدسـتان شـهری را به آنها واگـذار کرده 
بـود. تمرکـز دولـت در موضـوع تهیدسـتان شـهری تنها آن 
بخشـی بود که بـا اقتصـاد فضایی کشـور گـره خورده اسـت 

یعنـی »بافت فرسـوده«. 
در سـال 93 سـند ملی راهبردی احیا، نوسـازی و بهسازی 
و توانمندسـازی بافت های ناکارآمد و »فرسـوده« شـهری 
به تصویب هیـات وزیران رسـید. مطابق این سـند رویکرد 
جدید بـه بافت هـای ناکارآمـد رویکـرد بازآفرینـی تعریف 
شـد و بـرای تحقـق آن »سـتاد ملـی و اسـتانی بازآفرینی 
پایـدار محله هـا و محدوده هـای هـدف برنامه هـای احیـا، 
بهسـازی و نوسـازی« تشـکیل شـد. به تبع این سـند، یک 
ماه بعـد، دولت مصوبـه ای را به تصویب رسـاند کـه مطابق 
آن 1/8 میلیـون واحـد تسـهیالت مسـکن و 260 هـزار 
تسـهیالت ودیعـه مسـکن موقـت تـا پایـان برنامه ششـم 
برای بافت هـای »فرسـوده« اختصـاص یافت. ایـن مصوبه 
حاکی از ادامـه رویکردهای گذشـته نسـبت بـه بافت های 
ناکارآمـد شـهری بـود؛ چراکـه به رغـم تغییـر رویکـرد به 
بازآفرینـی امـا سیاسـت ها و اقدامات هنـوز ادامـه رویکرد 
نوسـازی مسـکن در بافت های »فرسـوده« بود. دو ماه بعد، 
شـورایعالی شهرسـازی و معمـاری مصوبـه ای ابـالغ کـرد 
کـه طـی آن بـر ضـرورت تغییـر رویکـرد از فرسـودگی به 
ناکارآمدی و از نوسـازی به بازآفرینی تاکید شـد. بر اساس 
این مصوبه شـرکت عمران و بهسـازی شـهری موظف شد 
دسـتورالعمل جدیدی برای شناسـایی بافت های ناکارآمد 
تنظیـم نمایـد که ایـن مهـم تاکنون محقق نشـده اسـت.

در دولـت دوازدهـم، تمرکـز بـر رونق بازار مسـکن شـدت 
یافتـه اسـت. دولـت ایـن موضـوع را بـا یکـی کـردن »حل 
مشـکل بازار مسـکن« و »حـل مشـکل مسـکن« پیگیری 
می کنـد. التقـاط ایـن دو بـا هـم، چـه در برنامـه و چـه در 
گفتمـان رایـج و خبرهـا، سوء اسـتفاده از مسـاله کاهـش 
دسترسـی به مسـکن )کـه مسـکن را به مثابـه نیـاز دائمی 
بشـر بـه سـرپناه بـه مسـاله تبدیـل می کنـد( به نفـع حل 
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بحـران بـازار مسـکن )کـه مسـکن را کاالیـی بـرای سـود 
سـوداگرانه قلمـداد می کنـد( اسـت. بـه عبـارت دیگـر، در 
این دوران مسـاله تهیدسـتان شـهری به »فرصتـی« برای 
رونق بخشـیدن بـه بـازار مسـکن تبدیل شـد. طبـق گفته 
وزیر راه و شهرسـازی، حدود 11 میلیون نفر حاشیه نشـین 
وجـود دارد کـه بـا سـاکنان بافت هـای فرسـوده کـه در 
حـدود 8 میلیـون نفـر اسـت، 19 میلیـون نفـر »جمعیـت 
هدف« در ایـن دو حوزه را شـامل می شـود و برنامـه دولت 
دوازدهـم، جـای دادن ایـن 19 میلیـون نفـر در بافت های 
»فرسـوده« از طریـق نوسـازی آنها اسـت. به رغـم اینکه از 
سـال 93 تاکنـون، صحبـت از بازآفرینی شـهری می شـود 
ولـی هنـوز اسـاس سیاسـت های نوسـازی صرفا بـر تراکم 
تشـویقی و افزایـش رانـت زمین اسـتوار اسـت. تسـهیالت 
بانکـی با سـود 8 درصـد هم کـه در گزارش هـا بنا بـه گفته 
وزیـر راه و شهرسـازی برای »توانمندسـازی مالی سـاکنان 
محلی اسـت تـا بتوانند خانـه بهتری بـرای خود بسـازند«، 
در عمـل نـه مالـک بلکـه سـازنده آن  را تصاحـب می کند و 
سـود آن  را به جیب می زند؛ چراکه اساسـا مالک سـاکن در 
بافت هـای فرسـوده از هیچ لحاظ توانمند نشـده کـه بتواند 
خانـه خـود را خـود بسـازد و بـه ناچـار و از روی اسـتیصال 
مجبـور بـه واگـذاری ملـک خـود بـه سـازنده ای اسـت که 
تنهـا بـه دنبـال کسـب سـود سـوداگرانه از آن اسـت. وزیر 
محتـرم راه و شهرسـازی بـه  درسـتی حاشیه نشـینان را به  
عنوان جامعـه هدف بـرای خرید ایـن واحدهای مسـکونی 
انتخـاب کـرده؛ چراکـه تنهـا کسـانی که بـه ناچـار حاضر 
 بـه خریـد ایـن آپارتمان هـای بی کیفیـت می شـوند بـه  

حاشیه  رانده شـدگان شـهری هسـتند و ادامه این وضعیت 
نه تنهـا کمکی بـه بهبود شـرایط زیسـت در بافت فرسـوده 
نمی کنـد بلکه باعـث انباشـت فقر شـهری، کمبود بیشـتر 
خدمـات و افزایش تراکـم جمعیتی در این محـالت خواهد 
شـد و تنهـا برنـدگان آن بازیگرانـی هسـتند کـه به دنبـال 
سـود سـوداگرانه در بـازار مسـکن هسـتند. بنابرایـن بازی 
گرفتـن ایـن دو حـوزه تقاضـای مسـکن، نـه بـرای تامیـن 
مسـکن مناسـب برای زیسـت آنهـا بلکه بـرای رونـق دادن 
به بازار مسـکن و جبران خسـارت ناشـی از قفل شـدگی در 

بازار مسـکن اسـت.
گفتمان اخیـری هم کـه حتی از جانـب برخـی صاحبنظران 
در حـوزه شـهری دنبـال می شـود، بافـت »فرسـوده« را بـه  
عنـوان »فرصتـی« بـرای بازآفرینـی شـهری تلقـی می کند. 
ایـن موضوع مانند آن اسـت کـه »فقـر« را به  عنـوان فرصتی 
بـرای »عمـل خیـر« تلقـی کنیـم. ایـن گفتمـان نه تنهـا در 

تـالش اسـت تـا تهیدسـتان شـهری را از مسـاله بـه فرصت 
تبدیل کنـد بلکه از طریـق گمراه کـردن ذهن ها از مسـاله به 
راه حل باعـث انکار نابرابری فضایی و سـرکوب فضای زیسـت 
تهیدسـتان بـه نفـع گـروه منفعت جـوی جدیدی اسـت که 

دولـت آن را »توسـعه گران« معرفـی می کنـد.
سـخن پایانی اینکه، با بررسـی تاریخی رویکرد سیاست های 
شـهری نسـبت بـه تهیدسـتان از انقـالب بـه بعـد می تـوان 
دریافـت کـه تحـوالت بنیادیـن در سـاختارهای سیاسـی و 
اقتصـادی کشـور تاثیـر مسـتقیمی بـر آن داشـته اسـت. به  
گونه ای که تهیدسـتان شـهری از سـوژه هایی سیاست ورز در 
اوایل انقالب، به مسـاله ای فضایی-اجتماعـی در دهه 1370 
یعنـی دوران بازسـازی اقتصـادی و سیاسـی پـس از جنـگ 
تبدیل شـدند، اما چرخش اقتصاد سیاسـی کشـور به سـمت 
شـهری  شـدن رانت در دهه 1380 تا اوایل دهـه 1390، این 
مسـاله ای فضایی-اجتماعـی را به مسـاله ای کالبـدی تبدیل 
کـرد و از سـال 1390 تاکنـون، مسـاله کالبـدی بـه فرصتی 
بـرای بـه حرکـت درآوردن چـرخ اقتصـاد کشـور تبدیـل 
شـد. این تغییـر رویکردهـا نه تنهـا منجر بـه بهبـود وضعیت 
زیسـت تهیدسـتان شـهری نشـده بلکه آنها را بیـش از پیش 
از زیسـت اولیه خود نیز محـروم کرده اسـت. اینطـور به نظر 
می رسـد که سیاسـت های دولت جدید هم نه بهبود زیسـت 
تهیدسـتان شـهری بلکـه )سو(اسـتفاده از آنها بـرای جبران 
خسـارت های اقتصـادی اسـت. برنامـه دولـت بـرای بحرانی 
که بعضی اوقـات به عنـوان »بـازار مسـکن« و بعضـی اوقات 
بـه عنـوان »مسـکن« ذکـر می شـود، نـه بـرای حل مسـاله 
دسترسـی بـه مسـکن بـرای اقشـار کم درآمـد بلکه بـرای به 
رونـق انداختن بـازار سـوداگرانه مسـکن و جبران ضرر قشـر 
منفعت جـوی بـورژوازی مسـتغالت اسـت کـه جاه طلبـی 
سـوداگرانه آنها در دهه اخیـر که به نـام تامین مسـکن برای 
سـاکنان شـهری، بازار مسـکن را از مرحله حبـاب قیمتی به 
رکـود تورمـی و در نهایت بـه قفل شـدگی کشـاندند و بخش 
اعظمـی از سـرمایه کشـور را کـه می بایسـت بـرای رفـاه و 
عدالـت بیشـتر ایرانیـان سـرمایه گذاری می شـد را در چـاه 
بی پایـان سـوداگری مسـکن و مسـتغالت ریختنـد. ضـرر 
ایـن جاه طلبـی را در برنامه هـای دولـت دوازدهم قرار اسـت 
تهیدسـتان شـهری پرداخـت کننـد. کافی اسـت بـه تجربه 
کشـورهای همسـایه رجـوع کنیم تـا بتوانیـم نتایج اسـفبار 
چنین سیاسـت هایی را مشـاهده کنیم، در حالی  که بسیاری 
از کشـورها بـا اسـتفاده از قوانیـن حمایتـی و ارتقـای بـازار 
اجتماعی به جای بـازار آزاد نتایج بهتـری را در جهت کاهش 

فاصلـه طبقاتـی، فقـر و حاشیه نشـینی کسـب کرده انـد.

 تهیدستان شهری از سوژه ای 
سیاست ورز در اوایل انقالب به مساله ای 
فضایی-اجتماعی در دهه 1370 یعنی 
دوران بازسازی اقتصادی و سیاسی پس 
از جنگ تبدیل شد
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پروفسـور شـفر متخصـص حقـوق و اقتصـاد در دانشـگاه 
هامبورگ و برکلی اسـت. ایـن اقتصاددان که بـه گفته خودش 
مسـائل حقـوق را نیـز دنبـال می کنـد، در واقـع تخصـص اش 
تحلیـل اقتصـادی قانون اسـت. عالقه منـدی اصلی او مسـائل 
کشـورهای در حال  توسعه اسـت و بحث توسـعه اقتصادی در 
ایـن کشـورها را دنبـال می کنـد. شـفر در یکـی از کتاب های 
خـود بـا »رابـرت کوتـر«، بـا نـام »گـره سـلیمان« بـه بحـث 
رشـد اقتصادی و توسـعه پرداختـه و در این کتاب بـه اهمیت 
اعتمـاد در فراینـد توسـعه و رشـد می پـردازد. آنچـه در ادامه 
می آیـد، سـخنرانی پرفسـور شـفر اسـت کـه مـاه گذشـته به 
دعـوت موسسـه عالـی پژوهـش تامین اجتماعـی در سـازمان 

تامین اجتماعـی انجـام شـد. 
فقـر عمومـی وضعیت کلـی یک ملـت اسـت کـه در آن کلیت 
یـک جامعـه فقیـر بـه  حسـاب می آیـد و در نتیجـه اکثریـت 
افراد فقیـر هسـتند. این نـوع فقـر را تنها می تـوان بـا افزایش 
دسـتمزدها حـل کـرد. دسـتمزدها زمانـی افزایـش پیـدا 
می کننـد کـه درآمـد سـرانه افزایـش پیـدا کنـد کـه خـود 
در نتیجـه رشـد اقتصـادی اتفـاق می افتـد. امـا فقـر عمومـی 
تنها سـیمای فقر نیسـت و مـا انـواع فقـر در کشـورهای فقیر 
و غنـی داریـم. در اغلـب کشـورها حـدود 4 یـا 5 درصـد افراد 
جامعـه هیچ درآمـدی ندارنـد و کامال محـروم هسـتند، حتی 

در کشـورهای غنـی، امـا ایـن افـراد چگونـه گـذران زندگـی 
می کننـد و مـا چگونـه می توانیـم بـه آنهـا کمـک کنیـم. 
بخصـوص مـن می خواهـم بـه روشـی اشـاره کنـم کـه در 
کشـورهای اروپایی برای رفع این مشـکل در نظر گرفته شـده 
و از جملـه خصوصیـات دولت هـای رفـاه بـه  حسـاب می آید. 
می خواهـم اطالعاتـی در مـورد دولـت رفـاه در این کشـورها 
و نحوه عمـل آنهـا ارائه کنـم. منظـورم از دولـت رفـاه دیدگاه 
محـدود آن اسـت و نمی خواهـم در مـورد فعالیت هایـی مانند 
پوشـش بهداشـت، بیمه، بیمـه بیکاری و سـوانح و سـالمندی 
صحبت کنم و سـعی می کنـم که صرفـا در مورد فقـر عمومی 

و خـاص صحبـت کنـم. 

اگـر بـه تاریـخ نـگاه کنید، همیشـه 

فقر عمومی 
کشورها

بیـن  در  درآمـدی  تفاوت هـای 
ملت هـای مختلـف وجـود داشـته 
اسـت. یـک اقتصـاددان هلنـدی، 
اطالعاتـی را در این مـورد گردآوری 
کرده کـه بر اسـاس آن 2 هزار سـال 
قبـل، مصـر ثروتمندترین کشـور بـود. اگر بـه هزار سـال قبل 
برگردیـم، غنی تریـن شـهر دنیـا بغـداد بـود. در سـال 1200 
میالدی چیـن درآمد سـرانه اش 40 درصد بیش از غـرب اروپا 

هانس برند شفر

استاد حقوق 
و اقتصاد دانشگاه 

هامبورگ و رییس 
پیشین انجمن حقوق و 

اقتصاد اروپا

چگونه با سیاست رفاهی، فقر را در جامعه کاهش دهیم؟

دولت رفاه
دشمن فقر
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و 500 سـال قبـل ایتالیـا بـود. ایـن تفـاوت همیشـه وجـود 
داشـته، اما نسـبت غنی بـه فقیر یـک  به  دو بـوده اسـت. ما در 
کتاب خود »گـره سـلیمان« درآمد سـرانه را برای 10 کشـور 
غنی آن زمان گـردآوری کردیم. همـه آنها یـا در اروپای غربی 
بودنـد یـا در آمریـکای شـمالی و 10 مـورد از فقیرتریـن 
کشـورهای دنیـا، افغانسـتان، هاییتـی و برخی از کشـورهای 
آفریقایـی بودنـد. امـا در کل نسـبت اغنیـا بـه فقـرا در قـرن 
نوزدهم، سـه  به  یک و چهار به یـک بوده، اما از 200 سـال قبل 
دیگر هیچ وقت چهـار به یک نبوده اسـت. در گذشـته حداکثر 
اغنیا چهـار برابـر فقرا درآمد داشـتند. اگـر همین محاسـبه را 
برای سـال 2008 انجـام دهیم، درآمد سـرانه 10 کشـور غنی 
نسـبت بـه 10 کشـور فقیـر، دو به  یـک و حتـی چهـار به یک 
نیسـت، بلکه 60 تا 70 به یـک اسـت. در 200 سـال اخیر این 
نسـبت در بیـن کشـورهای غنـی و فقیـر بـه شـکل تصاعدی 
افزایـش پیدا کرده و کشـورهایی ماننـد چین، در حال رشـد و 

در حال پر کردن این شکاف هستند. 

دستمزد کارگران و رفع فقر
حال کمـی در مـورد دسـتمزد صحبت  کنیـم. ما آمـار دورانی 
طوالنـی را داریـم کـه بـه قـرن سـیزدهم در اروپـای غربـی 
بازمی گـردد کـه کلیسـاها شـروع بـه ثبـت اطالعات و رسـید 

دادن بـه کارگـران کردند. بـه همین دلیـل آمار دقیـق درآمد 
کارگران ایـن دوره را داریم. تا قـرن نوزدهم حدود 650 سـال 
مـا افزایـش زیـادی در دسـتمزد داشـتیم و در بعضـی مـوارد 
کمتـر می شـد و نوسـان داشـت، امـا به  صـورت یـک منحنی 
کلی در 650 سـال، دسـتمزدها تغییـرات زیادی نکـرد و ثابت 
بود. دسـتمزدها زمانی شـروع به افزایش کرد کـه تقریبا اوایل 
قرن نوزدهـم، حدود 200 سـال پیش بـود. حتـی در بعضی از 

کشـورها ایـن افزایـش در دوره اخیر بوده اسـت. 
حدود 200 سـال قبل ما شـاهد افزایش شـدید دسـتمزدها 
بودیـم کـه باعـث شـد بیشـتر افـراد از فقر خـارج شـوند. در 
کل، در دوره زمانـی سـال 1800 تـا بـه  حال، دسـتمزدهای 
واقعی در آمریـکا و اروپـای غربی افزایـش پیدا کـرد و حدود 
30 برابـر شـد. ایـن نشـان می دهد کـه بـرای رهایـی از فقر، 
رشـد اقتصادی و به  تبـع آن افزایش دسـتمزد اهمیت زیادی 
دارد. البتـه ایـن مغایـر بـا ایـن نظریـه اسـت کـه افـراد خود 
می تواننـد از فقر خـارج شـوند. من خـود عقیـده چندانی به 

ایـن نظریه نـدارم. 
هیـچ داده ای بـرای حمایـت از ایـن نظریـه وجـود نـدارد کـه 
خویش فرمایـی بتوانـد باعـث خـروج از فقـر شـود. سـهم این 
افـراد در صـورت غنـی شـدن کشـور، کاهـش پیـدا می کند. 
بـه دو دلیـل، بـا غنـی شـدن کشـور، افـراد، کشـاورزی را رها 
می کننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در کشـاورزی اکثـر افراد 
خویش فرمـا هسـتند و در کشـورهای فقیـر کـه نمی توانند از 
اقتصادهـای مقیاس اسـتفاده کنند، بـا بزرگتر شـدن اقتصاد، 
تعـداد کارگـران بیشـتر می شـود. بـرای نمونـه در ترکیـه بـه 
 عنـوان یـک کشـور در حـال  توسـعه، نسـبت خویش فرمایـی 
30 درصد اسـت، امـا در ایاالت  متحـده به  عنوان کشـور اصلی 
سـرمایه داری، این نسـبت فقط 6 درصد اسـت. با غنی شـدن 
کشـورها، تعداد افـراد در اسـتخدام افزایـش پیـدا می کند. در 
اینجا ایـن میـزان دسـتمزد آنها اسـت که فقیـر و غنـی بودن 

را تضمیـن می کنـد. 
حـاال می خواهیـم ببینیـم چـه عاملی باعث رشـد یک کشـور 
می شـود؟ درآمـد سـرانه در بعضـی از کشـورها بـه  صـورت 
مسـتمر افزایـش پیـدا می کنـد و در کشـورهای دیگـر ایـن 
اتفـاق نمی افتـد. اقتصاددان هـا، نظریه هـای مختلفـی در این 
زمینـه دارند. به  طـور خالصه بر اسـاس ایـن نظریه هـا، میزان 
پویایـی منابـع به ایـن معنا اسـت کـه نخسـت بایـد نیروهای 
کار را مجهز کنیـم. در دهـه 1950 به یـاد داریم کـه در اتحاد 
جماهیـر شـوروی نرخ رشـد زیـادی داشـتیم؛ چراکـه دولت، 
مردم را ناچار بـه کار می کرد تـا درآمد ملی افزایـش پیدا کند. 
به  این  ترتیـب میزان تولیـد را افزایـش می داد. پـس وقتی  که 

برای رهایی از فقر، 
رشد اقتصادی و 
به  تبع آن افزایش 
دستمزد اهمیت 
زیادی دارد
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سـرمایه بیشـتری در بخـش کار می گذاریـد، بهره وری شـما 
افزایش پیـدا می کند. این نظریه پیشـبرد منابع کاری اسـت. 
در حقیقـت نظریـه مرجـع موسسـاتی ماننـد بانـک جهانی، 
این نظریـه یـا در واقع تجهیـز منابع کار بـوده اسـت. اما حاال 
می دانیـم که بـا ایـن نظریـه پیشـبرد تجهیـز منابـع کار، به 
 نـدرت می توانیـم 30 درصد رشـد را توضیح دهیم، امـا 70 تا 

75 درصـد در ایـن قالب قابـل توجیه نیسـت. 

وکالی اقتصادی در دهه 80 به این 

 موسسات کارآمد
 و حاکمیت قانون

نظریه مظنون بودند و دریافتند که 
قوانیـن و موسسـات کارآمـد برای 
رشـد از اهمیت زیـادی برخـوردار 
است. ما در این موسسـات قوانینی 
داریم که اگـر آنها را نقـض کنیم به 
مشـکل برخواهیم خـورد. پـس ما بایـد تالش کنیـم اهمیت 
چارچوب هـای قانونـی موسسـات را درک کنیـم. تا بـه  حال 
کمتر در مورد حاکمیت قانون در رشـد اقتصادی بحث شـده 
اسـت. در اینجا ما شـاخص حاکمیت قانون بر درآمد سرانه را 
اندازه گیری کردیم. موسسـات بـا حاکمیت قانـون مورد نظر 
ما باید این مشـخصات را داشـته باشـند: یکی بحث استقالل 
قـوه قضاییـه اسـت. قـوه قضاییـه نبایـد تحـت تاثیـر بخش 
سیاسـی و یـا جاهـای دیگر باشـد و یـا قاضـی نباید مسـائل 
شـخصی خود را به جامعـه وارد کند بلکه باید پایبنـد و وفادار 
بـه قانـون باشـد. ایـن یکـی از مشـخصات حاکمیـت قانـون 

است. 
بانک جهانی پرسشـنامه ای را برای وکال و مشاوران اجتماعی 
طـرح کـرد کـه در مـورد حاکمیـت قانـون بـود. پاسـخ ها از 
منفی 2 برای کشـورهایی که حاکمیت قانـون در آنها ضعیف 
تا مثبت 5 برای کشـورهای بـا حاکمیت قانونی قـوی در نظر 
گرفتـه شـده بـود. نتایـج آن نشـان از یـک همبسـتگی قوی 
بیـن حاکمیت قانـون و درآمد سـرانه داشـت. در کشـورهای 
ثروتمند، کشـوری را نمی بینیم که شـاخص حاکمیت قانون، 
منفی داشـته باشـد. البته کشـورهایی مانند کویت که خیلی 
ثروتمند اسـت، در ایـن چارچوب قـرار نمی گیرد. این نشـان 
می دهـد که ایـن رابطـه علـی و معلولـی نیسـت. امـا دالیلی 
وجـود دارد کـه حاکمیـت قانـون باعـث ثروتمندتـر شـدن 
کشـورها می شـود. ما هم همین تحقیـق را برای 130 کشـور 
انجـام دادیـم؛ اما نه بـر اسـاس درآمد سـرانه، بلکه بر اسـاس 
نرخ رشـد. در اینجا هیچ همبسـتگی بین این دو مـورد وجود 
نـدارد. این نشـان می دهد کـه برای نرخ رشـد بـاال حاکمیت 
قانون ضـروری نیسـت، امـا حاکمیت قانـون از جایـی به بعد 

بـرای نرخ رشـد بـاال ضـروری اسـت و بایـد موسسـات حامی 
پیمانـکاران و کارگـران وجـود داشـته باشـند، در غیـر ایـن 

صـورت نمی توانند رشـد پایداری داشـته باشـند. 
هـال و جونـز در ژورنـال اقتصـاد، یـک مقالـه ای ارائـه داده و 
مقایسـه ای بین تمامـی کشـورهای جهـان انجام و نرخ رشـد 
و فاکتورهـا و عوامـل دخیـل در آنهـا را مـورد تحقیـق قـرار 
دادنـد. آنهـا دریافتنـد کـه کمتر از یک سـوم رشـد به  وسـیله 
سـرمایه گذاری و تجهیـز نیـروی کار و غیره تعریف می شـود و 
دوسـوم دیگر بـه عوامـل دیگـری مرتبط اسـت که مربـوط به 
موسسـات هسـتند. آنها بر این باورند کشـورهایی که مقامات 
فاسـد دارنـد، مشـکالت بسـیاری در مـورد دخالـت دولت در 
قانـون دارنـد و در حقیقت آنهـا نمی توانند به آن رشـد نزدیک 

بـه اروپـا و آمریکای شـمالی برسـند. 
در حقیقـت اینجـا می خواهم راجـع بـه ارتباط و همبسـتگی 
بیـن پیمانـکاری و قراردادهـا صحبـت کنـم. بـرای اینکه یک 
اقتصاد رو به رشـد و بالنده ای داشته باشـیم، ما باید موسسات 
و عامل تشـکیالتی بسـیار قـوی داشـته باشـیم تـا بتوانند در 
جای خـود فعالیـت کننـد. بایـد چنین موسسـاتی بر اسـاس 
حاکمیت قانـون، تاسـیس و در حقیقـت جایگزین شـوند و از 
طـرف حاکمیت قانـون عمل کننـد. بایـد در چنیـن نظامی از 
سـرمایه گذاران در برابـر هجمه هـا حمایـت شـود. همچنیـن 
سـرمایه گذاری مـورد حمایـت قـرار گیـرد تـا سـرمایه گذار 
سـرمایه خود را به بیشـترین میـزان ارزش تولیـد منتقل کند. 
حمایـت از سـرمایه گذاری اهمیـت زیـادی در رشـد خواهـد 

داشـت. 

بحث بعـدی، مسـاله قـرارداد اسـت. 

قرارداد و اعتماد
قوانیـن مربـوط بـه قـرارداد باعـث 
اعتمـاد بیـن افـراد می شـود. در 
قانـون  حاکمیـت  بـا  کشـورهای 
ضعیـف، کسـب وکار بـه افـرادی 
محـدود می شـود کـه یکدیگـر را 
می شناسـند و بـه هـم اعتمـاد دارنـد. تمامـی قوانیـن، اصول و 
فلسـفه اقتصادی و قوانین قرارداد، ایجاد اعتمـاد در بین افرادی 
اسـت کـه فاقـد شـناخت از یکدیگـر هسـتند و قوانین قـرارداد 
حافـظ منافـع طرفیـن می شـود. در مـواردی ماننـد چیـن هم، 
قراردادهایی وجـود دارد و اعمال می شـود و افراد بـه هم اعتماد 
می کننـد. در اینجـا نـوع سیسـتم حقوقی حامـی قـرارداد مهم 
اسـت. در چین این کار به  دشـواری انجام می شـود. بـرای نمونه 
در روابط اداری، دخالت اعضا و رهبران محلی حزب کمونیسـت 
مسـائل فی مابین را حـل می کند که ایـن باعث مواردی از فسـاد 
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می شـود. در واقـع در اینجـا مـا جایگزیـن حاکمیـت قانـون را 
داریم. 

موضوع بسـیار مهم دیگر، قوانین مربوط به شـرکت ها هسـتند. 
شـرکت های مهم از مهمترین نهادهای رشـد اقتصادی هستند. 
برای نمونه ونیـز در اروپا زمانـی یکی از ثروتمندترین شـهرهای 
جهان بـود. امـا چگونه ایـن وضعیت امکان پذیر شـد؟ این شـهر 
از وضعیت انحصاری در تجارت با اسـکندریه مصـر برخوردار بود 
و کاالهـا از تمامی جهان از این مسـیر وارد اروپا می شـد. تجارت 
بین ونیـز و اسـکندریه، تجارتـی بین المللـی و مخاطره آمیز بود. 
ایـن تجـارت در دریا بـود و همیشـه بـا مخاطراتـی همـراه بود. 
تجـار ونیـز راه حلی بـرای رفـع مخاطـرات پیـدا کردنـد. آنها در 
واقع نوعی شـرکت سـهامی عـام فعلـی را ایجـاد کردنـد و آن را 
کمپانی یـا فرتر نامیدنـد. از این طریـق تمامی تجار بـا هم جمع 
می شـدند و کشـتی های خـود را در کنـار هـم قـرار می دادنـد. 
وقتـی یـک کشـتی دچـار مخاطـره می شـد و از بیـن می رفت، 
صددرصـد تمـام دارایـی یـک نفـر از بیـن نمی رفـت، بلکه یک 
کشـتی در بین صد کشـتی دیگـر، تنها یـک درصـد دارایی فرد 
را شـامل می شـد و از بیـن می رفـت کـه بشـدت میزان ریسـک 
را کاهـش مـی داد. این نـوآوری قانونـی آغاز شـرکت های مدرن 

بود کـه باعـث ثروتمندتر شـدن ونیز شـد. 
شـرکت ها به معنای قوانیـن و هنجارهـا در بطن رشـد اقتصادی 
قـرار دارنـد. در کشـورهای خیلـی ثروتمنـد، حاکمیـت قانـون 
وجـود دارد. آخریـن تحقیقـات نشـان می دهد که رشـد بیشـتر 
نیازمند بـه شـرکت های پیچیده تر و قوانین بیشـتری اسـت. اگر 
بـه کشـورهایی نـگاه کنیم کـه زمانی فقیـر بودنـد و امـروز غنی 
هسـتند، ایـن کشـورها پنـج کشـور ژاپـن، کره جنوبـی، تایوان، 
سـنگاپور و تا حدی مالزی هسـتند. بـرای نمونه تایـوان یک نوع 
دیکتاتوری داشـت. آنها به  سوی رشـد و توسـعه گام برداشتند و 
به  سـوی حاکمیت قانـون و اکنون یک کشـور ثروتمند هسـتند. 
100 سـال قبل کره جنوبـی چگونه بـود؟ درآمد سـرانه آرژانتین 
5 برابـر کره جنوبی بـود، امـا امـروز درآمـد سـرانه کره جنوبی 5 
برابر بیش از آرژانتین شـده و آنهـا هم حاکمیت قانـون و هم یک 
سیسـتم بسـیار پیچیده حقوقی و قانونی دارند. در دیگر کشورها 
هم این تحـرک از فقیـر به غنـی با گسـترش و اعمـال حاکمیت 

قانـون اتفاق افتاده اسـت.

اما در مـورد فقر مشـخص توضیح 

فقر خاص و کرامت 
انسانی

دادیـم کـه چـه چیـزی باعـث 
تغییـرات مثبت و ثروتمند شـدن 
کشورها می شـود و در مورد ازدیاد 
حقـوق صحبـت کردیـم و اینکـه 

مشـکل اصلی فقر چیسـت. اما در بیشتر کشـورها مردمی 
وجـود دارد کـه بـه دالیلـی، هیـچ درآمـدی ندارنـد. ایـن 
مسـاله در هر دو مورد کشـورهای فقیر و غنی وجـود دارد، 
اما بـرای نمونـه در آلمان ایـن افـراد هیچگاه به گرسـنگی 
نمی افتنـد. نـه به خاطـر ثروتمنـد بـودن آلمان، بلکـه این 
به دلیل وجود موسسـاتی بـرای حمایت از این افراد اسـت. 
این فقـر خـاص ارتباطی به بـاال بـودن درآمدهـا و افزایش 
نرخ رشـد و غیره ندارد. امـا این افـراد نیاز به درآمـد دارند. 
در قرون  وسـطا در آلمان بحـث اعانه هـا و خیریه ها در حل 
ایـن مشـکالت وجود داشـت و یـا حمایـت خانوادگـی. اما 
امروزه ایـن مسـاله دیگـر از طریـق خیریه هـا و خانواده ها 
قابـل  حـل نیسـت. در کشـورهای مـدرن ایـن کشـورها 
هسـتند کـه مسـئول رفـع ایـن نـوع فقـر هسـتند. البتـه 
موسسـات خیریه هنوز نقـش مهمـی دارند، امـا کار اصلی 

را باید حکومت و حاکمیت انجام دهند. 
در اروپـای غربـی، فلسـفه پشـت ایـن ایـده فقرزدایـی 
خـاص توسـط حکومت هـا، بـه ایـده اخالقـی مسـیحیت 
بـرای فقرزدایـی بازمی گـردد. اینکـه انسـان ها تجسـم و 
تصویرهایـی از خداونـد و مقـدس هسـتند. امـا در عصـر 
روشـنگری، ایـن مـورد بـرای نمونـه در فلسـفه کانـت در 
بحث اخـالق عملی بـه  عنوان شـرافت انسـان مطرح شـد 
کـه تمامـی انسـان ها را در بـر می گرفت. بـه ایـن معنا که 
انسـان ها را نمی تـوان صرفـا بـه  عنـوان یـک وسـیله نگاه 
کـرد، بلکـه ارزش و کرامتـی در درون آنها وجـود دارد و به 
 این  ترتیب شـرافت و کرامـت، راه خود را به قانـون باز کرد. 
ما قوانینـی داریم کـه حقوق بشـر را ارائـه و از شـهروندان 
در برابـر حاکمیـت قانـون دفـاع می کننـد، ماننـد آزادی  
بیـان و غیـره. امـا کرامـت انسـانی یـک حـق و موقعیتـی 
را بـرای انسـان ایجـاد می کنـد کـه می توانـد از حاکمیت 
مطالبه کنـد و حاکمیت بایـد احترام خاصی برای شـرافت 
و کرامت انسـانی قائل باشـد. در آلمان، ما سیسـتم قانونی، 
دیـوان عالـی یـا دادگاه قانـون اساسـی داریـم کـه قدرت 
اجرایـی رد قوانیـن موضوعـه مجلـس را دارد؛ قوانینی که 
حقـوق انسـانی شـهروندان را نقـض می کننـد. ایـن یـک 

مفهـوم مـدرن از حاکمیـت قانون اسـت. 
در ایـن رویکرد، یک فـرد فقیر از هـر نژاد و رنگـی می تواند 
حـق  و حقوقی اساسـی و بنیـادی را که بـرای زنـده ماندن 
بـه آن احتیـاج دارد، از حکومـت مطالبه کنـد و حکومت با 
در نظر گرفتـن کرامت و شـرافت انسـانی موظف اسـت به 
این خواسـته ها جوابگـو باشـد و حداقل امکانـات زندگی را 

در اختیـار آنها قـرار دهد. 

 فقیر از هر نژاد و رنگی می تواند حق  و 
حقوقی اساسی و بنیادی را که برای زنده 
ماندن به آن احتیاج دارد، از حکومت 
مطالبه کند و حکومت موظف است به 
این خواسته ها جوابگو باشد
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امانوئل والرشتاین 
تحلیلگر اقتصاد سیاسی

ترجمه: مرجان نمازی

در تاریخ 7 آوریل 2018 لوئیز ایناســیو »لوال« دا سیلوا در برزیل 
بازداشت و برای گذراندن 12 سال حبس در کوریتیبا روانه زندان 
شــد. او از ژانویه 2003 تا ژانویه 2011 ریاست جمهوری برزیل را 
برعهده داشت. لوال از محبوبیت زیادی برخوردار بود، به طوری که در 
سال 2011 با 90 درصد مقبولیت نزد مردم دفتر خود را ترک کرد. 
بعد از آن، او به ارتکاب فساد مالی در دوره ریاست جمهوری اش متهم 
شد. گرچه داسیلوا این اتهام را رد کرد، اما محکوم شد؛ محکومیتی که 
توسط دادگاه تجدیدنظر تایید گردید. او سپس درخواست استیناف 

محکومیت اش را به دادگاه عالی ارائه کرد. 
طبق تفسیری از قانون برزیل، وقتی یکبار محکومیت لوال به حبس 
از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شده است، او بدون تصمیم دادگاه 
عالی هم می تواند بازداشت شود. با این وجود، لوال دا سیلوا درخواست 
صدور قرار احضار زندانیرا ارائه کرد که سبب می شد او بتواند تا زمانی 
که تمام راه های ممکن را امتحان می کند، به حبس نرود. درخواست 
او با یک رای اختالف رد شد. بنابراین سرخیو مورو، قاضی ای که بدوا 
او را متهم کرده بود و خصومتی جدی با لوال داشت، سریعا او را پشت 

میله های زندان کشاند. 
دلیل این برخورد خشن و فوری که با لوال شد با افراد زیاد دیگری که 
با اتهاماتی بسیار جدی تری روبه رو هستند و آن را تجربه نکرده اند 

چیست؟ برای فهم این مساله باید تاریخ اخیر برزیل و نقش لوال را 
مرور کرد. 

 لــوال رهبــر اتحادیــه کارگــری  بــود و حــزب کارگــر برزیل
 )Partido dos Trabalhadores( را پایه گذاری کرد. این حزب، 
حزب طبقه محرومان بود و حزبی بود که برای تغییراتی بنیادین هم 
در برزیل و هــم در کل آمریکای التین تالش زیــادی کرد. لوال در 
چندین انتخابات پیاپی ریاست جمهوری شرکت کرد. او دست کم 
یک بار به رغم پیروزی، احتماال با تقلب به ریاست جمهوری نرسید. 
اما در نهایت او در اکتبر 2002 پیروز انتخابات ریاســت جمهوری 

برزیل شد.
در نظام انتخاباتی برزیل تعداد زیادی حزب حضور و مشارکت دارند 
اما هیچکدام از آنها هرگز نتوانسته به بیش از بیست و چند کرسی در 
مجلس قانونگذاری که از تعداد کرســی های اکثریت مطلق بسیار 
کمتر است، برسد. بنابراین برای کنترل امور و تشکیل دولت، حزب 
دارای اکثریت نسبی باید با دیگر احزاب که گرایشات ایدئولوژیک 
کامال  متفاوتی دارند، وارد معامله شود. به رغم این محدودیت لوال 
توانست دولت تشــکیل دهد و حمایت قانونگذاران را برای انتقال 
منابع قابل توجهی به سمت یک ســوم فقیرترین بخش جمعیت 
برزیل جلب کند و همین اقدامات دلیــل محبوبیت زیاد او در بین 

یر پوشش  فساد ستیزی کودتا، ز
درباره بازداشت و حصر لوال، رییس جمهور سابق برزیل 
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یابد که لوال توانسته بود، کسب کند.
زمانی که لوال به حبس فوری تهدید شد، دو نیروی مردمی بزرگ 
مخالفت شدید خود را نســبت به این اقدام که آنها آن را کودتای 
سیاسی می خواندند ابراز کردند. یکی از آنها اتحادیه مرکزی کارگران 
)CUT( بود که زمانی لوال رهبری آن را به عهده داشــت و دیگری، 
جنبش کارگران بدون زمین )MST(، بزرگترین تشکیالت روستایی 

برزیل بود.
خوان پدرو اســتدیل، رهبــر MST، دالیل حمایت شــان از لوال را 
تشــریح کرد. این جنبش با لوال اختالفات زیادی داشــت و از اینکه 
لوال پیشــنهادات موجود برای نفی و نقض بسیاری از سیاست های 
نئولیبرال را رد کرده، بسیار ناامید شــده بود. اما آن افرادی که سعی 
می کردند لوال را از رســیدن به قدرت بازدارند، حقیقتا خصم تمام 
دستاوردهای مثبت لوال بودند و رویه های پس روانه و ارتجاعی شدیدی 
را بنیان می گذاشتند. MST و  CUT بسیج مردمی قابل توجهی را علیه 
بازداشت لوال سازماندهی کردند. اما لوال هنگامی که با تهدید نیروهای 
نظامی برای مداخله )و بازگشت احتمالی یک رژیم نظامی( مواجه شد 
تصمیم گرفت خودش را تسلیم کند. او اکنون در حصر به سر می برد.  
امروز پرسش این است که آیا کودتای دست راستی ها می تواند پیروز 
شود. این مساله دیگر تنها به شخص لوال بستگی ندارد. تاریخ شاید او 
را از اتهامات وارده مبرا کند اما مبارزه امروز در برزیل و آمریکای التین 
به عنوان یک کل، به سازمان سیاسی در سطح مبنایی و بنیادین آن 
تکیه دارد و وابسته است. دولت تمر سیاست های نئولیبرال را با شدت 
و حدت پی خواهد گرفت و تمر قطعا خود را به عنوان نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد. تمر نه شرمی می شناسد و نه 
حدی. او خطرات افراط را به جان می خرد.  یکی از ویژگی های اصلی 
بحران ساختاری نظام جهانی مدرنی که ما در آن زندگی می کنیم، 
ناپایداری شدید اقتصاد جهانی است. اگر اقتصاد جهانی بیش از این 
عقبگرد داشته باشد و به مردم فشار وارد کند، احتماال با فوران ناگهانی 
خشم عمومی نسبت به این رژیم مواجه خواهد شد. اگر فشار اقتصادی 
بخش های بزرگ قشرهای حرفه ای دیگر را هم در برگیرد، پیوستن 
این قشرها به طبقه محرومان بســیار محتمل خواهد بود. حتی آن 
زمان هم تغییر واقعیت های سیاسی برزیل آسان نخواهد بود و ارتش 
احتماال آماده است تا از به قدرت رسیدن یک دولت چپگرا جلوگیری 
کند. با این حال، نباید ناامید شد. ارتش قبال یک بار شکست خورده 

و از سیاست خلع ید شده است. این اتفاق بازهم می تواند رخ دهد. 
خالصه آنکه چشم انداز آینده برای برزیل و آمریکای التین به عنوان 
یک کل، کامال مبهم است. در میدان منازعه بین چپ جهانی و راست 
جهانی برای حل بحران ساختاری به نفع خودشان، برزیل با توجه به 
اندازه و تاریخش، منطقه ای کلیدی به شمار می رود که می تواند ما را در 
مبارزه ای میان مدت  به نتیجه ای مترقی و پیشرو برساند. برزیل سزاوار 

توجه جمعی و همبستگی فعاالنه  ما است.

خشم  راست آمریکایی
اقداماتی که لوال برای بازتوزیع 
منابع داخلی و تغییر تنظیمات 
ژئوپولتیــک منطقــه ای کرد 
موجــب رنجــش و عصبانیت 
زیــاد آمریــکا و نیــز نیروهای 

دست راستی برزیل شد

مردم است. او همچنین توانســت دولت های آمریکای التین را به 
سمت ایجاد ساختارهای جدیدی بین خودشان که شامل آمریکا و 

کانادا نمی شود، هدایت و رهبری کند. 
اقداماتی که لوال بــرای بازتوزیع منابع داخلــی و تغییر تنظیمات 
ژئوپولتیک منطقه ای کرد موجب رنجش و عصبانیت زیاد آمریکا 
و نیز نیروهای دست راستی برزیل شد. یکی از چیزهایی که تقابل با 
لوال را برای آنها دشوار می کرد این حقیقت بود که وضعیت اقتصاد 
جهانی در دهه اول قرن بیستم برای اقتصادهای اصطالحا  نوظهور، 
که به )BRICS )B برای برزیل نیز معروفند، بســیار مطلوب بود. با 
این حال، بادهای اقتصاد جهانی تغییر جهــت داد و درآمد دولت 
برزیل و البته بسیاری دیگر از دولت ها ناگهان به  شدت کاهش یافت. 
دست راستی ها در فشار مالی ای که پیامد این وضعیت بود، روزنه ای 
جدید برای خود یافتند. آنها تقصیر مشکالت اقتصادی را به گردن 
فساد مالی انداختند و به جنبشی قضایی با عنوان عملیات کار واش 
)lava jato یــا Operation Car Wash( پروبال دادند که پرونده 

پولشویی را که بسیار گسترده بود به جریان انداخت.
در سال 2011 دیلما روسف که رهبری محافظه کارتر در حزب کارگر 
برزیل )PTB( بود، به جای لوال به مقام ریاست جمهوری رسید. وقتی 
برخی از اعضای کابینه PTB به فساد متهم شدند، دست راستی ها 
جنبشی را برای احضار دیلما و اعالم جرم علیه او به راه انداختند. خود 
دیلما نه به فساد بلکه به خاطر جایگاه رهبری اش و نظارت ناکافی 
بر زیردستان خود مسئول و متهم تشخیص داده شد. این توجیهی 
ضعیف و ناموجه بود. همانطور که بونچاره دسوزا سانتوس می گوید 
فاسدترین مقامات در برزیل موفق شدند با رای خود سیاستمداری 
کامال درستکار در این سرزمین را به فساد متهم کنند. در واقع علت 
اینکه دست راستی ها به این کار مضحک و بیهوده دست زدند این 
بود که معاون اول رییس جمهور که بعــد از احضار دیلما به دادگاه 
جانشین او می شد، میشل تمر بود که تنها به عنوان بخشی از ائتالف 
انتخاباتی در فهرست منتخب دیلما جای گرفته بود. تمر بالفاصله 
بعد از احضار دیلما دفتر ریاست جمهوری را به دست گرفت و ایده 
انتخابات زودهنگام را که به احتمال زیاد در آن شکست می خورد، رد 
کرد. در عوض یکی از اولین کارهایی که او انجام داد این بود که اوضاع 
را طوری ترتیب داد که اتهامات مهمی که علیه او برای فساد مالی 

وجود داشت، مسکوت گذاشته شود. 
انگیزه ها برای احضار دیلما به دادگاه آشکار است. هدف آن بود که لوال 
را از شرکت در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری بازدارند. همه در 
این مورد توافق داشتند که او دوباره پیروز این انتخابات خواهد بود. 
تنها راه برای متوقف کردن لوال نیز آن بود که او را متهم به فساد مالی 
کنند و این اتهام تنها در صورت احضار دیلما به دادگاه مورد حمایت 
قرار می گرفت. قدرت حزب کارگر بسیار وابسته بود به کاریزمای لوال 
و احتماال نامزد دیگری قادر نبود به سطح حمایت و مقبولیتی دست 

یر پوشش  فساد ستیزی کودتا، ز

اقداماتی که لوال برای بازتوزیع منابع 
داخلی و تغییر تنظیمات ژئوپولتیک 
منطقه ای کرد موجب رنجش و 
عصبانیت زیاد آمریکا و نیز نیروهای 
دست راستی برزیل شد
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در چهارم مارس، یک نظام سیاسی دیگر در اروپا سقوط کرد. قسمت 
آخر این سریال طوالنی در ایتالیا اتفاق افتاد. حرف اصلی همیشه این 
است: »چپ مرکزگرای نئولیبرال فروپاشیده است، راست جریان 
اصلی حمایت خود را به سود نیروهای ناسیونالیست از دست داده و 
مبارزان پوپولیست جدید ظهور کرده اند و بر موج نارضایتی برخاسته 

از سیاست های ریاضتی سوار شده اند.«
ماتئو رنتسی از حزب دموکرات )PD(، میراث نئولیبرال شکوهمند 
حزب کمونیست ایتالیا )PCI(، جاپای حزب پازوک یونان و حزب 
سوسیالیســت کارگری اســپانیا )PSOE(، حزب سوسیالیست 
فرانسه)PS( و حزب سوســیال دمکرات آلمان )SPD( دنبال کرد. 
این احزاب چپ مرکزگرا که در دوران بحــران و ریاضت حکومت 
می کردند، ریشه های اجتماعی خود را رها کرده و بهای معیارهای 
نامتعارف و وعده های محقق نشــده خــود را در فجایع پی در پی 
انتخاباتی پرداخت کردند. هژمونی »نئولیبرالیسم پیشرو«، تاسیس  
شده توسط تونی  بلر و بیل کلینتون در دو دهه قبل به پایان رسید. در 
ایتالیا میراث رادیکال نیروی محرک حزب کمونیست احتماال یک بار 
 PD و برای همیشه فرو پاشیده است. در حقیقت رای دهندگان ناامید
به رقابت کنندگان رنتسی در چپ تبدیل نشدند. لیست فدراسیون 
آزادی و برابری )LEU( به جبهه چپ ایتالیا )SI( ملحق شد و شاخه 
سوسیال دموکرات اخیرا جدا شده از PD، هر دو وارد پارلمان شدند. 
در همین حال، ائتالف قدرت مردم )Potere al Popolp(، یک حزب 
جدید که برخی جنبش های جمعی و احزاب کمونیست کوچک را 
در یک تجربه پوپولیســتی جدید ترکیب کرد، برای انتخاب شدن 

کاندیداهایش مدیریت الزم را اعمال نکرد. 
بزرگترین مشارکت رای دهندگان منجر به شکســت PD در برابر 
 جنبش 5 ستاره )M5S( شــد. حزب وب محور »نه چپ، نه راست« 
5 ستاره که توســط بپ گریلو، کمدین و وبالگ نویس تاسیس شد 
اکنون به دست لوئیجی دی مایو 31 ساله رهبری می شود. این بدترین 
نشانه شکست تاریخی چپ ایتالیا است: در مواجهه با سقوط حزب 
دموکرات، رای دهندگان به سمت رقبای نسبتا رادیکال نچرخیدند، 
بلکه به یک نیروی فرهنگی بیرون از کارگران و جنبش دموکراتیک، 
خارج از مفاهیم سوسیالیسم و حتی لیبرالیسم پیشرو چرخیدند. این 
نیرویی است که برایند بحران اتحادیه ها و سازمان های جمعی به طور 
کلی است. این اتفاق چطور رخ داد و معانی ضمنی پیروزی جنبش 

5ستاره برای آینده چپ ایتالیا و جنبش ها چیست؟
به هر حال جنبش 5 ســتاره نمی تواند به عنوان جنبشی مترقی یا 
چپگرا تعریف شــود. در حقیقت به طور برجسته دارای حالت های 
دست راستی در مسائل کلیدی مانند مهاجرت و اتحادیه ها است. 
با این حال جنبش 5 ستاره حداقل به لحاظ حزبی محصول چرخه 
اعتراض ضدریاضتی اســت. ایتالیا جنبش عظیمی  علیه ریاضت 
مشابه جنبش ضدریاضتی )M-15( در اسپانیا یا »جنبش میدان ها« 

در یونان تجربه نکرده بود. ایتالیایی ها جنبش میدان های سال های 
2008 تا 2011 را احســاس کردند و تقابل با ریاضت، یک نیروی 
عظیم سیاسی در جامعه ایتالیا اســت و حمایت عمومی  از جریان 
اصلی احزاب چپ مرکزگرا و متمایل به راســت را تهدید می کند. 
جنبش 5 ستاره در این موقعیت به پا خاست، توانست بر این موج سوار 
شود و خود را به عنوان یک بدیل مطرح کند. اما بدیل برای چه چیز؟ 
اظهارات اولیه سیاسی بپ گریلو موضوعات بی ثبات کاری در بازار 
کار، خصوصی سازی سیستم تامین آب، تفکر ساخت و ساز زیرساخت 
عمومی  عظیم آسیب رسان به محیط زیست را هدف قرار داد. ممکن 
اســت اینها را به عنوان برنامه های ضدنئولیبرالیسم نام نهند و در 
واقع ترکیب محبوب زیادی از گفتمان جنبش اجتماعی را در خود 
دارد. با این حال، هیچ یک از این شکایات به منظور سوال از وضعیت 
موجود اقتصادی شکل نگرفته اند. هدف این نبود که نئولیبرالیسم 
یا کاپیتالیسم را به چالش بکشد بلکه شاید صرفا قرارداد بهتری را 
تقاضا می کند. به عالوه جنبش 5 ستاره بارزترین فاکتورهای گفتمان 
سیاسی ایتالیا را از آن خود کرد، همان چیزی که ریشه در دو بخش 
جنبش های مردم عادی و افکار عمومی داشت و توسط رسانه های 
جریان اصلی شکل می گرفت: مقابله با فساد سیاسی. مشابه مورد 
اسپانیا، خشم برای فســاد نخبگان سیاســی با انتقاد از ریاضت و 

حکومت نئولیبرال درهم تنیده شد. 
همچون مخالفت پودموس در اســپانیا، جنبش 5 ستاره بیشتر بر 
فاکتورهای اولی )رســانه ها( تمرکز دارد تا دومی  )انتقاد از ریاضت 
و حکومت نئولیبرال(. دو دهه برلوسکونیسم و ضدبرلوسکونیسم و 
حتی قبل از آن، رسوایی 1992، منجر به آگاهی جمعی ایتالیایی ها 
نسبت به این ایده شد که فساد سیاستمداران اولین و آخرین دلیل 

هر مشکلی در این کشور است. 
5 ستاره به وسط این داستان پرید و ریشه مشکالت را در پیدایش 
یک کاست از سیاستمداران فاسد بیان کرد که کشور را برای منافع 
شخصی خودشان دچار سوءمدیریت می کردند. بنابراین جنبش 
5 ســتاره، قادر بود روی نارضایتی مردم در قبال بحران و ریاضت، 
بدون به پرسش کشیدن واقعی نظم اقتصادی سرمایه گذاری کند. 
برلوسکونی و این »کاست« سپر بال پیدا کردند از طریق خشم عمومی 
 علیه نخبگان اقتصادی، سیاست های نئولیبرال، موسسات اروپایی و 
فراملی که در کشورهای دیگر به خاطر بحران مورد سرزنش بودند. 
طبق این روایت نیاز نیست که ماهیت سیستم را تغییر دهید، بلکه 

تنها نیاز است که افراد بهتری را در سکان هدایت آن قرار دهید. 
جنبش 5 ستاره طبیعت دوگانه غریبی را درهم آمیخت، نسبت به 
یک خواست پوپولیستی با پایگاه وســیع مطمئن بود در حالی  که 
اجازه اندک تهدید اساسی نســبت به وضعیت موجود را نمی داد. 
از یک سو، حامل استانداردی از سیاســت های ضد ریاضتی است، 
بخصوص در زیرمجموعه دولت تکنوکرات در ســال های 2011 تا 

جهان قلمرو رفاه

چــــپ یــــعــــنــــی چـــه؟
لورنزو زامپونی

ترجمه: رضوان برزگر

جنبش یک دلقک
بزرگترین مشارکت رای دهندگان 
منجر بــه شکســت PD در برابر 
جنبش 5 ستاره )M5S( شد. حزب 
وب محور »نه چپ، نه راســت« 5 
ستاره که توسط بپ گریلو، کمدین 
و وبالگ نویس تاسیس شد اکنون 
به دست لوئیجی دی مایو 31 ساله 
رهبری می شود. این بدترین نشانه 

شکست تاریخی چپ ایتالیا است

جنبش ایتالیایی بعد از پیروزی جنبش 5 ستاره
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2013، زمانی که احزاب جریان اصلی درگیر ائتالفی بزرگ بودند 
و چپ خارج از پارلمان بود. از طرف دیگر، بســیار مراقب تسکین 
بورژوازی بود و چیزی را به وجود آورد که برخی آن را »جنگ مدنی 
قالبی« می نامند: جنبش 5 ستاره یک بحث به شدت داغ عمومی  در 
پارلمان با استفاده از سخنرانی های خشن علیه احزاب جریان اصلی 
راه می انداخت، حال آنکه در همین زمان، در خیابان ها سطح تضاد 
اجتماعی در پایین ترین سطح خودش بود. در سال های اخیر برخی 
از ایتالیایی ها مبارزه و نبرد را به جنبش 5 ســتاره را محول کردند: 
حزبی که از گفتمان جنبش های اجتماعی را از آن خود کرده است، 
اما عمل آن کامال محدود به درون دیوارهای پارلمان است. آیا این 
جنبش پایدار می ماند؟ شاید، اما نه برای همیشه. 5 ستاره همواره 
توانسته جای خود را در بین بخش عظیمی  از ایتالیایی ها باز کند؛ 
در هر موضوعی: پیشــروی خفیف درباره بازتوزیع ثروت، مرکزگرا 
در خصوص حقوق مدنی، محافظه کار درباره مهاجرت. در حالی  که 
این موضوع در گفتمان سازی موثر بوده، اما احتماال آنگاه که دولت را 
در اختیار بگیرند، اجرای آن بسیار سخت است؛ زمانی که تقاضاهای 
سیاست واقعی، ایفای نقش در مقام مخاطبان بس متنوع را که آنها 
اخیرا سعی در ایفای چنین نقشی دارند، غیرممکن می کند. بعید 
به نظر می رسد حزب تاثیرات خوبی بر جذبه انتخاباتی خود داشته 
باشد. حزب به گونه  ای ساخته شده که سیاست متناقض و مبهمی  را 
در برنامه قرار دهد و رنگ و لعابی از تقابل با نخبگان سیاسی داشته 
باشــد؛ نخبگانی که آنها تا حدودی می خواهند به آن ملحق شوند. 

واضح است اکنون آنها در راس دولت بمانند. ممکن است به یک یا دو 
انتخابات دیگر نیاز داشته باشند، اما ایتالیایی های زیادی که به آنها 
رای دادند تا ایستادگی کنند، نامید یا از خواب و خیال بیدار می شوند. 
ناامیدی نسبت به جنبش 5 ستاره چالش بحرانی تری خواهد بود 
نسبت به آنچه جنبش ها و چپ ایتالیا با آن مواجه اند. حزب دی مایو 
در راه تنگ و باریکی گام برمی دارد. از یک طرف به دنبال تجســم 
بخش ایتالیایی پوپولیسم مرکزگرا است )مانند مکرون در فرانسه 
و کیودادانوس در اسپانیا( و از طرف دیگر به مردم عصبانی و صبر از 
کف داده حوزه انتخابیه پاسخ می دهد توقف و ایستایی را که در برنامه 
تغییرات رادیکال وعده داده بود، تحمل نمی کند. مسیر باز و گشوده 
که جنبش های ایتالیایی )که تقریبا به انــدازه چپ ایتالیا ضعیف 
است اما از همتایان حزبی اش متفاوت است و با یک رسالت فوری 
تاریخی مواجه است( الزم است تناقضات برنامه جنبش 5 ستاره را 
در دستور کار قرار دهند و به ایفای نقش بپردازند تا فضا را برای بدیلی 
پیشرو شکل دهند. همراه با یک هشــدار: باز بودن مسیر در طرف 
دیگر نیز وجود دارد. جنبش 5 ســتاره فضای بزرگی را در سیاست 
ایتالیا اشغال کرده، تقریبا همه قلمرو تقابل را و از بخت های ظهور 
بدیل چپ جلوگیری می کند، اما تاثیر مشابهی نیز بر راست رادیکال 
دارد. موفقیت حزب دی مایو، از دوقطبی شدن سیاسی جلوگیری 
می کند، در حالی  که جامعه در حقیقت دوقطبی شــده است. اگر 
جنبش 5 ستاره منفجر شود، زمانی خطرناک و در عین حال جالب 

فراخواهد رسید. 

چــــپ یــــعــــنــــی چـــه؟
 جنبش 5 ستاره فضای بزرگی 
را در سیاست ایتالیا اشغال 
کرده، تقریبا همه قلمرو تقابل را 
و از بخت های ظهور بدیل چپ 
جلوگیری می کند

مغز منفکر
لوئیجــی دی مایــو رهبــر و مغز 
مافکر سیاســی جنبش 5 ستاره 
ایتالیاســت. او یکی طــراح اصلی 
حمالت رســانه ای ایــن حرکت 
علیه فســاد نخبگان سیاســی در 

ایتالیاست.
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گزارش

 این روزها که مساله تولید ملی و حمایت از آن دوباره بر سر زبان خاص و عام افتاده، جنبه های گوناگونی از این قلمرورفاه

مبحث را پیش چشمان همگان می آورد؛ از کیفیت نازل بسیاری از تولیدات ایرانی و انحصار در تولید بسیاری از 

کاالها تا عدم قدرتمند بودن سرمایه گذاری ملی و فردی به دلیل موانع بی شماری که بر سر راه تولید ملی قرار دارد؛ 

از رکودی که نزدیک به یک دهه بر اقتصاد ایران سایه افکند تاضعف انسجام و هماهنگی های الزم برای تقویت 

اقتصاد ملی از بخش هایی از قوای سه گانه. شاید برای اینکه درک بیشتری از درخت تنومند مشکالت اقتصاد و 

تولید ملی ایرانی به دست آوریم،  باید به دنبال ریشه آن در صفحات تاریخ اقتصاد کشور باشیم. اقتصاد ایران از 

دوره پسارنسانس تا به امروز نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته همواره از جایگاه نازلی در اقتصاد 

جهانی برخوردار بوده است. تقریبا می توان گفت ما در کمتر حوزه صنعتی )غیر از نفت و برخی از صنایع معدنی( 

حرفی برای گفتن داشته ایم. 



چرا تولید داخلی در ایران شکل نگرفت و چه عواملی در دوره های مختلف 

تاریخی منجر به عدم رونق تولید کاالی داخلی شده است؟



پیشینه تاریخی وابستگی اقتصادی
شاید بتوان گفت ریشه  شکل گیری مشــکالت اقتصادی ایران، 
کشورگشایی های پادشاهان و دستیابی به غنائم فراوان کشورهای 
دیگر بوده است. همین وابستگی به »اقتصاد جنگی«، حکمرانان 
ایرانی را هیچ گاه به فکر دســتیابی به اقتصادی مبتنی بر تولید و 
تجارت گســترده و منظم نینداخت. به طور مثال، نادرشاه افشار 
در حمله به هندوستان و شکســت محمدشاه گورکانی تا حدی 
غنیمت به دست آورد که تاریخ نگاران میزان آن را 10 برابر بیش 
از بیشترین درآمد ساالنه دوران صفوی تخمین زده اند. این ثروت 
به حدی بود که نادر برای 3 سال از گرفتن مالیات در ایران چشم 

پوشید. 
این روند تا عهد قاجار نیز ادامه یافت، اما خب در این دوران صنایع 
کوچکی که بیش از مصارف تجــاری، تقاضای داخلی را برآورده 

می کردند، ظاهر شدند. 
در همین خصوص چارلز فیلیپ عیســوی در فصل ششم کتاب 
تاریخ اقتصادی ایران )عصر قاجــار 1332 - 1215 هـ. ق( که به 
مبحث صنعت در قاجاریه می پردازد، می گوید: »صنایع دســتی 
ایران در روزگار صفویان به اوج هنر و تکنیک خود رســید که از 
بعضی لحاظ به صنایع دستی کشورهای پیشرفته پهلو می زد. ولی 
شاردن بعدها از »سستی« و تنبلی پیشه وران و عدم اشتیاق آنها 
به نوآوری و یا حتی تقلید صحبت کرده است. با وجود این دلیلی 
بر این باور وجــود ندارد که ایران در انتقــال از تولید محصوالت 
صنایع دســتی به تولید صنایع کارخانه ای جدید نسبت به سایر 
ممالک آسیایی از شــانس و توفیق زیادی برخوردار بوده است. 
به جای آن، مملکت دســتخوش جنگ های داخلی و تهاجمات 
خانمان برانداز شــد که تاثیرات بســیار مخربی در مراکز عمده 

صنایع دستی نظیر اصفهان، کرمان و شیراز به دنبال داشت. 
در پرتوی اعاده نظم توسط اولین پادشــاه قاجار، صنایع دستی 
دوباره شکوفا شد و بار دیگر محصوالت بازارهای داخلی را فراهم 
ســاخت که شــاید هم در نتیجه کاهش صادرات اروپا به دلیل 
جنگ های ناپلئون  بوده باشد ولی صلح و امنیت زیاد خلیج فارس، 
ترمیم حمل و نقل و افزایش تجارت، خطر جدیدی را ایجاد کرد؛ 

کاالهای ماشینی اروپایی. 
تمام گزارش های معاصر مبین انحطاط صنایع دستی ایران است؛ 
سه نقل قول از این گزارشات ک. ای. ابوت کنسول معروف انگلیس 
در سال 1840 م. بیانگر این فرایند است. در سال 1844 م. »تجار 
و بازرگانان کاشان یادداشتی به اعلیحضرت شاهنشاه عرضه کردند 
و در آن از او خواســتند تا از امر بازرگانی آنها که در نتیجه رواج 
کاالهای اروپایی در مملکت لطمه زیادی خورده، حمایت کند.« 
چارلز فیلیپ در ادامه این گزارش آورده اســت: »هیچ جوابی در 
قبال این تظلم از طرف دولت داده نشد و شگفت اینکه با توجه به 

ضعف عمومی و غفلت از شرایط اقتصادی و تجاری قراردادهایی 
که با قدرت های عمده منعقد شــده بود و نیز جــو رایج تفکر و 

اندیشه اقتصادی، هیچ نوع عملی از سوی دولت انجام نشد.«

آغا محمدخان و مساله تولید ملی
در اوایل سلســله قاجار بعضی از اولیای امــور متوجه زیان های 
رقابت فرآورده های اروپایی بودند و برای جلوگیری و یا دست  کم 
محدود ساختن ورود محصوالت خارجی تالش می کردند، مثال 
»آغا محمدخان« دستور داد تا هر کسی را که مزاحم تجار شود 
به شدت مجازات کنند و شهر »مرو« را به صورت مرکز بازرگانی 
بزرگی درآورد تا به واسطه آن صنایع داخلی رونق بیشتری بگیرد 
و یا در زمان صدارت »قائم مقام فراهانی« این تالش ها بیشتر شد. 
نماینده انگلیس به وزیرخارجه کشورش این طور می نویسد: »شاه 
هر وســیله ای را برای جلوگیری از مصرف فرآورده های صنعتی 
اروپایی برای تشــویق مصرف تولیدات ایرانی اتخاذ می کند. به 
این منظور اخیرا به تولیدکنندگان بعضی از پارچه ها مســاعدت 
پولی و پاداش هایی داده و تاکید کرده اســت درباریان به تدریج 
پارچه های پشمی ایرانی و شال های کرمان را به جای پارچه هایی 
که در زمان حاضر در لباس های شان به کار می رود، به کار ببرند؛ 
البته این تالش ها پشــتیبانی در خارج از دربار ندارند و به جایی 
نخواهند رســید. 1 نفوذ غرب در دربــار و بی کفایتی حکمرانان 
قاجاری دست به دست هم داد تا ستاره صنعت در ایران روز به روز 
کم سوتر از گذشته شــود. این روند تا زمان صدارت و اصالحات 

امیرکبیر نیز ادامه یافت. 

امیرکبیر و تالش برای ایجاد اقتصاد مولد
اواخر دوره قاجار و همزمان با پیشرفت صنایع در اروپا، تاسیس 
کارخانه  توسط امیرکبیر در ایران آغاز شــد. امیر معتقد بود که 
صنایع جدید اروپا را باید با احداث کارخانجــات، در خود ایران 
رواج داد و به عبارت دیگر باید احتیاجــات مادی جدید را که از 
لوازم تمدن اروپا اســت، در داخل کشور بسازند، ضمنا تشویق از 
صنایع ملی را جزو مواد اساســی برنامه اقتصادی خود قرار داده 
بود. در سال 1268هـ. ق. کارخانه شکرسازی در میدان »ارگ« 
ساری و بابل ساخته شد که شکر مازندران را تصفیه و قند و شکر 
سفید تولید می کرد. کارخانه بلورسازی و چینی سازی در تهران و 
شکرسازی قم و اصفهان، در همین سال احداث شد. کارخانه های 
دیگری همچون چراغ برق در مشــهد، پنبه کاری در ســبزوار، 
صابون پزی، آجرپزی، کاغذســازی و ریسمان ریسی در تهران و 
چلواربافی و حریربافی در کاشان از دیگر موسسات صنعتی بودند. 2

امیرکبیر برای گسترش و رشــد صنایع، هنروران و صنعتگران 
را طی ســال های 1267 تا 1275هـ.ق. بــرای آموختن دانش 

محمدامین صالحی

روزنامه نگار
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ماهوت بافی، چینی ســازی و کاغذگری به اروپا فرستاد. امیر در 
اســتخراج معادن ایران طبق اصول علمی اروپایی بسیار اهتمام 
ورزید و متخصصانی را نیز از اتریش آورد که به پیشــرفت قابل 
مالحظه ای در این امر منجر شــد. کارخانه هایــی نیز برای پنبه  
پاک کنی و کشــیدن روغن زیتون و چوب بری توسط روس ها و 

کارگاه آهنگری در آذربایجان به دست آلمان ها به راه افتاد.3
صدراعظم به غیــر از تولید صنایع خارجی در داخل به توســعه 
و رونق صنایع ملی نیز بســیار عالقمند بود. در مازندران شــال 
چوخای پشــمین که مخصوص لباس اهالی آنجا بافته می شــد، 
با تالش امیرکبیر به حدی رونق گرفت کــه به جای ماهوت، در 

دوخت لباس نظامیان به کار گرفته شد. 4
بعد از قتل امیرکبیر در تمــام دوره حکومت قاجار تمام برنامه ها 
و نقشه های او به دست فراموشی ســپرده و رشد صنعت متوقف 
شد و از کارگاه ها و کارخانه هایی که به هزار امید و تالش تاسیس 
شــده بودند، ویرانه ای بیش نماند. از صنعت و تجارت تنها دو نام 
بی مسمای »وزارت صنایع« و »وزارت تجارت« باقی ماند و به جای 
احیای صنایع داخلی اعطای امتیازات به بیگانگان خصوصا روس و 
انگلیس متداول شد، کمپانی ها و کارخانه های خارجی بر اقتصاد، 
تولید و تجارت ایران چنگ  انداخته و کارخانه های ایرانی را یکی 

پس از دیگری به تعطیلی کشاند. 5

ظهور تجار وابسته در ایران
در غیاب اندیشه های اقتصادی امیرکبیر که توجه ویژه ای به امر 
تولید داشــت، خواه ناخواه بخش تجاری بیش از هر زمان دیگر 
قدرتمند می شود و در همین زمان اســت که افرادی نظیر حاج 
محمدحســین اصفهانی، صاحب کمپانی مشهور به امین الضرب 
)1316-1253 ه. ق( از تجار معروف عصر ناصری و مظفری رشد 

کرده و اقتصاد ایران را وارد مرحله ای دیگر می کنند. 
حاج امین الضرب را موسس »اتحادیه تجار تهران« یا همان اتاق 
بازرگانی فعلی می دانند. فعالیت ها و اقداماتی که وی پس از جنگ 
جهانی اول در صحنه اقتصادی ایران انجام داد، بخش تجاری را 
در اقتصاد ایران نسبت به سایر بخش های اقتصادی نظیر تولید و 
کشاورزی ارتقا داد. اما اقتصاد وابسته و مصرفگرای ایران قاجاری، 
ظرفیت چندانی برای رشد تولید پیدا نکرد و همین عامل باعث 
ظهور طبقه جدید، قدرتمند و تاثیرگذاری در عرصه سیاســی و 

اقتصادی کشور به نام طبقه تجار شد. 
کنت آرتور دو گوبینو، وزیر مختار فرانسه در ایران در خصوص این 
طبقه نوظهور می گوید: »تجار ایرانی با رعایت بنیه اقتصاد ایران، 
بسیار ثروتمند هســتند، زیرا آنان از پرداخت مالیات بر درآمد و 
صدها عوارض دیگر معافند. مناسبات بین تجار، بنابر رسوم قدیمی 
بر مبنای اتحاد و اطمینان قرار دارد. آنان اصل و نســب اشراف را 

به تمسخر می گیرند و برای آنان ارزشی قائل نیستند، زیرا خود را 
کمتر از اشراف نمی دانند. دولت برای آنان احترام بسیار قائل است 

و گاه حتی از آنان تقاضای وام می کند.«
این گفته موید این نکته است مساله رانت سیاسی که تجار عهد 
قاجار به واسطه ارتباطاتی که با سفارت های مختلف برقرار کرده 
بودند، یکی از آفــات و از اصلی ترین موانع رشــد بخش تولیدی 

اقتصاد ایران بود. 
حاج زین العابدین مراغه ای، نویســنده کتاب مشهور سیاحتنامه 
ابراهیم بیگ نیز در تشریح این گروه می گوید: »طبقه تجار اصال 
در خیال ترقی تجارت و توسیع اداره آنان نیستند. در تمام تهران 
یک کمپانی و شــرکت برای ترویج امتعــه و محصوالت مملکت 
تشکیل نیافته است. تجار چرا کارخانه چیت سازی و شمع سازی 
و قندسازی دایر نمی کنند؟ اینان که تاجر نام دارند تاجر نیستند. 
مزدوران فرنگ و دشــمنان وطن خودشان هستند؛ زیرا هر سال 
پول کشور را بار کرده به ممالک خارجه می برند و در مقابل اجناس 

آنان را به وطن نقل می دهند.«
وضعیت نابه سامانی که شاهزادگان قجری و تجار نوکیسه آن عصر 
در اقتصاد ایران ایجاد کرده بودند، اداره کشــور را در یک گرداب 
عمیق فساد و وابستگی فرو برده بود. این روند به حدی در ارکان 
حکومت ریشه دوانید که حتی انقالب مشــروطه را نیز به درون 
خود کشاند و باعث شــد که منافع به خطر افتاده داخل و خارج 
این تحول بزرگ، فضای سیاسی کشور را به محاق برده و ثمرات 
و آثار آن را در ید اختیار خود درآورد. سلســله لجام گسیخته و 
فاسد قاجار که اکنون با پشت سر گذاشتن انقالب مشروطه و فراز 
و فرودهای مربوط آن در وضعیتی ناپایدار قرار داشت، زمینه ساز 

ورود رضاخان میرپنج و سیدضیا به عرصه سیاسی کشور شد. 

توسعه آمرانه نظامیان
رضاخان و سید ضیا که توانســته بودند با هدایت و حمایت های 
دولت بریتانیا، تهران را به اشغال خود درآورند، دولت احمدشاهی 
را اندکی منسجم کرده و ســرآغاز تحوالتی در این برهه شدند. 
ارتش منسجم و نظام سربازگیری ایجاد شد، قیام های آزادی بخش 
سراسر کشور ســرکوب شــد، ایل ها یکجا نشین شــدند، نظام 
بوروکراتیک نوین جایگزین نظام دیوان ساالر پیشین شد، برای 
نوسازی راه ها و برخی صنایع اقدام شد و در عین حال نیز نزدیکان 
خود را به مرور جایگزین شــاهزادگان قجری کرده و در  آخر نیز 

سلسله پهلوی تاسیس شد. 
اما تمامی این تحوالت نیز عالوه بر اینکه قادر به برانداختن نظام 
فاسد اقتصادی در کشــور نشــد، طبقه نوظهوری تحت عنوان 
بورژوازی کمپرادور نظامی را به جود آورد؛ رضا پهلوی که اکنون 
قدرت را در دســت گرفته بود با رشد ســطح زندگی نظامیان، 

وضعیت نابه سامانی که شاهزادگان 
قجری و تجار نوکیسه این عصر در 
اقتصاد ایران ایجاد کرده بودند، اداره 
کشور را در یک گرداب عمیق فساد و 
وابستگی فرو برده بود
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فرصت های بی شمار اقتصادی را برای آنها به وجود آورد. از سوی 
دیگر، به دلیل عالقه وافر او به زمین و امالک، توانست با روش های 

مختلف لقب ثروتمندترین فرد ایران را برای خود رقم زند. 
رضاشاه در زمان کناره گیری از سلطنت، سرمایه ای در حدود 3 
میلیون پوند و بیش از 3 میلیون اکر زمین )acre معادل 4 هزار 
و 47 مترمربع زمین( از او به ارث ماند. این زمین ها که در استان 
حاصلخیز مازندران واقع شــده بود، از طریق مصادره مستقیم، 
فروش های اجباری و طــرح ادعاهای مشــکوک مبنی بر تعلق 
زمین ها به امالک سلطنتی که در ســده گذشته مرسوم نبود، به 
دست آمد. سفار انگلیس گزارش می دهد شاه با »عالقه شدیدی« 
که به ثروت اندوزی داشــت، زمین یک زمین دار عمده را به بهانه 
توطئه علیه دولت مصادره  کرد، روســتاهای فــرد دیگری را به 
دلیل بی توجهی به منافع ملی گرفت و با منحرف کردن آب های 
کشاورزی شماری از روستاییان را ورشکســت  کرد. این ثروت، 
هزینه تاســیس هتل ها، کازینو ها، کاخ ها، شرکت ها، موسسات 
خیریه و بنگاه های ســلطنتی را تامین کرد و به افزایش مشاغل، 
حقوق، مستمری ها و جیره خوارهای دربار انجامید. بدین ترتیب، 
دربار به »مجتمع نظامی - زمین دار« ثروتمندی تبدیل شد که 
برای افراد مشتاق خدمت به خاندان پهلوی، مقام و مساعدت های 

سودآور و آینده ای روشن فراهم می کرد.6
در همین اوضاع و احوال، رضاشــاه برای حراست از منافع خود، 
درصدد تغییــر پارادایم های اقتصادی ایــران برآمد. آبراهامیان 
در این مورد می نویسد: »رضاشــاه در این هنگام با پایان دادن به 
گفت وگو های اصالحات ارضی، انتقال بار مالیات کشــاورزی از 
دوش زمین داران به دوش دهقانان و تشویق زمین داران مناطق 
به ثبت زمین ها به نام خودشــان از طریق اداره ثبت امالک، در 

راستای منافع طبقه زمین دار عمل  کرد«. 7
اما با انجام این کار و توسعه آمرانه ای که در پیش گرفته بود، عده 
بسیار زیادی از کشــاورزان که توانایی ادامه مسیر پیشین برای 
امرار معاش را نداشتند، به شهرها سرازیر شدند. در همین هنگام 

توســعه و ایجاد کارخانه های دولتی نیز ســرعت گرفت و طبقه 
دهقان بیکار شده به سمت کارخانه های دولتی گسیل شدند. 

دولت با باال بردن تعرفه ها، ایجاد انحصارات حکومتی، تامین مالی 
کارخانه های نوین از طریق وزارت صنایع و اعطای وام های کم  بهره 
فراوان به کارخانه داران از طریق بانک ملی، ســرمایه گذاری های 

صنعتی را تشویق می کرد. 

جهش صنعتی در پهلوی اول
در دوران رضاشــاه، شــمار کارخانه های صنعتی مدرن، بدون 
احتســاب تاسیســات صنعت نفت، 17 برابر افزایش یافت. در 
ســال 1304، کمتــر از 20 کارخانه صنعتی جدید در کشــور 
وجود داشــت. در بین این کارخانه ها فقط پنــج کارخانه بزرگ 
وجود داشــت که هرکدام بیش از 50 کارگر داشــتند؛ کارخانه 
مهمات ســازی در تهــران، تصفیه خانه شــکر در حومه تهران، 
کبریت ســازی خوی و دو کارخانه نســاجی در تبریز. بقیه آنها 
کارگاه ها و کارخانه های صنعتی کوچکی بودند، مانند چاپخانه، 
آبجوســازی، کارخانه های تولید برق در تهران، تبریز، رشــت و 
مشهد. ولی در سال 1320، شــمار کارخانه های مدرن به 346 
کارخانه رســیده بود که 200 مورد از این تعــداد، کارخانه ها و 
کارگاه های کوچکی مثل تعمیرگاه های ماشین، سیلو، کارگاه های 
تقطیر، دباغی و موتورخانه های برق همه مراکز شــهری بود. اما 
146 کارخانه دیگر، تاسیسات بزرگی مانند 37 کارخانه نساجی، 
8 تصفیه خانه شکر، 11 کارخانه کبریت سازی، 8 مجتمع صنایع 
شیمیایی، 2 کارخانه شیشه سازی جدید، یک کارخانه سیگار و 
5 مرکز چای خشک کنی بود. در نتیجه، از سال 1304 تا 1320، 
شمار مزدبگیرانی که در کارخانه های بزرگ مدرن کار می کردند، 
از کمتر از هزار نفر به بیش از 50 هزار نفر رســید. در این دوره، 
نیروی کار شاغل در صنعت نفت از 20 هزار به حدود 31 هزار نفر 
افزایش یافت. افزون بر این، در دهه 1310، بیشــتر کارگاه های 
کوچک به ویژه کفاشی ها، فرش بافی ها و خیاطی ها به کارگاه های 

جهش صنعتی درپهلوی اول 
در دوران رضاشــاه، شــمار 
کارخانه های صنعتــی مدرن، 
بدون احتساب تاسیسات صنعت 
نفت، 17 برابر افزایش یافت. در 
سال 1304، کمتر از 20 کارخانه 
صنعتی جدید در کشــور وجود 
داشــت. در بین این کارخانه ها 
فقط پنج کارخانه بزرگ وجود 
داشــت که هرکدام بیش از 50 

کارگر داشتند
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بزرگتری که هر کدام بیش از 30 کارگر داشــتند، تبدیل شــد. 
بنابراین، شمار کارکنان صنعت نفت و کارخانه های بزرگ مدرن 
همراه با 10 هزار کارگر کارخانه های کوچک مدرن، 2 هزار و 500 
کارگر شــیالت خزر، 9 هزار کارگر راه آهن، 4 هزار کارگر معادن 
زغال سنگ، 4 هزار شاغل بنادر و شمار چشمگیر کارگران فصلی 
بخش ساختمان ســازی، در مجموع به بیش از 170 هزار کارگر 
رســید. بدین ترتیب یک طبقه کارگر جدید شکل گرفت که از 

مناطق روستایی آمده بودند.8

نارضایتی تجار سنتی از تولید داخلی
رشد هزینه های نظامی و ارتش در این دوره به همراه تغییر قانون 
مالیات و اقداماتی دیگر، ســبب شــد دولت پهلوی اول در سال 
1316 با کسر بودجه شدیدی مواجه شــود. همین مساله باعث 
شد اقدام به انتشار اسکناس های در گردش خود کند و از 0.16 
میلیارد ریال در سال 1311 به بیش از 1.74 میلیارد ریال در سال 
1320 برسد. این اقدام زمینه ساز رشــد تورم در اواخر حکومت 

پهلوی اول شد.
ایجاد انحصارات دولتی و کارخانه هایی کــه دولت آنها را تامین 
مالی می کرد، اگرچه موجب پیدایش معدود بازرگانان و صاحبان 
صنایع مرتبط با دربار شد، اما در عین حال موجبات نارضایتی های 
گسترده جامعه تجاری قدیمی را نیز فراهم ساخت. همچنان که 
کنســول های انگلیس گزارش می دادند، کنترل تجارت خارجی 
توسط دولت، به زیان تجار خصوصی بود و حتی ورشکستگی هایی 
به بار  آورد. مالیات های وضع شــده بر درآمد و کاالهای مصرفی 
باعث  شد تجار به صورت پنهانی شــکایت کنند که هزینه ارتش 
جدید و پروژه  خط آهن بســیار زیاد است. کارخانه های بافندگی 
جدید بسیاری از کارگاه های سنتی را از بین برد و تمرکز اقتصادی، 

مخالفت بازاریان دیگر استان  ها را برانگیخت.9
اما با وجود این اقدامات، دولت کنترل بخش های مختلف اقتصادی 
را از دست داد و ارتباط بین آنها از هم گسست، در نتیجه نتوانست 
توســعه نهادی و همگونی را در اقتصاد پدید آورد. همین عامل 
سبب شد ایران مجددا به یک کشور واردکننده محصوالت نهایی 
بدل شــود و درآمدهای نفتی نیز به جای ورود به توسعه صنعت 
و تولید در کشــور، در اختیار طبقه نوظهور بورژوازی کمپرادور 

نظامی قرار گیرد و چرخ اقتصاد به مدار پیشین بازگردد. 
در این دوره شــیوه تولید خرده کاالیی به شــدت آســیب دید و 
صنعتگران، تولید کنندگان صنایع دستی و خرده فروشان در برابر 
صنایع تازه احداث شده ضعیف شدند و سهم کشاورزی در تولید 

ملی شدیدا کاهش یافت.10
نسبت تولید ملی درســال 1320 نسبت به ســال 1306 بدین 
ترتیب بوده: »میزان تولید در بخش کشــاورزی از 65.3 درصد 

تولید کل به 58.9 درصد رسید، دامداری از 12.7 به 11.6 درصد، 
صنایع از 9.8 به 18.4 درصد، صنایع خانگی و پیشه وری از 6.7 
به 4.6 درصد و رشته های دیگر تولید از 5.5 به 6.5 درصد اگرچه 
شرکت های ثبت شده از 93 شــرکت به 1725 شرکت و سرمایه 
آنها از 143 میلیــون ریال به یک میلیــارد و 863 میلیون ریال 
رســید، اما کمتر از 20 درصد این صنایع توسط بخش خصوصی 
احداث شده بود. از ســوی دیگر از مجموع 382 کارخانه موجود 

تنها 28 کارخانه بیش از 500 نفر کارگر داشته اند.« 11

باز شدن دروازه واردات
بر هم خوردن تعادل بازار و عدم وجود نگاه همه جانبه به اقتصاد 
سبب شد که اقدامات انجام شــده توسط رضاشاه به بیراهه رفته 
و نتواند صنعت و تولید ملی تازه جان و نوین ایران را در مســیر 
صحیح خود پیش ببرد. جان فوران، جامعه شناس و استاد دانشگاه 
کالیفرنیا در کتــاب »توصیف اقتصاد ایران در دوره رضاشــاه« 
در همین خصوص می نویســد: »در این دوران دروازه های ورود 
کاالهای ســاخته شده به کشــور باز شــد که این امر موجبات 
گســترش قدرت و ثروت اندوزی بازرگانان جدیدی شــد که از 
رضاشــاه در طول حکومت وی پشــتیبانی می کردند. همزمان 
واردات کاال باعث لطمه خوردن بــه تولید صنعتی داخلی و عدم 
ســرمایه گذاری صنعتی بخش خصوصی ایران شد و تراز تجاری 

ایران را با انگلیس و آلمان بدون احتساب نفت منفی کرد.«
آرتور میلســپوی آمریکایی که به عنوان خزانــه دار کل در اوایل 
قدرت رضاخــان وارد ایران شــده بود نیــز در توصیف وضعیت 
اقتصادی ایــران در زمان پهلوی اول می گویــد: »در مجموع،  او 
در سال های پادشاهی خود، کشور را دوشید، روستاییان، قبایل 
و کارگران را به زور آرام کرد و از مالکان عوارض سنگینی گرفت. 
در حالی که عملکرد او طبقه جدید ســرمایه دارها یعنی »تجار، 
انحصارگران، پیمانکاران و سیاستمداران وابسته« را ثروتمندتر 
کرد و تورم، مالیات های سنگین و نیز اقدامات دیگر، سطح زندگی 

توده ها را پایین آورد.
مجموع این اقدامات در کنار نارضایتی های اجتماعی و اشــتباه 
استراتژیک رضاشاه در حمایت از هیتلر، زمینه ساز خروج او را از 
قدرت فراهم آورد و حکومت ایران در دستان پهلوی دوم، کار خود 
را در حالی آغاز کرد که ایران با قحطی، بیماری و مرگ ومیر فراوان 

دست و پنجه نرم می کرد. 

ولیعهد در رویای توسعه غربی
پس از روی کار آمدن محمدرضا پهلوی، تمامی تالش های دولت 
در مســیر برقراری آرامش و ایجاد ثبات در وضعیت سیاســی و 
اجتماعی ایران معطوف شــد که آن زمــان در چندین جبهه با 

بر هم خوردن تعادل بازار و عدم وجود نگاه 
همه جانبه به اقتصاد سبب شد که اقدامات 
انجام شده توسط رضاشاه به بیراهه رفته و 
نتواند صنعت و تولید ملی تازه جان و نوین 
ایران را در مسیر صحیح خود پیش ببرد
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مشکالت متعددی روبه رو بود. پس از خروج نیروهای اشغالگر و 
برقراری ثبات، حکومت پهلوی رفته  رفته به فکر ایجاد تحوالتی در 
خصوص اقتصاد افتاد. همین امر زمینه ساز تحقیق و بررسی های 
طوالنی مدت برای نگارش و اجرایی کردن اولین برنامه توســعه 
کشور تحت عنوان »برنامه هفت ساله عمران و آبادی ایران« شد. 
اولیــن برنامــه توســعه ای ایــران از ســال 1327 و در زمان 
نخست وزیری محمد ساعد و با کوشــش چندین ساله پایه گذار 
برنامه ریزی توسعه ایران یعنی ابوالحسن ابتهاج، کار خود را آغاز 
کرد، اما توفیق چندانی نیافت. ولی با این حال زمینه ســاز ایجاد 

روند برنامه نویسی اقتصادی در کشور شد. 
طرح ها و برنامه های توســعه ای ایران توانست بر بستر مراوداتی 
طبقه نوظهوری که پهلوی اول در اقتصاد ایران ایجاد کرده بود، 
شــکل گیرد. این طبقه که در دوره محمدرضا شــاه نیز کماکان 
قدرت خود را حفظ کــرده بود، گاه و بیگاه در تــالش برای مهیا 
کردن شــرایط رویایی دهه 1310 برای خود بود و به این هدف 

نیز دست یافت. 
این روند ادامه یافت، اما دیری نپایید که با شــکل گیری نهضت 
ملی شــدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و انتخاب وی به 
عنوان نخست وزیر، با وجود موانع و مشکالت متعددی که طبقه 
نوظهور و دولت های غربی برای دولت ملی او ایجاد کرده بودند، 
توانست جریان اقتصادی کشور را نیز متحول کند. اولین گام برای 
دستیابی به توســعه اقتصادی مدنظر دکتر مصدق، با سد محکم 
تحریم نفتی از سوی غرب مواجه شد، اما این مساله نیز نتوانست 

دولت را متوقف کند. 

هنر مصدق و افزایش درآمد ملی
در شــرایطی که در ســال 1329 مجموع تولید نفــت ایران به 
242/4 میلیون بشکه معادل  4/8برابر تولید نفت عراق، 1/2 برابر 
تولید نفت عربســتان و 2 برابر تولید نفت کویت بالغ می شد، در 
سال 1330 این میزان به 127/6 میلیون بشکه، در سال 1331 
به 10 میلیون و در ســال 1332، به 9/8 میلیون بشــکه تقلیل 
یافت. به دنبال افت فاحش و سپس توقف صادرات نفت، حساب 
اســتراتژیک عایدات نفت مســدود و از حوزه محاسبات اقتصاد 
ملی خارج شــد. نکته آنکه عالوه بر محرومیت از عایدات نفت، 
هزینه اداره سراسری صنایع نفت به میزان ساالنه 600 میلیون 
ریال - معادل 9 درصد بودجه ســال 1330 - نیز به عهده دولت 
قرار گرفت. آنچنان که مقایســه درآمدها و هزینه های دولت در 
سال های دهه 1320 نشان می دهد کسری بودجه بخصوص در 
نیمه دوم آن دهه ویژگی جدایی ناپذیر برنامه مالی ساالنه دولت ها 
بوده است. حتی بودجه ســال 1330 که پیش از روی کار آمدن 
مصدق تصویب شده بود، دارای یک میلیارد و 663 میلیون ریال 

کســری معادل 21 درصد درآمدهای دولت بود. اما در شرایطی 
که خرج بیش از دخــل و اخذ وام از بانک ملــی و افزایش حجم 
اسکناس برای اقتصاد بی متولی کامال عادی تلقی می شد، مصدق 
در همان ســال اول زمامداری به رغم کاهش 47 درصدی میزان 
تولید نفت و تقبل هزینه های اداره شرکت ملی نفت ایران، با اتکا 
به منابع غیررسمی توفیق یافت تا درآمدهای بودجه را به میزان 
472 میلیون ریال افزایش و هزینه های آن را 536 میلیون ریال 
کاهش داده و نهایتا درآمدها را 3 میلیون ریال بیش از هزینه ها 
رقم زند و موازنه مثبت برقرار کند. مهار زدن به هزینه ها و آفرینش 
منابع نوین درآمدی، هنر مصدق در مثبــت کردن تراز درآمد - 
هزینه دولت بود. حذف هزینه های زائد اداری )هزینه ســفرهای 
غیرضروری، ضیافت ها، پاداش ها و خاصه خرجي ها و...( و تبدیل 
دولت به »دولت کم مصرف« از یک سو و توسل به ابتکارهایی چون 
انتشار »اوراق قرضه ملی« از دیگرسو به توفیق برنامه ملی در سال 

1330 یاری رساند. 12
این برنامه استراتژیک دولت مصدق سبب شد که دولت وارد فاز 
دوم اصالحات اقتصادی خود شود و اقدام به مدیریت منابع ارزی 

بسیار محدود خود کند. 
در شرایط تنگنای بی مانند ارزی، اســتفاده از یک حساب ویژه 
ارزی، معامله مشــروع و بی زیان با یک نهاد پولــی بین المللی و 
باالخره به کار بســتن تکنیک معامله پایاپای، کارآمد و راهگشا 
واقع شــد. بهره گیری از 14 میلیون لیره ارز موجود در حســاب 
پشتوانه اســکناس گرچه جنجال برانگیز شــد و دولت به بهانه 
افزایش حجم پول و کاهش ارزش ریال مورد تهاجم قرار گرفت 
اما از آنجا که نیمی از معادل ریالی آن به مصرف اعطای وام های 
کشاورزی و کمک های عمرانی به مناطق مختلف کشور می رسید، 
از آسیب رسانی آن به میزان بسیاری می کاست. استفاده از مبلغ 
8 میلیون و 750 هزار دالر ارز معادل 284 میلیون ریال از امکان 
صندوق بین المللی پول که نه وام تلقی می شد و نه بهره ای به آن 
تعلق می گرفت و با استناد به اساسنامه صندوق صورت پذیرفت، 
مجرای ارزی دیگری به روی اقتصاد مواجه با بحران ارز گشود. این 
مبلغ نیز اختصاصا به واردات کاالهای ضروری و سرمایه گذاری 
در کشاورزی و صنعت می رســید. انعقاد قراردادهای تهاتری با 
کشورهایی چون مجارستان، فرانسه، هند، پاکستان، آلمان غربی، 
افغانستان، ایتالیا، چکسلواکی، بلژیک، لهستان، ژاپن و شوروی نیز 

به عنوان تکنیک کارا، امواج بحران ارزی را مهار  کرد. 
در کنار این اقدامات، دولت بــا تدبیر و برنامــه، دروازه تجارت 
خارجی را از آن خود کرد. تهیه فهرســت کاالهای ممنوع الورود 
و محدود ســاختن تجار به ورود تنها 36 قلم کاال، تاسیس بانک 
توسعه صادرات به منظور حمایت سازمان یافته از صادرکنندگان، 
تغییــر در مقررات گمرکی، تقســیم بندی کاالهــای وارداتی و 

هنر مصدق در مدیریت اقتصاد
هنر مصدق در مثبت کردن تراز 
درآمد - هزینه دولت بود. حذف 
هزینه های زائــد اداری )هزینه 
سفرهای غیرضروری، ضیافت ها، 
پاداش ها و خاصه خرجي ها و...( 
و تبدیــل دولــت بــه »دولت 
کم مصرف« از یک سو و توسل به 
ابتکارهایی چون انتشار »اوراق 
قرضه ملی« از دیگرسو به توفیق 
برنامه ملی در ســال 30 یاری 

رساند.
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صادراتی به درجات یک و دو و مقرر ساختن تخصیص ارز حاصل 
از صادرات کاالهای درجه یک به ورود کاالهای درجه یک و نیز 
اعمال همین قاعده بــرای کاالهای درجــه دو، اعمال معافیت 
در خصوص کاالهای صادراتی و... مجموعــه اقداماتی بود که به 
برقراری موازنــه مثبت در بازرگانی خارجی کشــور انجامید. در 
وضعیتی که موازنه ارزش صادرات و واردات در ســال 1330 در 
سطح 3- هزار میلیون ریال قرار داشــت، در سال های 1331 و 
1332 به ترتیب به 540+ و 1760+ میلیون ریال افزایش یافت. 
بدین ترتیب در ســال 1331 ســهم صادرات بدون نفت در کل 
صادرات ایران به 99/8 درصد و در سال 1332 به 97 درصد بالغ 
شــد. وســواس در چگونگی مصرف ارز، مهار مقتدرانه واردات و 
اســتفاده از همه ظرفیت ها برای نفــوذ در بازارهای بین المللی، 
مقطع درخشــان 32-31 را در تاریخ بازرگانی خارجی کشــور 

رقم زد. 13
بنابراین، اقدامات ارزی صورت گرفته توســط دولت ملی مصدق 
زمینه ساز ایجاد بورژوازی ملی و انباشت سرمایه مناسب برای ورود 
به فاز سوم، یعنی توسعه بخش تولیدی کشور شد. زیرا آمارهای 
اقتصادی و تراز صادراتی در آن دوره موید این نکته است که حجم 
تولیدات غیرنفتی ایران به نسبت شــرایط و التهابات آن دوره، از 

افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. 
اما نکته ای که شاید در این برهه کمتر به  آن پرداخته شده، مساله 
ملی شدن صنعت ماهی و شــیالت ایران بود. دولت ملی مصدق 
توانســت در روز 12 بهمن ماه ســال 1331 خورشیدی، پس از 
تالش های بسیار به ده ها ســال غارت منابع ملی ایران در عرصه 
شیالت توسط همسایه شمالی ایران یعنی )روسیه تزاری و بعد 

اتحاد جماهیر شوروی( خاتمه دهد. 
ولی با این حال مجموع اقدامات صورت گرفته توسط مصدق سبب 
شد که جداماندگان قدرت و ثروت داخلی با همراهی انگلیس و 
آمریکا، نهضت مردمی و ملی دکتر مصدق را با کودتا سرنگون و 
برنامه های وی را برای توســعه همه جانبه و فراگیر ایران متوقف 

سازند. 
دکتر مصدق در کتاب»خاطرات و تالمات« چنین می نویســد: 
»ماه های قبل از تصدی من هر ماه 2 میلیون لیره به سازمان برنامه 
می رسید که بعد از تشکیل دولت اینجانب قطع شد و اولین روز 
تشکیل دولت اینجانب یعنی 12 اردیبهشت 1330، موجودی نقد 
خزانه داری کل، حدود 52 میلیون ریال و موجودی نقد سازمان 
برنامه 2 هزار و 800 ریال بود که چند روز بعد از ملی  شدن صنعت 
نفت یکی از مدیران ایران و موثر شرکت نفت انگلیس و ایران به 
من گفت اگر دولت توانست یک ماه مملکت را بدون عایدات نفت 
اداره کند و به کار ادامه دهد آن وقت باید قبول کنیم صنعت نفت 
را ملی کرده است. با این حال دولت توانســت متجاوز از 2 سال 

بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجه شرکت ملی 
نفت که آن هم سربار بودجه دولت شده بود، مملکت را اداره کند 
و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که 
دولت سقوط کرد وجهی معادل 800 میلیون ریال نقد و در حدود 
هزار و 200 میلیون ریال مطالبات و جنس وجود داشت که از آن 

دولت بعد استفاده کرد.«

دولت کودتا، درباریان و رشد درآمدهای نفتی
پس از روی کار آمدن دولت کودتا، بورژوازی کمپرادور و وابسته ای 
که در دولت ملی مصدق به کنار رفته بود، مجددا روی کار آمد و 
تور خود را بر اقتصاد کشور پهن کرد، اما افزایش بهای نفت در دهه 
چهل سرآغاز جهش مجدد اقتصاد کشور پس از یک دهه شد. در 
این سال ها دولت توانست با تربیت نیروهای کارشناس اقتصادی 
به همراه بهره گیری از هدایت های مستشــاران خارجی، برنامه 
مشخصی را برای سیاســت های پولی و مالی منضبط، تدوین و 
پیاده ســازی کند. این روند تا اوایل دهه 50 شمسی ادامه یافت 
و رشــد نقدینگی همپای رشد اقتصادی کشــور قرار داشت. اما 
رفته  رفته بلندپروازی های پهلوی دوم سبب شد که هزینه های 
برنامه عمرانی پنجم با رشد سه برابری مواجه شود. در عین حال 
هزینه های دربار و اقدامات فرهنگــی- تبلیغاتی دولت به همراه 
رشد ســایر هزینه ها بســتر اختالل در نظام اقتصادی کشور را 
فراهم ســاخت. در همین زمان نیز بهای جهانی نفت با افزایش 
قابل توجهی روبه رو شــد و حکومت را در توهم »بی پایان بودن 
منابع و درآمدها« فرو برد. به این ترتیــب اعتبارات برنامه پنجم 
مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و اعتبارات آن با هدفگذاری رشد 
اقتصادی ســاالنه به بیش از 25 درصد، دو برابر شد. با انجام این 
کار حجم عظیمی از نقدینگی بی پشــتوانه از ســوی دولت وارد 
چرخه اقتصادی کشور شد و در آخر اقتصاد ایران را با تورم 25.1 
درصدی در سال 56 مواجه ســاخت. این روند سرآغاز فروپاشی 
نظام اجتماعی و به دنبال آن نظام سیاســی کشور شد و در 22 
بهمن ماه 57 نارضایتی های 50 سال سرکوب سربرآورد و حکومت 

پهلوی منقرض شد. 

انقالب، جنگ و تحریم
در سال های پیش از انقالب که اقتصاد ایران با نفت عجین شده 
بود، این خط سیر را در ســال های پس از جنگ نیز ادامه داد. در 
عین حال با توجه به ملی شدن صنایع و اقتصاد کشور در این دوره 
و با توجه به اتفاقات سیاسی نظیر تسخیر سفارت آمریکا در ایران، 
رابطه اقتصادی کشــور با غرب دســتخوش تغییر شد. به سبب 
این عوامل و تحت الشــعاع قرار گرفتن مناطق نفت خیز ایران در 
سال های ابتدایی جنگ، فروش نفت با وجود افزایش قیمت های 

 مجموع اقدامات صورت گرفته توسط مصدق سبب 
شد که جداماندگان قدرت و ثروت داخلی با همراهی 
انگلیس و آمریکا، نهضت مردمی و ملی دکتر مصدق 
را با کودتا سرنگون و برنامه های وی را برای توسعه 
همه جانبه و فراگیر ایران متوقف سازند
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جهانی، با کاهش شدیدی روبه رو شد و در نتیجه کشور وارد یک 
دوره رکود یک ساله شد. 

در ســال 1360 مشــکالت عمومــی اقتصاد کشــور همچنان 
فعالیت هــای بخش صنعــت را تحت الشــعاع قرار داد. ســطح 
فعالیت های صنعتی به دلیل مســائل خاص خود از قبیل کمبود 
مواد اولیــه و مواد خام وارداتــی و گران بــودن آن در بازارهای 
جهانی، کمبود و عدم دسترسی به قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز 
ماشین آالت، مشــکالت مالی و کمبود نیروی انسانی متخصص 
موجب گردید تا این فعالیت ها کاهش یابد. درپی اقدامات ایران 
برای بازپس گیری مناطق اشــغال شــده و اجرای عملیات های 
بزرگ و موفقی همچون بیت المقدس که به آزادی خرمشــهر و 
مناطق وسیعی از کشــورمان در خرداد 1361 منجر شد، بخش 
مهمی از مراکز اقتصادی کشور از تیررس دشمن و تهدیدهای آن 
رهایی یافتند و با افزایش صادرات نفتی، درآمدهای حاصل از آن 
نیز افزایش یافت. لذا برخی شــاخص های اقتصادی نشان دهنده 
بهبود اوضاع اقتصادی در سال 1361 نســبت به دو سال قبل از 

آن است. 14
همین عامل سبب شد که دست اندرکاران اقتصادی کشور، اقدام 
به جایگزین کردن درآمدهای غیرنفتی کنند که در نتیجه باعث 
شد منابع حاصل از رشــد درآمدهای نفتی را در توسعه صنایع 

داخلی به کار بندند. 
صادرات به دلیل نقشی که در افزایش درآمد ارزی و ایجاد تقاضا 
برای تولید داخلی دارد، در دوره جنگ نیازمند توجه بیشــتری 
اســت. تجارت خارجی ایران با صــادرات تک محصولی )نفت( و 
وابستگی شدید به ارز حاصل از آن شناخته می شود. بدین معنا 
که در سال های متمادی همواره سهم صادرات نفتی رو به افزایش 

بوده و در مقابل، صادرات غیرنفتی سیر نزولی داشته است.15
بنابرایــن، می توان گفــت همانگونه که همواره ســهم و میزان 
درآمدهای نفتی در صادرات کشــور بیــش از میزان درآمدهای 
سایر بخش ها بوده این روند در دوران جنگ نیز ادامه داشته است. 
با شروع جنگ از ظرفیت پاالیشگاه های کشور کاسته که این امر 
باعث کاهش صادرات نفت شد، لذا در این دوران دولت سیاست 
جایگزینی گاز طبیعی به جای نفت را در مصارف داخلی در پیش 
گرفت. اگرچه گاز طبیعی جایگزین بخشی از مصارف داخلی نفت 
شد، اما این اقدام با قطع صادرات گاز طبیعی ایران همراه شد. در 
واقع از ســال 1361 تا پایان جنگ، ایران صادرات گاز طبیعی را 
متوقف کرد تا تالش خود را برای جایگزینی حداکثر آن با نفت در 

تامین انرژی مورد نیاز داخلی انجام دهد.16
در سال 1361، به علت کاهش نسبی مشکالت مربوط به صدور 
نفت، درآمدهای ارزی تا حدودی بهبود یافت. از جمله اقدامات 
انجام شده در این ســال، گســترش مبادالت تهاتری در مقابل 

فروش نفت بود که سبب افزایش صادرات نفت  خام گردید. 17
به دلیل روند نزولی قیمت نفت، درآمدهای ارزی ایران در ســال 
63 کاسته شــد و در ســال 65 به پایین ترین حد خود رسید. به 
نحوی که دریافت های ارزی کشور از محل صادرات نفت از حدود 
14 میلیارد دالر در سال 64، تقریبا به 6 میلیارد دالر در سال 65 
تقلیل پیدا کرد. در سال 66 درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت 

افزایش یافت و به حدود 20.9 میلیارد دالر بالغ گردید. 18
به طور کلی کاهش درآمدهای نفتی، همواره تبعات منفی درپی 
داشته است. تالش های گســترده ای پس از تکانه  نفتی سال 65 
برای افزایش صادرات کاالهای غیرنفتی انجام شد که موجب رشد 
بسیار در صادرات غیرنفتی شد. صادرات غیرنفتی ایران را می توان 
به سه گروه صادرات کاالهای کشاورزی، صنایع دستی و کاالهای 

صنعتی و معدنی تقسیم کرد.19
ارزش صادرات غیرنفتی در سال های اولیه جنگ، نسبت به پیش 
از آغاز جنگ کاهش یافت، چنان که در ســال 58، قبل از شروع 
جنگ، ارزش صادرات غیرنفتی معادل 812 میلیون دالر بود که با 
آغاز جنگ کاهش یافت و در سال 59 به 645 میلیون دالر رسید. 
این کاهش تا سال 61 ادامه یافت. با آغاز تکانه نفتی که از پایان 
سال 64 شروع شد، دولت تعدادی از اعضای کابینه را مامور تهیه 
برنامه عبور از بحران و افزایــش صادرات غیرنفتی کرد تا با توجه 
به شرایط حاد جنگی، برنامه ای تهیه شود که هم مصارف ارزی و 
هزینه های دولت را کنترل کند و هم راه های جدیدی برای کسب 
درآمد ارزی ارائه شود. رشــد 97 درصدی صادرات غیرنفتی در 
ســال 65، بیانگر موفقیت و تالش مدیریت اقتصادی کشور بوده 
است. میزان صادرات کاالهای صنعتی و کشاورزی طی سال های 
جنگ عراق علیه ایران سیر صعودی داشت، به طوری که صادرات 
این کاالها در سال 62 از 318.1 میلیون دالر به 894.4  میلیون 
دالر در سال 68 رسید و حدود 90 درصد صادرات غیرنفتی را به 

خود اختصاص داد.20
در بخش صادرات کاالهای صنعتی نیز میزان صادرات این کاالها 
در دوران جنگ افزایش پیدا کرد و از  66.4 میلیون دالر در سال 
58 به 122.6 میلیون دالر در سال 68 افزایش یافت. به طور کلی 
سال های اولیه انقالب )58 تا 61( به دلیل بروز جنگ تحمیلی و 
اعمال تحریم های اقتصادی، صادرات غیرنفتی سیر نزولی داشت 
و از 811.8 میلیون دالر در سال 58 به 284 میلیون دالر در سال 
61 رسید. از سال 61 با توجه به اعمال سیاست های تشویقی مانند 
پرداخت جوایز ریالــی، صدور مجــوز واردات در قبال صادرات، 
معافیت درصدی یا کامل پیمان سپاری ارزی برای برخی کاالها 
) نظیر فرش(، صادرات غیرنفتی با افزایش مواجه شــد به طوری 
که از 284 میلیون ریال در ســال 61 به هزار و 36 میلیون ریال 
در سال 67 رسید. در دوران جنگ، صادرات کاالهای کشاورزی و 

افزایش درآمدهای ارزی
در سال 1361، به علت کاهش 
نســبی مشــکالت مربــوط به 
صدور نفت، درآمدهای ارزی تا 
حدودی بهبود یافــت. از جمله 
اقدامات انجام شده در این سال، 
گســترش مبادالت تهاتری در 
مقابل فروش نفت بود که سبب 
افزایش صادرات نفت  خام گردید
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صنایع دستی بیشترین سهم را در کل صادرات غیرنفتی داشته اند 
که نشان دهنده ترکیب نامناسب صادرات غیرنفتی است. 21

در مجمــوع می توان گقت با وجــود فراز و نشــیب های دوره 8 
ســاله جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران، مدیریــت صحیح منابع 
و برنامه ریزی دقیق توانســت کشــور را از خطر فروپاشــی دور 
کند. هرچند کــه نمی توان منکر زیان هــای جبران ناپذیر آن بر 
ساحت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران شد. شاید بتوان 
گفت اصلی ترین فاکتور دســتیابی به این موفقیت، پاکدستی و 
مدیریت صحیح دولتمردان وقت و همراهی نیروهای مولد کشور 

و مردم با انقالب بوده است. 

آغاز تعدیل ساختاری
اما پس از اتمام جنگ و تغییر مناسبات سیاسی در راس کشور، 
فضای مناسبی برای بازسازی و گام نهادن در مسیر توسعه ایجاد 
شــده بود. اما در بین تمامی راه هایی که می توانســت به توسعه 
همه جانبه ختم شود، دولت راه اســتقراض خارجی را به منظور 
تزریق در صنایع کشــور بســت. به همین منظور دولت پنجم با 
تبعیت از برنامه های صندوق بین المللــی پول، به منظور جذب 
سرمایه های خارجی، دست به اصالحات اقتصادی و پیاده سازی 

برنامه تعدیل ساختار اقتصادی زد. 
در همین راستا، دولت  هاشمی رفسنجانی اقدام به تدوین اولین 
برنامه توسعه پس از انقالب کرد. این برنامه با توجه به تغییر نگاه 
دولت نســبت به مقوله اقتصاد، با ســه هدف »حرکت به سمت 
اقتصاد آزاد«، »کاهش دخالــت دولت در اقتصــاد« و »تعامل 

بین المللی با هدف توسعه اقتصادی« پیش گرفته شد. 
سکانداران اقتصادی دولت پنجم در 4 سال اول دولت توانستند به 
رشد اقتصادی حدود 6 درصد دست یابند، اما رفته  رفته به دلیل 
افزایش حجم نقدینگی و عدم کنترل عملیات مالی کشــور  در 
4 سال دوم دولت  هاشمی رفســنجانی، اهداف برنامه اول محقق 
نشد؛ چراکه منابع جذب شده از سوی سرمایه گذاران خارجی و 
منابع حاصل از درآمدهای نفتی، به جای سرریز در روند تولید، به 
سوی امر واردات سوق داده شد. از سوی دیگر، به دلیل تغییر در 
ساختار قانون کار و موقتی سازی قراردادهای کارگری، بهره وری 
نیروی کار با کاهش محسوسی نسبت به ادوار پیشین خود مواجه 
شد. در همین حال با کاهش سطح یارانه ها، سطح عمومی قیمت 

محصوالت نیز افزایش یافت. 
هرچند که در دوره طالیی ورود منابع به کشور و سیاست انبساطی 
پولی و مالی در ســال های ابتدایی پس از جنگ، اقتصاد ایران به 
ظاهر با رشــد مواجه بود، اما با تعمیق سیاســت های یاد شده و 
هدفمند نبودن ورود نقدینگی به اقتصاد، برنامه اول، آثار مخرب 

خود را نمایان کرد. 

اما در دوره دوم ریاست جمهوری  هاشمی رفسنجانی، برنامه دوم 
توســعه با هدف تثبیت برنامه اول و کاهش بار سنگین تحوالت 
اقتصادی بر جامعه آغاز به کار کرد. ایــن برنامه با در نظر گرفتن 
اصول برنامه اول که همان آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی 
بود، از حیث ماهیت و ساختار، تفاوتی با برنامه اول نداشت، اما با 
وجود توفیقاتی نسبی، نتوانست منجر به انباشت سرمایه در کشور 
شود. اساس و الزام دستیابی به رشــدی پایدار، تقویت بورژوازی 
ملی یا ذخیره منابع برای ادامه روند توسعه و بقای اقتصاد کشور 
است. اما دولت ســازندگی به دلیل عدم کنترل و هدایت جریان 
نقدینگی به بخش تولید، نتوانست به این هدف دست یابد. به باور 
کارشناسان، یکی از اصلی ترین دالیل این شکست، وجود رانت ها 
و مسیرهای دستیابی به منابع ارزی با هدف واردات بود. پس همان 
مشکلی که همواره بر اقتصاد کشــور سایه افکنده بود، این بار نیز 

روی دیگر خود را نشان داد. 
مسائل یاد شــده سبب شــد حجم واردات از 16.5 میلیارد دالر 
در سال 1368 به بیش از 30 میلیارد دالر در سال 1370 برسد. 
همچنین افزایش تورم و حجم نقدینگی و نیز کاهش قیمت نفت 
و تشدید تحریم های آمریکا دست به دست هم داد تا یکسان سازی 

نرخ ارز نیز در آغاز راه خود متوقف شود. 
همچنین مجموع عوامل یاد شده ســبب شد هدفگذاری برنامه  
دوم توسعه برای دستیابی به رشد 5.1  درصدی، با شکست مواجه 

شده و تنها بتواند رشدی 3.2 درصدی را محقق کند. 
از ســوی دیگر نیز با موقتی ســازی نیروی کار و به تبع کاهش 
بهره وری در تولید، نرخ بیکاری با افزایش مواجه شد و در حالی که 
باید آن را به 12.6 درصد کاهش می دادند، نرخ بیکاری در جامعه 

به میزان 13.1 درصد افزایش یافت. 
عدم توفیق در درآمدزایی به وسیله منابع موجود، زمینه ساز بروز 
بحران بدهی های ارزی خارجی را با بیش از 20 میلیارد دالر در 
اوایل برنامه  دوم شد. بنابراین، دولت مجبور به صرفه جویی ارزی 
شــد. در این حالت با کاهش واردات محصوالت نهایی و نیز رشد 
تقاضا به دلیل افزایش نقدینگی در جامعــه، اقتصاد ایران تورم 
باالی 30 درصدی را تجربه کرد و بحران هایی که به ســبب این 

آشفتگی بروز کرده بود، برنامه دوم توسعه را نیز به محاق برد. 

بحران اقتصادی بر دوش دولت سیاسی
پس از این دوره، ســید محمد خاتمی دولت را در حالی تحویل 
گرفت که رشــد اقتصادی کشــور »منفی 0.16 درصد«، تورم 
17.6 درصد، نقدینگی 225 درصد، نــرخ بیکاری 13.1 درصد 
و قیمت هر بشــکه نفت کمتر از 20 دالر بــود. حال دولتی که با 
شعارهای سیاسی توانسته قدرت را در دست گیرد، با انبوهی از 

نابسامانی های اقتصادی روبه رو است. 
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دولت هفتم در ابتدا اقدام به فرونشاندن تالطم جریان اقتصادی 
کشور کرد. همین روند در حالی ادامه یافت که قیمت نفت روند 
کاهشی خود را طی می کرد و به بشــکه ای 11 دالر در سال 77 

رسید. 
مجموع این عوامل ســبب شــد دولت اصالحات با به کارگیری 
متخصصان زبده و بــا نگاه بــه عملکرد دولت پنجم و ششــم، 
موفق ترین برنامه توســعه اقتصادی تاریخ ایــران را تدوین کند. 
به گزارش بانک مرکزی، رشد تولید ناخاالص 30 درصدی، رشد 
سرانه درآمد 22 درصدی و کاهش نرخ متوســط تورم در دوره 
مزبور به 14.1 درصد، از جمله دالیلی است که موفق بودن برنامه 

سوم توسعه اقتصادی را توجیه می کند. 
دولت هفتم با عبرت گرفتن از تجربه ناموفق دولت سازندگی در 
مدیریت منابع ارزی، حساب ذخیره ارزی را ایجاد کرد. این امر گام 
مهمی در جهت انباشت سرمایه به منظور هدایت جریان نقدینگی 

به بخش تولید بود. 
همچنین به گزارش بانک مرکزی، دولت اصالحات توانست طی 
سلسله اقداماتی، برخی از هزینه های زائد را حذف و سازوکارهایی 
را به منظور افزایش سطح درآمدهای ملی ایجاد کند. در همین 
راستا، دولت توانست با برقراری انضباط مالی و اقتصادی، بهبود 
نظام مالیاتی، ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات 
نفت خام و بهبود نظام پرداخت کشــور، اهداف کالن برنامه سوم 
را محقق کند. بر همین اســاس »کلیه معافیت هــای مالیاتی، 
تخفیف ها و ترجیحات مربوط به موسســات و نهادهای انقالبی و 
عمومی غیردولتی لغو شدند.« همچنین »سازمان امور مالیاتی 
کشــور ایجاد و به دنبال آن قانون مالیات های مســتقیم اصالح 
شــد و در عین حال نظام جامع اطالعات مالیاتی و توسعه ترویج 
روش خوداظهاری در نظام مالیاتی کشور تصویب و قانون تجمیع 

عوارض و تهیه الیحه مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد.«
مجموع این اقدامات ســبب شد جریان انباشــت سرمایه بهبود 
یافته و در عین حال رونــد ورود نقدینگی به بخش تولید، اصالح 
شود. در همین زمان اقتصاد ایران شاهد خودکفایی گندم و انعقاد 
یکي از پنج کنسرسیوم بزرگ صنعت خودرو در جهان به منظور 
سرمایه گذاري صنعتي در ایران بود. همچنین با کاهش درآمدهای 
نفتی دولت هفتم، توجهات به سمت توسعه میادین گازی پیش 
رفت. به گونه ای که در مدتــی کوتاه، 10 فــاز پارس جنوبی به 
بهره برداری رســید و میزان برداشــت ایران و قطر از این میدان 

مشترک گازی با هم برابر شد. 
اما نکته ای که در این بین حائز اهمیت است، مساله نسبت واردات 
به صادرات در دولت اصالحات اســت. هرچند که نسبت به ادوار 
پیشــین، فضای کســب و کار و جریان ورود نقدینگــی به تولید 
بهبود یافت،  اما در عین حال، میــزان واردات نیز از افزایش قابل 

مالحظه ای برخوردار بود.
یکی از دالیل رشد امر واردات نســبت به صادرات و تراز تجاری 
منفی، ایجاد تسهیالت متنوع به وارد کنندگان بود. در عین حال 
در اواخر دولت اصالحات طرحی از ســوی دولت به مجلس ارائه 
شد که شاید بتوان از آن به عنوان بمب ساعتی تولید ملی نام برد. 
تا پیش از اجرایی شدن این طرح، نرخ سود تسهیالت به بخش های 
کشاورزی، صنعتی و تجاری به جهت حمایت از تولید و تالش برای 
ورود نقدینگی به آن، تفاوت داشت و این مساله هزینه  تمام شده 
تامین مالی برای تولید را کاهش داده بــود. اما این طرح در نظر 
داشت سود تسهیالت به هر ســه بخش را یکسان کند. بر همین 
اساس، دولت ســاالنه 175 میلیارد تومان، تحت عنوان یارانه به 
بخش صنعت و کشاورزی اختصاص داد و سود تسهیالت بانکی 

این سه بخش را یکسان کرد. 
همین مساله سبب شــد که تنها یک سال پس از روی کار آمدن 
دولت نهم، یارانه تکلیف شــده، پرداخت نشود و مجددا بازدهی 
مناســبی برای امور تجاری و واردات فراهم شــود. رفته  رفته با 
افزایــش درآمدهای نفتــی در دولت نهم و دســت اندازی های 
بی  حساب به منابع ارزی حاصل از آن، چرخ تولید ملی متوقف و 

بازدهی بی نظیری در بخش تجارت فراهم شد. 

رکود تولید در دولت های پسااصالحات
در دولت محمود احمدی نژاد، بســیاری از کارخانه های کوچک، 
متوسط و بزرگ به سبب رشد واردات یکی پس از دیگری تعطیل 
 شــدند، بنگاه های باقی مانده نیز به دالیل مختلفی نظیر کاهش 
هزینه های تولید، روز  به روز از کیفیت محصوالت خود کاستند تا 
قادر به ادامه حیات باشند. همین عامل، منجر به رویگردانی بازار 

داخلی از مصرف کاالها و تولیدات ملی شد. 
بار دیگر بحران عدم انباشــت ســرمایه و هدایــت نقدینگی به 
بخش های مولد و تولیدی، گریبانگیر اقتصاد ایران شــد. دولت 
خاتمی که توانســته بود با وجود نقاط قــوت و ضعف فراوان در 
عملکرد اقتصادی ایران، حســاب ذخیــره ارزی را با منابع قابل 
توجهی تقدیم دولــت بعدی کند، دولت احمدی نــژاد با اجرای 
سیاست های شوک اقتصادی و سرریز بی حساب جریان نقدینگی 
به جامعه،  تورم را به باالترین سطح خود رساند و تولید ملی را وارد 
ورطه رکود تورمی کرد، به حدی که صندوق خالی ذخیره ارزی و 

رشد اقتصادی منفی 6 درصدی را به دولت بعد تحویل داد. 
از این برهه به بعد عموم جامعه، کم وبیش نســبت به مشکالت و 
موانعی که مساله تولید ملی در دولت های یازدهم و دوازدهم با آن 
روبه رو بوده، آگاه هستند. اما برای یافتن چرایی کلید گمشده موتور 
محرکه اقتصاد و عواملی که در چند سده اخیر با آن مواجه بوده، 
باید جوانب مختلفی را در نظر گرفت؛ از افزایش هزینه های غیرمولد 

افزایش واردات در دوره 
اصالحات 

 نکتــه ای که در ایــن بین حائز 
اهمیت اســت، مســاله نسبت 
واردات بــه صــادرات در دولت 
اصالحــات اســت. هرچند که 
نســبت به ادوار پیشین، فضای 
کســب و کار و جریــان ورود 
نقدینگی به تولید بهبود یافت،  
اما در عین حــال میزان واردات 
نیز از افزایــش قابل مالحظه ای 

برخوردار بود.

9. پیشین، با استناد به آمار 
صنایع ایران، منتشر شده توسط 

وزارت کار در سال 1327
10. احمد اشرف و علی بنو 

عزیزی، »طبقات اجتماعی، 
دولت و انقالب در ایران« 

انتشارات نیلوفر، 1388 ترجمه 
سهیال ترابی فارسانی

11. آمار منتشر شده در روزنامه 
اطالعات ) 12 دسامبر1941(

12. هدی صابر، »اقتصاد 
مصدق، اندیشه به جای نفت«، 
ماهنامه ایران فردا، شماره 53، 

اردیبهشت 1378
13. پیشین
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گزارش قلمرورفاه



دولت و فربه شدن ناموثر آن گرفته تا وجود حفره های بودجه خوار 
اقتصادی نظیر مراکزی که امروزه در گوشه و کنار ساحت سیاسی 
و اقتصادی کشور مشاهده می کنیم. شاید بتوان گفت کلید عدم 
توسعه یافتگی تولید ملی و صنعت در ایران همان روندی است که 
در قرون متمادی کشور با آن دست و پنجه نرم کرده است. طبقات 
مختلف ویژه  خواری که در تاریخ ایران چهــره و لباس خود را به 
نســبت عصر خود تغییر دادند، اما همگی با هدف کسب منفعت 

شخصی، کمر به شکست پروژه رشد اقتصاد ملی بسته اند. 
اما اگر از منظر پارامترهای اقتصادی، خواهان تحلیل و بررســی 
این مساله باشیم، شاید بتوان چندین فاکتور را در نظر داشت که 
در طول تاریخ، همواره گریبانگیر اقتصاد ایران بوده اند؛ مواردی 
نظیر وجود دولت رانتیر، بحران عدم انباشت سرمایه موثر، اقتصاد 
متکی و وابسته به نفت، بی ثباتی سیاست های پولی و مالی، وجود 
تنش های سیاسی داخلی و خارجی و قدرتمند بودن بیش از اندازه 

بخش تجاری و واردات.
 

تضعیف مستمر تولید سرمایه دارانه
با این حال شاید بتوان ریشه بحران تولید ملی در ایران را از نظر 
اقتصاددانی نظیر محمد مالجو به خوبی مشاهده کرد. وی بر این 
باور است: »ما در سه سپهر اصلی اقتصاد ایران با سه بحران بسیار 
کلیدی مواجه  هستیم که امروز به مرزهای بسیار هشدارآمیزی 
رسیده اند. اول، در قلمرو تولید ارزش؛ یعنی در قلمرو تولید کاالها 
و خدمات، با این واقعیت مواجه ایم که منابع اقتصادی که به زیان 
اکثریت توده ها به شــکل های گوناگون در دســتان اقلیت های 
متعلق به بخش های خصوصی، دولتی و شــبه دولتی تمرکز پیدا 
کرده، عمدتا به ســمت فعالیت های نامولد حرکت می کند و این 
غلبه  فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی نامولد بر فعالیت های 
اقتصادی مولد نیز مســبب بحران تولید ارزش در اقتصاد ایران 

شده است.  
دوم، در قلمرو تحقق ارزش؛ یعنی در قلمرویی که میزان تقاضای 
موثر برای محصــوالت و خدمات تولیدشــده  اقتصاد داخلی در 
بازارهای ملی و بین المللی کاالها رقم می خورد نیز با مشــکلی 
ســاختاری مواجه ایم. تولید داخلی باید یــا در بازارهای ملی به 
فروش برسد و تقاضای موثر داشته باشد یا در بازارهای بین المللی. 
در بازارهای داخلی با این معضل مواجه ایم که سرمایه  تجاری، در 
نقش واسطه  تولیدکنندگان خارجی و مصرف کنندگان داخلی، 
بر تولید داخلی غلبه دارد و از ایــن  رو، بخش عظیمی از تقاضای 
موثر در بازارهای داخلی را به سمت خریداری اجناس و خدمات 
تولیدکنندگان خارجی هدایــت می کند. همچنین، صرف نظر از 
نفت و مشــتقات آن، در کسب سهمی مناســب از تقاضای موثر 
در بازارهــای بین المللی برای تولید داخلی نیــز همواره چندان 

توفیقی نداشته  ایم. 
این دو ویژگی، یعنی ضعف در بازارهای داخلی و فشــل  بودن در 
بازارهای بین المللی، بحران دومی را پدید آورده است، یعنی بحران 
تحقق ارزش و فقدان تقاضای موثر کافی برای اجناس و خدمات 

تولید شده در اقتصاد ملی. 
ســوم، در قلمرو انباشــت مجدد نیز با معضلی دیرپا مواجه ایم. 
واحدهای اقتصادی بــا وجود ضعف تولید و تقاضــا، درجاتی از 
سودآوری را دارند. همچنین پای درآمدهای حاصل از صادرات 
نفت و گاز نیز که از مجرای بودجه  دولت به اقتصاد داخلی تزریق 
می شوند، در میان است. آیا ارزش مازاد واحدهای اقتصادی داخلی 
و نیز درآمدهای نفتی از نو در اقتصاد ایران انباشــت می شوند یا 
خیر؟ معضلی که در ایران داریم این اســت که سرمایه برداری از 
اقتصاد ایران بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران همواره غلبه داشته 
است. این معضل نیز بحران انباشت زدایی در اقتصاد ایران را پدید 
آورده است. این سه بحران در اقتصاد، به سهم خویش، مهمترین 
خاص بودگی نظام اقتصادی را شــکل داده اند؛ تضعیف مستمر 

تولید سرمایه دارانه.«

جمع بندی
با نگاه بــه روند تاریخی شــکل گیری تولید ملــی در اقتصاد ایران 
می توان گفت ریشــه های موانع تولید در تمامی اعصار وابســته به 
درآمدهایی همچون نفت است. شــاید این مساله در ظاهر ساده به 
نظر برســد، اما این ثروت ارزشــمند وقتی در ید اختیار دولت های 
فاسدی که در مقاطع مختلف بر ایران تسلط داشته اند، قرار داشته، 
بســتری فراهم آورده که سوداگران وابســته به قدرت، قادر باشند 
با دســت اندازی به این منابع ملی، مســیر منفعت شــخصی را در 
 پیش گیرند و عالوه بر غارت آن، مانع توســعه اقتصاد ملی شــوند.
با مشاهده تاریخ پرفراز و نشــیب ایران درمی یابیم که در هر عصر، 
گروه هایی انگل وار، همواره بر جسم و جان حکومت ها جای گرفته اند. 
. این گروه ها در هر برهه زمانی شکل و رنگ تازه ای به خود می گیرند، 
اما از بین نرفته اند. گاه در قامت شاهزادگان و درباریان، گاه در قامت 
قداره بندان و گاه در قامت یقه سفیدها، ظاهر شده و با ایجاد انحراف در 
مسیر نقدینگی به سمت تجارت و واردات، کمر تولید ملی را شکسته و 

ایران را از دستیابی به رفاه، عدالت و آزادی بازداشتند.
تاریخ به خوبی این مســاله را گواه می دهد هر دولتی که توانست 
بر این گروه ها فائق آید، درخشــان ترین عملکــرد را در از خود 
برجای گذاشــت؛ امیرکبیر، مصدق و ... که توانســتند در مدتی 
کودتاه، تاثیراتی  طوالنی مدتی در اقتصاد ایران برجای بگذارند، 
چهره های درخشانی هستند که باید برای چیره شدن بر مشکالت 
و زنجیرهایی که امروز بر دست و پای تولید ملی قرار دارد، به آنها 

تأسی کرد. 

 چندین فاکتور همواره گریبانگیر اقتصاد ایران بوده اند؛ 
وجود دولت رانتیر، بحران عدم انباشت سرمایه موثر، اقتصاد 
متکی و وابسته به نفت، بی ثباتی سیاست های پولی و مالی، 
وجود تنش های سیاسی داخلی و خارجی و قدرتمند بودن 
بیش از اندازه بخش تجاری و واردات

14. فرهاد دژپسند و حمیدرضا 
رئوفی، »اقتصاد ایران در دوران 

جنگ« ، انتشارات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، مرکز مطالعات 

و تحقیقات جنگ، 21 بهمن، 
1387

15. حمید ابریشمی، »کتاب 
اقتصاد ایران« ، شرکت انتشارات 

علمی و فرهنگی، 1376
16. فرهاد دژپسند و حمیدرضا 
رئوفی، »اقتصاد ایران در دوران 

جنگ« انتشارات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، مرکز مطالعات 

و تحقیقات جنگ، 21 بهمن، 
1387

17. حمید ابریشمی، »کتاب 
اقتصاد ایران«، شرکت انتشارات 

علمی و فرهنگی، 1376
18. ابراهیم شیبانی، مقاله 

»اقتصاد ایران«
19. حمید ابریشمی، »کتاب 

اقتصاد ایران«، شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی، 1376

20. فرهاد دژپسند و حمیدرضا 
رئوفی، »اقتصاد ایران در دوران 

جنگ« انتشارات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، مرکز مطالعات 

و تحقیقات جنگ، 21 بهمن، 
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رضا امیدوار تجریشی

 دبیرکل خانه صنعت، 
معدن و تجارت جوانان 

ایران

یکی از مشکالتی که بر سر راه تولید قرار دارد، بوروکراسی اداری بسیار زیاد یا موازی کاری دستگاه ها 
است که هر دو مورد باعث می شود از نظر تولید تا حدی رتبه شاخص رقابت پذیری یا رتبه شاخص 
کسب وکار ما در دنیا رتبه مطلوبی نباشد. این مساله همچنین باعث عقب ماندگی تولید می شود. 

همواره در خصوص مشــکالت صحبت شده و می شود. شاید 
بتوان گفت به حدی در خصوص مشــکالت صحبت به میان 
آمده که تاثیرگذاری خود را از دســت داده اســت، اما با این 
حال یکی از مشــکالت عمده مــا در بخش تولیــد، قوانین 
موازی یا قوانینی هستند که تاریخ مصرف شان گذشته است. 
یکی از مســائلی که در پیش رو داریم و تولید کنندگان با آن 
دست و پنجه نرم می کنند، مجموعه قوانینی است که مربوط به 
سال های گذشته بوده و دیگر از کارایی الزم برخوردار نیستند، 
بخصوص قانون تجارت که قانون بسیار خوبی هم است، اما باید 
به مرور زمان تغییر پیدا می کرد. یا برخی دیگر از قوانین که در 
زمان و شرایط بحرانی و خاص مانند زمان جنگ وضع شده اند، 
اما در شرایط فعلی هم از آن استفاده می شود. لذا باید به همان 

ترتیب و با توجه به شرایط تغییر یابند. 
تولیدکننده در کشــوری مانند ترکیه بســیار راحت و سریع 
می تواند مجوزهایش را اخذ و فعالیت تولیدی خود را آغاز کند 
و در عین حــال از حمایت های دولت بــرای تولید و صادرات 
برخوردار است. نکته ای که مطرح می شود این است که هدف 
تولید، اول از همه به غیر از بازار داخلی، باید صادرات باشــد؛ 
چراکه صادرات می تواند ما را از نفت جدا کند. کشورهای دیگر 
هم به همین صورت عمل کرده اند. به این معنی که همه هدف 
خود را بر امر صادرات محوری صنایع و تولیدات خود متمرکز 
کرده اند. اما در ایران، بوروکراســی و مسیر طوالنی مدتی که 
افراد برای دستیابی به مجوز طی می کنند، سبب شده که این 
امر زمان بر شــود. در عین حال فساد اداری نیز سبب می شود 

مجموع هزینه ها برای تولیدکننده افزایش یابد. 
ما اگر به ســمت دولــت الکترونیک و یا اگر به ســمت اینکه 
یک صدای واحدی از طرف دولت یا دســتگاه های قانونگذار 
برای بخش خصوصی بلند شود حرکت کنیم، آنگاه بخشی از 
مشکالت حل خواهد شد. در واقع بخش خصوصی باید با یک 
بخش طرف باشد، نه اینکه هر روز با یک اداره و یک کارشناس 
خاصی در ارتباط باشــد. این نکات جزو آن مواردی است که 

می توانیم جزو مشکالت قرار دهیم. 
اما در این بیــن خود بخش خصوصی نیز نگاهش این اســت 
که اگر فضا روان باشد، قطعا دوســت دارد به آن هدف نهایی 
برســد. تولیدکننده هم باید در مواردی به این باور برسد که 

محصول باکیفیت تولید کند و صرفا یک تولید قادر به نجات 
اقتصاد کشور نیســت؛ باید محصوالت تولیدی هم با رویکرد 
کیفیت عالی باشــند که بتوانند با یکدیگر رقابت کنند. اگر ما 
می گوییم باید از تولید ملــی حمایت کنیم، حمایت ما باید از 

تولید باکیفیت باشد. 
در طــرف دیگر ماجرا، ذکــر این نکته ضروری اســت که در 
خصوص بخشــی از صنایع،  الزم نیست که حتما تولیدکننده 
باشیم یا حتما هم نباید در آن رتبه اول باشیم بلکه می توانیم 
صنایع کوچکتر را حمایت کنیم. امروز در کشــور آلمان تنها 
10 خودروساز وجود دارند، اما در ایران بیش از این تعداد وارد 
صنعت خودروسازی شده اند. اما رتبه کیفیت خودروهای ما 
کجا و رتبه آلمان کجا. ما می توانیم قطعه ســاز خوبی باشیم 
و از این واحدهای کوچک که قطعات تولید می کنند، فضایی 
بسازیم که بزرگترین ســازنده قطعات در منطقه و خاورمیانه 
باشند. از ســوی دیگر، می توانیم خودروهایی تولید کنیم که 
در بازار جهانی و بازار منطقه ای خواهان بیشتری دارد. ما باید 
بازار کشورهای حوزه خلیج فارس یا کشورهایی نظیر عراق، 
افغانستان و پاکستان و... را شناسایی و بر اساس نوع مصرف آنها 

تولیدات خود را در بستر صادراتی، تنظیم کنیم.
از ســوی دیگــر، یکی از مشــکالتی کــه تولید ملــی با آن 
دســت و پنجه نرم می کند، نظام تامین مالی کشــور اســت. 
متاسفانه نظام مالی ما قانون جامعی ندارد و چشم تمام اقتصاد 
ایران به بانک ها اســت. در حالی  که ما می توانیم بانک ها را به 
صورت راس بنگاه مالی اقتصادی در نظر بگیریم و در کنار آن 

هم نگاه مان به بازار سرمایه باشد. 
در بسیاری از کشورهای دنیا، ســرمایه گذاری تنها در بورس 
انجام می شود. آنها مانند کشــور ما در بانک ها سپرده گذاری 
انجام نمی دهند. در کشورهای اروپایی و آمریکایی هیچ کس 
سود سپرده 20 درصدی دریافت نمی کند، بلکه نهایت سود 
ســپرده ها 2 تا 3 درصد اســت. اما در ایــران تمامی بانک ها 
گاوصندوق بزرگی شده اند که باید این پول ها را دریافت کنند 
و از این طرف وقتی می خواهنــد آن منابع را به تولید و بخش 
خصوصی بدهند، با هدف دریافت ســود است. در نتیجه این 
کار هزینه تولید را افزایش می دهد. بنابراین ما باید به سمت 

بازارهای مالی دیگر برویم. 

دستگاههایموازی
هزارتویتولیدملیدرایران
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نکته دیگری که باید به آن اشــاره کرد، مســاله شیوه فروش 
محصوالت اســت. در کشــورهای مختلف دنیا خرید کاال به 
صورت اقساطی بسیار آسان است و تولیدکننده و مصرف  کننده 
برای بحث مالی در مقابل یکدیگر نیســتند بلکه تولید کننده 
با بانک یا یک بنگاه یا موسســه مالی اعتباری طرف است. ما 
نمونه های فراوانی از تولیدکننده داخلی داشتیم که با بانک ها 
توافق کردند که فروش خودشان را از طریق اقساط شبکه بانکی 
انجام دهند. در این شرایط هم تولید کننده به جریان نقدینگی 
رسیده و هم مصرف کننده به صورت اقساطی توانسته است به 
محصول مورد نظر خود دست یابد. اگر این چرخه در کشور ما 

نیز به وجود آید، هزینه های تولید را کاهش می دهد. 
ما شاهد هســتیم که برخی از شــرکت های نیمه خصوصی 
برای افزایش قیمت کاالی خود، عرضه و تقاضا را باال و پایین 
می کنند. این در حالی اســت که آن قیمت باید با قیمت های 

جهانی باال و پایین شود. 
از آن طرف، ما بازار ســرمایه را داریم که می تواند در بسیاری 
از موارد یاد شــده به کمک اقتصاد کشور بیاید و ظرفیت های 
خود را به روی تولید بگشاید. در واقع می توان گفت مسیرهای 
متنوعی برای تامین مالی بخش تولیــد وجود دارد، اما نقطه 
ضعف ما این اســت که قانون جامع مالی در کشــور نداریم. 
بانک مرکــزی، وزارت صنعت، معدن و تجــارت، وزارت کار، 

پژوهشکده های مالی اعتباری و پولی و... باید وارد گود شوند 
و یک قانــون جامع را با توجــه به شــرایط روز دنیا تنظیم و 

الگوبرداری کنند. 
ما به راحتی می توانیم قانون کشورهای موفق را در این زمینه 
مشاهده کنیم و ببینیم چه مســیری را طی کرده اند و از آنها 
الگوبرداری کنیم، همانطور که آنها از ما در یکســری مسائل 
الگوبرداری می کنند، خیلی راحت تر و شکیل تر می تواند این 
اتفاقات رخ دهد و به این سمت برویم که بنگاه های اقتصادی ما 

از لحاظ نقدینگی تامین شوند. 
اما در مجمــوع من بر صادرات تاکید ویــژه ای دارم. صادرات 
همان پول نقد اســت؛ پولی که در عرصه تولید وارد می شود. 
اگر بنگاه های بزرگ و کوچک ما در امر صادرات موفق شوند، 
می توانند تامین نقدینگی بســیار خوبی داشــته باشند. اگر 
تاریخچه صنعتی کشــور چیــن را نگاه کنیــم، درمی یابیم 
تمامی  پایه اقتصادش را به غیــر از تامین نیازهای داخلی، بر 
تامین صادرات گذاشته و بسیار خوب عمل کرده است. چین 
بزرگترین واردکننده سنگ آهن و بزرگترین صادرکننده فوالد 
در دنیا است و توازنی بین این دو برقرار کرده و سود سرشاری 
را کسب می کند. البته این مساله را نیز باید در نظر داشت که 
تحریم ها مانع بزرگی در تحقق فعالیت های صادراتی ما است، 

اما با این حال می توان با تالش به این مهم دست یافت.
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رضا کوچک زاده

 مدیرعامل شرکت 
توسعه معادن 

میراث کویر

امروزه شــرایط به گونه ای شــده که از هر طرف وارد کار تولید 
می شویم به در بسته و دیوار برخورد می کنیم؛ به این معنا که اگر 
10 درصد انرژی و ســرمایه ای را که در تولید صرف می کنیم، در 
کار تجارت صرف می شد، به بازدهی راحت تر و موفق تری دست 

می یافتیم. 
در فضای اقتصادی امروز کشور، افرادی که قصد ورود به کار تولید 
دارند، با انواع و اقسام موانع قانونی، مجوزها و... روبه رو می شوند. 
حتی می توان اینگونه گفت که اگر قانون هم به درســتی نوشته 
شده باشد، مجریان آن به خوبی به آن عمل نمی کنند. در بسیاری 
از موارد نیز قانون به درستی نگاشته نشــده است. از سوی دیگر 
نیز متاسفانه رقابت ســالمی در بخش تولیدی نداریم؛ چراکه با 
سرمایه گذار واقعی بخش خصوصی به درستی برخورد نمی شود و 
انحصاراتی که در مسائل مختلف وجود دارد، رقابت را دشوار کرده 
است، لذا افراد سرمایه گذار حاضر به پذیرفتن ریسک و مشکالت 

این بخش نیستند. 
اما نکته حائز اهمیتی که در این بین باید به آن اشاره کرد، مساله 
مجوزها است. در این خصوص باید بگویم افراد برای ورود به بخش 
تولید، به انواع و اقسام مجوزها نیاز دارند. همین مساله سبب شده 
مشکالت و گره های گوناگونی بر سر راه تولیدکننده قرار گیرد و 
افراد برای دریافت مجوز فعالیت  خود به یک دور باطل وارد شوند. 
به طور مثال، یکی از این موانع، ســازمان محیط زیست است که 
این روزها به محیط ایست تبدیل شــده است. آنها در مجموع بر 
این باورند که تولید، دشمن محیط زیست است، در حالی که واقعا 

اینگونه نیست. 

استارتاپ ها به عنوان یکی از تولیدکننده های اصلی حوزه خدمات، 
یکی از جدی تریــن عرضه کننده های خدمات داخلی محســوب 
می شوند. بسیاری از آنها با توجه به شرایط کشور قادر هستند بازارهای 
مشابهی که رقبای خارجی در کشورهای مختلف گرفته اند را ایجاد و 

سپس روی توسعه آنها کار کنند. 
متاســفانه تاکنون در بســیاری اوقات بازارهای ثانویه ما پذیرای 
شرکت های استارتاپی نیســتند و در عمل حمایت جدی از مصرف 
خدمات صورت نمی گیرد. در حوزه های دیگر فناوری مشاهده می شود 
که دیگر شرکت های فناورانه از جهت قیمت و کیفیت توانسته اند در 
خصوص محصوالت و خدماتی قابل عرضه خود وارد رقابت شوند. اما 
مشاهده شده که محصوالت مشابه خارجی، بیشتر مورد توجه واقع 
شده و در بسیاری اوقات به بهانه های مختلف از خرید خدمات داخلی 

فناورانه خودداری می شود. 
در خصوص نکته یاد شده، دو مســاله وجود دارد؛ اول آنکه شاید در 
بسیاری اوقات عرضه کنندگان داخلی ما آن تجربه و سابقه قبلی را 

در این بــاره، بارهــا و بارها نمونه هایــی را شــاهد بوده ایم که 
تولید کنندگان هنگامی که قصد بهسازی خط تولید خود را دارند 
که حتی قادر است کمکی به آلوده نشدن محیط زیست اطراف خود 
کند، مسئوالن محیط زیست به آنها اعالم می کنند که مجوز انجام 
این کار را نمی دهند. در واقع آنها علنا می گویند ما با هر گونه توسعه 
این صنعت مخالفیم. حال هر چقدر می گوییم انجام این کار مصرف 
برق، میزان گرد و خاک و.... را کاهش می دهد، آنها می گویند ما با 

هر توسعه ای مخالفیم. 
از سوی دیگر، در وزارتخانه ها نیز با انواع و اقسام مجوزهایی روبه رو 
هستیم که یک تولیدکننده باید نســبت به دریافت تمامی آنها 
اقدام کند. در همه جای دنیا برای اینکه امور به ســهولت انجام 
پذیرد، سیستم ها را مکانیزه می کنند. اما در کشور ما همه چیز به 
گردن سیستم می افتد و کارها به صورت دستی انجام می شود. در 
عین حال، بین دستگاه های مختلف نظیر وزارت صنایع، گمرک، 
بانک ها و وزارت اقتصاد نیز هماهنگی وجود ندارد. این سیستم های 
مکانیزه ای هم کــه به همین جهت راه اندازی شــده اند، به جای 
اینکه کار را راحت تر کنند، به مراحل کار اضافه کرده و روند کار را 

سخت تر می کنند. 
یک زمان پرونده کاغذی دست مان می گرفتیم و کارها را به همان 
صورت انجام می دادیم و با این حال راحت تر هم بودیم، اما در حال 
حاضر می گویند بسیاری از مراحل را از طریق سیستم های تعبیه 
شده انجام دهیم که همین عامل سبب شده مشکالت متعددی بر 

سر راه دریافت مجوز ایجاد شود. 
من به عنوان یک تولیدکننده معتقدم وزارت صنایع باید حامی و 

در این بازارها ندارند و به همین دلیل ممکن است در قدم های اول، 
کیفیت خدمات محصوالت خارجی را نداشته باشند. اما به باور من، 
اصل ماجرا به این موضوع برنمی گردد. ما در بسیاری اوقات شاهد این 
قضیه هستیم در شرایطی محصول خارجی انتخاب می شود که رقیب 
داخلی مدت هاست در بازارسازی برای محصول خود کار کرده، اما به 
دالیل واهی بسیاری اوقات به خاطر یک بازدید و یا یک سفر خارجی 
به دلیل اینکه به نوعی تعامل با خارجی ها جذابیت های ویژه ای برای 
کارفرماها دارد، به سمت استفاده از محصوالت خارجی روی می آورند. 
به طور مثال ما در صنعت نرم افزار به شدت با این قضیه مواجه هستیم.
من معتقدم به هر حال محصوالت و خدمات جــای خود را در بازار 
داخلی باز می کنند و این شرایط با این وضعیت ادامه پیدا نمی کند. 
عمال به خاطر اینکه هم اشــتغال مولد و پایدار ایجاد می کنند و هم 
ارزش افزوده در داخل خود کشور باقی می ماند، مسیر به این سمت 
خواهد رفت اما به جای حمایت هایی مانند اعطای وام و حمایت های 
شــعاری، مهمترین مساله این اســت که در حال حاضر بزرگترین 

مشکالتتولیدکنندگانداخلی
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بازار هنوز دست دولت و حاکمیت است. شــاید بیش از 80 درصد 
خدمات شــان را به جز مجموعه های B2C بــه دولت و حاکمیت 
می فروشــند. اول از همه، باور خرید خدمت داخلی باید در دولت و 

حاکمیت شکل گیرد. 
برای گام بعد، زمانی که این مجموعه ها تقویت شوند، خود کیفیت شان 
را افزایش می دهند، چون رقابت شکل می گیرد و اگر در یک بازاری 
آنها نتوانند شرایط کیفی مورد نظر مشتریان را فراهم کنند، قطعا 

خودشان از بازار حذف خواهند شد.
یکی از بزرگترین مسائلی که در خصوص شرکت های دانش بنیان 
وجود دارد، مســاله تامین مالی آنها است. در کشور ما عمدتا تامین 
مالی بر دوش بانک ها بوده و این نهادها با توجه به قیمت تمام شده و 
نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی و ضریب عدم بازپرداخت بدهی های 
بانکی، در عمل قیمت تمام شــده پــول را افزایش می دهند. فرض 
کنید یک بانک باالی 20 درصد هزینه تمام شده پول خود را دریافت 
می کند اما با این حال مشاهده می شود عمده تامین مالی  بر روی دوش 

بانک ها قرار دارد، در حالی  که شــکل گیری بانک ها و صندوق های 
توسعه ای که بتوانند تامین مالی با نرخ پایین تری انجام دهند، فضای 
کسب و کارهای استارتاپی و فناورانه جدید را بشناسند و از روش های 
دیگر تامین مالی مانند پیش خرید خدمت یا شــراکت های موقت 

توسط نهادهای دولتی می شود، تامین مالی را ارزان تر خواهد کرد. 
نکته دیگری که باید به آن اشــاره کرد، مساله ســهولت راه اندازی 
کسب وکار و مقررات زدایی در این بخش است. دو بحث در این حوزه 
وجود دارد. اول آنکه اصوال کسب وکار در کشور ما از پیچیدگی باالیی 
برخوردار است و نهادهای مختلفی باید در قانونگذاری کمک کنند 
که این موارد جزو فضای عمومی کسب وکار است. هر کسی که کاری 
راه می اندازد، خودش را باید با این شرایط وفق دهد. اما مساله بعدی 
این است که در این شرایط، بسیاری از افراد فکر می کنند که باید بر 
استارتاپ ها مدام قاعده گذاری جدیدی داشته باشند. در حالی  که 
دنیا به سمت مقررات زدایی پیش می رود، اما در کشور ما مدام همه 

می خواهند یک محصول جدیدی ایجاد کنند. 

پشتیبان تولید باشد. من برای انجام کار تولیدی خود در اسفند 93 
زمینی را تحویل گرفته و کار را آغاز کردم که خرداد سال گذشته 
آماده راه اندازی بود. یعنی در عمل، دو سال کار طول کشید و این 
مدت 11 ماه مشخصا تاخیری بود که وزارت صنایع بر ما تحمیل 

کرد و مانع آغاز فعالیت ما شده بود. 
در مواردی نیز شاهد هستیم که قانون به نفع تولید نیست یا اگر هم 
به نفع تولید باشد، توسط مجریان به درستی اجرا نمی شود. به طور 
مثال، ماشین آالتی که در داخل کشور قابل تولید است، نباید از 
خارج وارد شود. اما متاسفانه شخصی که تصمیم می گیرد آیا این 
ماشین در داخل، قابل تولید است یا خیر و یا اینکه خرید از داخل به 
صالح است یا نه، جوانی است که به تازگی از دانشگاه وارد صنعت 
شده و از مختصات کار، دســتگاه و حجم آن آشنایی و شناختی 
ندارد، حتی پروژه کوچکی را نیز مدیریت نکرده و مشــکالت را 
نمی داند. با این حال، نتیجه 11 ماه معطلی ما می شود؛ صبر کردن 
و خون دل خــوردن و هنگامی هم که به مســئوالن وزارت برای 
حل و فصل مشکل خود رجوع می کنیم، با اینکه حرف ما را قبول 
دارند اما می گویند در این سیستم اداری قادر به انجام هیچگونه 

کمکی نیستند. 
به صورت مشخص در این حوزه، من سعی کرده ام برای راه اندازی 
خط تولید با سرمایه گذاری که به صورت خانوادگی در کار تجارت 
بود، وارد مذاکره شوم و او را به مشارکت در این طرح ترغیب کنم. 
این فرد که همواره در امر تجارت موفق بوده، تصمیم گرفت که برای 
اولین بار وارد بخش تولید شود و سرمایه گذاری کالنی انجام دهد. 
پس از طی این مدت و با وجود مشکالتی که در طول این مسیر 

برای ما به وجود آمد، او شــخصا از ورود به این کار پشیمان شد و 
گفت اگر سرمایه ای که در کار تولید قرار دادیم را در کار تجارت وارد 
می کردیم، عالوه بر اینکه چندین بار سرمایه  در گردش می افتاد، 
سود بیشتری نیز کسب می کردیم. اما در حال حاضر که وارد کار 
تولید شده ایم، چندین سال است که معطلیم و در عین حال انواع 
و اقسام مشکالت را پیش رو داریم. او حتی امیدی ندارد اگر این 
کارخانه وارد چرخه تولید شود، سرمایه ای که 5 سال قبل هزینه 
کرده ، برگشتی داشته باشد. یعنی شرایط در عمل به گونه ای است 
که وقتی ســرمایه گذار وارد می شود، هیچگونه حمایتی از سوی 
دولت از او صورت نمی گیرد. به همین دلیل اســت که افراد مایل 
هستند در این امر درگیری نداشته باشند و وارد آن نشوند، مگر 
اینکه نیت خیری پشت اقدام آنها باشد که بتوانند با راه اندازی یک 
کارخانه برای عده ای شغل ایجاد کنند. در غیر این صورت از نظر 

اقتصادی، ورود به بخش تولید، هیچ صرفه اقتصادی ندارد.
حداقل در این مــوردی که من درگیر آن بودم، مشــاهده کردم 
سرمایه گذار برای سرمایه گذاری 200 تا 250 میلیارد تومانی در 
بخش تولید، شخصا از کارش پشیمان است. حتی من نزد معاون 
وزیر رفتم و عنوان کردم که شما درخواست می کنید سرمایه گذار 
خارجی به کشور بیاید، در حالی که این افراد سرمایه گذار داخلی 
و هم سنخ و هم میهن خودمان هستند و با این وجود از اینکه در 
کار تولید وارد شــده اند، ابراز پشــیمانی می کنند. او هم با اعالم 
وجود مشکالت و تصدیق اظهارات من، عنوان کرد که نمی توانند 
مشــکالت را حل کننــد. در واقع هیچ عزمی بــرای حل و فصل 

مشکالت تولیدکننده نداشتند. 

مشکالتتولیدکنندگانداخلی
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امسال نمایندگان کارگری 
توانستند سبد معیشت را نیز 
اضافه بر نرخ تورم برای تعیین 
حداقل دستمزد به کار گیرند اما 
با این وجود هنوز شکاف زیادی 
بین درآمد و هزینه کارگران 
وجود دارد و کارگران از توان 
چانه زنی قابل قبولی مقابل 
دولت و نمایندگان کارفرمایی 
برخوردار نیستند. 



132 سال است که اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر در تمامی کشور ها به جز آمریکا، کانادا و چند کشور کوچک به عنوان روز کارگر گرامی داشته می شود؛ یک 
روز برای میلیارد ها انسانی که یا در فقر مطلق به سر می برند یا به سختی درآمد شان کفاف هزینه شان را می دهد. عادالنه تر شدن شرایط کار و دریافت دستمزدی که 
بتواند کارگران را از فقر نجات دهد مطالبه ای است که در بیش از 13 دهه کارگران همزمان با روز جهانی کارگر آن را فریاد زده اند. نمی توان گفت وضعیت کارگران 
اصال تغییر نکرده و در همچنان بر همان پاشنه سابق می چرخد، اما آمار های جهانی نشان می دهد کماکان توزیع ناعادالنه ثروت میلیارد ها انسان را در کشور های 
مختلف رنج می دهد. بررسی ها در ایران نشان می دهد بیش از 33 درصد شهروندان زیر خط فقر مطلق به سر می برند. فقر ارثیه شومی است که از پدران و مادران به 
فرزندان می رسد و جز این، سیاست ها غلط و ماجراجویی های عجیب و غریب دولت ها باعث از بین رفتن طبقه متوسط جامعه شده و تعداد فقرا را روز به روز افزایش 
می دهد. گزارش های پیش رو نشان می دهد جمعیت زیر خط فقر در ایران تنها کسانی نیستند که کار نمی کنند، بلکه اکثر شاغالن نیز از فقر رنج می برند؛ فقری که 
کودکان و زنان را نیز به بازار کار کشانده و باعث شده بسیاری از آنها در بخش خاکستری اقتصاد به کار گرفته شوند. در ایران این فقط حدود 13 میلیون نفری که 
بیمه کارگری دارند نیستند که روز کارگر را گرامی داشته و انتظار دارند صدایشان شنیده شود، بلکه این روز، روز میلیون ها شاغل غیر رسمی از زنانی که با حقوقی 

پایین تر از حداقل دستمزد کار می کنند تا کودکانی که جای بازی کردن یا مدرسه رفتن در کارگاه های زیرزمینی مشغول کارند نیز هست.



وقتی این واقعیت را مورد توجه قرار می دهیم که میلیون ها ایرانی در 
شرایطی کار می کنند که شکافی 150 درصدی بین درآمد و هزینه 
آنها وجود دارد، ممکن است این گزاره دم دستی را مطرح کنیم که چرا 
این افراد سر کار می روند؟ شاید این واقعیت که این کارگران هستند 
که چرخ اقتصاد را می چرخانند و اگر روزی آنها دست از کار بکشند، 
بخش های مختلف فلج شده و فعالیت آنها متوقف می شود، باعث  شود 

از کارگران دعوت کنیم حقوق اساسی خود را مورد توجه قرار دهند.
با وجود این، اندکی کنکاش در شــرایط کار در ایران نشان می دهد 
طرح کردن چنین گزاره هایی بیشتر از ســر شکم سیری است؛ در 
ایران امنیت شغلی به قدری پایین است که اکثر کارگران کوچکترین 
قدرتی برای مانور ندارند. با توجه به قرارداد های رایج در بازار کار ایران 
و با بررسی قانون و نظارت گریزی هایی که وجود دارد، یک کارگر به 
راحتی جای خود را به کارگری دیگــر می دهد و آب هم از آب تکان 
نمی خورد. در این شرایط کارگران به تجربه آموخته اند انعطاف زیادی 
به خرج دهند تا همان حقوقی که تقریبا یک سوم نیاز های حداقلی 

آنها را تامین می کند، از دست نرود.
چندین عدد و رقم وجود دارد که ثابت می کند کارگر در ایران زیاد 
است. برای کارگر تعاریف متعددی وجود دارد، اما اینجا بیش از هر 
چیز آن تعریفی از کارگر مدنظر اســت که در قانون کار ایران ارائه 
شده است. در این قانون که تصویب آن به دهه 30 هجری شمسی 
برمی گردد، کارگر »کسی اســت که به هر عنوان در مقابل دریافت 
حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست 
کارفرما کار می کند«. بر اساس این تعریف میلیون ها ایرانی کارگر به 
حساب می آیند، حال آنکه میلیون ها ایرانی دیگر نیز در صف کارگر 
شدن قرار دارند. نیروی فعال در ایران حدود 40 درصد جمعیت کشور 
را تشکیل می دهند. این یعنی حدود 50 میلیون ایرانی به دنبال کار 
نیستند. رقم باالیی از این افراد، زیر 15 ساله ها و بازنشستگان هستند. 
دانشجویان، زنان خانه دار و... نیز به دلیل شرایط خاص یا به میل خود 

دنبال کار نمی گردند.
بررسی ها نشــان می دهد بی میلی به کار در مواردی خودخواسته 
نیست، یعنی هر فرد بی میل به کار به این دلیل که نیازی به درآمد 
ندارد نسبت به کار کردن بی رغبت نیست، بلکه ممکن است مجموعه 
شرایطی باعث شود یک فرد عطای کار کردن را به لقایش ببخشد. 
نیافتن کار در حوزه مورد عالقه یا جایی که فرد تخصصی در آن دارد، 
شرایط ناعادالنه کار، برخی محدودیت ها و ممنوعیت های فرهنگی 
و... همه و همه می توانند شهروندان را به صورت خودخواسته از زمره 

کارجویان خارج کند. 
عالوه بر این، 12/1 درصد از کسانی که دنبال کار می گردند، بیکار 
هستند و 10/4 درصد شاغالن، اشــتغال ناقص دارند. این دو دسته 
رقبای بالقوه شاغالن ایرانی به حساب می آورند. در نظر گرفتن این 
واقعیت که میلیون ها نفر در ایران )کودکان کار، اتباع غیر  مجاز و...( به 

صورت غیر مجاز کار می کنند، نشان می دهد شاغالن ایرانی رقبای 
مجاز و غیر مجاز زیادی دارند و این شرایط باعث می شود در بسیاری 

موارد تن به کار ارزان بدهند. 

قرارداد کاری از کجا آمد؟
عقد قرارداد کاری به عنوان مولفــه ای حمایتگر از کارگران از اواخر 
قرن 18 و اوایل قرن 19 میالدی در کشور های غربی مورد توجه قرار 
گرفت. تا پیش از این، کار کردن برای دیگران مشمول قواعد متفاوتی 
بود. در جوامع ارباب - رعیتی و فئودالی، اساسا قرارداد مشخص کاری 
وجود نداشت یا قانونی برای حمایت از قرارداد های کتبی و شفاهی 
نبود. در این جوامع کارگران یا برده و زیردســت بی جیره و مواجب 
بودند یا کارفرما به دلخواه دستمزدی به صورت نقدی و غیر  نقدی به 
آنها می داد. با وارد شدن دولت ها به مناسبات بازار کار، قرارداد کاری 
هم معنا پیدا کرد. اوایل قرارداد کار ذیل قوانین اجاره بود و در واقع یک 

فرد کار دیگری را در برابر پرداخت مزدی اجاره می کرد. 
رفته رفته قوانین مترقی تری در این زمینه تدوین شد و در آنها حقوق 
کارگران مورد توجه قرار گرفت. در مترقی ترین و آخرین قوانین که 
اتفاقا قانون کار ایران نیز چندان دور از آنها نیست، امنیت شغلی مورد 
توجه قرار گرفت. بر این اساس، قواعد مشخصی درباره قرارداد بستن 
با کارگر وجود دارد، قرارداد های سفید امضا ممنوع است، حداکثری 
برای قرارداد های کوتاه مدت وجــود دارد، در صورت اخراج یا ترک 
شــغل باید حقوق و مزایایی به کارگر تعلق گیرد و... . با وجود اینکه 
ایران از دهه ها پیش قانونی مترقی در زمینه کار تصویب کرده، اما به 
دالیل مختلف کشور ما یکی از ناامن ترین کشور ها از نظر ثبات شغلی 
است. یکی از دالیل اصلی ناامنی شغلی باال در ایران وضعیت بد فضای 
کسب وکار اســت که منجر به بیکاری باال در ایران و کار کردن زیر 
ظرفیت تولید شده است. از منظر کارفرمایان که به ماجرا نگاه کنیم، 
چرخ تولید نمی چرخد و همین باعث می شود آنها به دنبال نیروی کار 
ارزان بگردند. یکی دیگر از دالیل امنیت شغلی پایین در ایران برخی 
ابهامات قانونی، تغییرات اشتباه در قانون کار و مهمتر از همه قانون و 

نظارت گریزی است.

شکاف عمیق درآمد و هزینه
22 فروردین امســال پس از کش و قوس های فــراوان نمایندگان 
کارگری، کارفرمایی و دولت درباره افزایش حقوق به توافق رسیدند. 
بر اساس این توافق دستمرد حداقلی بگیران، یعنی کارگرانی که پایه 
حقوقی آنها در سال گذشته 929 هزار و 931 تومان بود با افزایش 
181 هزار و 336 تومانی به یک میلیــون و 111هزار و 267 تومان 
رسید. این افزایش حقوق که به دنبال سال ها مطالبه گری کارگران رخ 
داد، موفقیتی شیرین به حساب می آید، چرا که آنها توانستند باالخره 
حرف خود را مبنی بر اینکه معیار افزایش حقوق عالوه بر تورم اعالمی 

محمدجواد صابری

روزنامه نگار 

 12/1 درصد از کسانی که دنبال کار می گردند، بیکار هستند و 10/4 درصد 
شاغالن، اشتغال ناقص دارند. در نظر گرفتن این واقعیت که میلیون ها نفر در 
ایران )کودکان کار، اتباع غیر  مجاز و...( به صورت غیر مجاز کار می کنند، نشان 
می دهد شاغالن ایرانی، رقبای مجاز و غیر مجاز زیادی دارند و این شرایط 
باعث می شود در بسیاری موارد تن به کار ارزان بدهند
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از سوی مراکز رسمی باید سبد معیشت کارگران نیز باشد بر کرسی 
بنشانند. به این ترتیب حداقل حقوق برای حداقلی بگیران تقریبا 2 

برابر نرخ تورم رشد کرد.
 با این وجــود، باید دانســت کــه ایــن افزایش غیرمعمــول در 
خوشبینانه ترین حالت تنها جلو عمیق تر شدن شکاف میان درآمد 
و هزینه را می گیرد. سال 95 سبد معیشت به عنوان یکی از معیار ها 
افزایش دستمزد بعد از مدت ها مشخص شد. نمایندگان کارگران در 
شورای عالی کار رقم 2 میلیون و 489 هزار تومان را به عنوان سبد 
معیشت کارگران در سال 96 تعیین کردند و این رقم برای سال 97، 
2 میلیون و 669 هزار تومان اعالم شد. نمایندگان کارگران در شورای 
عالی کار نتوانستند دیگر شرکای اجتماعی خود را راضی کنند معیار 
سبد معیشت را به عنوان یکی از مبنا های دستمزد سال 96 بپذیرند، 
اما این معیار باالخره با حمایت دولت یکی از مبنا های تعیین حداقل 
دستمزد برای سال 97 شــد. وقتی این خبر اعالم شد که افزایش 
دستمزد سال 97 بر مبنای سبد معیشت تعیین می شود برخی این 
سوال را مطرح کردند که مگر امکان پذیر است که حداقل دستمزد به 
یک باره یک میلیون و 550 هزار تومان بیشتر شود؟ ناگفته پیدا بود 
که نمایندگان کارفرمایان به هیچ وجه زیر بار افزایش بیش از 150 
درصدی حقوق نمی روند، حال اینکه همین افزایش 19/5 درصدی 
حقوق نیز به مذاق آنها خوش نیامده و اعالم افزایش دستمزد سال 
97 با یک ماه تاخیر اتفاق افتاد. فعاالن کارگری البته راهکاری برای 
این مساله دارند. آنها می گویند قرار نیست ترمیم حقوق به یک باره 
اتفاق بیفتد و بنا بر این است که در طول حدود یک دهه شکاف درآمد 

و هزینه به تدریج پر شود.
 نماینده کارگران در شورای عالی دستمزد به »قلمرو رفاه« می گوید: 
تا دو سال قبل در شورای عالی کار به ماده 41 قانون کار که ماده ای 
مترقی است و در ســال 1369 به تصویب رســیده توجه درستی 
نمی شد. در این ماده معیار افزایش دستمزد تورم اعالمی سال از طرف 
مراجع ذی صالح به گونه ای که حقوق کارگر تامین کننده نیاز های  او 
باشد، معرفی می شود. کسی نمی گوید افزایش دستمزد تنها بر اساس 
تورم اعالمی باشد، بلکه سبد معیشت نیز مورد توجه قرار گرفته است. 
تا دو سال قبل تنها تورم اعالمی مدنظر قرار می گرفت، در حالی که 
تورم منطبق بر مخارج است و بی توجهی به این اصل ساده اما مهم 
در واقع به سخره گرفتن علم اقتصاد بود. فرامرز توفیقی با بیان اینکه 
بی توجهی به سبد معیشت در طول 25 ســال باعث ایجاد شکاف 
عظیم میان درآمد و هزینه کارگران شده، عنوان می کند: با تغییرات 

ایجاد شده امکان چانه زنی فراهم آمد و نمایندگان کارگران در سال 
95 باالخره ســبد معیشت کارگران را بر اســاس نیاز های حداقلی 
تعیین کردند. او با ذکر این ضرب المثلی که »درد خروار خروار می آید 
و مثقال مثقال می رود« می گوید: ما توقع نداریم شکافی را که از سال 
69 تا سال 95 ایجاد شده به یک باره پر کنیم، بلکه به مرور این فاصله 
کم می شود و در دو سال اخیر گام هایی در این راستا برداشته شده 
است. این فعال کارگری خاطرنشان می کند که نمایندگان کارگران 
امیدوارند در یک بازه زمانی 5 تا 8 ساله شکاف درآمد و هزینه پر شود. 
با وجود گفته های خوش بینانه فعاالن کارگری و به رغم اینکه امسال 
کارگران بعد از حدود 25 سال باالخره شاهد افزایش حقوقی هستند 
که کمتر از قبل باعث سخت شدن معیشت آنها می شود، اما فاصله 
تا رسیدن به حقوقی که تامین کننده حداقل نیاز ها باشد فاصله ای 
جدی است. افزایش 181 هزار تومانی حداقل دستمزد در حالی رخ 
داده که سبد معیشت خانوار ها نسبت به سال گذشته 180 هزار تومان 
گرانتر شده است. در واقع دولت و کارفرمایان با هزار تومان ناقابل به 
سراغ ترمیم شــکاف بیش از 150 درصدی درآمد و هزینه رفته اند. 
شکاف 150 درصدی موجود یعنی اینکه یک فرد حداقلی بگیر برای 
تامین نیاز های حداقلی خود نه تنها باید یک شیفت کامل دیگر کار 
کند که باید به هر ترتیبی عالوه بر حقوق گرفتن از دو کار، درآمدی 
برابر با نصف یک کار حداقلی دیگر هم داشته باشد. در چنین شرایطی 
که داشتن دو شغل و نیم یک ضرورت است، فردی که بعد از سال ها 
تنها یک شغل پیدا کرده چطور می تواند خطر کند، انعطاف نداشته 
باشد و با کارفرمای خود از در چانه زنی برای رعایت حقوق خود اعم از 
دستمزد، شرایط کار، نوع قرارداد و در مراحل بعدی محیط کاری و ... 
برآید؟ در این صورت او تن به انواع و اقسام قرارداد های عجیب و غریب 
می دهد و نتیجه این می شود که بیش از 95 درصد قرارداد ها در بازار 

کار ایران موقت است.

نئولیبرال تر از نئولیبرال ها
استثمار کارگران مصداق های زیادی دارد، اما در دهه های اخیر و بعد 
از آنکه مارگارت تاچر سیاست های سخت لیبرالی خود را اجرا کرد، 
تحلیلگران اقتصادی منتقد، تعابیری چون سیاست های لیبرالی و 
نئولیبرالی را برابر با استثمار کارگران قرار دادند. اما به باور برخی هیچ 
ادعای رسمی مبنی بر اینکه اقتصاد ایران لیبرالیستی یا نئولیبرالی 
است وجود ندارد و در شئونات مختلف این نه بازار که دولت است که 
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نقش اصلی را ایفا می کند. با وجود این، در همین اقتصادی که بسیاری 
از کارشناســان اصالح آن را منوط به کوتاه شدن دست دولت ها از 
بخش های مختلف آن می دانند، کارگران در وضعیتی به مراتب بدتر 
از اقتصاد های نئولیبرالی روزگار می گذرانند. عالوه بر دستمزد ها که 
عمال تفاوت فاحشی با هزینه مورد نیاز برای تامین نیاز های اولیه دارد، 
امنیت پایین شغلی معضلی است که به شــدت بخشی از کارگران 

ایرانی را عذاب می دهد. 
دفاع از حقوق کارگران موضوع کنوانسیون های متعدد بین المللی 
اســت که به تدریج و بعد از اعتراضات گســترده شکل گرفت و 
دولت های مختلف آنها را پذیرفتند. پیوستن به یک کنوانسیون 
به معنای کوشش برای تطبیق قوانین داخلی یک کشور با اصول 
پذیرفته شده جهانی اســت و ایران از اواخر دهه 1330 هجری 
شمسی به تدریج به سمت قانونگذاری در راستای بهبود شرایط 
کارگران قدم برداشــت. قانون کار ایران قانونی مترقی اســت و 
روی کاغذ کارگران ایرانی بسیار سعادتمند هستند، اما در عمل 
قانون و نظارت گریزی باعث شده که در بدیهی ترین امور مربوط 
به کارگران با مشکالت عدیده ای رو به رو باشیم. یکی از مهمترین 
اشکاالت بازار کار ایران، وجود قرارداد های موقت و بعضا سفید 
امضاســت که به اذعان کارشناســان حوزه کار به ایجاد ناامنی 
شــغلی انجامیده است. بر اســاس قانون، قرارداد سفید امضای 
کاری ممنوع است، اما قانونگذار قرارداد موقت را می پذیرد، حال 
آنکه مدت زمان و چگونگی این قرارداد موقت مهم و تعیین کننده 
اســت. باید اذعان کرد که قرارداد موقت یک، سه  و  شش ماهه 
برای یک کار مســتمر عمال تفاوتی با کار کــردن بدون قرارداد 
نمی کند، چرا که در بســیاری موارد آنقــدر تعهدات مختلف به 
کارگران تحمیل می شود که اخراج آنها ساده و با کمترین هزینه 
امکان پذیر است. در یکی دو سال اخیر کوشش هایی برای تعیین 
حداکثر مدت قرارداد موقت کار انجام شــد. به رغم وعده معاون 
وزیر کار در این مورد که این مهم تا پایان سال 96 اتفاق می افتد، 

همچنان وضعیت همانند گذشته است. 
عضو کارگری شــورای عالی کار در گفت و گو بــا »قلمرو رفاه« 
بیان می کند: مقوله امنیت شــغلی یکــی از مهمترین مواردی 
است که فعاالن کارگری در سراســر دنیا آن را مورد توجه قرار 
می دهند. امنیت شغلی در کشور ما وضعیت نگران کننده ای دارد. 
سال هاست تعادل بین دو مفهوم امنیت شغلی و انعطاف پذیری 
بر هم خورده است، به گونه ای که بیش از 95 درصد از کارگران 
ما فاقد امنیت شغلی هستند. علی خدایی ادامه می دهد: از منظر 
بهزیستی امنیت مهمترین موضوع برای هر انسان است و امنیت 
عمومی به دنبال امنیت فردی شهروندان حاصل می شود و زمانی 
که امنیت شغلی به عنوان بخشی از امنیت فردی وجود نداشته 
باشد در این زمینه مشکل ایجاد می شود. او با بیان اینکه موضوع 

دستمزد کارگران با امنیت شغلی و فردی آنها مرتبط است، عنوان 
می کند که حداقل دســتمزد در نظر گرفته شده برای کارگران 
کمتر از نیمــی از آن چیزی اســت که در قانون بــرای حداقل 
دستمزد تعیین شــده اســت، اما برخی کارفرمایان از پرداخت 
همین دستمزد هم شانه خالی می کنند، چنانکه ما شاهد فعالیت 
زیاد کارگاه های زیرزمینی هستیم که در آنها اغلب دستمزدی 
پایین تر از حداقل حقوق به کارگران پرداخت می شود. این فعال 
کارگری با بیــان اینکه وقتی این موضــوع را پیگیری می کنیم 
متوجه می شویم دلیل این امر این است که کارگران فاقد امنیت 
شغلی هســتند، تصریح می کند: بســیاری از کارگران به دلیل 
کوچکترین اعتراض به شرایط کاری خود اخراج می شوند و باال 
بودن نرخ بیکاری هم مزید بر علت است تا هیچ کارگری نتواند 
اعتراض کند. او عنوان می کند: در این شــرایط جالب اینجاست 
که برخی کارشناســان و فعاالن اقتصادی، مســائل کارگری را 
عامل وضعیت نامطلوب فضای کســب و کار معرفی می کنند و از 
علت های دیگر که دلیل اصلی این وضعیت اســت، غفلت کرده 
و به این ترتیب به قانون کاری که فقط روی کاغذ اســت، حمله 

می کنند. 
خدایی می گوید: ما اگر بخواهیم خودمان را با کشور هایی که اقتصاد 
آزاد دارند مقایسه کنیم، باید به این سمت حرکت کنیم که میزان 
امنیت شغلی به 50 درصد برســد، اما عمال شاهد این هستیم که 
امنیت شغلی در ایران بسیار پایین تر از کشور هایی است که رسما 
اقتصاد آزاد و حتی نئولیبرالی دارنــد. به گفته او، زمانی که امنیت 
شغلی برای کارگران وجود نداشته باشد، سایر مولفه ها نیز وضعیت 
بدی پیدا می کنند و نمی توان از کارگری که هر آن در معرض اخراج 

است، انتظار بهره وری باال و نوآوری داشت. 
این فعال کارگری بیان می کند: برای بهبود امنیت شغلی کارگران 
در ماده 7 قانون کار ظرفیتی وجود دارد، اما سال هاست که این ماده 
مغفول مانده و فعاالن کارگری به دنبال این هستند تا حداکثری 
برای قرارداد های موقت تعیین کنند. دستورالعملی نیز در این زمینه 
نوشته شده و منتظر تصویب آن در هیات دولت هستیم. او می گوید: 
اگر این دســتورالعمل در هیات دولت، تصویب و حداکثری برای 
قرارداد های موقت تعیین شود، می توانیم عنوان کنیم گام اول برای 

بهبود امنیت شغلی کارگران برداشته شده است. 
نباید فراموش کرد که ایران با پیوستن به کنوانسیون های مختلف، 
ملزم به تطبیق قوانین داخلــی خود با قواعد بین المللی اســت. 
بررسی قانون کار ایران نشــان می دهد قانونگذار توجه ویژه ای به 
مقوالت مختلف کارگری داشته، اما برای بسیاری از مواد قانون کار 
دستورالعمل های الزم تهیه نشده و بیش از چند دهه است که این 
مواد از جمله ماده 7 قانون کار که اشاره به قرارداد های موقت دارد 

عمال کنار گذاشته شده اند.

با وجود گفته های خوش بینانه فعاالن کارگری و به رغم اینکه 
امسال کارگران باالخره شاهد افزایش حقوقی هستند که کمتر 
از قبل باعث سخت شدن معیشت آنها می شود، اما فاصله تا 
رسیدن به حقوقی که تامین کننده حداقل نیاز ها باشد فاصله ای 
جدی است
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ذهنیتی که درباره واژه »تولید« و »کارگــر« وجود دارد همچنان 
تحت القائات ادبیات عصر صنعتی شدن است؛ هرچند روی کاغذ در 
دهه های اخیر این دو تعبیر دستخوش تغییرات زیادی شده است. با 
وجود اینکه همچنان دو تعبیر »تولید« و »کارگر« با هم گره خورده ، 
اما کارگر کسی نیست که تنها تولیدات صنعتی داشته باشد. اکنون 
با طیف وسیعی از کارگران رو به رو هستیم که  انواع و اقسام چیز ها را 
تولید می کنند؛ از کاال های صنعتی گرفته تا محصول کشــاورزی و 
خدماتی که خود طیف وسیعی را شامل می شود. حتی دیگر نمی توان 
این تعریف را برای کارگر پذیرفت که کارگران کســانی هستند که 
از کارفرمایی دستور می گیرند و کاالیی تولید کرده یا خدمتی ارائه 
می دهند..هرچند قانون کار ایران تعریفی نسبتا مدرن تر از تعریف 
کلیشــه ای کارگران ارائه می کند، اما وقتی بنا به دادن آمار و ارقام 
می شود، تعداد کارگران را بر اســاس نوع بیمه پرداختی مشخص 
می کنند. ناگفته پیداســت در این نوع آمار دهی نه تنها تعدادی از 
کارگران نادیده گرفته می شوند که مشخص نیست واقعا کارگران در 
بازار کار ایران چه سهمی دارند. آمار تفکیکی در مورد بخش هایی که 
شاغالن ایرانی در آن مشغول هستند نشان می دهد بیش از نیمی از 
شاغالن ایرانی در بخش خدمات مشغول به کار هستند. این میزان در 
سال 96 نسبت به قبل افزایش داشته است.بر اساس آخرین آمار تعداد 
کل شاغالن در جهان کمی بیشتر از 3 میلیارد نفر است. سهم ایران از 
این جمعیت بر اساس آمار های رسمی 23 میلیون 378 هزار و 613 
نفر می شود. اینکه از این تعداد چند نفر کارگر به حساب می آیند، بر 
اساس تعریفی که از مفهوم کارگر داریم متفاوت است.  حاال می توان 
نوعی دیگر از کارگران را نیز ردیابی کرد. اقتصاد جهانی در دهه های 

اخیر شاهد ظهور کارگران خودکارفرما بوده اند.

کار کردن برای خود
»کار کردن برای خود« تعبیری است که در سال های اخیر زیاد از 
دهان ایرانیان می شنویم. بسیاری از شهروندان رضایت چندانی از 
استخدام دولتی ندارند، ضمن اینکه اگر بخواهند به استخدام دولت 
هم درآیند با توجه به کاهش چشمگیر اســتخدام های دولتی در 
سال های اخیر راهی بس طوالنی پیش روی آنهاست. بسیاری پا را از 
این هم فراتر گذاشته و حتی عالقه ای به استخدام در بخش خصوصی 
هم ندارند. آنها با بیان اینکه »آدم باید برای خودش کار کند« یا »تا 
وقتی خودت رییس خودت نباشی به جایی نمی رسی« دنبال راهی 
می گردند تا به اصطالح خودشان کارفرمای خودشان شوند. این رویه 
البته پیش تر  هم وجود داشــته به ویژه در مورد کسبه و کشاورزان 
خرده پا می توانستیم کسانی را بیابیم که درآمدی اندازه یک رییس 
ثروتمند نداشتند، اما به هر حال برای خودشــان کار می کردند و 
گاه رییس دسته کوچکی هم بودند. این افراد را مشکل می شد در 
دسته ای جای داد یا حداقل از شمول کارگر - کارفرما خارج بودند و 

خدمات دهندگان یا تولید کنندگانی به حساب می آمدند که سود خود 
را با افرادی دیگر تقسیم می کردند. آنها در واقع، حلقه ای از زنجیره ای 
بودند که اشکال عمده کارگری - کارفرمایی یعنی تصاحب ارزش 
افزوده کارگر توسط کارفرما را به کلی حل نمی کرد. جز این دسته 
از افراد، خود کارفرمایانی هم بودند که درآمدی کارگری اما سیاقی 
کارفرمایی داشتند. این دسته به ندرت در گذشته وجود داشت و ارائه 
خدمات و مصرف بی واسطه آن عمدتا در مشاغل خرد، غیرقانونی یا 
غیررسمی اتفاق می افتاد. در دهه های اخیر مشاغلی ظهور کرده که 
در آنها واسطه ها از بین رفته، اما بازهم نمی توان این افراد را کارفرما 
به حساب آورد. شاید استفاده از تعبیر کارگر خود کارفرما تا حدی 
مشکالت را حل کند. در ایران بیش از هر چیز بخش زیادی از شاغالن 
مشاغل خانگی را می توان جز این دســته به حساب آورد. مشاغل 
خانگی در ایران در ســال های اخیر به واسطه حمایت های دولتی، 
تمایل بیشتر زنان به کار کردن، فراگیر شدن استفاده از وسایل ارتباط 

جمعی به ویژه اینترنت و ... رشد قابل توجهی داشته است.

جدال با غول بیکاری با مشاغل خانگی
سال گذشــته نرخ بیکاری در ایران با 0/3 درصد کاهش به 12/1 
درصد رسید. این در حالی است که مسئوالن دولتی از قبل، اعالم 
بســیج عمومی برای اشــتغالزایی داده بودند. از رویکرد های مهم 
دولت های یازدهم و دوازدهم مقابله با بیکاری با استفاده از بستری 
است که فضای مجازی ایجاد می کند. هرچند بر اساس گفته های 
آنها استارت آپ ها می توانند نقش تعیین کننده ای در رفع بیکاری 
داشته باشند، اما آنها گوشه چشمی نیز به مشاغل خانگی دارند. توجه 
به مشــاغل خانگی بیش از هر چیز در دولت های نهم و دهم اتفاق 
افتاد، هرچند این دولت ها کارنامه موفقی در این زمینه ندارند. به هر 
حال به نظر می رسد ادامه توجه به مشاغل خانگی به عنوان راهکاری 
برای رفع چالش بیکاری و همزمانی آن با فراگیر شــدن استفاده از 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها باعث نقش آفرینی این نوع مشاغل 
در اقتصاد ایران شده اســت. پروانه مافی، نماینده مردم تهران در 
مجلس می گوید: »با توجه به برایند آمارهای ارائه  شده می توان گفت 
رقمی بین 10 تا حداکثر 15 درصد از تولید ناخالص داخلی در کشور 
به فعالیت کسب وکارهای خرد و مشاغل خانگی و عمدتا در حوزه های 
فرهنگی، هنری، صنایع دستی، تجارت الکترونیک و تولیدی های 
کوچک اختصاص دارد.«  نگاهی به شبکه های اجتماعی پرطرفدار 
در ایران مانند اینستاگرام، فیس بوک و همچنین پیام رسان تلگرام 
نشان می دهد درصد باالیی از کاربران از این فضا برای تبلیغ کار خود 
یا فروش محصوالت شان استفاده می کنند. محصوالت قابل عرضه 
همیشه محصوالت از پیش  ساخته شده نیستند، بلکه در بسیاری 
موارد تولیدات هنری یا مصنوعاتی نظیر کیف دست ساز در صفحات 

شبکه های اجتماعی تبلیغ می شوند. 

ظهورکارگرانخودکارفرما
زهرا مالعلی

روزنامه نگار
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بخش های ساختمانی و صنعتی هستند، اما پشت میزنشین ها نیز به 
واسطه نبود استاندارد های سالمت بر اثر کار زیاد و مداوم فرسوده و 
بیمار می شوند. اگرچه مرگ مستقیم بر اثر حوادث کار عمدتا مرتبط 
با مشاغل سخت یا آن دسته مشاغلی است که نظارت های کمی بر 
آن وجود داشته و کارفرمایان در آن مشاغل کارگران روزمزد و در 
مواردی غیرمجاز را استخدام می کنند، اما مرگ بر اثر بیماری های 
ناشی از کار متوجه همه مشاغل اســت. یکی از دالیل مهمی که 
بیماری های ناشی از کار و به تبع آن مرگ به این دلیل را افزایش 
می دهد، ســاعات کاری زیاد در ایران است. با وجود اینکه همواره 
این انتقاد وجود دارد که میزان تعطیالت در ایران زیاد است، اما با 
توجه به اینکه میزان ساعات کار هفتگی در ایران بیش از بسیاری 
از کشور هاست، به صورت کلی شاغالن ایرانی ساعات بیشتری را 
در محل کار حضور دارند و در مواردی با اضافه کاری اجباری نیز 
رو به رو هستند. همین موضوع فرسودگی نیروی کار را افزایش داده 

و بیماری های ناشی از کار کردن را بیشتر می کند.
مقایسه ساعات کاری و دستمزد در کشور های مختلف

حوادث کار در ایران
آمار های جهانی نشان می دهد روزانه 6 هزار و 300 نفر بر اثر حوادث 

اگر این فرض را بپذیریم که روزانه در ایــران 2/2 نفر جان خود را 
بر اثر حوادث ناشی از کار از دست می دهند، هر روز در کشور ما به 
دنبال اینگونه حوادث 18 هزار روز کاری از بین می رود. این در حالی 
است که آمار های رسمی ضدونقیضی در مورد حوادث کار در ایران 
وجود دارد. مسئوالن وزارت کار تعداد کشته شدگان بر اثر حوادث 
کار در ســال 95 را 814 نفر اعالم کردند، اما یک مقام مسئول در 
پزشکی قانونی با بیان اینکه جان باختگان حوادث کار در ایران در 
این سال رشد 30 درصدی داشته است، ما را به عدد تخمینی بیش 
از 3 هزار کشته بر اثر حوادث کار در ایران می رساند. ایران به مانند 
تلفات تصادفات جاده ای در این زمینه نیز وضعیت نگران کننده ای 
دارد و این واقعیت زمانی هشداردهنده می شود که بدانیم حدود 6 
برابر آمار فوتی های حوادث شغلی بر اثر ابتال به بیماری های شغلی 

می میرند.
مردن به خاطر کار کردن؛ تصور چنین اتفاقی برای ما تصوری بعید 
و دور از ذهن است، اما بررسی آمار ها مربوط به حوادث کار در ایران 
نشان می دهد مرگ فقط برای همسایه نیست و عدم رعایت حداقل 
ایمنی ها در محیط کار تمامی کارکنان ایرانی را به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم در معرض خطر مرگ قرار داده است. هرچند بیشترین 
کشته شدگان مســتقیم و غیرمســتقیم حوادث کار شاغالن در 

نرگس صابری

روزنامه نگار

کارکردندرشرایطناایمن
زیان مرگ بر اثر حوادث کاری در ایران، حداقل 814 میلیارد تومان در سال است

شماره  36 و 37  فروردین و اردیبهشت 1397 مجله  تحلیلی قلمرورفاه 54

پرونده قلمرورفاه



کار در سراسر جهان جان خود را از دست می دهند. هرچند تعداد 
باالی کارگران در یک کشــور می تواند قربانیان حوادث کار را نیز 
افزایش دهد، اما رابطه مستقیمی میان حوادث کار و توسعه یافتگی 
وجود دارد. عمده قربانیان حوادث کار در کشور های در حال توسعه 
هستند و برخی برآورد ها نشان می دهد هرچند در یک دهه گذشته 
آمار کشته شدگان حوادث کار در سراسر جهان کمتر شده، اما در 
کشور های در حال توسعه یا قربانیان حوادث کار بیشتر شده اند یا 
تغییر زیادی در این آمار به وجود نیامده است. آمار های وزارت کار 
نیز نشان می دهد ایران در زمینه کاهش حوادث کار موفق عمل 
کرده است. هرچند این آمار ها جزییات حوادث کار را تا سال 95 
نشــان می دهند، اما همین آمار تاخیری نیز ثابت می کند ایران 

روندی کاهشی در زمینه تلفات ناشی از حوادث کار داشته است.
 این آمار هرچند به روز نشده، اما مورد تشکیک قرار گرفته، چنانکه 
شهریور سال گذشته مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درباره 
حوادث ناشی از کار گفت بیش از نیمی از حوادث کار منجر به مرگ 
در بخش ساختمان رخ می دهد. سال 94 قریب هزار و200 کارگر 
ساختمانی جان خود را در اثر حوادث ناشی از کار از دست دادند. 
به گفته دکتر مسعود قادی پاشا، مدیرکل پزشکی قانونی تهران، 
سال 95 این آمار30 درصد افزایش یافت و تنها در 6 ماهه اول این 

سال، بیش از 800 کارگر ساختمانی در اثر حوادث ناشی از کار جان 
باختند. حوادث کار منجر به مرگ در استان تهران رشد 34 درصدی 
در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل خود داشته، به گونه ای که 
در چهار ماهه اول سال 96 حوادث ناشی از کار جان 121 نفر را در 

استان تهران گرفت. 
 اگر آماری را که پزشکی قانونی از حوادث ناشی از کار ارائه داده مبنا 
قرار دهیم، حداقل در سال 95 آمار قربانیان حوادث کار جهشی 
معنادار داشته اســت. افزایش 30 درصدی تلفات حوادث ناشی 
از کار به معنای این است که بیش از 3 هزار نفر در این سال بر اثر 
این حوادث جان خود را از دست داده اند. حدود نیمی از قربانیان 
حوادث کار در ایران کارگران ساختمانی هستند. اگر به آمار هزار 
و200 کارگر ساختمانی که در سال 94 جان خود را بر اثر حوادث 
ناشی از کار از دست داده اند 30 درصد اضافه کنیم به عدد هزار و 
560 نفر می رسیم، حال آنکه به گفته مسئوالن، این تنها نیمی از 
قربانیان است و در کل تعداد قربانیان حوادث کار تنها در یک سال 
به 3 هزار و 120 نفر می رسد. ریشــه تناقض های موجود البته به 
راحتی قابل کشف است. وزارت کار نمی تواند اطالعات دقیقی از 
حوادث کار داشته باشد؛ چراکه تنها به واسطه گزارش های واصله  
که برای دریافت حقوق و غرامــت دریافت می کند، به جمع آوری 
آمار می پــردازد، اما پزشــکی قانونی تنها مرجعی اســت که هر 
حادثه دیده ای به ویژه در صورت فوت به آنجا فرستاده می شود. این 
سازمان می گوید سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و 

کمبود اکسیژن از مهمترین عوامل فوت کارگران است.

مرگ غیرمستقیم ناشی از کار
غیر از مرگ  مستقیم ناشی از حوادث کار، مرگ  غیرمستقیم ناشی 
از کار کــردن را نیز باید ذیل مقوله کار ایمن بررســی کنیم. آمار 
مرگ غیرمستقیم ناشی از کار 6 برابر مرگ مستقیم است و حتی 
با پذیرفتن آمار وزارت کار ساالنه نزدیک به 5 هزار نفر به این دلیل 
جان خود را از دست می دهند. این اتفاق به دنبال مصدومیت ها، 
آلودگی ها و دیگر عوامل جســمی و روانی رخ می دهد. در ســال 
گذشته 30 هزار نفر بر اثر حوادث کار آسیب دیده اند. قطع انگشت 
بیشترین حادثه ای بوده که برای کارگران رخ داده است. بر اساس 
گزارشی که وزارت بهداشت ارائه داده، مشکالت اسکلتی- عضالنی، 
عوارض شغلی حاصل از سر و  صدای زیاد در محیط کار و عوارض 
شیفت های کاری طوالنی و نامنظم شایع ترین بیماری های شغلی 
و سرطان های ناشی از بیماری های شــغلی همانند سرطان ریه 
خطرناک ترین مخاطرات محیط های شغلی است. شاید بتوان به 
این فهرست مخاطرات روانی محیط های کاری را نیز اضافه کرد. 
امنیت شــغلی پایین در ایران زمینه رقابت ناسالم در بسیاری از 
محیط های کاری را به وجود می آورد. زمانی که بیش از 95 درصد 

روزانه 6 هزار نفر قربانی کار
آمار های جهانی نشــان می دهد 
روزانه 6 هــزار و 300 نفــر بر اثر 
حوادث کار در سراسر جهان جان 
خود را از دست می دهند. هرچند 
تعداد باالی کارگران در یک کشور 
می تواند قربانیان حوادث کار را نیز 
افزایش دهد، اما رابطه مستقیمی 
میان حوادث کار و توسعه یافتگی 

وجود دارد.

 مشکالت اسکلتی- عضالنی، عوارض شغلی 
حاصل از سر و  صدای زیاد در محیط کار و 
عوارض شیفت های کاری طوالنی و نامنظم 
شایع ترین بیماری های شغلی و سرطان های 
ناشی از بیماری های شغلی است
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از قرارداد ها در بازار کار قرارداد های موقت است و در شرایطی که 
مدت زمان این قرارداد ها در بسیاری موارد کوتاه است، خودبه خود 
شــاغل ماندن به جنگیدن نیاز دارد. این جنگیدن چه خود را در 
رقابت سالم نشان دهد و چه در رقابت ناسالم نمود پیدا کند، استرس  
و اضطراب را تشدید می کند و به اختالالت روانی دامن می زند. بر 
این اساس، رتبه پایین ایران در  گزارش ساالنه احساس خوشبختی 
سال 2018 توجیه پذیر است. در این گزارش از نظر تعداد روزهای 
کاری از دست رفته به دلیل اختالالت افسردگی جدی مراکش در 
دنیا اول، گرینلند دوم و ایران سوم معرفی شده است. به رغم اینکه 

مسئوالن نرخ اختالالت روانی در ایران را کمی کمتر از میانگین 
جهانی می دانند، اما خلط مبحثی در این مورد اتفاق افتاده و آن این 
است که نداشتن بیماری حاد روانی لزوما به معنای سالمت روان 
نیست، حال آنکه مخدوش بودن سالمت روان خود به بیماری های 

روانی، عصبی و جسمی دامن می زند.

خسارت های اقتصادی ناشی از حوادث کار
برآورد های سازمان بین المللی کار نشان می دهد، حوادث ناشی 
از کار روزانه میلیارد ها تومان به اقتصاد جهان ضربه می زند. مرگ 
هر کارگر به طور مستقیم یک میلیارد تومان به اقتصاد هر کشور 
آسیب می زند و با این اتفاق حدود 7 هزار و 500  روز کاری نیز از بین 
می رود. این نسبت نشان می دهد ایران ساالنه از حوادث ناشی از 
کار میلیارد ها تومان ضرر کرده و میلیارد ها هزار ساعت کاری را از 
دست می دهد. تنها در سال 95 و با استناد به آمار وزارت کار 814 
میلیارد تومان خسارت ناشی از مرگ بر اثر حوادث کاری متوجه 
اقتصاد کشور شده است. رقم ساعت های کاری که بر اثر این حوادث 
از بین رفته است ســر به فلک می گذارد، حال آنکه پیشگیری از 
حوادث کار بازدهی زیادی داشــته و عالوه بر کارفرمایان اقتصاد 

کشور ها را نیز منتفع می کند. 
بر اساس آخرین مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط سازمان 
بین المللــی تامین اجتماعی )ISSA( ســرمایه گذاری در زمینه 
پیشگیری در زمینه ایمنی و بهداشت کار در بنگاه های اقتصادی 
نشان می دهد حداقل نرخ منافع حاصل از سرمایه گذاری در این 
زمینه برابر 2/2 واحد به ازای هر واحد سرمایه گذاری در سال است. 
بدین معنا که به ازای هر یک ریال سرمایه گذاری ساالنه در زمینه 
پیشگیری ایمنی و بهداشت کار برای هر یک از کارگران یک بنگاه 
اقتصادی مبلغ حداقل 2/2 ریال بازگشــت سرمایه در سال عاید 
شرکت می شود. این تحقیق نشــان می دهد این منافع در برخی 
شرایط به بیش از 5 واحد نیز می رسد و اثرات مثبت ارتقای ایمنی 
و بهداشت کار در بنگاه های اقتصادی سبب افزایش انگیزه کاری 
در میان کارگران، ارتقای جایگاه و چهره موفق شــرکت، کاهش 
مشکالت و ناهنجاری های کاری و افزایش کیفیت محصول نهایی 

نیز می شود.  

ساعت کار هفتگی
35
38
38
39
40
40
40
40

40/5
44

سال
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395

دستمزد به دالر برای هر ساعت
8/24
9/54
7/16
8/44
8/2
7/9

5/52
6/2
7/9
1/2

تعداد
1208
1110
1167
1273
1199
1092
1084
903
814

جدول شماره ۱
مقایسه ساعات کاری و دستمزد در کشور های مختلف

جدول شماره 2
قربانیان حوادث کار به روایت وزارت کار

کشور
فرانسه
استرالیا
انگلیس
ایرلند
هلند
کانادا
ژاپن

آمریکا
آلمان
ایران

خسارت حوادث کار
برآورد های سازمان بین المللی کار 
نشان می دهد، حوادث ناشی از کار 
روزانه میلیارد ها تومان به اقتصاد 
جهان ضربه می زند. مرگ هر کارگر 
به طور مستقیم یک میلیارد تومان 
به اقتصاد هر کشور آسیب می زند 
و با این اتفاق حدود 7 هزار و 500  

روز کاری نیز از بین می رود.

شماره  36 و 37  فروردین و اردیبهشت 1397 مجله  تحلیلی قلمرورفاه 56

پرونده قلمرورفاه



گرچه طی سال های اخیر تعداد زنان فارغ التحصیل دانشگاه افزایش چشمگیری داشته اما 
بازار کار همزمان پاسخ مناسبی به زنان جویای کار نداده است. از کار مجانی زنان در فضاهای 
سنتی و روستاها گرفته تا مشاغل غیررسمی که دستمزد کمتری را به آنها می پردازد، زنان 

به عنوان نیروی کار ارزان و غیررسمی معرفی شده اند.  

زنان؛کارارزانوغیررسمی
تعداد زنان در حوزه اشتغال رسمی هم پاِی تعداد آن ها در دانشگاه ها رشد نکرده است 

زهرا مالعلی

روزنامه نگار

بیش از 2 میلیون نفر از کارجویان که بر اساس آمار های رسمی 
کمی بیشتر از 40 درصد کل جمعیت کارجویان هستند، حتی 
یک ساعت هم تجربه کار کردن ندارند. این واقعیت به خوبی 
نشان می دهد کار پیدا کردن در ایران چقدر سخت است. در این 
میان، اقشاری از جامعه حتی راهی سخت تر برای پیدا کردن 
کار پیش رو دارند. زنان را می توان جز این دسته به حساب آورد. 
آن طور که به نظر می رسد بسیاری از آنها عطای یافتن شغل را 
به لقایش می بخشند یا الاقل تن به مشاغل غیررسمی می دهند. 
هر چند عنوان می شود حدود 11 درصد از جمعیت 14 میلیونی 
کارگران ایران را زنان تشکیل می دهند، اما نگاه کردن به کار 
زنان از زوایای مختلف نشان می دهد تعداد زنان کارگر در ایران 

به مراتب بیشتر از این است. 
اگر بر مبنای دستمزد، وضعیت شغلی زنان را بررسی کنیم با 
توجه به تفاوت فاحش دستمزد زنان و مردان باید عنوان کرد 
بسیاری از زنانی که اسما کارگر نیستند، رسما حقوق کارگری 
می گیرند. عالوه بر این، باید این واقعیت را نیز مدنظر قرار داد که 
در سال های اخیر در ایران نیز مانند بسیاری از کشور های دیگر 

تعداد زنان شاغل در مشــاغل غیررسمی افزایش چشمگیری 
داشته است.

در سال های اخیر مدام شاهد افزایش تعداد دخترانی بوده ایم 
که در دانشگاه های مختلف و در مقاطع تحصیلی کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل می کنند. اگر آمار های مربوط 
به دهه 80 نشان دهنده پیشی گرفتن زنان از مردان در تحصیل 
در مقطع کارشناسی بود، در دهه 90 عالوه بر اینکه زنان این 
برتری آماری را حفظ کردند، در مقاطع کارشناســی ارشد و 

دکترا نیز شاهد افزایش تعداد آنها بودیم. 
در مقاطعی زنان بیش از مردان در کنکور کارشناســی ارشد 
شرکت کردند و آمار ها نشــان می دهد همان طور که جمعیت 
دانشجویان کارشناســی دختر از دانشجویان کارشناسی پسر 
پیشی گرفته، در مقطع کارشناسی ارشد نیز همین اتفاق رخ 
داده و در مقطع دکترا نیز اکنون دیگر فاصله چندانی بین زنان 
و مردان وجود ندارد. همزمــان نقش آفرینی و حضور زنان در 
بازار  کار، از کار های دفتری گرفته تا کار گری، ملموس اســت 
اما با کمال شــگفتی باید بیان کرد که آمار های رســمی چیز 
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دیگری می گوید و به رغم افزایش تعداد زنان تحصیلکرده که 
قاعدتا بیشتر از زنان دیگر دنبال کار می گردند و با وجود دیده 
شدن بیشتر زنان در بازار کار، مشارکت اقتصادی آنها در سال 
95 نسبت به سال 90 کاهش یافته است. آمار رسمی دیگری 
که سال 96 و روز های سپری شده از سال 97 را پوشش دهد، 
وجود ندارد، هر چند برخی اظهارات می تواند نشان دهنده این 
باشد که مشارکت اقتصادی زنان در یک سال اخیر افزایش یافته 
اســت. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده می گوید: 
»67 درصد مشاغل ایجاد شده در سال گذشته مربوط به زنان 
بوده اســت«. با این همه، زنان به رغم سبقت گرفتن از مردان 
در تحصیل، سهم ناچیزی از اشتغال دارند. بر اساس آمار های 
رســمی تنها 5 میلیون و 232 هــزار و 661 زن در ایران کار 
می کنند، حال آنکه تعداد مردان شــاغل در ایران 21 میلیون 
و 356 هزار و 157 نفر است.  آیا زنان با وجود تحصیالت عالی 
خانه نشین هســتند؟ این اولین فرضی اســت که به ذهن هر 
کس می رسد، اما وجود این همه زن در محل های کار ناشی از 
چیست؟ به ویژه اگر سری به دفاتر و کارگاه های زیر نظر بخش 
خصوصی بزنید، می بینید اگر جمعیت زنان شــاغل بیشتر از 
مردان نباشد، به هیچ وجه کمتر از آنها نیست. به نظر می رسد 
زنان به رغم اینکه نتوانسته اند جایگاه مناسبی در آمار رسمی 
مربوط به اشتغال داشته باشند، به صورت غیررسمی پا به پای 
مردان در حال کار کردن هستند. گزارشی خوش بینانه که از 
طرف وزارت کار در سال 95 منتشر شده، مدعی است اشتغال 
زنان در گروه های عمده شغلی که از منزلت اجتماعی باالتری 
برخودار اســت، رو به افزایش اســت.  در مقابل گزارش های 
نهاد های بین المللی نشان می دهد اشــتغال زنان در مشاغل 
غیررسمی رو به افزایش است و در این بین کشور های آسیایی 

از جمله ایران از این نظر وضعیت نامناسب تری دارند. 
در کنار هم قرار دادن داده های فوق می تواند ما را به نتایج قابل 
توجهی برســاند. تعداد زنان کارگر در ایــران در حال افزایش 
است، حال آنکه اشتغال درصد قابل توجهی از آنها در مشاغل 
غیررسمی زنگ خطر استثمار آنها را به صدا درآورده است. از 
حدود 5 میلیون و 230 هزار زن شاغل رسمی در ایران بیش از 
2 میلیون و 200 هزار نفر در بخش خدمات، 890 هزار نفر در 
بخش کشاورزی و یک میلیون و 60 هزار نفر در بخش صنعت 
کار می کنند. آمار قابل استنادی از کیفیت کار آنها وجود ندارد 
و به روشنی نمی دانیم چه تعداد از آنها را باید کارگر به حساب 

آورد و چه تعدادی را می توان غیرکارگر دانست.

زنان کم مزد
اگر مبنای کارگری را دستمزد تلقی کنیم، آمار های رسمی در 

مورد تبعیض در دستمزد زنان و مردان به ما ثابت می کند درصد 
باالیی از زنان شــاغل ایرانی کارگر هستند. در بیشتر کشور ها 
زنان، دســتمزد کمتری از مردان می گیرند. تفاوت دستمزد 
زنان و مردان از 20 تا 50 درصد برآورد می شود. چندی پیش 
مجمع جهانی اقتصاد اعالم کرد برابری کامل دستمزد زنان و 
مردان به ازای کار مساوی تا دست کم 118 سال دیگر به دست 
نمی آید. برخی برآورد ها نشان می دهد در فرانسه زنان باید 96 
روز بیشتر از مردان کار کنند تا حقوقی برابر بگیرند. این تفاوت 
در آلمان، روسیه، سوئد، هلند و اکثر کشور های دیگر نیز وجود 
دارد. زنان آلمانی برای دریافت حقوقی برابر مردان باید 80 روز 

بیشتر کار کنند. 
زنان روس، ســوئدی و هلندی نیز به ترتیب با 60، 90 و 105 
روز کار بیشتر می توانند حقوقی برابر با مردان دریافت کنند. در 
ایران ارزیابی دقیقی از این موضوع وجود ندارد، اما به روشنی 
تفاوتی فاحش میان دستمزد زنان و مردان وجود دارد و حتی 
می توان عنوان کرد از این نظر وضعیت بسیار هشدار دهنده ای 

داریم. 
دی ماه سال گذشته لیال فالحتی، مدیرکل بین الملل معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرد که ایران در بین 
144 کشور جهان از نظر شکاف جنسیتی در رده 140 قرار دارد. 
چنین وضعیت نامناسبی می تواند ما را به این ارزیابی برساند 
که نابرابری دستمزد زنان و مردان در ایران از بسیاری کشور ها 
بیشتر است. شاید پرداخت دســتمزد کمتر به زنان نسبت به 
مردان در مورد حداقل حقوق قابل ردگیری نباشد. برای مثال 
هر سال وقتی حداقل دستمزد یا میزان افزایش دستمزد تعیین 
می شود مسئوالن این دستمزد و میزان افزایش آن را بر اساس 
جنسیت اعالم نمی کنند. برای مثال هیچگاه عنوان نمی شود 
حداقل دســتمزد برای مردان یک میلیون 180 هزار تومان و 
برای زنان یک میلیون تومان اســت. تفاوت در دستمزد ها در 
ســطوحی دیگر و در مواردی دیگر قابل مشاهده است. برای 
مثال مــواردی چون حــق عائله مندی درباره زنــان و مردان 

متفاوت است. 
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
در گفت و گو با »قلمرو رفاه« تبعیض در مورد دســتمزد زنان 
و مردان را رد می کند، اما در عیــن حال می گوید: »تفاوتی در 
برخی مزایایی که به افراد شاغل ارائه می شود وجود دارد و زنان 
به دلیل برخی شرایط خاص کمتر از مردان از چنین مزایایی 

برخوردارند.«

زنان روزمزد
گذشته از بحث تبعیض در دستمزد ها مساله هشدار دهنده ای 

 بر اساس آمار های رسمی تنها 5 
میلیون و 232 هزار و 661 زن در 
ایران کار می کنند، حال آنکه تعداد 
مردان شاغل در ایران 21 میلیون و 
356 هزار و 157 نفر است

۱۱8 سال زمان برای برابری 
مزدی

 چنــدی پیش مجمــع جهانی 
اقتصاد اعالم کرد برابری کامل 
دســتمزد زنان و مردان به ازای 
کار مساوی تا دســت کم 118 
ســال دیگر به دســت نمی آید. 
برخی برآورد ها نشان می دهد در 
فرانسه زنان باید 96 روز بیشتر از 
مردان کار کنند تا حقوقی برابر 
بگیرند. این تفــاوت در آلمان، 
روســیه، ســوئد، هلند و اکثر 

کشور های دیگر نیز وجود دارد
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درباره کار زنان وجود دارد و آن هم گرایش بیشتر آنها به مشاغل 
غیررسمی است. 

برخی آمار ها نشــان می دهد حداقل 8 میلیون ایرانی شــغل 
غیررسمی دارند. مشاغل غیررسمی به دالیل مختلف از جمله 
برخی معافیت ها در مورد بنگاه های کوچک در ایران افزایش 
یافته اســت. معافیت های بیمه ای مربوط به کارگاه هایی که 
کمتر از 10 شاغل دارند موجب می شود کارفرمایان با حقوق 
و مزایایی پایین تر از حداقل اعالم شده افرادی را به کار گیرند 
و با توجه به موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سر راه زنان 
برای کاریابی، آنها درصد باالیی از شاغالن غیررسمی را تشکیل 
می دهند. آقاپور علیشــاهی می گوید که در ســال های اخیر 
تعداد زنان خودسرپرســت به دلیل مواردی چون طالق رشد 
فزاینده ای داشته و این زنان برای امرارمعاش در جست و جوی 

شغل هستند. 
این اتهام از جانب برخی مردان به زنان وارد می شــود که آنها 
در مقابل دریافت حقوقی کمتر حاضر به کار کردن هســتند 
و همین مورد باعث شــده کارفرمایانی که قصد دارند حقوقی 
پایین تر از حداقل اعالم شــده بپردازند، زنان را به کار گیرند. 
آمار دقیقی از زنان ایرانی شاغل در اقتصاد خاکستری یا همان 
بخش غیررسمی اشــتغال وجود ندارد، اما بر اساس آمار های 
بین المللی در سراســر جهان این آمار در حال افزایش است. 
نهاد های بین المللی می گویند در جنوب آســیا 80 درصد از 
زنان، دارای شغل های غیررسمی هستند. حتی در کشورهای 
توسعه یافته ای مثل فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز کار زنان در بخش 

غیررسمی در حال افزایش است. 

با توجه به اینکه اشتغال در مشاغل غیررسمی عمدتا با هدف 
پرداخت دستمزد پایین تر صورت می گیرد باید اذعان داشت که 
در ایران میلیون ها زن با حقوقی پایین تر از حداقل دستمزد کار 
می کنند که این زنان را باید کارگرانی دانست که گاه درآمد آنها 

کمتر از خط فقر مطلق است.

زنان بی مزد
در شرایطی که به ســختی می توان زنان شاغل مزدبگیری را 
در ایران یافت که شرایطی مناسب داشته باشند و درآمد آنها 
کفاف هزینه های شان را بدهد، در سراسر کشور شاهد کار زنانی 

هستیم که تقریبا هیچ مزدی نمی گیرند. 
از خانه داری که بگذریم، در بســیاری از مناطق کشور به ویژه 
مناطق روســتایی زنان کارگری هســتند که به کشاورزی و 
دامپروری می پردازند، اما در مقابل این کار دستمزدی دریافت 
نمی کنند. به صورت سنتی در بسیاری از روستا های ایران که 
مردان به کشاورزی و دامپروری می پردازند، زنان پا به پای آنها 
کار می کنند، اما ســودی از تولیدات کشاورزی و دامی ندارند. 
شــاید عنوان شــود این کار برای امرار معاش خانواده صورت 
می گیرد و پولی که از این راه حاصل می شــود، خرج خانواده 
می شود، اما نباید این تفاوت فاحش را نادیده گرفت که در اکثر 

مواقع زنان کنترلی بر درآمد حاصل شده ندارند. 
آنها محصوالت کشــاورزی و دامی تولید می کننــد، اما این 
محصوالت توسط همسران آنها به فروش می رسد یا پول حاصل 
از فروش به جیب همســران آنها رفته و به دلخواه و صالحدید 

مردان خرج می شود.
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همچنان تعبیر »اســتثمار کارگران« با »کار کودکان« پیوند 
دارد و به رغم تشــکیل کنوانســیون های مختلــف و اعمال 
محدودیت هــا و ممنوعیت های متعدد دربــاره کار کودکان، 
همچنان میلیون ها کودک در سراسر جهان به کار گرفته شده 

و به این صورت استثمار می شوند. 
سازمان بین المللی کار در تازه ترین گزارش خود خبر از کاهش 
تعداد کارگران کوچک از 246 میلیون به 168 میلیون نفر داده 
است. این خبر امیدبخش به معنای این است که از سال 2000 
تاکنون یک سوم از تعداد کودکان کار کاسته شده، اما برخی 
آمار ها و برآورد ها نشان می دهد در ایران وضعیت کار کودکان 
همچنان هشداردهنده است. کارشناسان دو دلیل عمده برای 
وجود تعداد باالی کودکان کار در ایران می آورند. فقیر تر شدن 
ایرانیان در سال های اخیر اصلی ترین دلیل افزایش یا حداقل 
ثابت ماندن تعداد کودکان کار اســت. از طــرف دیگر، ادامه 
مهاجرت اتباع افغانستانی، پاکستانی، عراقی، بنگالدشی و ... 
به ایران، آن هم به صورت غیرقانونــی، تعداد کودکان کار در 

ایران را افزایش داده است.
برآورد آمار دقیق کودکان کار در همه کشور ها، کاری مشکل و 
تقریبا ناممکن است. بر اساس قوانین جدید که بیشتر دولت ها 
آن را پذیرفته اند کار کودکان زیر 15 سال ممنوع و کار کردن 
افراد زیر 18 سال مشروط اســت. بر این اساس به کارگیری 
کودکان عملی غیرقانونی اســت و به همیــن دلیل متخلفان 
تالش گســترده ای برای مخفی نگه داشتن آن دارند. با وجود 
این، ســازمان های بین المللی به صورت مرتب کار کودکان را 
رصد کرده و آماری از تعــداد کارگران کوچک ارائه می دهند. 
بســته به شــرایط یک جامعه آمار ها در این زمینه دقیق یا 
غیردقیق می شود. ایران از جمله کشور هایی است که به سختی 

می توان تعداد کودکان کار آن را مشخص کرد.

اختالف آماری درباره کار کودکان
آمار های مختلفی دربــاره تعداد کــودکان کار در ایران ارائه 
می شود که اختالف آن به بیشتر از 6 میلیون نفر هم می رسد. 
برخی کارشناسان تعداد کودکان کار در ایران را 7 میلیون نفر 
می دانند و برخی مسئوالن عنوان می کنند که تعداد کودکان 
کار در کشور کمتر از یک میلیون نفر است. این اختالف آماری 
فاحش از طرفی ناشی از مخفی ماندن کار کودکان و از طرف 
دیگر به دلیل تفاوت در تعاریف است. نگاهی به آمار های ارائه 
شــده در این زمینه در 5 سال اخیر نشــان می دهد که تا چه 
حد در این زمینه فقر اطالعات وجــود دارد. مصطفی معین، 
عضو هیات رییسه موسسه رحمان می گوید: »در کشورهاي 
درحال توسعه، از جمله ایران از هر 6 کودک، یک کودک، کار 

مي کند.« این رقم به معنای کار 2 میلیــون کودک در ایران 
اســت. ناهید تاج الدین، عضو کمیســیون اجتماعی مجلس 
عنوان می کند: »برخی کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آمار 
کودکان کار ایران را بین 3 تا 7 میلیون عنوان می کنند.« روزبه 
کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی می گوید: »بر اساس اعالم سازمان بهداشت 
جهانی در ســال2012، 6 میلیون و 200 هزار نفر از کودکان 
کار و خیابان در خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی می کردند، 
بنابراین ادعای وجود 7 میلیون کودک کار در ایران فاقد اعتبار 
است.« فهرست اظهارنظرات این چنینی می تواند بسیار بیشتر 
از این طوالنی شود، اظهار نظراتی که تقریبا هیچ گرایی به ما 
نمی دهند و ما را بیشتر سردرگم می کند. با وجود این، نمی توان 
میانگینی در این زمینه در نظر گرفت و برای مثال گفت از آنجا 
که عده ای تعداد کودکان کار را 7 میلیــون و عده ای کمتر از 
یک میلیون می دانند، پس تعداد کودکان کار در ایران بین 3 

تا 4 میلیون نفر است.

تعاریف متفاوت از کودکان کار
واقعیت این اســت که بر اســاس اینکه چه تعریفی را برای 
کودکان کار در نظر بگیریم، آماری متفاوت در این زمینه به 
دست می آید. سال گذشته مدیر کل دفتر امور آسیب های 
اجتماعی وزارت رفاه در گفت و گویی مفصل در عین حال که 
آماری دقیق و مشــخص از تعداد کودکان کار در ایران ارائه 
نداد، عنوان کرد که در این زمینــه باید »تفکیک تعریفی« 
داشته باشیم. کردونی با اســتفاده از دو تعبیر »کودک در 
اشتغال« و »کودک کار« گفت که در تعریف کودک کار به 
کودک از لحاظ جسمی، اجتماعی، ذهنی و اخالقی آسیب 
وارد و این کار مانع تحصیل او می شود. در واقع او تلویحا اعالم 
کرد که آنچه مد نظر مسئوالن درباره کودک کار است ربطی 
به ســن افراد ندارد و معیار این موضوع محرومیت کودکان 
است. این چنین خوش بینانه شاید آماری که مسئوالن درباره 
کودکان کار ارائه می دهند و می گویند در ایران کمتر از یک 
میلیون کودک کار وجود دارد، درســت باشد. در کشور ما 
حدود یک میلیون کودک هستند که کار به آنها ضرر و زیان 
می زند و سالمت و آینده آنها را به لحاظ زیان جسمی، روانی، 
تحصیلی و ... تهدید می کند، اما این موضوع هرگز به معنای 
آن نیست که تعداد کودکان کار در ایران کمتر از یک میلیون 
نفر است. در واقع، اگر معیار کودکان کار را کار کردن زیر 18 
ســاله ها در نظر بگیریم به همان آمار 3 تا 7 میلیون کودک 
کار در ایران نزدیک می شویم. یک بررسی ساده آماری نشان 
می دهد که حدود 4 میلیون نفر از کودکانی که در ســنین 

محمد جواد صابری

روزنامه نگار
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مدرسه قرار دارند به مدرسه نمی روند. آمار های رسمی مرکز 
آمار نشان می دهد تعداد افراد 6 تا 19 ساله در ایران حدود 
17 میلیون و 400 هزار نفر هســتند، حال آنکه مسئوالن 
آموزش و پروش مهر سال گذشــته اعالم کردند حدود 13 
میلیون و 500 هزار دانش آموز داریم. نمی توان عنوان کرد 
که این کودکان مدرســه نمی روند، امــا کار هم نمی کنند؛ 
چراکه ارتباط معناداری بین ترک تحصیل و فقر وجود دارد 
و عمده این افراد برای کار کردن، مدرسه را ترک می کنند. 
به آمار 4 میلیونی بازماندگان از تحصیل باید چند آمار دیگر 
را هم اضافه کرد. در ایران تعداد قابــل توجهی اتباع بیگانه 
غیرمجاز وجود دارند. تعداد شــهروندان افغانی، پاکستانی، 
عراقی و ... که به صورت غیرقانونی وارد ایران شده اند از 800 
هزار تا 3 میلیون نفر برآورد می شود. بررسی ها نشان می دهد 
تعداد باالیی از این افراد را کودکان تشــکیل می دهند. این 
کودکان در ایران به کار گرفته می شــوند. کارفرمایان این 
افراد یا به صورت مخفیانه کودکان زیر 18 ســال را به کار 
می گیرند یا با دستکاری شناســنامه آنها سن شان را بیشتر 
از آن چیزی که هست نشان می دهند. عالوه بر این دسته از 
کودکان، باید آمار حدود یک میلیون کودک بی شناسنامه 
را نیز به آمار کودکان کار اضافه کرد. این کودکان که عمدتا 
مادران ایرانــی و پدرانی خارجی دارند عمال از بســیاری از 
امتیازات اجتماعی محروم هســتند و به نظر می رســد در 
بسیاری موارد برای کســب درآمد یا یادگیری حرفه جذب 
بازار کار می شوند. بر این اساس باید عنوان کرد که وجود 3 تا 
7 میلیون کودک کار در ایران اصال بعید نیست و این واقعیت 
که فقر در ایران افزایش یافته اســت، توجیه کننده گرایش 
خانواده ها به کار کودکان اســت. حســین راغفر، تحلیلگر 
مسائل اقتصادی عنوان می کند که 33 درصد جمعیت ایران 
زیر خط فقر مطلق هستند. به اذعان او فقر در سال های اخیر 
در کشور افزایش یافته و بر این اســاس باید نگران افزایش 

تعداد کودکان کار در ایران بود.

دو علت اصلی کار کودکان در ایران
یک فعال حقوق کودکان با بیان اینکه به وجود آمدن کودکان 
کار و خیابان در ایران دو علت اصلــی دارد، به »قلمرو رفاه« 
می گوید: »فقر قابلیتی والدین یکی از دالیل اساســی رانده 
شــدن کودکان و نوجوانان از پشــت نیمکت های مدارس به 
بازار سیاه کار اســت.« مرکز آمار ایران در سال 1395 اعالم 
کرد که 32 درصد خانوارها بدون فرد باســواد هستند و 21 
درصد آنها تنها یک فرد با ســواد دارند. مطابق اعالم مشــاور 
رییس سازمان بهزیستی کشــور تعداد زنان سرپرست خانوار 

بین دو سرشماری 1390 تا 1395، 20 درصد افزایش داشته  
که از 2 میلیون و 500 هزار نفر به بیش از 3 میلیون نفر رسیده 
اســت و باز هم به نقل از متولی ســازمان بهزیستی بیش از 
70 درصد زنان سرپرست خانوار شــغل مناسبی ندارند. ثریا 
عزیزپناه ادامه می دهد: »عدم  دسترسی به آموزش باکیفیت و 
مهارت آموزی، فقر قابلیتی را مانند یک ژن بد یا یک ارثیه شوم 
در خانوارهای فرودســت رواج می دهد و محرومیت و ناتوانی 
در کسب درآمد و حق برخورداری از زندگی شایسته انسانی 
را به دلیلی برای فقر کودکان تبدیل می کند.« به گفته او فقر 
فرهنگی ناشی از محرومیت معیشتی، چند نسل یک خانواده 
را درگیر کرده و کار کردن کودکان را تبدیل به ســنت قشر 
فرودست جامعه می کند. این عضو انجمن حمایت از کودکان با 
بیان اینکه نگاه رسمی در جامعه ما هیچگاه نگاه مهربانی برای 
بازنمایی شرایط کودکان کار و خیابان نبوده است، می گوید: 
»گســترش و اشــاعه این دیدگاه که این کودکان در اختیار 
باندهای ســازمان یافته هســتند در بین عامه مردم بهانه ای 
برای بدرفتاری و طرد این کودکان و در بین مسئوالن ذی ربط 
بهانه ای برای اتخاذ روش های ناصواب شده است . دستگیری 
چندباره این کودکان و انتقــال آنها به اماکن نگهداری، بدون 
شــک از مصادیق بارز کودک آزاری محســوب می شود. فقر 
و ناتوانی خانواده ها و سرپرســتان  این کــودکان در حمایت 
از فرزندان شــان و نگه داشــتن این کودکان بر خالف اراده و 
میل شان از موارد آشکار زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی است. 
قوانین آشکارا چشم شان را روی این وضعیت می بندند و اگر هم 
باندی مسئول شرایط ناهموار زندگی این کودکان باشد هنوز 
خبری راجع به برخورد با این دسته و باند منتشر نشده است.« 
عزیزپناه ادامه می دهد: »نهاد مدنی حوزه حمایت از کودکان 
کار و خیابان به طور جدی  به این مساله واکنش نشان نداده اند. 
ماده 66 آیین دادرسی کیفری حق اعتراض به نهاد های مدنی 
مبنی به حمایت قانونی از کودکان را به این نهاد داده است، اما 
ظرفیت استفاده امکانات قانونی هنوز در نهاد های مدنی شکل 
نگرفته اســت.« این فعال حوزه کودکان دومین دلیل وجود 
کودکان کار و خیابان در ایران را تعداد قابل توجه اتباع بیگانه 
غیرمجاز زیر 18 سال در کشور می داند. وی می گوید: »شرایط 
اجتماعی این کودکان، یعنی حضور غیرقانونی در ایران، اغلب 
آنها از محیط های تحصیلی دور می کند، حال آنکه برخی از این 
کودکان اصال به قصد به کارگیری به صورت غیرمجاز به کشور 
می آیند و در کارگاه های زیرزمینی مشــغول کار می شوند.« 
عزیزپناه راه حل معضل کار کودکان در ایران را بهبود وضعیت 
معیشتی خانوارها و سختگیری بیشتر برای مقابله با متخلفانی 

می داند که کودکان را به کار می گیرند. 

تعداد کودکان کار در ایران
آمار های رسمی مرکز آمار نشان 
می دهد تعداد افراد 6 تا 19 ساله 
در ایران حــدود 17 میلیون و 
400 هــزار نفر هســتند، حال 
آنکه مسئوالن آموزش و پروش 
مهر سال گذشــته اعالم کردند 
حدود 13 میلیــون و 500 هزار 
دانش آموز داریم. نمی توان عنوان 
کرد کــه این کودکان مدرســه 
نمی روند، اما کار هم نمی کنند؛ 
چراکه ارتباط معنــاداری بین 
ترک تحصیل و فقر وجود دارد و 
عمده این افراد برای کار کردن، 

مدرسه را ترک می کنند

برآورد آمار دقیق کودکان کار در همه کشور ها، 
کاری مشکل و تقریبا ناممکن است. بر اساس قوانین 
جدید که بیشتر دولت ها آن را پذیرفته اند کار 
کودکان زیر 15 سال ممنوع و کار کردن افراد زیر 18 
سال مشروط است. 
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سینا چگینی

عضوتحریریه

بازنمایی تالش هــا و فعالیت های کارگران در طول تاریخ تاثیری زیاد بر دســتیابی این طبقه به 
حقوق خود و برخورداری از صنف، اتحادیه و نیز آگاهی نسبت به موقعیت اجتماعی و تاریخی آنها 
به دنبال دارد. پژوهش های تاریخی مرتبط با فعالیت های کارگری در ایران تقریبا همپا با پیدایش 
و شــکل گیری طبقه کارگر مدرن ایران رواج یافت. با این حال به نظر می رسد هنوز راه درازی تا 
رسیدن حجم و کیفیت این مطالعات به مانند کشورهای دیگر در پیش است. به بهانه روز جهانی 
کارگر، پای صحبت های محمدحسین خســروپناه، مورخ و پژوهشگر حوزه کارگری نشستیم و 
تاریخ نگاری اجتماعی این حوزه و نیز وضعیت طبقه کارگر مدرن ایران در آستانه صد سالگی را با 

او به گفت و گو گذاشتیم. در ادامه این گفت و گو را می خوانید. 

بیش از یک قرن از پیدایش طبقه کارگر نوین ایران 
می گذرد. ما روندی را طی کرده ایم که طی آن مفهوم 
سنتی عمله در نظام ارباب - رعیتی کم  کم جای خود 
را به کارگر به معنای مدرن کلمه داد. لطفا تصویری 
از وضعیت اجتماعی، سیاســی و اقتصادی ایران در 
آستانه پیدایش طبقه کارگـــر مدرن در ایران ارائه 

دهید؟
طبقه کارگر صنعتی و خدماتی که شما از آن به عنوان »طبقه 
کارگر نوین« یاد کردید به تدریج در سال های پایانی سلطنت 
قاجار تکوین یافت و در دوره ســلطنت پهلوی در پی احداث 
صنایع و تشــکیل شــرکت های خدماتی مختلف گسترش 
پیدا کرد. تا میانه عصر قاجار، اقتصاد ایران مانند ســده های 
 پیشــین، اقتصادی خودبســنده و مبتنی بر نظام زمینداری 
)ارباب - رعیتی( و دامپروری بود. صنایع سنتی و پیشه وری 
عمدتا در شهرها متمرکز بود که نیازهای اهالی شهر و مناطق 
پیرامونی را تامین می کرد. تجار هم مــازاد کاالهای منطقه 
خود را به دیگر مناطق کشــور و در مواردی به خارج از کشور 
منتقل می کردند. ساختار سیاســی ایران مبتنی بر این نظام 
اقتصادی بود و در آن ساختار، شاه به عنوان »ظل اهلل« بنیاد و 
مبدا قدرت دانسته می شد و قدرت به معنای وسیع کلمه، در 
اختیار و انحصار شخصی و مســتقیم شاه قرار داشت و اجزای 
سیاســی، نظامی، اداری و مالی حکومت جزئی از مایملک و 
دارایی شاه محسوب می شد. از این رو، تصمیم گیری ها فقط از 
آن شاه بود و توزیع قدرت و ثروت و چگونگی، میزان و مدت آن 
هم به خواست و اراده شاه وابسته بود. در ایران از دیرباز رعایا 
)یعنی عموم مردم از خاندان سلطنتی تا توده مردم( در برابر 
شاه از حق و حقوقی برخوردار نبودند و تکلیفی جز اطاعت و 
فرمانبرداری محض از فرامین و اراده شــاه نداشتند. بدیهی 

است در این نظام سیاسی حقوق فردی و اجتماعی و مشارکت 
مردم در قدرت معنایی ندارد. ناگفته نماند در طول تاریخ ایران، 
اگرچه شــیوه اعمال قدرت فردی و استبدادی بود و مردم جز 
اطاعت نقشی در ساختار قدرت نداشــتند اما چه در اندیشه 
سیاسی و چه در واقعیت اجتماعی، شاه و سلطنت او مشروعیت 
داشت و تا زمانی که شاه می توانست به وظایف خود عمل کند از 
آن مشروعیت و مقبولیت برخوردار بود. آن وظایف هم عبارت 
بود از تامین امنیت و آرامش در کشــور، جلوگیری از تهاجم 

خارجی، برقراری عدالت و دادگستری و تامین معاش مردم. 
از دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و در پی گسترش روابط 
تجاری با دولت های اروپایی و آشــنایی با مدنیت جدید غرب، 
این ساختار دچار بحران شد. آشنایی با اندیشه سیاسی مدرن 
موجب شد شماری از اندیشــمندان تجددطلب ایرانی از آن 
منظر نظام سیاسی و مناســبات قدرت در ایران را مورد نقد و 
بررسی قرار دهند در نتیجه، شاه را مستبد و شیوه حکومت او 
را استبداد مطلقه بدانند و ضرورت تغییر و تحول نظام سیاسی 
حاکم به نظام سیاســی مبتنی بر اراده ملت و حکومت قانون 
را مطرح کنند. این مهم با انقالب مشــروطه و تشکیل مجلس 
شــورای ملی )1285( حداقل به لحاظ نظری متحقق شد. از 
نظر اقتصادی، بر اثر گسترش روابط دولت ایران با دولت های 
اروپایی، اقتصاد ایران در شبکه اقتصاد جهانی تداخل پیدا کرد. 
این تداخل چون نتیجه تحول درونی اقتصاد ایران نبود، تبدیل 
به تداخلی نابهنگام و بحران آفرین شد. زیرا به اقتصاد زمینداری 
و عمدتا خودبسنده ایران الزامات و وظایفی را تحمیل کرد که 
آن ساختار تاب تحمل و پذیرش اش را نداشت. شاه و دستگاه 
حکومتی ایران هم به برنامه های اصالح اقتصادی و سیاسی که 
از سوی اندیشمندان تجددطلب ارائه می شد توجهی نکردند 
و تحولی در اقتصاد کشور پدید نیاوردند. در نتیجه، کشاورزی 

قلمرورفاه

تاریخ
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یکصد سال تالش کارگران ایران برای دستیابی به حقوق و اتحادیه 

 
در گفت و گو با محمدحسین خسروپناه، پژوهشگر تاریخ کارگری
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و صنایع سنتی ایران به تدریج به دو بخش عمده تفکیک شد. 
یک بخش مانند گذشته به کشت محصول و تولید کاالهایی 
می پرداخت که نیازهــای جامعه ایران را تامیــن می کرد و 
 بخش دیگر به کشت محصول و تولید کاالهای نقدینه آفرین 
)cash crops( مورد تقاضای بازار جهانــی )مانند تریاک، 
پنبه، حنا، چرم، قالــی و...( اختصاص یافت. عــالوه  بر  این، 
در نتیجه واردات کاالهای مشــابه و ارزانقیمــت خارجی و 
همچنین عقب ماندگی فنی و تکنولوژیک صنایع سنتی ایران، 
صنایعی که نیازهای مردم ایــران را تامین می کرد به تدریج 
ورشکسته و نابود شــد یا در بهترین حالت به شدت تضعیف 
گردید. صنایع نساجی ایران که پیشینه ای دیرپا داشت نمونه 
مناسبی برای توضیح فروپاشی این گروه از صنایع ایران است. 
مثال در دوره سلطنت فتحعلی شــاه، شهر اصفهان دارای یک 
هزار و 250 کارگاه بزرگ و کوچک شعربافی بود که در اوایل 
سلطنت ناصرالدین شــاه به 240 کارگاه و در اواخر سلطنت 

ناصرالدین شاه به 12 کارگاه شعربافی کاهش یافت. 
 ورشکستگی صنایع و تداوم نظام زمینداری که با فقر و فالکت 
گسترده روستاییان همراه بود، موجب شد هر ساله عده زیادی 
از ایرانیان در جســت وجوی کار به مناطــق مختلف از جمله 
قفقاز بروند و در مزارع، صنایع و... آن منطقه مشــغول به کار 
شوند؛ روندی که به طور روزافزون بر شمار مهاجرانش افزوده 
می شد. مثال در سال 1891 تنها کنسولگری روسیه در ارومیه 
15 هزار و 615 روادید برای رفتن به روسیه صادر کرد که در 
ســال 1904 این تعداد به 59 هزار و 121 نفر افزایش یافت. 
آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که در اوایل قرن بیستم 
حدود 2 درصد جمعیت ایران در منطقه قفقاز مشغول به کار 
بود. این مهاجرت ها عمدتا فصلی بود و بیشتر مهاجران پس از 
اندوختن مبلغی برای گذران زندگی یا راه اندازی کسب و کاری 
به ایران باز می گشتند. بسیاری از ایرانیان در قفقاز در صنایع 
آن منطقــه بخصوص در صنعــت نفت باکو مشــغول به کار 
می شدند. به این ترتیب، به یک معنا به تدریج نطفه پیدایش 
کارگر صنعتی ایران در قفقاز بســته شد. این کارگران نه تنها 
تجربه کار در صنایع نوین را به دست می آوردند، بلکه تجربه 
فعالیت های صنفی و حتی سیاسی کارگری هم پیدا می کردند. 
زیرا با توجه به شمار بســیار زیاد ایرانیان در صنعت نفت باکو 
و دیگر صنایــع منطقه قفقاز، هرگونــه فعالیت موفق صنفی 
کارگری مشروط به همکاری کارگران ایرانی با فعاالن کارگری 
سوسیال دموکرات بود و سوسیال دموکرات های قفقاز ناچار به 
جذب کارگران ایرانی و آموزش آنها شدند. بخشی از کارگران 
ایرانی شــاغل در صنایع بزرگ قفقاز بعدهــا رهبران احزاب 
سیاســی و اتحادیه های کارگری در ایران شــدند و تجارب 

خودشان و سوسیال دموکراسی قفقاز را به ایران منتقل کردند 
که این امر در تشکیل فرقه اجتماعیون عامیون ایران )1287-
1285( و بعدها »شــورای عمومی اتحادیه های کارگری« در 
سال های پایانی سلطنت قاجار آشکار شــد. ناگفته نماند، نه 
همه کارگــران ایرانی در قفقاز چنین فعالیت هایی داشــتند 
و نه همه آنهایی کــه به ایران بازمی گشــتند به فعالیت های 
کارگری جذب می شدند. بسیاری از آنها به دلیل اینکه صنعت 
نوینی در ایران وجود نداشــت به ناچار جذب مشــاغل دیگر 
می شدند و آموخته های نظری و تجربه های عملی خود را در 
گذر زمان فراموش می کردند. عالوه بر قفقاز، از دوره سلطنت 
ناصرالدین شــاه به بعد تعدادی از صنایع نوین مانند کارخانه 
قند، کارخانه کبریت سازی، کارخانه برق، کارخانه کاغذ سازی 
و... از سوی سرمایه گذاران خارجی )روسی، بلژیکی و آلمانی( و 
سرمایه گذاران داخلی مانند حاج امین الضرب در ایران تاسیس 
شــد و کارگران ایرانی در این صنایع مشغول به کار شدند اما 
ناپایداری اکثر قریب به اتفاق این صنایع و ورشکســتگی آنها 
اجازه شکل گیری طبقه کارگر صنعتی را در ایران نداد و این 

امر به سال های بعد موکول شد. 
عده ای معتقدند کارگران صنعت چاپ اولین گروه از 
کارگران به معنای مدرن کلمه در ایران بودند چون 
اولین اتحادیه های کارگری به معنای مدرن آن در این 
صنعت شکل گرفت. برخی دیگر کارگران صنعت نفت 
یعنی لحظه کشف و استخراج نفت را در ایران گره گاه 
مهمی در پیدایش طبقه کارگر ایران می دانند. نظر 

شما در این خصوص چیست؟
پیش از پاسخ به پرسش شــما اجازه دهید نکته ای را توضیح 
دهم. در پژوهش های منتشر شــده تاکید و تصریح می شود 
که در دوره اول مجلس شورای ملی یعنی در فاصله سال های 
1285 تا 1287 کارگران »چاپخانه کوچکی« برای اولین بار در 
ایران، اتحادیه کارگری تشکیل دادند. حال آنکه اگر به مدارک 
و منابع آن دوره  مراجعه کنید، درمی یابید که چنین نیست و 
در سال 1286 نه اتحادیه بلکه »انجمن کارگران مطابع تهران« 
تشــکیل شــد. عالوه بر کارگران چاپخانه ها در همان دوره، 
کارگران تلگرافخانه و کارگران حمام هــا و... هم انجمن های 
مشابه تشکیل دادند. هدف اصلی این انجمن ها دفاع از انقالب 
مشروطه و دســتاوردهای آن بخصوص مجلس شورای ملی 
و آزادی های سیاســی بود. در ضمن، برای بهبود شرایط کار 
و معیشــت اعضای خود هم اقداماتی انجــام می دادند. یعنی 
پیش از آنکه صنفی باشند سیاسی بودند. به عبارتی می توان 
گفت این انجمن ها گام های اولیه برای تشــکیل اتحادیه های 
کارگری است که از دوره دوم مجلس شورای ملی و به همت 

 نطفه پیدایش کارگر صنعتی ایران در 
قفقاز بسته شد. این کارگران نه تنها تجربه 
کار در صنایع نوین بلکه تجربه فعالیت  
صنفی و حتی سیاسی کارگری هم پیدا 
می کردند
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فرقه دموکرات عامیون ایران تشکیل شد و از این مقطع است 
که آموزش های سندیکایی و شیوه های دستیابی به هدف های 

صنفی و معیشتی به کارگران این مشاغل داده می شود. 
همانطور که در پاسخ به پرســش قبلی توضیح دادم، از دوره 
سلطنت ناصرالدین شاه به بعد تعدادی صنایع نوین در ایران 
تاسیس شد و در برخی از این کارخانه ها شمار کارگران زیاد 
بود. مثال کارخانــه قند در کهریزک 300 کارگر داشــت. در 
نتیجه اگر صرف اشتغال در کارخانه جدید را مالک قرار دهیم 
می توان گفت کارگران آن صنایع، اولین کارگران صنعتی در 
ایران بودند. اما برای اینکــه بتوان گفت »کارگران مدرن« در 
ایران از چه زمانی پدید آمدند نباید صرفا به اشتغال در صنایع 
نوین تاکید کرد بلکه پیش شرط های دیگری هم دارد. به باور 
من، نکته حائز اهمیت این است آیا کارگری که در این صنایع 
مشغول به کار اســت شــناخت و آگاهی اش همانند کارگر 
صنعتی در جامعه سرمایه داری است؟ حال آنکه چنین نیست 
و در نظام اقتصادی زمینداری و در فرهنگ مبتنی بر آن نظام 
شــکل گیری کارگر به معنای مــدرن آن امکان پذیر نخواهد 
بود. پیش از ورود صنایع جدید به ایران و همچنین تا مدت ها 
پس از آن، مناسبات حاکم بر کارگران ایرانی شاغل در صنایع 
موجود کشور، اعم از صنایع سنتی و صنایع مدرن، مناسبات 
پدرساالرانه استاد - شــاگردی بود. برای شکل گیری طبقه 
کارگر صنعتی و به دنبــال آن اتحادیه های کارگری ابتدا باید 

این مناسبات تا حدودی دستخوش تغییر می شد تا کارگران 
به لحاظ ذهنی آمادگی الزم برای آگاهی از خود و فعالیت های 
صنفی مدرن در چارچوب سندیکا و اتحادیه را به دست آورند. 
انقالب مشــروطه به مقدار زیادی این آمادگی را فراهم کرد و 
در مراحل بعدی فعالیت سوسیال دموکرات ها در بین کارگران 
زمینه های فکری را برای تشکیل اتحادیه کارگری پدید آورد. تا 
آنجا که یافته ام، کارگران تلگرافخانه در این زمینه پیشرو بودند. 
زیرا، کارفرمای آنها نه یک شخص بلکه دولت بود و مناسبات 
استاد - شــاگردی هم در تلگرافخانه حاکم نبود بلکه ساختار 
مبتنی بر آگاهی و تخصص حرفه ای بود و این امر مناســبات 
درونی تلگرافخانه را سامان می داد. صنعت نفت تحولی اساسی 
در ایران ایجاد کرد امــا در همین صنعت هم تا مدت ها کارگر 
ایرانی دچار ذهنیت پدرساالرانه استاد - شــاگردی و... بود. 
اولین تالش ها برای تشــکیل اتحادیه کارگری و فعالیت های 
صنفی در صنعت نفت ایران نه از سوی کارگران ایرانی بلکه از 
سوی کارگران هندی و برمه ای انجام گرفت و کارگران ایرانی 
نه تنها با آنها همکاری نمی کردند بلکه خود را از این فعالیت ها 
کنار می کشیدند. چون بیشــتر کارگران ایرانی صنعت نفت 
خاستگاه ایلی و عشیرتی و روستایی داشتند و گرفتار ذهنیت 
پدرساالرانه بودند. وقتی آگاهی و ذهنیت الزم در بین کارگران 
ایرانی پدید آمد توانســتند اعتصاب ســال 1308 پاالیشگاه 
آبادان را برای دستیابی به حداقل امکانات معیشتی و صنفی 

پیدایش طبقه کارگر مدرن
بســیاری از ایرانیان در قفقاز در 
صنایع آن منطقه بخصوص در 
صنعت نفت باکو مشغول به کار 
می شدند. به این ترتیب، به یک 
معنا به تدریج نطفــه پیدایش 
کارگر صنعتی ایــران در قفقاز 

بسته شد
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انجام دهند وگرنه از ســال 1300 به بعد چندین بار کارگران 
هندی، برمه ای و فلســطینی صنعت نفت بــه دالیل صنفی 
و معیشــتی اعتصاب کردند و به ندرت کارگری ایرانی با آنها 

همراهی و همکاری کرد. 
برخی از تاریخ نگاران و پژوهشــگران اجتماعی در 
بررســی پیدایش و وضعیت طبقــه کارگر ایران به 
تاریخ نگاری از باال باور دارند، یعنی پیدایش حزب و 
فعالیت سیاسی این طبقه و روشنفکران ارگانیک آن 
را در ابراز سیاسی و اجتماعی آن در راه آرمان هایش 
مهم می دانند. برخی دیگر به تاریخ نگاری از پایین و 
صرف نظر از احزاب وابسته یا نماینده طبقه کارگر در 
ایران باور دارند. موضع شما در این خصوص چیست؟
در هر دو شیوه بخش هایی از تاریخ جنبش کارگری ایران بیان 
می شود و هر یک دســتاوردهایی دارد. من ترجیح می دهم از 
منظر تاریخ اجتماعی به جنبش کارگری ایران برخورد کنم. 
یعنی از یکســو فعالیت ها و اقدامات تبلیغی و ســازمانگرانه 
احزاب سیاسی را در این جنبش بررسی کنم و توضیح دهم و 
از سوی دیگر به زمینه اجتماعی که بدون مداخله و مشارکت 
احزاب سیاسی وجود دارد و موجب شکل گیری و تداوم جنبش 
کارگری اســت بپردازم. اگر صرفا از منظر احزاب سیاسی به 
جنبش کارگری بپردازیم، این تصور پدید می آید که گویا این 
احزاب سیاسی اند که برای دستیابی به هدف های خود اقدام 

به تحریک و ســازماندهی کارگران می کنند وگرنه کارگران 
مشغول کار هستند و کاری به این چیزها ندارند. چنین تلقی و 
تصوری در سال های 1320 تا 1332 به طور گسترده از سوی 
کارخانه داران و جناح راست در کشور مطرح شد و هنوز هم از 
سوی همتایان آنها چنین مطالبی گفته می شود. اگر به نقش 
احزاب سیاســی در جنبش کارگری توجه نکنیم بخشــی از 
واقعیت های این جنبش را نادیده گرفته ایم و تصویری که ارائه 

می شود ناقص و مخدوش است. 
با توجه به سواالت قبلی فکر می کنید گرایش غالب 
در تاریخ نگاری طبقه کارگر ایران کدام گرایش بوده 
است؟ اگر ممکن اســت دالیل غلبه این گرایش را 

تشریح کنید؟
پژوهش های مربوط به تاریخ جنبش کارگری در ایران هنوز در 
ابتدای راه خود است و هنوز تا تدوین تاریخچه جامع جنبش 
کارگری ایران راه درازی در پیش اســت. موانع موجود بر سر 
راه چنین پژوهش هایی بسیار است. یکی از موانع بسیار مهم، 
معضل دستیابی به اسناد و مدارک است. برقراری دیکتاتوری 
و اختناق در مقاطع مختلف تاریخ معاصر ایران منجر به انحالل 
تشــکل های مســتقل  کارگری و از بین رفتن بخش مهمی از 
اسناد و مدارک آن تشکل  ها در دوره های مختلف شده است. 
همچنین فقدان حداقل آزادی های سیاســی در جامعه ایران 
در دوره طوالنی در صد سال اخیر، موجب شده که در مقاطع 

نگاه سیاسی به مسئله کارگر
 اگر صرفا از منظر احزاب سیاسی به 
جنبش کارگری بپردازیم، گویا این 
احزاب سیاسی اند که برای دستیابی 
به هدف های خود اقدام به تحریک 
و ســازماندهی کارگران می کنند 
وگرنه کارگران مشغول کار هستند 
و کاری به این چیزها ندارند. چنین 
تلقی و تصوری در سال های 1320 
تا 1332 به طور گسترده از سوی 
کارخانه داران و جناح راســت در 

کشور مطرح شد.
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مختلف فعاالن کارگری نتوانند خاطرات و تجارب خود را بازگو 
و منتشــر کنند و موسسه های پژوهشــی در این رابطه شکل 
گیرند که آن تجربه ها را بررسی و جمع بندی کنند. دستیابی 
به اسناد، مدارک و منابع موجود هم، دشوار است و آرشیوهای 
اصلی درهای شان بر روی پژوهشگران مستقل چندان باز نیست 
و حتی در مقاطعی سوءظن نسبت به اهداف پژوهشگر دارند. 
نبود تشکل های مستقل کارگری توانمند که شناخت و آگاهی 
از پیشینه کارگری برایش ضرورت داشته باشد و پشتیبانی مالی 
از چنین پژوهش هایی کند و... از اصلی ترین موانع در پژوهش 
سیر جنبش صد ساله کارگری ایران و تدوین تاریخچه آن است. 
بیشتر آثاری که تاکنون در این زمینه وجود دارد متکی به اسناد 
و مدارک منتشر شده احزاب سیاســی و تشکل های کارگری 
مرتبط با آنها است و از سوی کسانی نوشته شده که یا پیشینه 
کارگری - سیاسی داشته اند یا فعال سیاسی بوده اند و عمدتا 
با ذهنیت سیاســی با جنبش کارگری ایران برخورد کرده اند، 
در نتیجه، بیشتر نقش احزاب سیاسی در ساماندهی تشکل ها 
و فعالیت های کارگری برجسته شده است. مانع مهم دیگر این 
است که دانشگاه های ما برخالف کشــورهای توسعه یافته به 
وظیفه آموزشی و پژوهشی خود در این زمینه ها عمل نمی کنند 
و بیشتر در پی تولید انبوه فارغ التحصیل ها هستند. موسسه های 
پژوهشی مستقل هم در این زمینه نداریم، بنابراین، باید از آن 
چند نفری که به رغم همه معضالت بدون چشمداشتی درباره 
تاریخ جنبش کارگری و دیگر بخش های زندگی و تاریخ جامعه 
ایران پژوهش کرده و می کنند حتی اگر از منظر احزاب سیاسی 

هم به این مبحث می پردازند، قدردانی کرد. 
در مورد اینکه چرا از منظر تاریخ اجتماعی و یا با شــیوه های 
بین رشــته ای به تاریخ جنبش کارگری ایران نپرداخته اند یا 
کمتر به آن پرداخته شده باید بگویم جامعه پژوهشی ایران که 
هر چه می گذرد کوچک تر و کم توان تر هم می شود. آگاهی و 
تجربه از مبانی نظری و شیوه های پژوهش تاریخ اجتماعی در 
حال حاضر کم و منابع الزم در دسترس برای چنین پژوهشی 
اندک است. به طوری که پژوهشگر جنبش کارگری ایران اگر 
صبر ایوب و گنج قارون هم داشــته باشد، باید جست وجوی 
بسیار و موانع را یکی بعد از دیگری پشت سر بگذارد تا بتواند 
اسناد و مدارک موجود در بایگانی های کشور و خارج کشور را 
به دســت آورد و در آخر متوجه می شود مدارک موجود تنها 
می تواند بخشی از وضعیت زیســت کارگران و سیر جنبش 
کارگری ایران را از طریق تاریــخ اجتماعی توضیح دهد. در 
آرشــیوهای ما بخش های اندکی از وضعیت کارگران صنایع 
در مقاطع مختلف ثبت شــده، اطالع چندانی از خاستگاه و 
نحوه زیست و معیشت کارگران، میزان سواد، تعداد فرزندان، 

سالمت و بهداشت و... آنها نداریم. کاســتی ها در این زمینه  
به حدی است که در بســیاری از مقاطع تاریخ معاصر ایران 
آمارهای دقیقی حتی از شمار کارگران یک کارخانه در طول 
فعالیتش هم وجود ندارد. در چنین وضعیتی طبیعی اســت 
که پژوهشــگر به ناچار از منظر احزاب سیاســی به جنبش 
کارگری بپردازد. چــون الاقل در نشــریات و کتاب های آن 
احزاب می توان به برخــی از آن داده های الزم برای پژوهش 

دست یافت. 
وضعیت امروز کارگران ایران را در مناسبات سیاسی و 
اقتصادی فعلی چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا در ایران 
امروز نیز می توان از چیزی به نام سوژگی طبقه کارگر 
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جامعه ایران بخصــوص به طبقه کارگر وارد کرده و شــرایط 
به گونه ای شده اســت که نه تنها ایران چنان که ادعا می شد 
در پرتو اجرای برنامه های نئولیبرالیستی به ژاپن دوم تبدیل 
نشده که وضعیتی نیز پدید آمده که هیچ کس حاضر به قبول 
مسئولیت خود در قبال آن نیست. البته در برخی از روزهای 
سال و در سخنرانی ها متولیان امر و دستگاه های تبلیغاتی شان 
در ستایش از کارگران و لزوم پاسخ دادن و برآوردن مطالبات 
آنها داد ســخن می دهند اما واقعیت های جامعه چیز دیگری 
را می گوید. کارگران در صنایع و کارگاه هــا کار می کنند اما 
دستمزد آنها با تاخیرهای گاه چندین ماهه پرداخت می شود، 
البته اگر سرانجام پرداخت شــود؛ قراردادهای سفید امضا و 
برگه های ســفید امضایی که حق اخراج کارگــر را به کارفرما 
می دهد بدون اینکه حق و حقوقــش را دریافت کند. جدا از 
بحران اقتصادی، عده ای به دالیل مختلف کارخانه ها و کارگاه ها 
را به ورشکستگی می کشانند که با این کار راه درآمد کارگران 
قطع می شود. کارگران بیکار می شوند بدون اینکه چشم انداز 
و امیدی برای دستیابی به کار در کارخانه یا کارگاهی داشته 
باشــند و... در قبال این قضایا کارگران اعتراض و دادخواهی 
می کنند اما از آنجایی که در مناســبات قدرت حضور ندارند 

تاکنون چندان نتیجه ای برایشان در بر نداشته است. 

مطالبات  کارگران بسیار است 
اما تشکل های صنفی مستقل، 
روزنامه و نشریه ای موثر ندارند تا 
خواست ها و مطالبات خود را از 
طریق آنها مطرح و دنبال کنند
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مطالعات در مورد طبقه کارگر در ایران بسیار محدود است که به 
طور کلی از بی توجهی نسبت به این موضوع حکایت می کند. همین 
مطالعات محدود در دســترس نیز بر روی نیروی کار در صنایع 
مدرن، متمرکز و جمعیت بس  بزرگتر کارگران غیرماهر را همیشه 
از قلم انداخته است. همچنین به لحاظ تاریخی نیز این مطالعات 
ضعف هایی جدی دارند. برای مثال دوره بین سال های 1951 تا 
1979 را هیچ مطالعه ای پوشش نمی دهد. حتی مطالعات منتشر 
شده سازمان های چپگرا بین سال های 1979 تا 1981 نیز بیشتر 
محتوایی نظری و ماهیتی آموزشی- عقیدتی )doctrinal( دارند و 
همچنان نسبت به این طبقه کارگر غیرماهر بی توجه اند و با خواندن 
آنها چیزی در مورد طبقه کارگر در ایران دســتگیرتان نمی شود. 
همین مسائل و نیز اینکه کارگران کوره های آجرپزی طی سال های 
1953 تا 1979 از جمله فقیرترین و فراموش شده ترین کارگران 

شهری ایران بودند، دالیل من برای انجام این مطالعه است.
بیکاری و فقدان مهارت یکی از مشکالت ساختاری نیروی کار در 
ایران بوده است. آمار موثقی درباره بیکاری ناخواسته در سال های 
پیش از 1940 وجود ندارد اما به احتمال زیاد رقم باالیی نداشته 
است. اما این آمار از ســال 1950 به بعد، به دالیلی همچون رشد 
سریع شهر نشــینی، رکود در صنعت ساخت وســاز، بسته شدن 
کارخانجات و عدم توان رقابت با کاالهای خارجی، روند کند توسعه 
و مهاجرت گسترده روستاییان به شــهرها و کالنشهرها افزایش 
قابل توجهی یافت و بعد از سال 1955 نرخ بیکاری دورقمی شد. 
همزمان حجم طبقه کارگر نیز بزرگتر گردیــد و تعداد کارگران 
بخش صنعتی از 7 درصد در ســال 1910 به 24 درصد در سال 

1956 و 30 درصد در سال 1978 رسید. 
کارگران کوره پزخانه ها گرچه جمعیت زیادی در تهران داشتند 
اما در آمار دولتی رسمی به شمارش نمی آمدند. جمعیت نیروی 
کار فصلی در تابســتان ســال 1955 حدود50 هزار نفر تخمین 
زده می شد؛ رقمی که در فصل زمستان به 150 هزار نفر افزایش 
می یافت. با این حال، طبق اسناد و نوشته های دولت های بریتانیا 
و آمریکا، به خاطر مهاجران روســتایی این رقم به 300 هزار نفر 
نیز  رسیده است. در ســال 1960 صنعت آجرپزی 21 هزار نفر را 
 استخدام کرده بود که نشان می دهد 29 هزار نفر دیگر )از همان 
50 هزار نفر تخمینی( بیکار بودند. در همان ســال از شغل های 
مربوط به صنعت ساخت وساز 72 هزار و 500 شغل کم شد، بنابراین 
 رقم کل بیکاری در آن زیربخش یعنی آجرپزی می توانست حدود 
 101 هزار و 500 باشــد. در آن زمان رقم کل بیــکاری را حدود 
40 درصد از نیروی کار شهری تخمین زده اند. طبق سرشماری 
1956، 84 درصد از جمعیت باالی 10 سال سواد نداشتند؛ گرچه 
هزینه زیادی برای سرمایه گذاری در حوزه آموزش و کاهش این 
رقم صرف شد اما همچنان تا ســال 1986، 60 درصد از جمعیت 

شاغل بی سواد بودند. 
کارگران که با دو مشکل عمده یعنی پیدا کردن و حفظ شغل و نیز 
گذران زندگی با حقوق بسیار اندک شان مواجه بودند، در چرخه 
حقوق اندک، سوءتغذیه، مســکن ناشایست، بهداشت و سالمت 
نامناســب، فقدان مهارت و کارآمدی و بهره وری پایین گیر کرده 
بودند. مشکالت کارگران کوره پزخانه ها بُعد دیگری هم داشت. آنها 
عمدتا کارگران مهاجر فصلی روستایی بودند. از جمعیت روستاییان 

 ویلم فلور

ترجمه و تلخیص: 
مرجان نمازی

گزارش پیش  رو به بررسی شــرایط کار و زندگی کارگران غیرماهر در جنوب تهران، به ویژه کارگران 
کوره های آجرپزی خاتون آباد، طی ســال های 1953 تا 1979 می پردازد. کارگران آجرپزی که اکثرا 
کارگران فصلی روستایی بودند، فقیرترین قشر در بین طبقه کارگر ایرانی به شمار می رفتند. در سال 
1969 آنها 5 درصد از جمعیت تهران را تشــکیل می دادند. این کارگران گرچه در شــرایط سخت و 
اسفباری کار و زندگی می کردند، اما به  ندرت دست به اعتصاب می زدند. مهمترین دغدغه آنها نه شرایط 
کاری، بلکه بیشتر پیدا کردن کار و حفظ آن بود که برای رسیدن به آن دشواری های زیادی داشتند؛ 
چراکه 1( آنها کارگران فصلی بودند، 2( هیچ سازمان کارگری ای که نماینده و صدای آنها باشد نداشتند، 
3( تشکیالت و سازماندهی صنعتی که در آن مشغول به کار بودند، هیچ توان و قدرتی برای آنها باقی 
نمی گذاشت و 4( رقابت زیاد و جدی ای بین آنها و دیگر کارگران غیرماهر و بیکار وجود داشت. در نهایت 
این گزارش به شش مورد اعتصاب ثبت شده توســط کارگران کوره های آجرپزی خواهد پرداخت و از 
آن برای بررسی شرایطی که بستر فعالیت تمام کارگران ایرانی را تشکیل می داد استفاده خواهد کرد. 
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که حدود 60 درصد از کل جمعیت ایران در سال 1970 را تشکیل 
می داد، بخش قابل توجهی در ســطح بخور نمیر زندگی خود را 
می گذراندند. کشاورزان نیمی از ســال را بیکار بودند و برای پیدا 
کردن شغل و کسب درآمد به شهرها مهاجرت می کردند. در شهر 
آنها برای دستیابی به معدود شغل های در دسترس برای نیروی کار 
غیرماهر با دیگر کارگران غیرماهر که بخشی مهم از ساختار نیروی 
کار شهری را تشکیل می دادند، باید وارد رقابت می شدند. این رقابت 
قطعا تاثیری منفی بر سطح دســتمزدها می گذاشت. همچنین 
مهاجرت این کارگران روستایی در فصل زمستان همزمان بود با 
کاهش فعالیت ها در صنعت ساختمان، به ویژه آجرپزی که تعداد 
زیادی کارگر غیرماهر و نیمه ماهر را استخدام می کرد. در نتیجه 
اکثر کارگران آجرپزی دستمزد بسیار کمی دریافت می کردند که 
تنها برای زنده ماندن کافی بود و به همین دلیل آنها به لحاظ تغذیه، 

بهداشت و مسکن بسیار فقیر بودند. 

کارگران آجرپزی چه کسانی هستند؟
اصل و نسب اکثر کارگران کوره پزخانه های خاتون آباد در دهه های 
1970 و 1960، برمی گشت به روستاهای خراسان، به ویژه مناطق 
»ترک زبان« قوچان و مناطق فارسی زبان تربت حیدریه و تربت جام 
معروف به »خراســانی ها«. بقیه نیز ترک های روستاهای اطراف 
همدان و نیز فارســی زبانان زابل بودند که به گــرگان مهاجرت 
کرده و آنجا هم به کار در کوره های آجرپزی مشغول بودند. به رغم 
خاستگاه های متفاوت شان و نیز  تالش مالکان برای اختالف انگیزی 
بین خراسانی ها با ترک زبان ها و یا زابلی ها، کارگرها عموما مشکل 

خاصی با یکدیگر نداشتند. 
بر اساس نمونه آماری یک تحقیق غیررسمی و اصطالحا غیرعلمی 
در سال 1970، میانگین سن کارگران آجرپزی 27 سال و حداکثر 
سن آنها 50 ســال بود. تقریبا نیمی از آنها متاهل بودند و به طور 
متوسط سه فرزند داشتند، 90 درصد آنها بی سواد بودند و تنها تعداد 
معدودی می توانستند بخوانند و بنویسند. اکثر کارگران زمینی از 
آن خود نداشــتند. آنها در نتیجه اصالحات ارضی زمین هایی به 
دست آوردند اما به دلیل نبود آب نتوانستند به ارزش دارایی خود 

بیفزایند. 
یک پیمانکار با عنوان »اســتادکار زیر« )زیر به زبان خراسانی به 
معنای رییس بخش تولید است( که با مالکان کوره پزخانه ها قرارداد 
داشت و آرزوی کارگران رسیدن به جایگاه او بود، کارگران بدون 
زمین را اجاره می کرد و 10 درصد از دستمزد کارگر را بابت مخارج 
سفر خود به روستا، جمع  کردن گروه کاری و پرداخت پیش پیش 
دستمزد به کارگران، برای خود برمی داشت. مبلغ قرارداد معموال 
در سه قسط پرداخت می شد: 1( زمان ثبت نام، 2( زمان شروع کار 
و 3( در پایان قرارداد. دستمزدهای کارگران هم روزانه، هفتگی یا 

ماهانه پرداخت نمی شد بلکه معموال استادکار یا پیمانکار در پایان 
هر هفته مقداری پول به کارگر می داد تا بتواند مخارج روزانه اش را 
تامین کند و بقیه پول را تا زمان پایان کار و به عنوان تضمینی برای 
جلوگیری از ترک کار کارگر، از او دریغ می کرد. استادکار می توانست 
کارگران را در هر نوع کاری مورد اســتفاده قرار دهد و برای اینکه 
بتواند آنها را پایبند کند، از طرق مختلف از جمله بدهکار کردن شان 
آنها را به خود وابســته می کرد. او به عنــوان پیمانکار همچنین 
بخشی از دستمزد کارگرها را که در سال 1955 نرخ آن 40 ریال 
بود، رشوه می گرفت، با این توجیه که کارهای فصل آینده را برای 
»کارگران خودش« رزرو می کند. »سرکارگر« یکی از کارگران بود 
که ضمن فراهم کردن اقالمی چون کفش و دستکش برای گروه، 
اصطالحا بقیه کارگران را نمایندگی می کرد. او همچنین فراخوان 
به اعتصاب ها را صادر می کرد، البته معموال تنها بعد از آنکه از جانب 

کارگران تحت فشار فراوانی قرار می گرفت.
نه تنها زنان و مردان بزرگســال بلکه همچنیــن تعدادی کودک 
نیز همراه بــا والدین خود مجبــور به مهاجرت فصلــی و کار در 
کوره پزخانه ها می شدند و بعضا سه نسل از یک خانواده در یک کوره 
با یکدیگر کار می کردند. بدین  ترتیب عالوه بر فشار همکاران، فشار 
خانواده ها هم برای کار کردن حتی در مواقع بیماری کارگر سبب 
می شد تیم تولید بی وقفه پیش برود. خراسانی ها برخالف ترک ها و 
زابلی ها، همراه با همسران و فرزندان خود به کوره پزخانه ها مهاجرت 
می کردند و زنان آنها نیز پا به پای همسرانشان به ویژه در مراحل 
آخر به عنوان »خشت  جمع ُکن« کار می کردند. آنها پابرهنه بودند 
و به سختی کار می کردند چراکه هرچه آجرهای بیشتری جمع 
می کردند، پول بیشتری هم می گرفتند. آنها عالوه بر کار در کوره، 
مسئول نگهداری فرزندان هم بودند. زنانی که حتی بچه شیرخوار 
داشتند، آنها را با خود سر کار می بردند تا آنجا مشغول بازی شوند. 
تنها زنانی که دختران هفت یا هشت سال داشتند، می توانستند از 
کمک دخترانشان برای نگهداری از بچه های کوچکترشان بهره 
ببرند. دستمزد مادران به ســن فرزندان شان بستگی داشت و در 
سال 1978 از 2 هزار تا 7 هزار تومان برای هفت ماه کار متغیر بود.

کارگران به کارهای مختلفی در کوره مشغول می شدند و به نسبت 
سطح مهارت الزم برای آن کار و مخاطراتش دستمزدهای مختلفی 
می گرفتند که در اواســط دهه 1970 از هزار تومان ماهانه شروع 
می شد تا به دستمزد کنتراتی کارگران غیرماهری می رسید که 
نه هفتگی یا ماهانه، بلکه به ازای مثال هر هزار آجر به آنها پرداخت 
می شد. کارگران غیرماهر تنها به عنوان نیروی کار فصلی و موقت 
استخدام می شدند و فقط کارگران ماهر قراردادهای یک ساله یا 
بیشتر می بستند. کارگران اغلب 16 ساعت در روز کار می کردند، 
در حالی  که به طور رسمی روز کاری تنها 8 ساعت بود. آنها همچنین 
از مزایایی چون طرح های تامین اجتماعی و سهیم شدن کارگران در 

کارگران کوره پزخانه ها 
گرچه جمعیت زیادی در 
تهران داشتند اما در آمار 
دولتی رسمی به شمارش 
نمی آمدند
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سود کارخانه محروم بودند. 
مالکان و صاحبان کوره ها که از یک تا چهار کوره و به طور متوسط 
هر کدام دو کوره داشــتند، ترجیح می دادند خودشان مستقیما 
کارگران را استخدام نکنند بلکه پول را به پیمانکار می دادند تا او آنها 
را استخدام و به امورشان رسیدگی کند. یکی از دالیل این کار آن بود 
که از این طریق مالکان می توانستند قوانین کار و تامین اجتماعی 
را که تنها برای تشکیالت صنعتی با بیش از 10 کارگر الزم االجرا 

بود، دور بزنند.
نمایندگی صاحب کوره در کارخانه را هــم اغلب افرادی با عنوان 
»سرعمله« بر عهده داشــتند که در هر کوره معموال 4 یا 5 نفر به 
این کار گمارده می شدند. آنها کارگران ترک  زبان یا خراسانی ای 
بودند که با اثبات وفاداری شان به صاحب کارخانه، موفق به ارتقای 
جایگاهش شده بودند. سرعمله ها معموال هم والیتی خود کارگران 
بودند و در شرایطی مانند کارگران، اما در بخش هایی مجزا از آنها 
زندگی می کردند. وظایف آنها عبارت بود از کسب اطمینان از مصالح 
الزم برای ساخت آجر، بررسی چگونگی پیشروی کار، استخدام 
یا اخراج کارگران و افزایش یا کاهش حقــوق آنها. بنابراین عمال 

کارگران هیچ ارتباط مستقیمی با صاحبان کار و کوره نداشتند. 

اوضاع کار و زندگی کارگران
بر اساس گزارشات شهرداری تهران تا سال 1969 تعداد کوره های 
آجرپزی اطراف تهران به 217 کوره به عالوه 9 کوره مدرن ماشینی 
رســیده بود که در 7 منطقه جداگانه قرار داشــتند. اما این ارقام 
به روز نبود چراکه در آن زمان بسیاری از کوره های اسماعیل آباد 
کار نمی کردند. حتی وزارت کار هم اطالعات موثقی در این مورد 
ندارد. تا دهه 1970 کوره هــای آجرپزی اطراف تهران در منطقه 
قرچک - ورامین، شمس آباد، اسماعیل آباد، محمودآباد و خاتون آباد 
مستقر بودند که از بین آنها خاتون آباد با 35 تا 40 کوره، مهمترین 

مرکز آجرپزی بود. 
کار در کوره های آجرپزی بســیار دشــوار، ناایمن و ناسالم بود و 
کارگران کوره پزخانه ها به سرعت پیر می شدند. آنها همیشه مشتاق 
بودند تا دست ها و پاهایشان را که به دلیل سختی کار و به خاطر 
تماس مداوم و مستقیم با آب و ماسه تغییر شکل داده بود، به بقیه 
نشان دهند تا این نشانه  را همچون خبری به آنهایی که می خواهند 
یا نمی خواهند بشنوند منتقل کنند و آنها را نسبت به شرایط دشوار 
کار و زندگی این کارگران آگاه سازند. کارگران خودشان می گفتند 

»کار کوره پز زور است.«
بسیاری از کارگران آجرپز و همچنین کسانی که برای شغل آنها 
چشــم  خواب کرده و منتظر بودند، در زمین هایی که اصطالحا 
گودال می گفتند، زندگی می کردند. گودال ها در جنوب خیابان 
شوش و چند متر پایین تر از سطح خیابان واقع شده بود و هر کدام 

نام خاص خود را داشت، مثل گودال عرب و گودال معصومی؛ قطعه 
زمین هایی با مساحتی در حدود 2 هزار تا 4 هزار متر که پیش تر 
برای ساخت آجر در کوره ها استفاده می شد. اما بعد از اینکه مالکان 
آنها را فروختند و بعد از جابه جایی کوره ها به زمین های جدید، این 
زمین ها بازیابی و پُر نشد و تبدیل شد به مکانی که افراد فقیر برای 
سکونت از آن استفاده می کردند. خانه هایی که در این گودال ها بنا 
شد معموال 40 تا 50 متر و بعضا 100 متر مساحت داشت. در دل 
آنها اتاق های ســه در چهار متری یا حتی کوچکتر، بدون در نظر 
گرفتن نور طبیعی ساخته شد و به اجاره خانواده های فقیر درآمد. 
معموال در هر کدام از این سکونتگاه ها 6 تا 10 و بعضا 12 خانواده 
زندگی می کردند و اجاره ماهانه آنها در سال 1963 بین 30 تا 40 

تومان بود.
در این سکونتگاه ها آب، پســا ب و فاضالب مشکلی جدی بود. در 
وســط این مجتمع ها یک چاه یک و نیم در یک و نیم متری همراه 
با یک حوض که با آب آن چاه پر می شــد، ساخته شده بود. برای 
هر سکونتگاه یک توالت وجود داشــت. پساب ها با سطل هایی به 
خیابان برده و آنجا تخلیه می شد. برخی از ساکنان مجبور بودند از 
فروشندگان دورگردی که آب را به اطراف سکونتگاه ها می آوردند، 
آب خریداری کنند. آنها برای شســتن لباس هم از آب شیرهای 
عمومی در خیابان ها استفاده می کردند. در برخی از سکونتگاه ها 
چاه هایی حفر شــده بود تا آب باران زمســتان را ذخیره کنند. از 
نظر فاضالب هم ساکنان گودال ها و کاروانسراها شرایط ناسالمی 

دست ها حرف می زنند
کارگــران کوره پزخانه هــا بــه 
ســرعت پیــر می شــدند. آنها 
همیشه مشتاق بودند تا دست ها 
و پاهایشان را که به دلیل سختی 
کار و به خاطر تمــاس مداوم و 
مســتقیم با آب و ماســه تغییر 
شــکل داده بود، به بقیه نشان 
دهند تا این نشــانه  را همچون 
خبری به آنهایی که می خواهند 
یا نمی خواهند بشــنوند منتقل 

کنند 
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داشتند. آنها آب زیاد مصرف نمی کردند چراکه مجبور بودند پساب 
آن را تا فاصله ای از محل سکونت شان حمل کنند. همچنین آنها به 

امکانات بهداشتی مکفی دسترسی نداشتند. 
در این مجتمع ها، مغازه های خواربارفروشــی معدودی به همراه 
یک یا دو مغازه قصابی، یک نانوایی، یک سلمانی، یک مغازه تعمیر 
کفش و گهگاه یک خیاطی وجود داشت. مردان که اکثرا آماده به 
کارهای سخت و غیرمعمول بودند اما اغلب شغلی نداشتند، برای 
پیدا کردن کار صبح ها از خانه خارج می شدند و شب ها بازمی گشتند 
و زن ها و کودکان و سالمندانی که توان کار کردن نداشتند در خانه 
می ماندند. در سال 1962 تنها حدود 8 درصد از کودکان که همه 
پسر بودند به مدرسه می رفتند و دخترها در خانه می ماندند. برخی 
از کودکان باالی 7 سال در کارخانه شیشــه بُری کار می کردند و 
بعضا شــبانه درس می خواندند. برخی دیگر از کودکان مشغول 
دستفروشی و آدامس فروشی می شدند. آ نهایی که در کارخانه ها کار 
می کردند روزانه 15 تا 30 ریال دستمزد می گرفتند که 3 تا 4 برابر 
کمتر از حقوق یک کارگر بزرگسال بود. کارخانه دار که استخدام 
کودکان به سودش بود، اسم آنها را در گزارشات نمی آورد چراکه 
قانون کار او را از استخدام کودکان منع کرده بود. به همین دلیل آمار 

موثقی در مورد تعداد این کودکان کار در دست نیست. 
در کنار این »گودنشــین ها«، »کاروانسرانشــین ها« نیز بودند. 
اتاق های سه در چهار یا دو در سه متری کاروانسرا، که هیچ پنجره ای 
نداشت و از گل ساخته شده بود، در ماه 20 تا 30 تومان اجاره داده 

می شد و بعضا دو خانواده را در خود سکونت می داد. تنها برخی از 
کاروانسراها چاه آب داشتند که با طناب و سطل کار می کرد و اغلب 
آنها از این امکانات هم بی بهره بودند و ساکنان آنها باید از شیرهای 
فشاری عمومی خارج از کاروانسرا استفاده می کردند. خانواده هایی 
که وضع مالی بهتری داشــتند باید از دوره گردان آب فروش آب 
می خریدند. برای نمونه کاروانسرای حاجی بلوری که سکونتگاه 
حدودا 70 خانواده بود، شیر آب نداشــت و نزدیکترین شیر آب 
عمومی به آن 500 متر دورتر بود که آن هم تنها دو ساعت در روز 
آب داشت. به همین خاطر هر روز ســر آب دعوا پیش می آمد. در 
این کاروانسرا برای 70 خانواده تنها 5 توالت وجود داشت. کل فضا 
پر بود از مگس و فضوالت حیوانات و کثافات. بعضی از خانواده ها 
اسب یا االغ خود را در اتاق خودشــان نگه می داشتند و به آن به 
عنوان عضوی از خانواده شان نگاه می کردند که برای تامین مخارج 
خانواده از آن استفاده می شود. در هر اتاق معموال 5 تا 12 نفر زندگی 
می کردند که از درآمد اندکی برخوردار بودند و شغل ثابتی نداشتند. 
مانند بقیه کارگران آجرپز، آنها هم روســتاییانی بودند که ادامه 
زندگی در روستا برایشان ممکن نبود و به دنبال شغل و موفقیت به 
شهر بزرگتر آمده بودند. در حالی که در گودال ها برخی از کودکان 
دست کم می توانستند مدرسه بروند، اینجا همه باید کار می کردند 
تا مخارج خانواده را تامین کنند، حتی کودکان خردسال هم بعضا 

با جابه جایی آب در محله شان کار می کردند. 
افراد ســاکن در گودال ها و کاروانسراها همگی فاقد مهارت بودند 
و در نتیجه نرخ بیکاری در بین آنهــا باال بود و به همین دلیل آنها 
حاضر به انجام هر کاری با هر دستمزدی بودند و نه به آینده و نه به 
سالمتی  شان فکری نمی کردند. برخی از آنها در صنعت ساخت وساز 
و برخی دیگر در کوره های آجرپزی مشغول به کار می شدند. برخی 
شغل های فصلی داشــتند و برخی هم موفق به کار در کارخانه ها 
می شدند. زنان اکثرا در مشاغلی چون پنبه زنی و ریسندگی پشم ، 
درست کردن کتیرا، کارگری در کارخانه های شیشه بری و کوره های 
آجرپزی و مشابه آنها، تحت شرایط بسیار بدی کار می کردند. برای 
مثال برخی در محل کار خود به آب آشامیدنی دسترسی نداشتند. 
آنها روزانه و بسته به نتیجه کارشان بین 15 تا 30 ریال دستمزد 
می گرفتند. زنانی که کودکان شیرخوار داشتند، مجبور بودند آنها 
را با خود ببرند و شاهد بودند که کودکان شان در محیط کثیف کار 

بازی می کنند. 
در سال 1957 مجتمع سکونتگاهی کوره پزخانه ها 100 هزار نفر 
را در خود جای داده بود که از آن بین تنها 30 هزار نفر در کوره ها 
کار می کردند. هر کوره ردیفی از 10 تا 15 اتاق 3 در 4 متری داشت 
که مالک کوره به ویژه برای کارگران خراسانی که همراه همسر و 
فرزندان شان به آنجا می رفتند، ساخته بود. کارگران ترک  زبان که 
معموال تنها مهاجرت می کردند، برای کاهش هزینه های زندگی با 

مالکان کوره ها  ترجیح می دادند 
خودشان مستقیما کارگران را 
استخدام نکنند بلکه پول را به پیمانکار 
می دادند تا  از این طریق قوانین کار و 
تامین اجتماعی دور بزنند
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یکدیگر زندگی می کردند. هزینه زندگی برای آنها در ماه حدود 50 
تومان بود. اتاق ها، پنجره و روزنه تهویه ای جز دریچه ای کوچک 
باالی در ورودی نداشــت. در هر کدام از این »سکونتگاه ها« سه 
خانواده زندگی می کرد. معموال 10 تا 12 کــودک کار که دور از 
خانواده هایشان کار می کردند نیز تنها یکی از این اتاق ها را اشغال 
می کردند. فضایی محدود در مقابل این اتاق ها به کارهایی چون 
شستن و خشک  کردن لباس ها، آشــپزی، پخت نان، گفت وگو و 
استراحت کارگران بعد از کار اختصاص یافته بود. نیازی به گفتن 
نیست که به دلیل نزدیکی کوره ها، گرد و خاک در تمام این فضاها 

وجود داشت و اوضاع را ناسالم تر می کرد. 
در مقابل این اتاق ها هم با اختالف 4 یا 5 متری ارتفاع، فضای کاری 
کوره ها آغاز می شد. تمام زباله ها یک گوشه ای تلنبار می شد که در 
همان حوالی بچه هایی نیمه لخت و پابرهنه مشغول بازی می شدند. 
برای هر ردیف خانه ها تنها یک یا دو شیر آب وجود داشت که یکی 
از آنها 50 متر از خانه ها فاصله داشت و مورد استفاده کارگرانی بود 
که گل درست می کردند. خانواده ها از همان شیر آب برای شستن 
ظروف، لباس ها و پخت و پز استفاده می کردند. شیری که نزدیک 
خانه ها بود هم به فاضالب وصل نبود و پســاب آن به صورت راکد 
باقی می ماند و چاله ای متعفن با عمق یک یا یک و نیم متر تشکیل 
می داد که برای کودکان بســیار خطرناک بود. برای هر ردیف از 
خانه ها یک تا چهار توالت وجود داشت که به  سختی کفاف آن تعداد 
خانواده ساکن در آنجا را می داد. مردان و پسران معموال در همان 
کوره خود را می شستند اما زنان از این امکان بی بهره بودند. آنها با 
تمام خاک و چرکی که در طول کار روزانه به تنشان نشسته بود به 
بستر می رفتند. اکثر حمام های عمومی آن حوالی از پذیرفتن این 
زن ها سر باز می زدند چراکه آنها خیلی کثیف بودند. تنها معدودی 
از آن  حمام ها این زنان را پذیرا بودند، آن هم به شرط آنکه تنها در 

گوشه ای بنشینند و خودشان را بشویند. 
کارگران بخش اعظم درآمدشان را برای غذا صرف می کردند و رژیم 
غذایی آنها عمدتا شامل نان، چای و شــکر، میوه و گهگاه سبزی 
می شد. گوشت و دیگر مواد پروتئینی غذاهای لوکسی بود که اکثر 
کارگران پول شان به آنها نمی رسید. قیمت غذا در آن محدوده بسیار 
بیش از مناطق نزدیک در تهران بود. کارگران بعد از یک روز طوالنی 
کاری، زمان اندکی برای استراحت داشتند و حدود دو ساعت بعد 
از بازگشت به خانه به بستر می رفتند. این در مورد کارگران ثابتی 
صدق می کرد که در طول پاییز و زمستان در نزدیکی کوره ها زندگی 
می کردند. آنها ناخودآگاه ســبک زندگی روستایی شان را دنبال 
می کردند؛ ساعات کار طوالنی، استراحت و سحرخیزی. در طول 
ساعات قبل از خواب، آنها اغلب دور هم می نشستند و در حالی  که 
چای و چیزهای دیگر می نوشیدند و می خوردند، در مورد عالیق و 
تخیالت و تصورات شان با یکدیگر گفت وگو می کردند. آنها وقت 

آزاد اندکی داشتند و بعد از کار اطراف کوره ها می چرخیدند، آهنگ 
می ساختند، آواز می خواندند و در کل خودشان را سرگرم می کردند. 
در روزهای آزاد و تعطیلی شــان، آنها از یکدیگر جدا می شــدند، 
کارگران جوان به تهران می رفتند، بقیه به ســینما یا قهوه خانه یا 
پارک یا پرسه زنی در خیابان های همان حوالی می رفتند، برخی 
هم برای اســتراحت و گپ زدن به کوره هــا می رفتند. کارگران 
خراسانی برخالف کارگران ترک  زبان، مسلمانان متعهدی بودند. 
آ نها وقتی اولین دستمزدشان را می گرفتند به زیارت امامزاده داوود 
می رفتند. با این حال، آنها معموال معتاد به ماده مخدر »ناس« و یا 
تریاک بودند. برخی از آ نها درآمدشان را پس انداز می کردند تا یک 
موتورسیکلت بخرند تا با آن هم امکان جابه جایی بیشتری داشته 
باشند، هم آن را با خود به ده شان ببرند و آنجا یا آن را بفروشند یا 

برای پز دادن به هم قطاران شان از آن استفاده کنند.

موضع رسمی دولت
تا سال 1941 تشــکیل و فعالیت اتحادیه های کارگری در ایران 
ممنوع بود و تنها بعد از خلع رضاشاه از سلطنت و حمله نیروهای 
متفقین در جنگ جهانی دوم به ایران بود که شرایط اقتصادی و 
سیاسی جدید امکان تشکیل اتحادیه های کارگری مرتبط با احزاب 
سیاسی را فراهم کرد. حزب توده موفق ترین حزب در سازماندهی 
نیروی کار بود که از خالل همین سازماندهی، کارگران به شرایط 
کاری بهتر، دستمزد بیشتر، تصویب قانون کار و تشکیالت سازمانی 
کارگری متعدد دست یافتند. در طول سال های بعد حزب توده و 

بسیاری از سازمان های کارگری مستقل سرکوب شدند. 
دولت به  خوبی از مشکالت نیروی کار به طور کلی و به طور خاص 
کارگران کوره پزخانه ها آگاهی داشت اما توجه اش تماما معطوف 
به حفظ امنیت عمومی بود و از فعالیت  نیروهای کار که احتماال  به 
آشوب و شورش اجتماعی منتهی می شد، هراس داشت. به دلیل 
همین هراس و دغدغه های مربوط به امنیت داخلی، دولت تالش 
می کرد کارگران را از اعتصاب کردن بازدارد و در واقع اعتصاب را 
ممنوع کرد. ناظران خارجی نیروی کارگر در ایران را رام ترین نیروی 
کار در جهان می نامیدند. بخشــی از این رام  بودن به دلیل شیوه 
مدیریتی بود که دیدگاهی سنتی داشت و کارگران را همچون رعیت 
در نظر می گرفت. البته دولت هم به لحاظ دیدگاه اجتماعی اش از 
مدیران هم کوته فکرتر بود. اما کارگران هم به جای آنکه مستقیما 
با مدیران درگیر شوند، چشم به دولت داشــتند تا مشکل آنها با 

مدیران را حل کند. 
هر کارخانه ای که 20 کارگر یا بیشتر داشت باید یک شورای کارخانه 
تشکیل می داد که در آن یک نماینده کارگری که توسط ماموران 
وزارت کار تایید شده بود، باید حضور پیدا می کرد. به  ندرت پیش 
می آمد که اتحادیه ای کارگری، اعتصابی را آغاز کند، چه رسد به 

کار برای غذا
کارگران بخش اعظم درآمدشان 
را برای غذا صــرف می کردند و 
رژیم غذایی آنها عمدتا شــامل 
نان، چای و شکر، میوه و گهگاه 
سبزی می شــد. گوشت و دیگر 
مواد پروتئینی غذاهای لوکسی 
بود که اکثر کارگران پول شان به 
آنها نمی رسید. قیمت غذا در آن 
محدوده بســیار بیش از مناطق 

نزدیک در تهران بود. 
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اینکه گروهی از کارگران اقدام به این کار کنند. اغلب اعتصاب ها 
کار یک یا دو کارگر مصممی بود که بر حسب اتفاق دست به عمل 
می زدنند و کارگران دوروبرشان آنها را همراهی می کردند. از نظر 
قانون کار، تنها تعداد بسیار معدودی از اعتصابات قانونی بود؛ چراکه 
پروسه شــکایتی که قانون تنظیم کرده بود، معموال هرگز دنبال 
نمی شــد. همچنین در مواقع اعالم حکومت نظامی بســیاری از 
اعتصاب ها ممنوع می شد و شورش تلقی می گردید. رویه معمول 
این بود که ماموران محلی وزارت کار به صورت غیررسمی یا رسمی 
با حمایت مقامات محلی برای حل مســاله تــالش می کردند. به 
 ندرت پیش می آمد اعتصاب ها با توافــق بین کارگران و مدیریت 
کارخانه برپا شود و این هم یکی از دالیلی بود که اکثر اعتصاب ها 
معموال خیلی کوتاه و تنها چند ساعت طول می کشید و در پایان، 
نمایندگان دولت تصمیم خود را اعالم می کردند. البته دولت هم 
بعد از اوت 1953 )کودتای 28 مرداد سال 1332( که تمرکزش 
را بر حفظ امنیت عمومی گذاشته بود، از تظاهرات عمومی  هراس 
داشت، بنابراین برای جلوگیری از خطر برهم خوردن نظم عمومی 
به دلیل اعتصاب ها، خود راه حلــی را تعیین و تحمیل می کرد که 

همیشه مطلوب هیچ یک از طرفین، به ویژه مدیران نبود. 
اتحادیه های کارگری به  هیچ وجــه نگران حقوق کارگران نبودند 
و صرفا نمایش تبلیغاتی بین المللی و تالش برای جلب رضایت و 
حمایت شرکا و حامیان سیاســی این اتحادیه ها و طرفداران شان 
بود. رهبران کارگری از اتحادیه ها برای فراخوان اعتصاب به منظور 
چانه زنی با مدیــران کارخانه و ارتقای حقوق کارگران اســتفاده 
نمی کردند، بلکه از آن برای مذاکره با دولتی که از شــورش های 
سیاســی و کارگری هراس داشــت و همچنین برای رسیدن به 
شرایط بهتر برای خودشان استفاده می کردند. دولت هم مدیران 
کارخانه را تحت فشار می گذاشت تا امتیازاتی خاص را به آن  رهبران 
کارگری اعطا کند. رهبران جنبش کارگــری را کارگران انتخاب 
نمی کردند بلکه اغلب از ســوی مدیران کارخانه برای تصدی این 
منصب برگزیده می شدند. اتحادیه کارگری به عنوان مکانیزمی 
برای کنترل کارگران به کار می رفت و سازمان دهندگان کارگری 
هم بیش از آنکه درصدد دفاع از حقوق و منافع کارگران باشند، نقش 
جاسوس رهبران این اتحادیه ها را به عهده داشتند. نتیجه آن می شد 
که گروه های کارگری به  سادگی توسط مدیران، احزاب سیاسی، 
یا دولت دستکاری می شدند یا در زمان اعتصاب شان به زور مورد 

سرکوب قرار می گرفتند. 
حال روشن اســت کارگران ســازمان نیافته آجرپزی ها که هیچ 
آگاهی ای از این مسائل نداشتند، چطور در سال 1958 اتحادیه ای 
کارگری را با نمایندگانی رسمی که کارگران هیچ شناختی از آنها 
نداشتند، شــکل دادند. با این وجود، کارگران، »چاقوکشان« را 
خوب می شناختند که در کوره های آجرپزی کار می کردند و نقش 

جاسوسان مدیران را به عهده داشتند. یکی از همین چاقوکشان، 
احمد بلند نام داشت که از قضا یکی از نمایندگان اتحادیه هم بود. 
او در ســال 1977 تاکتیک هایی قوی  برای ناامید و دلسرد کردن 

کارگران از اعتصاب ها به کار برد. 

تاریخچه اعتصاب ها
اولین اعتصاب ثبت  شده کارگران کوره پزخانه های جنوب تهران 
به ســال 1953 برمی گردد. در ماه ژوییه، نزدیک به 5 هفته قبل 
از کودتای اوت )28 مــرداد 32(، حدود 20 هزار کارگر دســت 
به اعتصاب زدند و 11 روز آن را ادامه دادنــد. در طول این مدت، 
کارگران کارخانه های دیگر و نیز کسبه خرد با تامین پول و اقالم 
کاالیی برای کارگران اعتصاب کننده، به آنها کمک کردند. بعد از 
سقوط دولت مصدق، حکومت نظامی اعالم شد. با پایان حکومت 
نظامی، به رغم بدتر شدن شرایط کار برای کارگان غیرماهر، دولت 
مقررات کنترلی سفت و سختی را برای تمام فعالیت های سیاسی و 
سازمانی وضع کرد تا از وقوع اعتصابات جدید جلوگیری کند. با این 
حال، وخامت اوضاع کاری کرد که حتی کارگران مطیع و سربه راه 

آجرپزی هم صدای شان درآمد. 
اعتصاب ژوییه سال 1957 تا حدی به دلیل عدم موفقیت وزارت 
کار در اجرایی کردن ماده 10 قانون کار بود که به حداقل دستمزد 
مربوط می شد. در بســیاری از بخش های کشور حداقل دستمزد 
می بایست ســاالنه توســط کمیته ای تثبیت و تصویب شود که 
اعضای آن عبارت بود از فرماندار، رییس شورای شهر، رییس بانک 
ملی محلی یا نمایندگان آنها، نماینده ای از وزارت کار، دو نماینده 
از ســوی کارگران و دو نماینده از سوی کارفرمایان. پیشنهاد این 
کمیته بعد از تایید در شورای عالی الزم االجرا می شد. این قانون در 
ژوئن سال 1949 تصویب و یک ماه بعد توسط شاه اعالم عمومی 
شد. در آن سال حداقل دستمزد، 34 ریال تعیین و تصویب شد اما 
در طول 8 سال آتی این میزان تغییری نکرد. کارگران از این بابت 
شاکی و معترض بودند که دستمزد فعلی شان کفاف مخارج زندگی 
را نمی دهد. همان سال پیمانکاران خارجی ای که برای ارتش کار 
می کردند می گفتند روزانه 250 ریال به کارگر غیرماهر و 500 ریال 
به یک بنا یعنی کارگر ماهر دستمزد می دهند. برخی گزارشگران 
از مردمی که در کوره پزخانه کار گلسازی می کردند پرسیده بودند 
که چقدر حقوق می گیرید که آنها پاســخ داده بودند 3 تومان در 
روز. آنهایی که به کار »خشت مالی« یا به اصطالح خود کارگران 
»چونه زدن« مشغول و معموال هم یک نوجوان همراه با دو پسربچه 
7 یا 8 ساله بودند، با یکدیگر روزانه 9 تومان درآمد داشتند. کارگران 
همچنین از این بابت شاکی  بودند که هزار آجری که آنها در ازای 
دریافت تنها 5 تومان می سازند، به قیمت 70 تا 90 تومان به فروش 
می رسد. یکی از آنها می گفت او همراه با همسر و فرزندانش 3 هزار 

دولت به  خوبی از مشکالت 
کارگران کوره پزخانه ها 
آگاهی داشت اما توجه اش 
تماما معطوف به حفظ 
امنیت عمومی بود
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قالب زدند و تنها 9 تومان به آنها پرداخت شــد. بزرگترین ترس 
او باریدن باران بود؛ چراکه اگر آجرهــای آن به دلیل باران خراب 

می شد، مدیران کوره 50 درصد از دستمزد کارگر کم می کردند. 
در اعتصاب آن سال، کارگران خودشان می گفتند اعتصاب نکرده اند 
و تنها کار را متوقف کرده تا دستمزدی را که باید دریافت کنند، به 
آنها پرداخت شود. مالکان، درخواست آنها برای دستمزد باالتر را 
رد کردند و گفتند کارگران باید روز بعد ســاعت 7 صبح سر کار 
باشند. این در حالی اســت که در ابتدای سال 1957 مالکان قول 
افزایش 30 درصدی دستمزد را داده بودند. وقتی کارگران نسبت 
به تاخیر در پرداخت حقوق اعتراض کردند به آنها گفته شد که صبر 
داشته باشند. در پایان ماه ژوئن صاحبان کوره های بهمن و تهران 
با افزایش 30 درصدی دستمزد کارگران موافقت کردند. کارگران 
کوره های دیگر نزد روسای خود رفتند که بار دیگر به آنها گفته شد 
صبر داشته باشند. اما آنها صبرشان تمام شده بود و دست به اعصاب 
زدند و همه کارگران کورها جز کارگران کوره های بهمن و تهران 
به اعتصاب پیوستند. در ابتدا صاحبان کوره ها که در قالب صنف 
سفالگران سازماندهی شده بودند، به دو دلیل نمی خواستند تن 
به افزایش دستمزد دهند: 1( عضویت »صنف کارگر کوزه پز« یا 
همان کارگران آجرپز در اتحادیه مرکزی کارگران و مداخله این 
اتحادیه در اعتصاب، 2( پیمانکاری و موقتی بودن کارگران؛ کارگران 
»قالب دار« کارگران پیمانی و فصلی بودند و تنها در طول تابستان 
کار کشاورزی می کردند. بقیه سال را آنها به دلیل آب وهوا و تعطیلی 
کار کشاورزی شان یا بیکار بودند یا موفق می شدند به عنوان قالب دار 
مشغول شوند و درآمد اندکی کسب کنند. دستمزد آنها بین 60 تا 
120 ریال در ازای 16 ساعت کار روزانه بود. اکثر کارگران قالب دار 
بودند، بنابراین هر افزایش دستمزدی شامل حال آنها می شد. در 
نهایت صاحبان کوره ها مجبور به پذیرش افزایش حقوق شدند و در 
مقابل وزارت کار قول داد این موضوع را همچنان با همراهی صنف 
سفالگران پیگیری کند.  بعد از اعتصاب کارگران صاحبان کوره ها 
تصمیم گرفتند دستمزدها را تا 70 یا 75 ریال بابت هزار آجر خام 
یا خشت افزایش دهند و رشدی معادل را برای دستمزد کارهای 
دیگر در نظر بگیرند. گرچه اعتصاب تمام شــد اما مسائل مهمی 
همچنان حل  نشده باقی مانده بود؛ مسائلی همچون تامین اجتماعی 
کارگران و پایین بودن دستمزدها در مقایسه با تورم باال و در نتیجه 
فقر کارگران. حتی وقتی پیمانکاران در نوروز سال 1958 به طور 
ناگهانی و غافلگیرکننده ای دستمزد کارگران صنعت آجر تهران 
را 40 درصد افزایش دادند اما بازهم شــرایط کارگران کوره های 
آجرپزی همچنان وخیم بود. به همین دلیل کارگران آجرپزی در 
تهران در 6   ژوئن سال 1959 یکی از مهمترین اعتصابات کارگری 
کشور را که یک هفته به طول انجامید، به راه انداختند. گفته می شد 
30 هزار کارگر و 30 هزار نفر از شــغل های دیگر به ویژه رانندگان 

کامیون در این اعتصاب شرکت داشتند. حتی دولت هم تعداد دقیق 
کارگران اعتصاب کننده را نمی دانست، به این دلیل که کارفرمایان 
به طرق مختلف همواره از اعالم آمار درست و دقیق کارگران خود 

خودداری کرده بودند تا از قوانین کار فرار کنند. 
در آخر تمام 170 کوره آجرپزی کار را تعطیل کردند و خواســتار 
افزایش 35 درصدی دســتمزدها و نیز دسترسی به حساب حق  
بیمه ای شدند که از حقوق آنها کسر شده بود تا به حساب سازمان 
بیمه اجتماعی کارگران ریخته شــود اما به احتمال زیاد به جیب 
صاحبان کوره های آجرپزی یا پیمانکارانی رفته بود که مســئول 
آوردن کارگران از مناطق روستایی به تهران بودند. قبل از اعتصاب، 
دستمزد پایه برای ساخت هزار آجر، 95 ریال بود که به دلیل تورم و 
افزایش هزینه های زندگی تاثیری در افزایش توان خرید کارگران و 
بهبود شرایط زندگی آنها نداشت. با توجه به ترس دولت از گسترش 
اعتصاب به دیگر کارخانه ها، اداره کار )Labour Department( که 
از سوی پلیس و ساواک حمایت می شد، قدم هایی برای جلوگیری 
از شیوع آن برداشت و به رغم آنکه اعتصاب را غیرقانونی اعالم کرده 
بود، سعی کرد به عنوان میانجی وارد میدان شود. در 7 ژوئن اعالم 
شد که با افزایش 20 درصدی دستمزدها موافقت شده و کارها از 
فردا پی گرفته خواهد شد. اما از آنجا که در این توافق کارگران و نظر 
آنها نقشی نداشتند، کارگران تا 11 ژوئن سر کار حاضر نشدند. در 
نهایت پس از برخورد شدید پلیس، ارتش و ساواک کارگران مجبور 
به ترک اعتصاب شدند و همان 20 درصد افزایش دستمزد را که از 
جانب وزارت کار به عنوان توافقی منطقی حمایت می شد، پذیرفتند. 
این وزارتخانه همچنین قول داد دیگر شکایات و اعتراضات کارگران 
را نیز پیگیری کند که البته به نظر می رسد هیچ گاه عملی نشد یا 

دست کم نتایج آن اعالم و ثبت نشده است. 

روزنامه تهران در تاریخ 15 ژوئن سال 1959 نوشت:
»اعتصاب 60 هزار کارگر کوره های آجرپزی به پایان رسید یا بهتر 
است بگوییم به پایان رسانده شــد. البته این پایان بیش از آنکه با 
رضایت کارگران همراه باشــد، وجد و رضایت صاحبان کوره ها و 
پیمانکاران واسط را در پی داشت. عالوه بر خود کارگران، هر ناظر 
عاقلی که عالقمند به رشد دموکراسی در ایران است، نمی تواند از 
این شیوه پایان دادن به اعتصاب خوشحال باشد. در جریان اعتصاب، 
کارگران کوره پزخانه ها در شرایطی ناروا قرار داده شدند و از حقوق 
قانونی چانه زنی محروم گردیدند. از ایــن بابت بیش از همه باید 
وزارت کار را مقصر دانست و سرزنش کرد. به عالوه چرا وزارتخانه 
تازه االن باید بفهمد که در طول چند سال گذشته کارفرمایان حق 
بیمه را از دستمزد کارگران کسر می کردند بدون آنکه آن را به اداره 
تامین اجتماعی کارگران واریز کنند؟ چرا وزارتخانه تازه االن باید 
بفهمد که کارفرمایان باید شرایط کاری در کوره های آجرپزی را 

60 هزار کارگر صنعت آجر، 5 درصد از 
جمعیت پایتخت را تشکیل می دهند. 
بنابراین گرفتاری کارگران کوره های 
آجرپزی یک مساله اجتماعی جدی و 
مهم است
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بهبود بخشند؟ اگر وزارت کار قادر به فهم و پایان دادن به اینگونه 
بی عدالتی ها در طول سال های متمادی پیشین نبوده است، چرا 

اعتصاب کارگران را غیرقانونی اعالم می کند؟ 
صنعت آجر در تهران یکی از بزرگترین صنایع در کشور است. 60 
هزار کارگر این صنعت، 5 درصد از جمعیت پایتخت را تشــکیل 
می دهند. بنابراین گرفتاری کارگران کوره های آجرپزی یک مساله 
اجتماعی جدی و مهم است که شایسته توجه مستمر و دقیق نه تنها 
وزارت کار، بلکه دولت به عنوان یک کل و تک تک متفکران و فعاالن 
حوزه اجتماعی و مدنی است. قدم هایی حیاتی وجود دارد که باید 
برداشته شــوند. همانطور که کارگران نیز خود بارها درخواست 
کرده اند، پیمانکاران واسط و دالل باید از صحنه بیرون رانده شوند. 
حضور و فعالیت آنها نه تنها زائد بلکه آسیب رسان نیز است؛ چراکه 
برای مثال آنها بعد از افزایش های اخیر، در ازای هر هزار آجر 120 
ریال می گیرند و تنها 80 تا 90 ریــال آن را به کارگران پرداخت 
می کنند. ]...[ وزارت کار می تواند همراهی موثری با کارگران داشته 
باشد و به آنها کمک کند تا بتوانند تعاونی های خودشان را تشکیل 
دهند. در نهایت و نه دست کم، وزارت کار باید طی اقداماتی فوری 
و ضروری، صاحبان کوره ها را مجبور کند تا شــرایط کار اسفبار 
کارگران شان را بهبود بخشند. »خانه  های« تک اتاقی زیرزمینی ای 
که کارگران –گاهی بیش از 20 نفر از آنها-  در آن زندگی می کنند 
حتی فراخور و شایسته یک غارنشین عصر حجر هم نیست. البته 
تمام این بهســازی ها و اصالحات نیازمند تالش فراوان و میزان 
زیادی پول است، اما این کارها دقیقا همان وظایفی است که وزارت 
کار اساسا برای انجام شان تاسیس شده است.« سفارت بریتانیا نیز 
نظر خود را اینگونه نوشته است: »کارفرمایان آشکارا یک عده مجرم 
هستند که با موفقیت از زیر بار مسئولیت های شان در قانون بیمه 
اجتماعی کارگران شانه خالی کرده و حق بیمه ای را که از کارگران 
می گرفتند، به سازمان بیمه اجتماعی کارگران پرداخت نکرده اند«. 
در سال 1961 نیز 25 هزار کارگر کوره های آجرپزی برای چهارمین 
بار دست به اعتصاب زدند و خواســتار اجرای قانون کار، پرداخت 
حقوق معوقه شان، بیمه کارگران و غیره شدند. در سرکوب سیاسی 
بعد از شــورش های ســال 1963 )تظاهرات 15 خرداد 1342(، 
دولت تاب و اراده ای برای تحمل هر شــکلی از فعالیت که قانون و 
نظم را بر هم بریزد نداشت و هیچ اعتصابی اتفاق نیفتاد – دست کم 
من )ویلم فلور( نتوانستم نشــانه ای از آن بیابم– ظاهرا کارگران 

آجرپزی در اوایل سال 1970 بود که مجددا دست به اعتصاب زدند 
و حق شان نسبت به اصطالحا »پول شیرینی« را مطالبه کردند که 
عدم پرداخت آن برای شان بسیار حیاتی تمام می شد. در نتیجه این 
اعتصاب، آنها قول گرفتند که اگر تا پایان فصل سر کار باقی بمانند 
2 هزار تومان دریافت خواهند کرد و اگر زودتر از پایان فصل کار را 
رها کنند، حق شان از پول شیرینی را از دست خواهند داد. بعد از 
آن هیچ گزارشی درباره اعتصاب کارگران کوره های آجرپزی در 
تهران تا سال 1977 ثبت نشــده است. غیاب اعتصاب ها در اوایل 
دهه 1970 به نحوی پارادوکسیکال ناشی از کاهش قابل توجه رقم 
تولید ناخالص داخلی )GDP( بود که شدیدترین ضربه را به صنعت 
ساخت وساز وارد کرد. با این وجود، یک اعتصاب 5 روزه در آوریل 
سال 1975 در تبریز به ثبت رسیده که کارگران کوره پزخانه های 
آنجا موفق شدند به خواسته های شان برسند. در ژوییه سال 1977 
بار دیگر، برای پنجمین بار )یا شــاید، بسته به اینکه در اوایل دهه 
1970 واقعا اعتصابی رخ داده باشــد، برای ششمین بار( کارگران 
خاتون آباد اعتصاب کردنــد. این اعتصاب از تعــداد معدودی از 
کوره پزخانه ها شروع شد و ســپس به دیگر کوره ها گسترش پیدا 
کرد و نهایتا کل کارگران را دربرگرفت. اصلی ترین دلیل آن قیمت 
جدید هزار آجر بود که در ماه ژوییه دولت پس از مشاوره با »اتحادیه 
کوره داران« و »سندیکای کارگران کوره پزخانه ها« تعیین کرده 
بود. دستمزد کارگران معموال بعد از پیش پرداخت ابتدایی، در دو 
نوبت جداگانه، اولی در انتهای ماه ژوییــه )پرداخت اول( و دومی 
در ماه ســپتامبر )پرداخت دوم( به آنها پرداخت می شد. در سال 
1976 پرداختی ها بابت هزار آجر جمعا 295 ریال بود که بین افراد 
درگیر در مراحل مختلف کار به نسبت های متفاوت تقسیم می شد. 
با توجه به رشد دستمزدها و قیمت ها در بازار داغ بیرون از کوره ها، 
کارگران انتظار داشتند که دریافتی بیشتری داشته باشند. روزی 
ناگهان رادیو اعالم کرد که از این پس دستمزد روزانه قالب کش 25 
تومان خواهد بود، در حالی که در آن زمان او در ازای هر هزار آجر 
7.5 تومان دریافت می کرد. کارگران با توجه به اینکه همیشه طبق 
عرف، پرداختی ها به ازای هر هزار آجر بود، تصور می کردند که این 
25 تومان نیز به ازای همان هزار آجر اســت که از این بابت بسیار 
خوشحال شدند. همزمان اما مشــکالتی در زمینه حقوق معوقه 
وجود داشت. به همین دلیل وقتی کارفرمایان کوره پزخانه امین 
نتوانستند دســتمزدها را پرداخت کنند، کارگران کوره اعتصاب 

کارگرهراسی  شاه
 بــا توجه به تــرس دولــت از 
گســترش اعتصاب بــه دیگر 
کارخانه ها، اداره کارکه از سوی 
پلیس و ساواک حمایت می شد، 
قدم هایــی بــرای جلوگیری از 
شیوع آن برداشت و به رغم آنکه 
اعتصاب را غیرقانونی اعالم کرده 
بود، سعی کرد به عنوان میانجی 

وارد میدان شود.
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کردند. برخی از پیمانکاران یا استادکاران به اعتصاب پیوستند و 
کارگران را تشویق کردند. این پیمانکاران دستگیر شدند اما مدتی 
بعد آزادشان کردند که بعد از آن از اعتصاب کنار کشیدند. اینکه چرا 
برخی از آنها در اعتصاب شرکت کردند، حاکی از پیوند آنها با برخی 
از اعتصاب کنندگان )پیوند خانوادگی، دوستی و غیره( است اما آنها 
نیز امیدوار بودند از افزایش دستمزدی که کارگران مطالبه کرده اند، 

بهره مند خواهند شد.
عصر همان روز کارگران در دیگر کوره پزخانه ها در نشستی، درگیر 
این بحث بودند که در اعتصاب شــرکت کنند یا خیر و در همین 
حین سرعمله های صاحبان کوره تالش می کردند آنها را از اعتصاب 
منصرف کنند. با این حال، کارگران سه کوره تصمیم به مشارکت 
در اعتصاب گرفتنــد. در روز چهارم ســربازان و ژاندارم ها برای 
بازگرداندن کارگران به کار به کوره ها رسیدند. زنان سعی کردند 
مانع ورود آنها به کوره ها شــوند و مردان نیز با سربازان مستقیما 
درگیر شــدند. تعداد زیادی از کارگران بازداشت و تعداد کمی از 
آنها مجروح شــدند اما ژاندارم ها کوره ها را ترک کردند. کارگران 
سه کوره پزخانه خراسانی های دیگر را نیز به اعتصاب فراخواندند 
تا مطالبه افزایش دســتمزد هزار آجر به 60 تا 70 تومان را پیش 
ببرند. در هر کوره بحث هایی جدی و شدید بین گروه های کارگری 
متعدد و مختلف به وجود آمد. در روز پنجم اعتصاب، رییس محلی 
وزارت کار و نماینده ای از دفتر نخست وزیری به کوره امین رفتند و 
سخنرانی کردند. آنها کارگران را تلویحا تهدید کردند و به بازگشت 
به کار فراخواندند. همچنین آنها با توجه به اینکه روحانیون هم از 
کارگران می خواستند اعتصاب را تمام کنند و به کارشان بازگردند، از 
اعتقادات و ارزش های مذهبی کارگران نیز بهره جستند. معترضان 
در اعتصاب پیشــنهاد دولت را رد و در عوض نسبت به دستمزد 
پایین، حقوق معوقه و دیگر دغدغه های شان در برابر این ماموران و 
نمایندگان دولت اعتراض کردند. آنها تاکید داشتند که »ما اعتصاب 
نکرده ایم. آیا وقتی دستمزدی به شما نمی دهند، شما حاضرید کار 
کنید؟ ما سه ماه و نیم است دستمزد نگرفته ایم«. نمایندگان دولت 
به کارگران قول دادند اگر آنها سر کار برگردند، حقوق آنها پرداخت 
خواهد شد. اما کارگران همچنان از جای خود تکان نخوردند. در 
طول چند روز آتی اعتصاب کننــدگان درگیر این بحث بودند که 
چطور کارگران سه کوره دیگر را که به کار کردن ادامه می دادند، 
به اعتصاب بکشانند. گروهی از آنها به آن کوره ها حمله و برخی از 

تجهیزات و آجر های خام آنها را تخریب کردند و اعتصاب کنندگان 
دیگر را هم به همین کار فراخواندند. اوضاع بسیار به  هم  ریخته شد و 
هرج و مرج بسیار باال گرفت و دو نفر از صاحبان کوره ها یا ارباب ها از 
ترس کارگران فرار کردند. بعد از تظاهرات بیشتر در کوره ها و فریاد 
زدن شعارهایی چون »جاوید شــاه!« و خواندن سرود، معترضان 
وارد کوره امین شدند و برخی از کارگران »ترک« را که در اعتصاب 
شــرکت نمی کردند، کتک زدند. با این حال، کارگران خراسانی 
و ترک به  سرعت روابط شان را از ســر گرفتند. بار دیگر ژاندارم ها 
با تفنگ های شــان کوره ها را محاصره کردند. وقتی کارگرها وارد 
درگیری با آنها شدند، ژاندارم ها با شلیک های هوایی و زمینی چند 
تن از کارگران را مجروح کردند. در انتهای این اعتصاب، کارگران 
موفق شدند دستمزدشــان را از 295 ریال بابت هزار آجر به 500 
ریال برسانند. اعتصاب خاتون آبادی ها تاثیر مثبتی هم بر دستمزد 

کارگران کوره های دیگر داشت. 
در آوریل سال 1979 نیز کارگران خاتون آبادی برای ششمین و 
آخرین بار دست به اعتصاب زدند. آنها که از پیروزی انقالب انگیزه 
گرفته بودند، بعد از آنکه زمستان را در مناطق روستایی شان سپری 
کردند، در بازگشت به کار درخواســت افزایش دستمزد به دلیل 
افزایش هزینه زندگی را مطرح کردند. آنها پیش از آغاز اعتصاب 
به دیدن صاحبان کوره ها رفته بودند که نســبت به مطالبه آنها 
بی توجهی شده بود. این اعتصاب هم از چند کوره آغاز و به بعد به 
کوره های دیگر گسترش یافت و اختالف بین کارگران نیز زیاد بود. 
بسیاری از اعتصاب کنندگان به کنار جاده رفتند و مطالبات شان را 
فریاد زدند: »یا مرگ یا 70 تومان – ما 50 تومان نمی خواهیم«. این 
کارگران وقتی از جانب عابران عصبانی  مورد توبیخ و زدوخورد قرار 
گرفتند که عمل آنها را عملی ضد دستورات آیت اهلل خمینی مبنی 
بر حرام بودن تمام اعتصاب ها و ضدمصلحت انقالب می دیدند، لحن 
خود را تغییر دادند و فریاد زدند »به دستور امام خمینی، کار متوقف 

شده است؛ یا مرگ یا 70 تومان – ما 50 تومان نمی خواهیم«.
در این مرحله برخی از اعضای کمیته انقــالب همراه با بعضی از 
پیمانکاران و صاحبان کوره ها از کارگران خواســتند سر کار خود 
بازگردند و زمان الزم را به صاحبان کوره ها بدهند تا پاسخی برای 
مطالبات آنها بیابند. کارگران امتناع کردند و یکی از اعضای کمیته 
شروع به تیراندازی هوایی کرد. یکی از کارگران اسلحه او را قاپید 
و به او گفت گلوله هایت را هدر نده؛ »تو نمی توانی ما را بترسانی. 

آخرین اعتصاب
در آوریــل ســال 1979 نیــز 
کارگــران خاتون آبــادی برای 
ششــمین و آخرین بار دست به 
اعتصاب زدند. آنها که از پیروزی 
انقالب انگیزه گرفته بودند، بعد 
از آنکه زمســتان را در مناطق 
روستایی شان ســپری کردند، 
در بازگشــت به کار درخواست 
افزایش دستمزد به دلیل افزایش 

هزینه زندگی را مطرح کردند
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ما هم اکنون هم در جهنم زندگی می کنیم، پــس ادامه بده و به 
ما شــلیک کن«. با ادامه این روند، کارگران دیگری نیز شروع به 
جمع آوری پوکه های فشنگ هایی کردند که هوایی شلیک شده 
بود و به اعضای کمیته انقالب می گفتند که پول بیت المال را هدر 
ندهید. اوضاع طوری شده بود که هر طرف، دیگری را به ضدانقالب 
بودن متهم می کرد. سپس اعضای کمیته وقتی دیدند نمی توانند 

کارگران را بترسانند یا آنان را متقاعد کنند، آنجا را ترک کردند.
در نهایت کمیته انقالب یکی از علما را فرســتاد تا به کارگران 
بگوید آیت اهلل خمینی راضی به اعتصاب آنها نیست و به آنها قول 
رسیدگی به شکایات شان را بدهد. در نتیجه این اقدام کارگران 
محل اعتصاب را ترک کردند اما ســر کار بازنگشتند. بعد از یک 
هفته صاحبان کوره ها تسلیم مطالبات کارگران اعتصاب کننده 
شدند و با خواسته های آنها از جمله درباره افزایش دستمزدها، 
تامین امکانات مورد نیاز کارگران برای کار، ســاخت مسکن و 
حمام و توالت و مسجد برای کارگران، تامین بیمه برای کارگران 
و تاسیس شورای کارگری موافقت کردند؛ هرچند در عمل برخی 
از تعهدات شــان را به طور کامل انجام ندادند. بعد از اعتصاب، 
صاحبان کوره ها قیمت آجر را افزایش دادند. همچنین وزن هر 
آجر از 825 گرم به یک هزار و 800 گرم رسید و برای کارگران 
به ویژه کودکانی که در طول روز گل آنهــا را حمل می کردند و 
زنانی که خشت ها را جمع آوری می کردند، حجیم تر و سنگین تر 
شــد. به عالوه از آن پس آجر به جای بسته های هزار تایی، تنی 
و به ازای هر تن کــه 600 آجر بود، کمی بیــش از 150 تومان 
فروخته می شد. دســتمزدها از 50 تومان به 70 تومان افزایش 
یافت که بین کارگران مختلف، به نسبت های مختلفی تقسیم 
می شد. برای مثال دریافتی پیمانکار که عمال در تیم تولید کاری 
نمی کرد، دوبرابر خشت جمع کن بود.تا سال 1980 پیمانکاران، 
نمایندگان کارگران بودند اما از آن پس کارگران خواســتار آن 
شدند که نمایندگان شــان کارگران بی سوادی مانند خودشان 
باشــند که بنا به تجربه می دانند کار و زندگی در کوره پزخانه ها 
چگونه است. برخی از کارگران حتی نمی دانستند نماینده شان 
کیست. در نهایت در اواسط اوت سال 1979 برخی از کارگران 
خاتون آباد نماینــدگان خود را برای شــورای کارگری انتخاب 
کردند. بقیه کارگران در این اقدام مشــارکت نکردند؛ چراکه نه 
به فرایند آن و نه به اینکه نماینده ای از وزارت کار حضور دارد، 

اعتماد نداشتند. 

بعد از سال 1980
تا جایی  که من می دانم بعد از سال 1979 اعتصابی در خاتون آباد 
شکل نگرفت، به رغم اینکه اشتغال در صنعت ساخت وساز از سال 
1976 تا 1986، 10.6 درصد بیش از صنایع دیگر کاهش داشت. 

دلیل این اتفاق تغییر ســاختار این صنعت، جنگ ایران و عراق و 
جلوگیری از اعتراض های کارگری بود. در آوریل ســال 1981، 
دادســتان کل حکمی مبنی بر ممنوعیت پشتیبانی از اعتصابات 
را صادر کرد. کارگران منتقد همچنان مانند قبل از ســال 1979 
مورد آزار قرار می گرفتند و اخراج می شــدند و اغلب کسانی را که 
اعتراض می کردند اگر نه ضدانقالب، دســت کم به عنوان چپگرا 
مورد بازخواست و برخورد قرار می دادند. شروع جنگ با عراق هم هر 

شکلی از انتقاد را مشکوک و ناممکن ساخت.
برخورد دوگانه برخی دولتمردان در مقابل کارگران را فقدان یک 
قانون جدید کار و اینکه همچنان قانون قدیمی سال 1959 اجرا 
می شد، نشان می دهد. همچنین تنها در سال 1985 بود که برای 
اولین بار بعد از انقالب حداقل دستمزد به طور رسمی افزایش یافت 
که البته آن هم تنها 11 درصد بود. شوراهای کارگری تاکید کرده 
بودند که دست کم باید نرخ تورم ساالنه در نظر گرفته شود. این نرخ 
بین سال های 1979 تا 1984، به طور رسمی حدود 21 درصد ولی 
در آمار غیررسمی و نیز با توجه به وجود بازار سیاه در دوره جنگ 
به ویژه حول کوپن های جبرانی به 30 درصد می رسید. بعد از سال 
1979 مشکالت ساختاری نیروی کار از جمله بی سوادی، مسکن 
نامناسب، فقدان مهارت و سوءتغذیه به نظر نمی رسد تغییر جدی ای 
کرده باشد. در سال های ابتدایی، جنگ مانع از توجه جدی به این 
مسائل می شد اما هم اکنون نیز تغییر بنیادینی در تفکر حاکمیت 

درباره کارگر اتفاق نیفتاده است. 

دفاع بدون مبارزه
کارگران کوره های آجرپزی به رغم بی ســوادی، فقدان اطالعات، 
تنوع قومیتی، پیشــینه و پایبندی های فرهنگ روستایی شان و 
فقدان نمایندگی شایسته، در لحظات تاریخی مشخص  خواستند 
و  توانســتند حقوق خود را مطالبه و از آن دفاع کنند. با این حال، 
همزمان همین خصلت های شان مانع از آن شد که خشم و اعتراض 
آنها به مبارزه طلبی هدفمند و مداومی رشد یابد که می توانست برای 
به چالش کشیدن و تغییر بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  ای 
که در آن عمل می کردنــد، بکار آید. آنها می توانســتند در برابر 
اختالف انگیزی های کارفرمایان و در برابر سرکوب های تضمین شده 
توسط قانون کار مقاومت کنند، اما قادر نبودند در برابر ارزش های 
سنتی شان در احترام به بزرگان و مقامات سیاسی ایستادگی از خود 
نشان دهند. آنها قبل و بعد از سال 1979، تنها از کارفرمایان و دولت 
می خواستند که آنچه را درست است، انجام دهند و تضمین کنند که 
آنها شغلی برای مراقبت و حمایت از خانواده شان خواهند داشت. این 
کارگران اما نخواستند و نتوانستند مشروعیت سلسله  مراتب موجود 
را مورد پرسش قرار دهند و به نفی کامل وضعیت اجتماعی ای که 

به آنان تحمیل می شود، دست زنند.

 وزارت کار می تواند 
همراهی موثری با کارگران 
داشته باشد و به آنها کمک 
کند تا بتوانند تعاونی های 
خودشان را تشکیل دهند
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و 500 تن از کودکان بین 6 تا 8 ســال درگیر تولید قالی و شال 
هستند«.4 ناظر دیگری در ســال 1893 نوشت که در مناطق 
مرکزی ایران »بافندگان قالی معموال کودکان در سنین 4 تا 14 
ساله اند«.5 دیگر شواهد و اســناد قرن نوزدهم نیز نیروی عمده 
کار در قالیبافی را کودکان دانسته اند. مثال کنسول وود از تبریز 
گزارش کرد که در دهه آخر قرن نوزدهم »عمدتا پسربچه ها« در 
صنعت قالیبافی شاغل اند و کنسول الیاس هم در مورد مشهد به 

نکته مشابهی اشاره کرده است.6
تقسیم بااهمیت دیگری که شــایان ذکر است، تقسیم جنسی 
نیروی کار شاغل در قالیبافی است. شــواهد موجود بر این امر 
داللت دارد که عمده بافندگان قالی را دختربچه ها تشکیل  داده  و 
در مناطق روستایی سهم دختران به مراتب قابل توجه  بوده است. 
این وضعیت در میان عشــایر نمود بارزتری داشت. در گزارشی 
که در سال 1891 تهیه شد، آمده است »وقتی بافندگی به طور 
منظم ادامه می یابد، سه یا چهار دختر روی یک قالی نسبتا بزرگ 
کار می کنند. زن بافنده قالی7 قاعدتا ســمت رهبری دارد و کار 
دختران خود و یا دخترانی را که اجیر شده اند، هدایت می کند.«8

در اواخر قــرن نوزدهم که کارگاه های بــزرگ قالیبافی پدیدار 
شد، این جنبه از تولید قالی دست نخورده ماند. کنسول پریس 
درباره کارگاه قالیبافی زیگلر در سلطان آباد ]اراک[ نوشت، »به 
ازای هر 21 اینــچ از عرض قالی، یک زن یا دختربچه ســرگرم 
بافندگی است.«9 در گزارش دیگری که در سال 1891 تهیه شد، 
می خوانیم »دختران از سنین 7 سالگی در بافندگی قالی کمک 
می کنند. قبل از آن برای یک سال کارآموزی می کنند تا سنین 
خیلی پایین با کار بافندگی آشنا شوند«10. در بیان سهم دختران 
و زنان عشایر در قالیبافی، سایکس در سال 1905 نوشت »سنت 
جالبی در میان عشایر وجود دارد که دختران قبل از آنکه ازدواج 
کنند، باید مهارت خود را با بافتن یک قالیچه یا خورجین بسیار 
زیبا نشان دهند.«11 به درســتی نمی دانم در جامعه مردساالر 
ایران، مردان برای ازدواج چه باید می کردند و چه قابلیت هایی 
می داشــتند ولی این را می دانم که در چنین جامعه ای اکثریت 
قریب به اتفاق زنان، چه عشایر و چه غیرعشایر، چاره ای غیر از 
ازدواج نداشــتند. به این ترتیب، می توان گفت که شــمار قابل 
توجهی از دختران عشایر و روستایی حداقل در مراحلی از زندگی 
خود درگیر قالیبافی بودند. در تایید این نکته بد نیســت اضافه 
کنم ناپیر که در دهه 70 قرن نوزدهم برای یک ماموریت سری 
و محرمانه ایران را سیاحت کرد، نوشت در میان ترکمن ها »هر 
چادری دار قالیبافی خودش را دارد و زنان کامال برعکس مردان 

بسیار فعال و پرکارند.«12
از سوی دیگر، این هم محتمل است که بخشــی از نیروی کار 
شــاغل در قالیبافی، احتماال کســانی بودند کــه درگیر بافتن 

قالی های ایرانی به راســتی جــذاب و توجه برانگیزند؛ نه  فقط 
برای بســیاری از ایرانی ها بلکه برای شماری از غیرایرانی ها هم 
جذابیت خاصی دارند. برای نمونه لرد کرزن، در کتاب معروفش 
»ایران و قضیه ایران« نوشته، »کسی که حتی یک بار چشمش 
به قالی های ایران بیفتد مگر می تواند رنگ های ماندگارشان را 
که با گذشت زمان از بین نمی روند، فراموش کند... آن طرح های 
دلپسند و ظرافت چشمگیرشان فراموش ناشدنی است«1 در این 
یادداشت هدفم این اســت که تصویری هرچند ناکامل از این 
»هنرمندان گمنام« به دســت دهم. بافندگان قالی چه کسانی 

بودند؟ چگونه زندگی می کردند؟
»در یک کارگاه قالیبافی در کرمان، صاحب کارگاه قالی زیبایی 
را که بافنده پنج ســاله ای بافته بود به ناظری نشان داد. ناظر از 
مزد دریافتی بافنده پرسید و وقتی فهمید که مزد ناچیزی به او 
پرداخت می شود، پرســید: آیا برای او امکان دارد که با این مزد 
اندک زندگی کند؟ »البته که نه« و صاحب کارگاه ادامه داد، ولی 

این دختر، بچه یتیمی بیش نیست«2
در جایی دیگر3، به تفصیل در این باره نوشــته ام ولی به اشاره 
می گویم که عمده ترین نیروی کار شاغل در قالیبافی کودکان 

بودند. دلیل این امر در ماهیت تولید قالی نهفته است، یعنی:
هرچه نخ های ظریف تری برای بافتــن قالی به کار رود، کیفیت 
قالی بافته شــده مرغوب تر خواهد بود. به سخن دیگر، یکی از 
راه های تعیین مرغوبیت قالی مقایسه دانه های گره در یک سطح 

معین از آن است.
خصلت عمده و ویژگی تولید قالی این است که راه برای کاربرد 
ماشــین در تولید آن مســدود است. البته در ســال های اخیر 
قالی های ماشینی با همان طرح های کالسیک به بازار آمده ولی 
برای طرفداران پروپا قرص  قالی ایرانی، قالی های دستباف چیز 
دیگری اســت. وقتی راه برای کاربرد ماشین مسدود و از سوی 
دیگر، در شرایطی که گره های کوچکتر نشانه مرغوبیت بیشتر 
قالی باشد، در آن صورت انگشتان ظریف و شکننده کودکان برای 
انجام چنین مهمی اهمیت اساسی و تعیین کننده پیدا می کند. 
به این ترتیب، به گمان من، مشکل اساســی قالیبافی، بدذاتی 
یا دنائت طبع این یا آن صاحب کارگاه نیســت. با همه جذابیت 
ظاهری، مشکل اساسی در ماهیت تولید قالی است که همچون 
زالویی ســیری ناپذیر، فقط از خون سرانگشت کودکان تغذیه 

می کند.
به هر تقدیر، تخمین میانگین سن این کارگران نابالغ یکدست و 
یکنواخت نیست. به نظر می رسد از آن لحظه ای که کودک بتواند 
نخ را گره بزند، می تواند به صورت یک بافنده درآید. پس اجازه 

دهید شماری از اسناد قرن نوزدهم را مرور کنیم.
کیث ابوت در سال 1850 نوشــت که در ایالت کرمان »4 هزار 

گرههاییکهفقطبادستبازمیشود
احمد سیف

اقتصاددان
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پارچه های پنبه ای و ابریشــمی بودند ولی با از میان رفتن آن 
واحدها، در نتیجه واردات کاالهای مشابه و ارزان خارجی، ناچار 

شدند به بافتن قالی که از آن رقابت ها آزاد بود، روی بیاورند.
درباره میزان مزد و درآمد در صفحات بعدی خواهم نوشت ولی 
اجازه دهید این مختصر را با توصیفی از شــرایط کاری به پایان 

ببرم. ابوت در سال1850 در این باره نوشت: 
»بافندگان فلک زده، معموال در فضایی بســته و نامســاعد کار 
می کنند. محل کارشــان در تابستان بسته اســت، برای اینکه 
گرمای زیاد به داخل نیاید و در زمستان نیز بسته است که محل 
کار، گرما از دست ندهد. به همین دلیل است که ظاهر بافندگان 
بیمارگونه اســت. البته این ظاهر بیمار گونه دلیل دیگری هم 
دارد و آن کار کردن برای ساعات طوالنی و برای 6 روز در هفته 

است.«13
بر اساس شواهدی که داریم در اواخر قرن نوزدهم با وجودی که 
تولید قالی و شال افزایش یافت ولی شرایط حاکم بر محیط کار 
بافندگان ثابت ماند و به همان بدی و ناهنجاری بود. جمالت زیر 
از گزارشی است که در سال 1893، یعنی 43 سال بعد از ابوت، 
نوشته شده است »شال را در اتاق های مخصوصی می بافند. سقف 
کوتاه، تاریک و...  فضایی است بدون جریان هوا. هر اتاق 4 تا 10 
دار بافندگی را بر اســاس ظرفیت خود دربرمی گیرد. من اتاقی 
دیده ام به طول و عرض 24 در 14 فوت ]7.2 در 4.2 متر[ که در 
آن 8 دار بافندگی وجود داشت... و سه بافنده خردسال بر روی 
هر شال کار  کرده و آنکه در وسط می نشیند، سربافنده است که 
رنگ ها و طرح ها را از حفــظ می داند.«14 در دهه های اولیه قرن 
بیستم هم وضع به همین صورت بود. سازمان بین المللی کار در 
سال 1920 در گزارشی که راجع به صنایع قالی و شالبافی ایران 
تهیه کرد، انگار که از گزارش ابوت در 70 سال قبل تر رونویسی 
کرده است، »در اتاق های کوچک، با ســقف های کوتاه و بدون 
جریان هوا، کارگران زیادی در شرایطی غیربهداشتی به بافندگی 
مشــغولند. در این واحدها، کودکان حتی از ســنین 5 سالگی 

مشغول به کارند و از طلوع آفتاب تا غروب کار می کنند.«15
به این ترتیب، با اطمینان خاطر می توان گفت که شرایط کاری 
بافندگان قالی و شال، بر اســاس آنچه در باال آوردیم بهبودی 
نشــان نمی دهد. اما از نظر مزد پرداختی بــه بافندگان اوضاع 
را چگونه می تــوان ارزیابی کرد؟ ابتدا فــرض می کنیم که یک 
بافنده همه درآمد خود را صرف فقط یک قلم جنس کند. در آن 
صورت قدرت خرید و ملموس درآمد او به چه میزان است؟ البته 
بالفاصله اضافه کنم که این شیوه، شــیوه ایده آلی نیست چون 
هرچه زندگی این بافندگان ساده و فقیرانه بوده باشد با این وصف 
قائم به یک قلم جنس مصرفی نبود. از سوی دیگر، این هم درست 
است که مزدهای پرداختی تنها منبع درآمد نبود. جدول زیر که 

با استفاده از ارقام پیشــنهادی کنسول ابوت در 1849-1850 
محاسبه شده بیانگر این واقعیت است که اگر تمام مزد دریافتی 
توسط این »هنرمندان گمنام« به ازای هفته ای 60 ساعت کار 
صرف خریدن یک قلم شــود، این بافندگان چه قدرت خریدی 

داشتند16.
همانطور که مشــاهده می شــود کل درآمد روزانه یک بافنده 
بسیار ماهر برای نمونه، قدرت خریدی معادل 1.5 یارد چیت و 
یا نزدیک به 700 گرم قند و شکر داشت. البته این نکته مهمی 
است که کل درآمد روزانه نمی توانســت صرف خرید تنها یک 
قلم از این اجناس شــود، در نتیجه میزان دسترسی روزانه این 
بافندگان به این اقــالم از آنچه در جدول شــماره یک آمده به 

مراتب کمتر بود. 
با وجود گســترش و رشــد تولیــد در دهه هــای پایانی قرن 
نوزدهم، ســندی مبنی بر بهبود وضعیت بافندگان در دســت 
نداریم. کنســول پریس در ســال 1893 اطالعاتــی از میزان 
درآمد بافندگان به دســت داد. به عالوه قیمــت بعضی از اقالم 
را هم در دســت داریم. نتیجتــا می توانیــم معیارهای واقعی 
 قدرت خرید را محاســبه و آنــگاه با آنچه که برای ســال های

1850-1849 محاسبه کردیم، مقایسه کنیم. 
پریس نوشت که در شالبافی کرمان »مزد خلیفه )سربافنده( 
10 شاهی در روز اســت و کودکان )بافندگان( 10 قران برای 
سال اول و 2 تومان برای سال دوم و 3 تومان برای سال سوم 
حقوق می گیرند... این وضعیت تا زمانی که خودشــان خلیفه 
شوند ادامه می یابد.«17 گرچه در وهله اول به نظر می رسد که 
این بافندگان کم سن و سال »کارآموزی«  کرده اند تا اینکه در 
مراحل بعدی ارتقای موقعیت یابند ولــی در واقعیت امر کار 
اصلی بافندگــی را همین کودکان انجــام  داده اند و به همین 
دلیل هم است که پایین بودن سن شان و احتمال درآمد ثانوی 
داشتن والدین نباید موجب نادیده گرفتن و کم ارزیابی کردن 
شدت بهره کشی از این کارگران نابالغ شود. به هر حال، جدول 
زیر در پیوند با قدرت خرید مزد خلیفه یا ســربافنده محاسبه 

شده است. 
اقالمی که در این جدول آورده ایم به خوبی نشان دهنده ناچیز 
بودن قدرت خرید کارگران است. اگر خلیفه را معادل یک بافنده 
ماهر در نظر بگیریم مشــاهده می کنیم که قــدرت خرید مزد 
روزانه در ســال 1893 حدودا 30 تا 40 درصد به نسبت قدرت 
خرید مزد روزانه در 1850-1849 ســقوط کرده است. وقتی 
وضع سربافندگان این چنین باشد ناگفته روشن است که وضع 
بافندگان معمولی به احتمال زیاد بدتر بوده است. بی سبب نبود 
که کنســول پریس در همان گزارش نوشت »تجارت کرمان با 
خارج بسیار محدود است چون مردم آنقدر فقیرند که نمی توانند 

گرههاییکهفقطبادستبازمیشود

پی نوشت
1 . کرزن، ایران و قضیه ایران، 

جلددوم ص 523
 Women’s 2  . به نقل از

Leader18 اگوست 1922
3  . اقتصاد ایران در قرن 

نوزدهم، نشرچشمه، 1373، 
صص201-135

4  . ابوت: »تجارت...تولیدات...
شهرهای مختلف ایران«، بریتانیا، 

اسناد وزارت امور خارجه سری 
60 جلد 165

5  . پریس: گزارش سفر به یزد، 
کرمان و شیراز... اسناد پارلمانی، 

1894 جلد 87
6  . وود: گزارش کنسولی 

»تجارت آذربایجان«، اسناد 
پارلمانی، 1899، جلد 101

7  . منظور نویسنده در اینجا 
نادرست بیان شده است. مرد 

خانواده نقشی جز قبول سفارش 
و خرید مواد اولیه نداشت. کار 

بافندگی عمدتا توسط زنان 
صورت می گرفت و منظور 

نویسنده در واقع همسر آن کسی 
است که مواد اولیه را می خریده 

است.
8  . ده وریس: قالی بافی ایران«، 
نشریه انجمن هنرها، 24 ژوییه 

1891، ص 732

83 مجله ي تحلیلی قلمرورفاه شماره  36 و 37  فروردین و اردیبهشت 1397



از عهده آن برآیند.«18
وقتی به سال های اولیه قرن بیســتم می رسیم به نظر می رسد 
وضع بافندگان به طور نســبی بهبود می یابد. البته این نکته را 
باید بگوییم که شــرایط به طور کلی و کماکان غیرانسانی باقی 
 ماند. مثال در گزارشــی که گلیدونیوکومن در سال 1905 تهیه 
کرد، آمده است که یک بافنده به طور متوسط در ماه 10-8 قران 
مزد می گیرد و ناهارش را هم در محل کارش به حساب کارفرما 
می خورد، در حالی که مزد   استاد )ســربافنده( بر اساس درجه 
مهارت بین 50-40 قران در ماه است.19 وضعیت بافندگان در 
ایالت های مختلف تفاوت چشمگیری نداشته است. برای نمونه 
در سال 1893 در سلطان آباد »اراک« مزد یک بافنده بر اساس 
درجه مهارت هفته ای 3-2 قران بوده اســت.20 ویگام که 10 
سال بعد در سال 1903 از اراک دیدن کرد نوشت »بافندگان 
زن روزی 10 شــاهی مزد می گیرند«، به عالوه چند استکان 
چای که به آنها داده می شــود.21 مک لین دربــاره بافندگان 
آذربایجانی در ســال 1903 نوشــت که »مزدشان تقریبا 12 
قران در ماه است و غذای ناهار هم... مثال 12 قران دیگر...«22 
بر این اساس، مزد روزانه یک بافنده تبریزی 16 شاهی می شود 
)8 شاهی نقد و 8 شاهی هم به صورت غذای وسط روز(. گرچه 
مقدار مطلق مزد روزانه در تبریز از کرمان بیشــتر است ولی 
ســطح قیمت ها هم در تبریز از کرمان باالتــر بوده، در نتیجه 
قدرت خریدی که در اختیار یک بافنده تبریزی بود، اختالف 
چشمگیری با یک بافنده کرمانی نشان نمی دهد. قیمت بعضی 
از اقالم را در بــازار تبریز برای آن ســال ها در اختیار داریم. با 

بافنده معمولی
2.26
0.63
1.92

0.225
0.5 یارد
0.028

کیلوگرم
1.47
0.417
0.056
0.494

کیلوگرم
1.25
4.1
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2.27
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1.59
0.36

بافنده خیلی ماهر
6.24
1.77
4.98
0.68

1.5 یارد
0.085

جدول شماره ۱
قدرت خرید بافندگان شال در کرمان 1849-1850

)اگر تمام درآمد روزانه صرف خرید یک قلم جنس مورد احتیاج شود به کیلوگرم(

جدول شماره 2
قدرت خرید بافندگان شال و قالی کرمان در سال 1893

)با فرض اینکه هم درآمد روزانه صرف خرید فقط یک کاال شود(

جدول شماره 3
قدرت خرید درآمد روزانه بافندگان تبریز در سال 1903

)اگر همه درآمد صرف خرید یک قلم از اجناس زیر شود به کیلوگرم(

اقالم کاال
گندم
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چای
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در ایران، تاریخ مستند، فلورانس 

1978، ص 142
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سری 165-60 همچنین نگاه 
کنید به روزنامه وقایع اتفاقیه 

شماره 411، 17 دسامبر 1858 
ص 4

17  . پریس: »سفر به یزد، کرمان 
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استفاده از مقدار درآمد پولی روزانه و این نرخ ها )جدول شماره 
3( می توانیم نموداری از قدرت خرید یــک بافنده تبریزی را 

عرضه کنیم. 
شرایط مطلوب این بود که ما در پیوند با چند متغیر دیگر هم، 
مثال تعداد نفرات یک خانوار، هزینه متوســط روزانه و مصرف 
ســرانه مواد عمده غذایی داده های آماری در اختیار داشتیم 
تا می توانســتیم تصویر واقع بینانه تــری از وضعیت بافندگان 
عرضه کنیم. متاسفانه چنین داده های آماری وجود ندارد، در 
نتیجه باید به ارائه یک شمای کلی بسنده کنیم. محاسبات این 
یادداشت با همه کمبودهای انکارناپذیری که دارد ولی بیانگر 
فقر وحشتناک و مزمنی اســت که گریبانگیر بافندگان قالی و 

شال بود. 
بر اســاس آنچه گفته ایم، خصلت های عمده قالی و شالبافی را 
به این صورت می توان خالصه کرد: استفاده از کار کودکان به 
طور عمده، ساعات طوالنی کار، شرایط نامساعد و غیربهداشتی 
کارگاه و ســطح دســتمزدهای بســیار پایین، که این چنین 
مجموعه رقت انگیزی نمی توانســته بر ســالمت جسمی این 
»هنرمندان خردسال« تاثیرات ســوء و مخرب نداشته باشد. 
گزارش های متعددی در دست اســت که بافندگان از معلول 
شدن دست و پا، فلج شدن جزیی و کلی، قوزی  پشت و کمر و 
بسیاری بیماری های دیگر رنج می بردند. به خالصه ای از چند 

گزارش اشاره می کنیم:
دکتر فونک که به همراه میسیون آمریکایی ها در نقاط مرکزی 
ایران کار می کرد، در سال 1923 گزارش داد »موارد متعددی 

بوده که مــن با بافندگان فلج شــده در ســلطان آباد برخورد 
کرده ام که علتش فکر می کنم تنگی و ارتفاع محل نشستن این 

بافندگان در حین کار است.«23
از دســت دادن ســالمتی بدون تردید نتیجه کار شــاقی بود 
که الزمه بافتن شال و قالی اســت. تصویری اگرچه ناکامل از 
عظمت رنجی را که در بافتن می بایست متحمل می شدند، در 
این جمالت می توان دریافت »هر گره فرش جداگانه باید کار 
و سپس پشم اضافی با قیچی چیده شود و گره در جای صحیح 
خود استوار شود. اگر در نظر بگیریم که در هر فوت مربع یک 
فرش خوب ایرانی )30 در30 ســانتیمتر( 10 هزار گره به کار 
می رود و برای فرش های مرغوب شــمار گره هــا به 40 هزار 
هم می رسد آن وقت حجم وحشــتناک کار بهتر تجسم پیدا 
می کند.«24 با این حســاب تعجبی ندارد که در هنگام غروب، 
وقتی کار یک روز تمام می شــد کودکانی که از »سنین بسیار 
پایین یعنی از وقتی که بتوانند پشــم را گره بزنند از طلوع تا 
غروب آفتاب به کار گرفته می شــوند«25 را »کســی باید بغل 
می کرد، چون خودشــان قادر بــه راه رفتن نبودنــد.«26 در 
همین راستا، یک طبیب انگلیسی که در بیمارستان میسیون 
انگلیسی ها در کرمان کار می کرد، در ســال 1921 گزارشی 
درباره وضع بافندگان کرمان تهیه کرد که به راستی خواندنی 
است. جمالت زیر را از آن گزارش نقل می کنیم: »در طول یک 
سال در 47 مورد دختران بافنده ای که همه  آنان حامله بودند 
برای معالجه عوارض ناشی از کارشــان در بیمارستان بستری 
شدند و تحت درمان قرار گرفتند. در 28 مورد ]یعنی نزدیک 
به 60 درصــد موارد[ نوزادشــان مرده به دنیا آمــد. در همه 
این موارد، مادران درد توانفرســایی داشــته و بشدت ضعیف 
شــده بودند و اگر بیمارســتانی نمی بود آنها هم می مردند.« 
به عالوه 19 مورد دیگر هم برای راســت کردن استخوان های 
کج شــده روی دخترهای بافنده عمل جراحی صورت گرفت. 
موارد بی شــمار دیگری هم اســت که دختران جوان از نرمی 
استخوان، فلج اعضا و دیگر بیماری های منتج از بافندگی عذاب 
می کشــیدند که چون وضعیت اضطراری نداشــتند سرپایی 

معالجه شدند.«27
ساختار صنعت قالیبافی به گونه ای است که به احتمال قریب 
به یقین بسیاری از این ویژگی های مالل انگیز در گستره زمان 
بدون تغییر باقــی می ماند و به همین دلیــل بعید نمی دانیم 
وضعیت بافندگان قالی و شــال در زمانه ما هــم بیش و کم به 
همین صورتی باشد که در این یادداشــت تصویر شده است. 
پاسخ به این سوال که آیا به راستی اینگونه است یا خیر؟ فقط با 
پژوهشی که وضعیت فعلی بافندگان را به عنوان موضوع خود 

برگزیند، امکان پذیر خواهد بود. 

خصلت عمده و ویژگی تولید قالی این است که راه 
برای کاربرد ماشین در تولید آن مسدود است. البته در 
سال های اخیر قالی های ماشینی با همان طرح های 
کالسیک به بازار آمده ولی برای طرفداران پروپا قرص  
قالی ایرانی، قالی های دستباف چیز دیگری است

18  . همان ص 35
19  . گلیدونیوکومن ا. اچ 

»گزارش هیات تجارتی بریتانیا 
به جنوب شرقی ایران...« اسناد 
محرمانه شماره 8778، 1905 

ص 94
20  . پریس، همان ص 59

21  . وبگام »مساله ایران« لندن 
1903 به نقل از عیسوی تاریخ 

اقتصادی ایران، ص 303
22  . مک لین »گزارشی درباره 

موقعیت و دورنمای تجارت 
بریتانیا درایران، 1905، ص33
23  . نقل از گزارش هیل مورخ 
8 دسامبر 1923 اسناد وزارت 
امور خارجه به نقل از شاکری: 
موقعیت طبقه کارگر در ایران، 
تاریخ مستند، فلورانس 1978، 

ص 205
24  . ده وریس: همان، ص 733
25  . هاتن، گزارش 14 آوریل 

1921 به نقل از شاکری، همان، 
ص 209

26  . از آوازهای قالی، ژورنال 
ناتینگهام 28 آوریل 1924، 

شاکری، همان ص 211
27  . ازگزارش بولی لند 5 می 

1921 به نقل از شاکری، همان، 
ص 210
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ریشه های اعتراض مردم در 
کشورهای منطقه چیست و 
وضعیت آنها نسبت به گذشته 
چگونه است؟



»معمای نابرابری«، »توسعه ناشاد« و »شکست قرارداد اجتماعی« 
سه عاملی است که می توان از آنها به عنوان عوامل اصلی خیزش 
مردم برخی کشــورهای منطقه در بهار عربی نام برد. این مطلب 
تالش دارد ضمن بررسی موشکافانه ریشه های اقتصاد سیاسی این 
سه عوامل، به وضعیت کنونی این کشورها بعد از بهار عربی بپردازد. 
چرا به رغم آمار رشــد اقتصادی قابل قبول و کاهش فقر مطلق در 
برخی کشورهای منطقه از سال 2000 به این سو، آنها با اعتراضات 
سیاسی موسوم به بهار عربی روبه رو شدند؟ ریشه این اعتراض ها چه 
بود و آیا پس از بهارعربی وضع آنها بهتر شد؟ این مطلب تالش دارد 

به این پرسش کلیدی پاسخ دهد. 
خاورمیانه در بازه  سال های 2000 تا 2010 توسعه  اقتصادی نسبتا 
مطلوبی را تجربه کرده و بسیاری از متغیرهای اقتصادی بهبود نسبتا 
خوبی داشــتند. به  عنوان  مثال تولید ناخالص داخلی کشورهایی 
همچون مصر و سوریه، به  طور متوسط حدود 6 درصد رشد داشته 
یا کشــور تونس در بازه  زمانی 2005 تا 2010، 4,5 درصد رشد 
داشت. با مشاهده  رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها نسبت 
به سایر کشورهای در حال  توسعه در آمریکای التین و آفریقا و برخی 
کشورهای آسیا و اروپایی، خاورمیانه وضعیت نسبتا خوبی داشته و 
طی بازه  سال های 2005 تا 2010، هم شاهد رشد در تولید ناخالص 
داخلی و هم در درآمد سرانه  کشورهای حوزه  خاورمیانه بوده ایم. 
همچنین نرخ فقر در این کشورها تا پیش از جریان انقالب های عربی 
در حال کاهش بود و تقریبا همه  کشورهای خاورمیانه به  استثنای 
کشور یمن، کاهش فقر را تجربه کرده اند. در مورد فقر مطلق نیز در 
آمارهای جهانی یک دالر و 25 سنت در روز را در نظر می گیرند که 
با توجه به این معیار، میزان فقر مطلق در خاورمیانه بسیار پایین 
بوده است. از حیث سایر متغیرهای توسعه، همچون دسترسی به 
آموزش، بهداشت، کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان و غیره نیز به 
نسبت، وضعیت خاورمیانه خوب بوده و عملکرد مطلوبی را کشورها 

نشان داده اند.
با این وجود، در ابتدای سال 2011، تعدادی از کشورهای عربی دچار 
یکسری بی ثباتی های سیاسی شدند که در برخی از این کشورها 
منجر به تغییر رژیم سیاسی شد و در برخی نیز منجر به بروز جنگ 
داخلی بسیار تراژیک و برخی نیز توانستند از این زلزله جان سالم به 
در برند. سوالی که پیش می آید این است که چرا به رغم اینکه اقتصاد 
این کشورها در حال رشد بوده و از لحاظ شاخص های توسعه نیز 
نسبتا وضعیت مطلبی داشته اند، دچار چنین به ثباتی هایی شده اند؟
برای پاسخ به این سوال، در ابتدا باید به بررسی این مساله پرداخت 
که چه افرادی و با چه مشخصاتی، نسبت به رژیم های سیاسی شروع 
به اعتراض کردند. طبق اطالعات به دست  آمده از »عرب بارومتر« 
که به جمع آوری اطالعاتی دربــاره  ارزش ها و باورهای مردم عرب 
می پردازد، می بینیم پروفایل افراد معترض در کشــورهای عربی، 

مردان جوان و مجرد و عموما تحصیلکرده ای از طبقه  متوســط و 
شهری بودند و درخواست 64 درصد از مردم کشورهای عربی، بهتر 
شدن وضعیت اقتصادی بوده است،64 درصد از پاسخ دهندگان بر 
روی کاهش فساد تاکید داشتند،57 درصد در پی عدالت اقتصادی و 
اجتماعی بودند و 42 درصد از پاسخ دهندگان هم بر روی آزادی های 
سیاسی و مدنی تاکید داشتند. بنابراین می توان گفت دالیل وقوع 
انقالب های عربی، دالیل اقتصادی بــوده که عمدتا بر روی کاهش 
فســاد و افزایش عدالت اجتماعی و اقتصادی تاکید داشته  و کمتر 
بر روی بحث هایی همچون کرامت انسانی و آزادی های سیاسی و 

مدنی تاکید داشتند.

در رابطه با دالیل وقوع بهار عربی می توان 

معماینابرابری
ســه دلیل عمده را برشــمرد؛ معمای 
نابرابری، پارادوکس یا سندروم توسعه  
ناشــاد و دیگری شکســت در قرارداد 
اجتماعی. در ادبیات توسعه و بحث های 
مربوط به فقر و نابرابــری، آنچه بر آن 
تاکید می شود این است که اگر کشوری با نابرابری باالیی روبه رو باشد 
می تواند این امر موتور محرکه  بی ثباتی های سیاسی شود. در واقع 
نابرابری با بی ثباتی همبســتگی دارد و افرایش نابرابری منجر به 
افزایش بی ثباتی می شــود و بی ثباتی های سیاسی آنچنان فضای 
اقتصادی در آن کشــور را ناامن می ســازد که هیچ کس تمایل به 
ســرمایه گذاری در چنیــن کشــوری را نخواهــد داشــت )چه 
سرمایه گذاری داخلی و چه سرمایه گذاری خارجی( و به دنبال آن 
رشد اقتصای نیز کاهش می یابد. به  تبع آن توسعه  انسانی نیز سیر 
نزولی خواهد داشت و کاهش سرمایه گذاری و کاهش رشد و توسعه 
هم وضعیت نابرابری درآمدی را بدتر کرده و این سیکل معیوب به 

همین شکل ادامه پیدا می کند.
آنچه ما در کشــورهای عربی همچون مصر، تونس و سوریه با آن 
روبه رو بوده ایم، این است که نابرابری درآمدی که با ضریب جینی 
اندازه گیری می شــود، مقدار متعادلی بوده و زیر 50 درصد است. 
البته نقدهایی به ضریب جینی هم وارد است. عده ای عقیده دارند 
ضریب جینی نمی تواند به صورت کامل وضعیت نابرابری را ترسیم 
کند، ولی به هر حال در این کشورها به  عنوان یکی از شاخص های 
استاندارد آنقدر باال نبوده که منجر به بی ثباتی سیاسی شود. از طرف 
دیگر، یک مساله  دیگر که مورد توجه و تاکید است، بحث نابرابری 
در فرصت ها است که بر این مساله تاکید دارد که به همه  افراد جامعه 
فرصت های مساوی داده شود و در این فرصت های برابر هرکس به 
 اندازه  تالشش بهره برد. نابرابری زمانی غیرموجه و ناعادالنه است که 
زمین  بازی یکسان نباشد. در کشورهای خاورمیانه نابرابری درآمد 
به شدت باال بوده است. به طور مثال، این رقم در مصر، حدود 0,4و 

عطیه وحیدمنش

دانش آموخته دکترای 
اقتصاد از دانشگاه 

ویرجینیا تک
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در تونس حدود 6 . 0 بوده که به این معناست که مثال در تونس 60 
درصد نابرابری درآمدها نه به خاطر تفاوت میزان تالش افراد بلکه به 
دلیل عواملی بوده که تحت کنترل فرد نبوده است. مثال جنسیت، 
نژاد، طبقه، وضعیت خانوادگی و غیره و تفاوت های فردی آدم ها که 

تنها 40 درصد در این نابرابری درآمدی تاثیر داشته است.
در بررســی های صورت گرفته پیرامون تاثیر نابرابری فرصت ها در 
موفقیت تحصیلی، کشورهایی مانند مصر، ایران و ترکیه، نابرابری 
بسیار زیادی داشته اند اما کشورهایی مانند تونس و سوریه، نابرابری 
فرصت ها در موفقیت تحصیلی متعادل و رو به پایین است. در واقع 
بررسی ها حاکی از آن است که در کشورهای نفت خیز، نابرابری در 
فرصت ها بسیار زیاد ولی در کشورهایی مانند مراکش، اردن یا الجزایر 
به نسبت پایین اســت. در کل، معمای نابرابری برای خاورمیانه در 
رابطه با بهار عربی با اما و اگر مواجه است و در برخی کشورها نسبتا 
زیاد بوده اما در برخی کشورها همچون تونس آنقدر زیاد نبوده که 
بتوان بر آن تاکید کرد. در کل می توان گفت، نابرابری درآمدها قابلیت 
توضیح دهندگی بیشتری نسبت به شاخص های دیگر مانند ضریب 

جینی داشته است.

مورد دوم بحث پارادوکس توسعه  ناشاد 

پارادوکستوسعه
ناشاد

است که در رابطه با کشورهایی صادق 
است که افزایش توسعه و افزایش درآمد 
و رشد اقصادی را تجربه می کنند، اما با 
کاهش رضایت از زندگی مواجه هستند. 
در بخش های در حال  توسعه  خاورمیانه 
نیز این وضعیت مشاهده می شود. همانگونه که پیش تر ذکر شد در 
بسیاری از این کشورها تولید ناخالص داخلی و رشد سرانه  باالیی دیده 
 شده اما با وجود این به نظر نمی رسد که مردم این کشورها چندان 
راضی و خرسند به نظر برسند و مشخصا هم طبقه  متوسط از این 
مساله آسیب  دیده است. داده ها حاکی از آن است رشد اقتصادی نه 
در تمامی طبقات که تنها برای طبقات ثروتمند صورت گرفته و در 
برخی کشورها نیز به نفع طبقه  فقیر بوده و طبقه  متوسط چندان 
تغییری در وضعیت اقتصادی اش شــاهد نبوده است. به تبع طبقه  
متوسط در صورت نارضایتی می تواند تاثیرگذار و پیشرو باشد. داده ها 
حاکی از آن است در بسیاری از این کشورها، قبل از بهار عربی میزان 
عصبانیت و خشم طبقه  متوسط بسیار زیاد بوده و کیفیت زندگی و 
میزان رضایت شــان نیز رو به کاهش بوده است. به  عنوان  مثال در 
تونس، طبقه  متوســط تنها 2,4 درصد رشد داشته، در صورتی که 
طبقه  فقیر 5 درصد و طبقه  ثروتمند نیز رشد قابل توجهی داشته اند. 
در کشور سوریه این وضعیت بدتر بوده و مصرف طبقه  متوسط تنها 
حدود 6 درصد آن هم به صورت سالیانه افزایش داشته ولی طبقه  
فقیر 15 درصد و ثروتمندان حدود 32 درصد افزایش میزان مصرف 

داشته اند و همین مساله نشــان دهنده  آن است که طبقه  متوسط 
مرتب در سوریه نحیف و نحیف تر  شــده است. در کشور مصر، این 
مقادیر منفی است. همچنین میانگین مصرف برای طبقه  متوسط در 
یمن و مصرف به صورت ســالیانه در حال کاهش بوده است. البته 
میزان مصــرف در یمن برای فقرا هم روند کاهشــی داشــته ولی 
ثروتمندان 17 درصد افزایش مصرف سالیانه داشته اند. این آمار و 
ارقام اساسا حاکی از افزایش نابرابری و تحلیل رفتن طبقه  متوسط در 

خاورمیانه است.
در کشورهای خاورمیانه رشد درآمد سرانه مثبت بوده ولی همزمان 
رضایتمندی از زندگی در حال کاهش بوده اســت. مثال کشوری 
همچون مصر 4 درصد رشــد درآمد سرانه داشــته ولی تغییر در 
رضایتمندی از زندگی مردم مصر، منفی بوده اســت. کشورهای 
دیگری همچون تونس، مراکش، لیبی، یمن، ایران و ســوریه نیز 
وضعیت مشابهی داشته اند. در میان کشــورهای در حال  توسعه، 
منطقه  خاورمیانه از لحاظ احساس خوشبختی و بهروزی، نسبت به 
کشورهای آمریکای التین و کاراییب رتبه  دوم را در اختیار دارد. این 
بحث خوشبختی ذهنی همسو با بحث رفاه مادی دارد و آن را تکمیل 
می کند. در اقتصاد توسعه  کالســیک، اقتصاددانان شاخص های 
مختلفی را مطرح می کنند که بیشتر رفاه مادی مردم را مدنظر دارد. 
مثال همین شاخص درآمد ســرانه، صرفا رفاه مادی انسان ها را در 
نظر می گیرد، اما شاخص های غیرمادی دیگری نیز وجود دارد که 
بر زندگی افراد تاثیر می گذارد. مثال کیفیت محیط زیست، کیفیت 
وضعیت سیاسی و اقتصادی، کیفیت سیستم آموزشی و بهداشتی 
و کیفیت غذایی و اینکه تا چه حد عدالت غذایی در جامعه رعایت 
می شود. این فاکتورها نشان دهنده  بخش مهمی از کیفیت زندگی 
آدم ها هستند که در شــاخص های مادی رفاه مالحظه نمی شوند. 
داده ها حاکی از آن است که در خاورمیانه این شاخص های کیفی 
هستند که کاهش  یافته اند، بنابراین طی سال های 2000 تا 2010، 
شاخص های رفاه مادی و درآمد ســرانه در حال افزایش بوده ولی 
شاخص های کیفی و آموزشی و بهداشتی و سیاسی در حال کاهش 
بوده است. این مساله  نشان دهنده  شاخص پارادوکس توسعه  ناشاد 
است؛ توسعه ای که همراه با رضایتمندی و افزایش بهروزی ذهنی 
آدم ها نبوده است. کانتریل، یک جامعه شناس است که برای سنجش 
میزان رضایت و کیفیت زندگی افراد، یک شاخص را تعریف کرده 
است. بر اســاس داده های گالوپ که نزدیک به 95 درصد جمعیت 
جهان را پوشــش می دهد، می توان شاخص خوشــبختی را برای 
کشــورهای مختلف محاسبه کرد که به آن »شــاخص کانتریل« 
می گویند. در این مورد، یک جامعه  آماری را مشخص می کنند و از 
افراد می پرسند که بین شماره های یک تا 10 در یک پلکان در کدام 
پله قرار دارند و بر اساس این نظرسنجی میزان رضایت از زندگی افراد 
را می سنجند و اگر این عدد بین یک تا 4 باشد به این معناست که 

 افراد معترض در کشورهای عربی، مردان 
جوان، مجرد و عموما تحصیلکرده از طبقه  
متوسط شهری بودند. درخواست 64 درصد 
از مردم کشورهای عربی، بهتر شدن وضعیت 
اقتصادی است
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موجود است این بوده که دولت در یک قرارداد نانوشته به مردم تعهد 
داده که شــغل دولتی در اختیار آنها بگذارد، سیســتم آموزشی و 
بهداشتی رایگان برای آنها فراهم کند و یارانه های غذایی و انرژی در 
اختیار شهروندان قرار دهد، در مقابل مردم نیز متعهد می شوند که 
اعتراض سیاسی نکنند، تقاضا برای آزادی و دموکراسی نداشته باشند 
و حضور آقازاده ها و نورچشــمی ها را هم تحمل کنند. این شکل از 
قرارداد اجتماعی در اکثر کشورهای خاورمیانه از مصر تا عربستان 
سعودی وجود داشته است. اوایل سال 2000 نشانه هایی از شکسته 
شدن این قرارداد اجتماعی بخصوص در آن دسته از کشورهای در 
حال  توسعه  خاورمیانه که به درآمدهای نفتی دسترسی نداشتند، به 
چشم می خورد، به این دلیل که کیفیت خدمات عمومی کاهش  یافته 
بود، وضعیت بــازار کار به دلیل افزایش جمعیت جوان به شــدت 
نابه سامان بود؛ چراکه از یک طرف میزان مرگ ومیر کودکان و مادران 
کاهش  یافته و از دیگر ســو میزان باروری نسبتا زیاد بود. در نتیجه 
جمعیت زیاد شد و این میزان جمعیت متقاضی کار، نمی توانستند 
کار مناسبی به دست آورند، چون هم وضعیت بازار کار خراب بود و 
هم سیستم دولتی در اکثر این کشــورها اشباع  و کار دولتی وجود 
نداشت. از دیگر سو، بخش خصوصی نیز بخش نحیف و ضعیفی بود 
که نمی توانست پاسخگوی این حجم از جمعیت باشد. از طرف دیگر، 
مردم شاهد بودند که تنها آقازاده ها و افرادی با ژن خوب می توانستند 
وارد سیستم شوند و مشاغل خوب را به دست بیاورند. عالوه بر این، 
قرارداد اجتماعی از همــان ابتدا با ضــرب زور و در یک حکومت 
استبدادی به مردم تحمیل  شده بود و مردم هیچ حق انتخابی در این 
زمینه نداشتند. همین مساله موجب شد مردمی که رابطه نداشتند و 
به  اصطالح فاقد پارتی بودند نتوانند به خیلی از بهروزی ها دســت 
یابندکه همین موضوع موجب بروز خشم در افراد جامعه شده بود. 
عالوه بر این، چون قرارداد اجتماعی قرار بود که به همه  افراد جامعه 
یارانه های انرژی و غذایی بدهد، حجم عظیمی از فشار مالی را به دولت 
وارد می کرد و دولت های منطقه با کسری بودجه  زیادی مواجه شدند. 
با تکیه  بر اقتصاد کالن هم می توان گفت کــه همه  این دولت ها با 

مردم زندگی رنج آلودی دارند و اگر بین 4 تا 7 باشد بدین معناست 
که زندگی افراد با چالش روبه رو اســت و اگر این عدد باالی 7 باشد 
یعنی مردم زندگی خوبی دارند. در کل اگر متوسط عدد زیر 7 باشد 
بدین معناست که اکثر مردم آن جامعه، دچار نارضایتی هستند. در 
کشورهای خاورمیانه متوسط بهروزی ذهنی تا قبل از انقالب های 
عربی، نسبت به کشورهایی با رده درآمدی مشابه، کمتر بوده است. 
مشخصا مردم کشورهای ســوریه، یمن، لیبی و مراکش احساس 
رضایت کمتری نسبت به کشورهای دیگر با همین سطح درآمدی 
داشــته اند و شــاخص کانتریل در مورد مردم خاورمیانه در سطح 
زندگی رنج آلود یعنــی زیر 7 بوده و 80 درصــد مردمی که درگیر 
انقالب عربی شدند، وضعیت زندگی خود را نارضایتبخش ارزیابی 
کرده بودند. به  عنوان  مثال، در کشــور مصر بین ســال 2009 تا 
2010، درصد افرادی که زندگی توام با رنجی داشته اند و شاخص 
رضایت شــان زیر 4 بوده افزایش  یافته و درصد افرادی که وضعیت 
رضایتمندی داشــته اند، کاهش  یافته است. در مورد کشور سوریه 
وضع بسیار حادتر بوده و بیش از 90 درصد مردم جامعه، احساس 
نارضایتی داشتند و در سایر کشورهای خاورمیانه نیز درصد افراد 
ناراضی بین سال های 2009 تا 2010 افزایش  یافته است. در مورد 
وضعیت درآمدی نیز به عنوان  مثال در کشور مصر، طبقه  متوسط 
نارضایتی بیشتری یافته و شاخص رضایت از زندگی شان کاهش  یافته 
است. در کشور سوریه نیز در تمام طیف های درآمدی میزان رضایت 
از زندگی کاهش  یافته است. بررسی ها نشــان می دهد در مناطق 
روستایی، مردم نسبت به مناطق شهری نارضایتی بیشتری دارند. 
همچنین افراد شاغل در بخش خصوصی نارضایتی بیشتری نسبت 

به افراد شاغل در بخش دولتی داشته اند.
فاکتــور آخری که مورد بررســی قرار 

شکستقرارداد
اجتماعی

گرفته، از بین رفتن قرارداد اجتماعی در 
کشورهای خاورمیانه اســت. به  طور 
خالصه می توان گفت قرارداد اجتماعی 
که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه 
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بی ثباتی های مالی مواجه شده بودند چون در ادبیات اقتصاد توسعه 
این مساله قابل  پذیرش است که در اختیار افراد کم بهره  جامعه یارانه 
و کمک ها و حمایت های دولتی قرار گیرد ولی اینکه دولت بخواهد به 
همه  افراد جامعه یارانه دهد آن هم در بخش غذا و سوخت، فشار عظیم 
مالی را به دولت تحمیل می کند که منجر به کسری بودجه شده است. 
این کسری بودجه در برخی کشورها منجر به چاپ پول و روش های 
تورمی و در برخی کشورها نیز موجب اصالحات و تعدیالت ساختاری 
شد و یارانه را به افراد کم بهره محدود کردند و استخدام های دولتی را 

نیز کاهش دادند تا بتوانند کسری بودجه را جبران کنند.
مجموع این اتفاقات یعنی شکستی که در قرارداد اجتماعی رخ داد، 
به عالوه  تعدیل های ساختاری که اتفاق افتاد، باعث نوعی نارضایتی 
بخصوص در بین جوانان تحصیلکرده شد که بعد از پایان دانشگاه 
امکان حضور در بازار کار را نداشتند چون استخدام در بخش عمومی 
و دولتی بسیار محدود شده بود و تنها کسانی که به سیستم وصل 
بودند، می توانستند در آن حضور پیدا کنند و از سوی دیگر بخش 
خصوصی هم نمی توانست پاســخگوی این حجم عظیم از جوان 
جویای کار باشد. در خاورمیانه نسبت به مناطق دیگر در حال  توسعه 
در جهان، نرخ بیکاری بیشتری وجود دارد که این نرخ باالی بیکاری 
میزان نارضایتی ها را به شدت افزایش داده و به  تبع این وضعیت، نرخ 

بیکاری زنان نیز در خاورمیانه بسیار باال است.

تمام عوامل ذکر شده موجب شد موجی 

آیاوضعبهترشد؟
از نارضایتی در خاورمیانه شکل گیرد؛ 
موجی که از تونس و مصر آغاز شد و در 
سوریه و یمن کماکان ادامه دارد و سایر 
کشــورهای حوزه  خلیج فارس را نیز 
درگیر خود کرد. در ابتدا عده ای بسیار 
ساده اندیشــانه تصور می کردند کــه این خیزش هــا منجر به 
حکومت های دموکراتیک و توســعه  اقتصادی و توسعه  سیاسی 
می شود ولی بسیاری از این کشورها اساسا نهادهایی را که برای یک 

اقتصاد پویا و یک حکومت دموکراتیک الزم است، نداشتند و در 
فقدان این نهادها و فرهنگ الزم برای تغییر به  ســوی توســعه  
سیاسی، این بی ثباتی های سیاسی رقم خورد. به  عنوان  مثال در 
کشور مصر به رغم اینکه دولت ساقط شد، یک دولت جدید با کودتا 
روی کار آمد کــه یک حکومت نظامی بود که بــه  مراتب زیادی 
می توان گفت بدتر از قبل بود. در میان این کشورها، می توان گفت 
تونس تقریبا بهترین تغییر را داشته ولی با این وجود، این کشور هم 
اخیرا شاهد ناآرامی ها و خشونت بود و هنوز هم در واقع کامال به 
ثبات نرسیده است. در سایر کشورها مشخصا یمن، سوریه و لیبی 
شاهد جنگ داخلی بسیار تراژیکی هســتند. در عراق گروه های 
تروریستی رشد زیادی پیدا کردند و در واقع با بهار عربی عمال نه تنها 
وضعیت زندگی مردم بهبــود نیافت بلکه بدتر نیز شــد. قبل از 
بهار عربی نرخ رشــد اقتصادی به  طور متوسط 4,5 درصد و رشد 
سرانه نیز حدود 3 درصد بود که بعد از بهار عربی این مقدار برای 
درآمد سرانه منفی شــد، در نتیجه مردم فقیر و فقیرتر شدند و 
میلیون ها نفر به زیر خط فقر بازگشتند. خیلی از کودکان بخصوص 
در مناطق جنگی، از مدرسه بازماندند، شاهد افزایش مرگ ومیر 
مادران و نــوزادان بودیم، امید به زندگی کاهــش زیادی یافت، 
نرخ های تورم باالیی را این کشورها تحمل می کنند و می توان گفت 
تمامی دستاوردهای توسعه ای این کشورها از بین رفت. جواب هایی 
به این انقالب ها داده شد. در برخی از کشورهای عربی بخصوص 
کشورهایی که به درآمدهای نفتی دسترسی داشتند با مشاهده  
اعتراضات مردمی، برنامه های توزیعی و بازتوزیعی را آغاز کردند 
بخصوص در عربستان سعودی دولت شروع به سرمایه گذاری در 
بخش زیرساخت ها و اقدام به افزایش یارانه ها و دستمزدها کرد. 
تخمین زده شد در سال 2011 یا 2012، هزینه  برنامه های توزیعی 
در عربستان ســعودی به بیش از GDP رســید که نشان دهنده  
برنامه های توزیعی عربستان است که موجب شد اعتراضات در این 
کشور در نطفه خفه شود. در کشورهایی که به درآمدهای نفتی 
دسترسی نداشتند، مدیریت بحران سخت تر بود؛ چراکه امکانات 
مادی الزم برای اجرای سیاست های توزیعی را نداشتند و به خاطر 
قرارداد اجتماعی که بستند و الزاماتی که وجود داشت دچار کسری 
بودجه هم شدند. برخی دیگر از کشورها مانند مراکش، اردن، عمان 
و الجزایر از کشورهای شورای خلیج  فارس پول قرض گرفتند تا 
بتوانند یکسری سیاست های توزیعی را انجام دهند و بی ثباتی ها را 
کنترل کنند، اما در دیگر کشورها که تقاضا برای تغییرات شدت 
بیشتری داشت، سیاست های بازتوزیعی نتوانست کارایی الزم را 
داشته باشد و خشم مردم منجر به تغییر رژیم و یا جنگ داخلی 

شد؛ همچون سوریه، عراق، مصر و...
خالصه اینکه می توان گفت ضررهای این بی ثباتی ها در کشورهای 

خاورمیانه، بیش از منافع آنها بوده است.

در کشورهایی که به درآمدهای نفتی 
دسترسی نداشتند، مدیریت بحران 
سخت تر بود؛ چراکه امکانات مادی الزم 
برای اجرای سیاست های توزیعی را 
نداشتند
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با آغاز »بهار عربی« در دسامبر2010، شورش  های مردمی به  سرعت 
در خاورمیانه و شمال آفریقا به جز کشورهای غیرعرب شامل اسراییل، 
ایران و ترکیه گسترش یافت. با این وجود، شورش ها به منطقه محدود 
نشده بود. کشورهای جنوب اروپا )به ویژه اسپانیا و یونان( شاهد صدها 
هزار معترضی بودند که پاسخی به اقدام های دموکراتیک شورش های 
عربی و نارضایتی های محلی همچون اقدام های ریاضت اقتصادی، 
بحران های مالی ملی، برنامه  های نئومحافظه کاران، اعیان سازی شهر، 
نقض حقوق بشر و بحران بدهی مالکیت اروپا را طلب می کردند. به  نظر 
می رسد تظاهراتی که در ایاالت متحده، شیلی و برزیل با درجه های 

متفاوتی از موفقیت برگزار شد، از قیام عربی الهام گرفته شده است.
دانشمندان علوم سیاسی و تاریخ نگاران این گونه استدالل کرده  اند که 
بحران های اقتصادی و اجتماعی پی درپی و بسیج سیاسی مهمترین 
متغیرهای انقالب اجتماعی هستند. با توجه به این دیدگاه، شرایط 
اقتصادی موقعیت هایی را ایجاد می کند تا صداهای اعتراضی بلند 
شود و جنبش های سیاسی ای شــکل گیرد که چه  بسا تا سرنگونی 
ســاختارهای حکومتی پیش رود. این همان چیزی اســت که در 
انقالب های اجتماعی - تاریخی مانند انقالب فرانسویان، ایرانیان و 
روس ها رخ داد. در حقیقت علت این انقالب های تاریخی این است 
که آنها نه تنها با برچیدن پیشینه تاریخی، ساختاری به  طور کامل 
متفاوت را ایجاد کرده  بلکه حالتی متفاوت از سازمان های اقتصادی 
را در محیط اجتماعی شــکل داده اند. با توجه به داده های گسترده 

موجود در ادبیات »انتقال رژیم« در علوم سیاسی، ما با معمایی در 
انقالب های عربی روبه رو می شویم. در شرایطی که وضعیت اقتصادی 
از اولین دالیل ایجاد شورش های عربی بوده و در برخی موارد باعث 
سرنگونی ساختار حکومتی موجود شده، آنچه اکنون در منطقه به 
چالش کشیده شــده، پارادایم اقتصادی موجود، طبیعت پیچیده و 

متضاد سرمایه داری و مرحله کنونی اقتصاد بازار نئولیبرالی است.
نفوذ سیاســت های نئولیبرالی به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
)MENA(؛ به ویژه در کشــورهایی مانند مصــر، اردن، مراکش 
و تونس به شکســت اعراب در ســال 1967، بحران نفتی در سال 
1973، بحران اقتصادی پس از آن در دوره ای که کشورهای در حال 
توسعه دوباره خود را بازیافتند و شکســت ناسیونالیسم اقتصادی 
بازمی گردد. مشکالت اقتصادی توانایی تحقق صلح اجتماعی را در 
این منطقه تخریب کرد. برای حل مساله، آمریکا و انگلیس با هدف 
خصوصی سازی گسترده و مقررات زدایی، سیاست های نئولیبرالی را 
با کمک های مشروط یا برنامه های کاهش بدهی به وسیله صندوق 
بین  المللی پول و بانک جهانی ترویج کردند که شــکاف درآمدی، 
کاهش دستمزد، افزایش بیکاری، ناامنی شــغلی، حذف یارانه ها، 
و افزایش بدهی  های داخلی را در پی داشــت و این در حالی بود که 
جامعه نخبگان محلی نیز برنامه های نئولیبرالی را آگاهانه طراحی 
کرده و پیش می بردند. پیش از اینکه »ببرهای اقتصادی« ]کشورهای 
جنوب شرق آسیا[ شاهد فرا رسیدن دوره نئولیبرالی باشند، تونس و 

مهری امیدی

کارشناس ارشد 
مطالعات خاورمیانه

سیاست اقتصادی نئولیبرال چه تاثیری بر بحران کشورهای خاورمیانه 
و شمال آفریقا گذاشته است؟

زی نئولیبرال   حکومت  ور
یقا در خاورمیانه و شمال آفر

متن حاضر ترجمه و تلخیصی 
از مقدمه کتاب حکومت مندی 
نئولیبرال و آینــده دولت در 
خاورمیانه و شمال آفریقا است. 
این کتــاب حــاوی مجموعه 
مقاالتی است که توسط امیل 
آکچال گردآوری شــده و در 
سال 2016 از سوی انتشارات 

مک میالن منتشر شده است.
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زی نئولیبرال   حکومت  ور
یقا در خاورمیانه و شمال آفر

مصر به  دالیل عمده ای از جمله رشد بیکاری و نابرابری و سیستم های 
آموزشی ناکارآمد جزو اولین کشــورهایی بودند که از موج انقالبی 

تاثیر پذیرفتند.
ریشه شورش های عربی را بدون شک نمی توان به  صورت تک عاملی 
به عواملی نظیر فقر، بیکاری، بی ثباتی شــغلی و قیمت غذا تقلیل 
داد. همچنین شــرایط اقتصادی،  اجتماعی و سیاسی که منجر به 
شــورش های عربی شــد به این دلیل نبود که جوامع، کشورها و یا 
مناطق عربی بســیار عقب مانده بودند و نیازمند تحقق ســطحی 
غربی از توسعه یافتگی، اتفاقا برعکس، این وضعیت ناشی از توسعه 
ناموزون مبتنی بر جهانی سازی سرمایه داری نئولیبرال بود. از این رو، 
ما می توانیم میان ادعای شورش های اعراب و حرکت های اعتراضی 
خشونت بار در اســپانیا و جنبش  های اشــغالگرایانه در نقاط دیگر 
جهان خطی موازی ترســیم کنیم و چیزی که انبوه معترضان را به 
خیابان های قاهره، تونس، نیویورک، مادرید، استانبول و برزیل کشاند، 

فقر زیاد نیست بلکه افزایش و روند رشد نابرابری اجتماعی است.
باید توجه داشــت افزایش ملی گرایی پوپولیستی با چالش مواجه 
شده؛ زمانی که موسسه های لیبرال نوظهور و حتی دموکراسی  های 
پیشرفته و سرمایه  داری با بی اعتمادی جدی مواجه اند و شهروندان 
سراسر جهان به  طور فزاینده ای برای رسیدن به روش  های نوآورانه 
در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تالش می کنند. 
با وجود این، آنچه که به کشورهای جهان عرب دیکته می شود، تنها 

توسط حکومت های سرمایه داری غرب نیست بلکه کشورهایی مانند 
ترکیه و قطر نیز پروژه اصلی برنامه های اقتصــادی نئولیبرالی اند. 
عالوه  بر این، هرچند انقالب  های عربی و اعتراض  های عمومی دیگر 
در منطقه رخ داده، اما آشکار است که عملکرد و سبک کار، حداقل 
برای بخشی از نخبگان نئولیبرالی مختل شــده است. با این حال، 

ساختارهای قدرت همچنان در سراسر جهان باقی مانده است.
به  نظر می رسد اتحادیه اروپا همچنان به آموزش مفهوم دموکراسی 
لیبرال به بازیگران ادامه می دهد و از یادگیری گزینه  های جایگزین 
برای سازمان های سیاســی در زمینه های گوناگون پرهیز می کند. 
نشان  دادن اتحادیه اروپا به عنوان بازیگر دموکراتیک موجب شده 
تا بحث های جدی در مورد سیاست های اتحادیه اروپا در درون خود، 
نادیده گرفته شده و در پیوند با سیاســت هایی در خارج از کشور به 
عنوان پیشرفتی عادی و مثبت نمایان شود. این تنها مساله ای فکری 
نیست بلکه مشــکلی سیاسی است که پاســخ به آن روش هایی را 
آشکار می کند که در آن دولت و دگرگونی های اجتماعی در نتیجه 
شورش های عربی با چالش های جدی در منطقه MENA مواجه 
شده  اند. آیا انقالب عربی تنها اســطوره  ای بیش نیست؟ چه چیزی 
بازگشت مصر به سیاست دوران مبارک را توجیه می کند؟ برای مثال 
بازیگران سیاسی – اجتماعی تونسی توانستند واقعیت ساختارهای 
اجتماعی را برمال کنند و روابط اجتماعی موجود درون این ساختارها 
را نشان دهند. اما چرا انقالب به شکست می  انجامد؟ انقالب موفق چه 

نوع انقالبی است؟ انقالب ها چگونه موفق می شوند؟
دولت و دگرگونی های اجتماعی در جهان عرب پساانتقالی را می توان 
از طریق چارچوب نظری فوکو از حکومت مندی نئولیبرال درک کرد؛ 
رویکردی دولتی که بر ارتباط میان ذهنیت و اشکال حکومت تمرکز 
دارد. به همین  ترتیب می  توان شیوه هایی را آشکار کرد که ذهنیت فرد 
را در جوامع MENA شکل می  دهند. فوکو مفهوم حکومت مندی 
را در سخنرانی خود در مورد امنیت، سرزمین و جمعیت در دانشگاه 
فرانسه در سال 1978 بیان کرد. فرم لیبرال قدرت با استفاده از اصل 
آزادی به  دنبال کنترل و قالب بندی فرد و جامعه است. به این ترتیب به 
 جای پرورش انسان های مطیع با تکنیک های نظارتی قدرت انضباطی 
و یا گاهی مواقع با استفاده از تهدید به مجازات، بر ذهنیت حاکم بر 
تولید »مضامین آزاد و فعال« تمرکز می کند. با این ذهنیت، قدرت 
حکومتی به  عنوان گونه ای از »حکومت  دارای آزادی بیان، بر اساس 
اصول لیبرالی برگرفته از اقتصاد سیاسی در یک جامعه مدنی بیان 
می شــود که با توجه به دغدغه لیبرال در داشتن حکومت حداقلی، 

قابل درک است«.
فوکو پیش از این ادعا کرده بود ظهور سرمایه داری صنعتی به وسیله 
شکل جدیدی از قدرت ایجاد شــده که یا از تحریف ایدئولوژی و یا 
خشونت فیزیکی مثبت شــکل می گیرد و آن را با گفتمان حقیقت 
به وجود می آورد. از این رو، او قدرت تولید  کننده ای را نشان می دهد 

 آنچه اکنون در منطقه 
به چالش کشیده شده، 
پارادایم اقتصادی 
نئولیبرال موجود و اقتصاد 
بازار است

ریشه اعتراضات
ریشه شــورش های عربی را بدون 
شک نمی توان به  صورت تک عاملی 
به عواملــی نظیر فقــر، بیکاری، 
بی ثباتی شغلی و قیمت غذا تقلیل 
داد. این وضعیت ناشــی از توسعه 
ناموزون مبتنی بر جهانی ســازی 

سرمایه داری نئولیبرال بود
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انتظار می رود خودمختار باشند، به قلب دولت و چالش های تحول 
اجتماعی در منطقه MENA منتهی می شــود. اگر ما جهانی شدن 
نئولیبرال را از اســاس پروژه ای سیاســی می پنداریم که به  جای 
تضمین منافع نیروهای طبقاتی محلی و جهانی، بیشــتر از قدرت 
اقتصادی حمایت می کند، پیشنهاد ما برای به کارگیری چارچوب 
حکومت مندی نئولیبرال فوکویی در واقــع می تواند برای توانایی 
تشــخیص منطق های پنهان در روند فعلــی و فرایندهای تحول 
اجتماعی در منطقه MENA مفید باشد. هرچند پیش بینی شده که 
پتانسیل انتقادی از رویکرد حکومت مندی را می توان با در نظرگرفتن 
مفهومی واقعی تر از گذشته در سرمایه داری و ارتباط ها با ذات سیاسی 
درک کرد، اما بر این باوریم که تمرکز بر عقالنیت های گذشته و حال 
سرمایه داری می تواند از طریق بررسی روش هایی که دولت ها و جوامع 
منطقه MENA  براساس آن در حال تغییر و گذار هستند، آشکار شود.

به  لحاظ هستی شناختی، شــکل های حکومت مندی در مکان ها 
و ســطوح مختلــف، متفاوت عمــل می کنند. چــرا تکنیک های 
حکومت مندی در برخی موارد کارآمدنــد و در برخی موارد خیر؟ 
برای مثال، در مصر حکومت مندی نئولیبرال موجب تشکیل طبقه ای 
از سرمایه داران همراه و مسلط شد که به  جای آنکه صرفا از مزایای 
سیاست های نئولیبرالی دولت ها بهره مند شوند، از مدافعان و حتی 
سیاستگذاران آن شدند. مسیر باال به پایین که در آن سیاست های 
نئولیبرالی با شیوه های اقتدارگرا اجرا می شود، همواره به تمرکززدایی 
قدرت دولت در برابر افراد نمی انجامــد. عالوه  بر این، حکومت های 
سرمایه داری پیشرفته همیشــه تکنیک های لیبرال و غیرلیبرالی 
را برای حاکمیت جمعی خــود اعمال می کننــد،  در حالی  که در 
پژوهشی در زمینه »زندگی سیاســی در محله های جدید قاهره« 
کشورهای غیرغربی وصف شده اند که آزادی فردی در آن وجود ندارد 
و شیوه های به اصطالح سنتی، همیشه تکنیک های مدرن خود را 
شامل می شوند که بخشی از روش های زیست – قدرت دولت است. 
آنها ممکن است برای نگرانی های به ظاهر سنتی استفاده شوند، اما 

در آخر با تکنیک های مدرن رشد می کنند.
فوکو همچنین به  جای تعریف نئولیبرالیسم به عنوان واحدی منسجم، 
مفهوم حکومت مندی نئولیبرالی را برای ردیابی تکنیک های دولت 
معرفی کرد که هدف آنها شــکل دهی به فهم ها و پنداشــت های  
فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و  اقتصادی اســت. حکومت مندی 
نئولیبرال می تواند به عنوان ساختاری سیاسی شناخته شود که برای 
تعامل روابط قدرت ظاهر می شود و پیوسته توانایی تبدیل شدن به 
شکل های گوناگون را دارد. اسپیواک ادعا می کند این برداشت فوکو از 
قدرت باعث نادیده گرفتن کارکرد ایدئولوژی می شود و نیاز به تولید 
ایدئولوژیک را از بین می برد. آنچه در اینجا ذکر  شــد، این است که 
ما با تکنیک های حکومت مندی نئولیبرال ممکن است به موضوع 
ملی جهان جنوب، زن روستایی در برنامه های سازمان ملل متحد، 

که می  توانست توانایی های فردی را با سرمایه گذاری و ارزشگذاری 
افزایش دهــد. همچنین قادر به افزایش کیفیــت جامعه به عنوان 
منبع اقتصادی کارآمد است. همان قدرت نیز قادر به تولید نیازهای 
اساسی انسان است، بنابراین دولت به  سادگی »با آموزش خواست ها 

و پیکربندی عادت ها، آرزوها و عقاید عمل می کند«.
با ظهور حکومت مندی نئولیبرال، به  سادگی دگرگونی از حکومت به 
حکمرانی به عنوان »پیکربندی گسترد ه  ای از دولت و عناصر کلیدی 
در جامعه مدنی تعریف می شود«. اساس عقالنیت نئولیبرالی در انتقاد 
از دولت های توسعه گراست و فرمی از تجدید ساختار سیاست ها در 
راستای شکلی از بازار است که به عنوان اصلی سازمانی برای دولت و 
جامعه عمل می کند. بازار، معیاری کلی از تمام فعالیت ها و ارزش های 
اجتماعی می شود و دیگر دستگاه خودمختار نیست بلکه دستاوردی 
هنجاری است که نتیجه سیاســتگذاری اجتماعی تهاجمی است. 
رقابت بازار در چارچوب حکومت  منــدی نئولیبرالی، نقطه عطفی 
کلیدی برای شکل  دادن به نوعی آزادی کنترل شده است. با اینکه 
به  نظر می رســد شــهروندان و یا مصرف کنندگان با آزادی و فکر 
باز، مسئولیت انتخاب های زندگی شــان را می پذیرند، اما از سویی 
»پیش بینی می شود که قوانین رقابتی، رفتاری را دنبال می کنند که 

با منطق سازمانی برای فعالیت های فردی، اعمال می شود«.
حکومت مندی نئولیبرال از نقطه نظر فرهنگی نیز با دولت های رفاه 
در تضاد است. اصالحات فرهنگی– شناختی، مهمترین بخش برای 
ترویج هنجارها و ارزش های بازار و فرم های رفتاری است که از آن در 
تمام حوزه ها از جمله نهادها و ابزارهای خود حکومت استفاده می  شود 
و نیز فراخوانی برای نئولیبرالیسم فرهنگی است، زیرا ارزش ها و قواعد 
رفتــاری ای در آن مورد بحث قرار می گیرند کــه در جریان تکامل 
خواســته های اجتماعی خودانگیخته   اند. نظریه  پردازان نئولیبرال 
استدالل می کنند که برای مثال هیچ نظریه ای از روابط بین   الملل 
وجود ندارد که عاری از اصول اخالقی بوده و بتواند دلیلی برای پویایی 
اقتصاد سیاسی باشد. بر اساس این منطق، دین مانند چارچوبی فکری، 
بر آنچه قابل قبول است و آنچه در تعامل های انسانی وجود ندارد، اثری 
تعیین کننده دارد و چنین هنجارهایی ممکن است زیربنایی از تجارت 
و سیاست را تشکیل دهند. به بیانی ساده  تر، »نئولیبرال ها می دانند 
که اخالق بر رفتار تاثیر می گذارد«. با این منطق، اخالق نئولیبرالیسم 
می  تواند در یک زمان محافظه کار و رادیکال باشد. احیای ارزش ها و 
قوانین رفتاری مرتبط با این نیازها به ویژه در بازار، هم محافظه کار است 
و هم رادیکال؛ زیرا با فرایند تکرار و درهم  آمیختن، این ارزش ها و قواعد 
را تکثیر و تشدید می کند و به حوزه های جدیدتر از جمله به ابزارها و 

کارگزاران خود گسترش می دهد.
در گفتمان نئولیبرالــی، ذهنیت های واجد عقالنیــت اقتصادی، 
کارآفرین می شوند، درون خود رقابت دارند و با آن افرادشان را اداره 
می کنند. بنابراین در چارچوب دولتی، تاکید بر خلق افراد خاص که 

نئولیبرالیسم علیه رفاه
لیبــرال از  حکومت منــدی نئو
نقطه نظر فرهنگی نیز با دولت های 
رفاه در تضــاد اســت. اصالحات 
فرهنگی– شــناختی، مهمترین 
بخش بــرای ترویــج هنجارها و 
ارزش های بازار و فرم های رفتاری 
اســت که از آن در تمــام حوزه ها 
از جمله نهادهــا و ابزارهای خود 

حکومت استفاده می  شود
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موضوع پسااستعماری/ جهان سوم به عنوان مساله ای محلی، نخبه 
بومی و... دست یابیم، اما به  راحتی روابط اجتماعی پیچیده ای را از 
دست می دهیم، مانند پدرساالری، چندخدایی و تقسیم بندی های 
طبقاتی، قبیله ای که فضای جانبی را محدود و امکان رسیدن به آن 
را ناممکن می کند. از این  رو، اســتدالل می کند که تجزیه و تحلیل 
قدرت از دیدگاه فوکو، توانایی کمی بــرای درک افراد در فضاهایی 
محیطی مانند کشــاورزان متعهد، دهقانان غیرمتشکل، کارگران 
خیابانی یا مستقر در حومه ها دارد. اسپیواک نشان می دهد که قدرت 
در شــیوه ای متفاوت، خارج از سرمایه داری پیشرفته عمل می کند 
و کارایی ســازنده ای در نظم جهانی برای نظام سرمایه داری ندارد. 
سومین انتقاد مهم از رویکرد حکومت مندی نگرانی از مفهوم مقاومت 
است. اغلب باعث تعجب اســت که آیا درون تصویر ذاتی فوکویی ها 
از حکومت مندی، قدرت ممکن اســت به چیزی بیش از ناامیدی 
موجود تبدیل شــود، زیرا در مورد قدرت منعطف، سازنده و پرنفوذ 
آیا این موضوع به  راستی می تواند هرگونه مقاومت را گسترش دهد. 
روشن است که در چارچوب قدرت از دیدگاه فوکو، افراد می توانند 
تا آنجا که برای شان امکان پذیر است از آزادی خود بهره مند شوند. 
مفهوم سازی فوکو همچنین نشان می دهد که قدرت سازنده است، 
نه سرکوبگرانه. این به نظر می رسد که مفاهیم »سرکوب و آزادی« را 
بی معنا می کند. اگر قدرت سرکوب نشود، نمی تواند خود را از آن آزاد 
کند. با این  حال، به گفته برنور، مقاومت در برابر آزادی در چارچوب 
نظری فوکویی ها تا آنجا وجود دارد که علیه حکومت مندی اســت. 
بنابراین، آزادی تنها در کنش مقاومت و عصیان هویتی که بر اساس هر 
نوع چارچوب حکومتی شکل می گیرد، فعال می شود و معنا می یابد. 
چنین شناختی باور آیزا زارکول را به ما یادآوری می کند که می گوید: 
»ظهور واقعی به کارگیری قدرت آزادی مثبت تنها با برخورداری از 
امنیت هستی شــناختی و با درک این موضوع امکان پذیر است که 

خودساختگی بخشی گریزناپذیر از وجود است«. 
از دیدگاه فوکو، تکنیک های حکمرانی بدون در نظرگرفتن موقعیت 
جغرافیایی، با مقاومت مواجه می شود و چنین مقاومتی با استراتژی ها 
و تکنیک های حکومت منــدی ارتباط نزدیک دارد. مشــکالت با 
نادیده گرفتن برطرف نمی شــوند بلکه آنها با هنر حکومت کردن و 
اقدام های مقاومتی کنترل و اداره می شوند. فوکو به  درستی با مقاومت 
رفتاری برای پژوهش های حکومت مندی موافق است زیرا تحلیل 
قدرت حکومتی به  طور دقیق از نقطه نقض شدن، آغاز می شود. تصویر 
فوکو یی ها از قدرت، خودمحدودشونده است و آگاهی از تحمیل اعمال 
بی تاثیر مانند »درگیری«، »مشارکت« و »تمایل« از کسانی است 
که به  دنبال حکومتند. به بیان دیگر، فوکو تاکید خاصی بر مالکیت 
محلی از مجموعه تصمیم سازان در درون چارچوب حکومت مندی 
دارد که داللت بر اولویت بندی »تصمیم سازان بومی«، متخصصان یا 

ارگان های جامعه مدنی در درون حکمرانی است. 

این برداشت از حکومت مندی ممکن است ما را به تجدیدنظر درباره 
هیبریداسیون وادار کند؛ در حالی که ادوارد سعید )1979( تفاوتی 
بارز میان استعمارگر و استعمار قائل است. بنا به ادعای هومی بابا در 
نتیجه تاثیر متقابل استعمارگر و استعمار، هویت پیوندی جدیدی 
پدیدار شده که این پدیده، اعتبار و درستی چشم انداز درونی هویت 
فرهنگی را به چالش می کشد. اگر ما این تحلیل را به عنوان آغاز صدور 
رشته ای از حکومت مندی نئولیبرال به منطقه MENA در نظر بگیریم، 
می توانیم چندین گونه هویتی دیگر از ذهنیت های پیوندی در حال 
ظهور و تکنیک های حکومت مندی ناشی از تاثیر متقابل عقالنیت 
نئولیبرالی محلی را نیز شاهد باشیم. جامعه مدنی که مفهوم اصلی 
تکنولوژی حکومتی است، به وسیله انسان اقتصادی پرورش می یابد 
و اغلب، گفتمان ها و تکنیک هایی را استفاده می کند که به  راحتی در 
جوامع محلی نفوذ می کنند. حکومت منــدی اتحادیه اروپا، فعاالن 
جامعه مدنی و »ان  .جی. او«ها را با کمک های مالی یاری کرد و فعاالن 
جامعه مدنی با پایبندی به اســالم یا از طریق سازمان های رفاهی و 

شرکای سیاسی آنها قدرتمند شدند. 
جامعه مدنی در بخش بزرگی از منطقه MENA تاکنون عملکردی 
نمادین داشته و از اواخر دهه 1970 با آزادسازی اقتصادی ساختار 
توســعه گرای دولت پیوند خورد؛ به رغم  اینکه ساختار سیاسی در 
این منطقه فشارهای سیاســی و حقوقی را به ویژه بر مسائل حقوق 
بشری وارد می کرد. عالوه بر این، از میانه های دهه 1990 میالدی، 
سازمان های حقوق بشری در برخی کشــورهای منطقه MENA با 
جنبش های اجتماعی گســترش یافته اند. موعظه واعظان اسالمی 
نظیر شیخ کیشک، یوسف القرضاوی، شیخ فدهلل و روحانی تلویزیونی 
محبوب مردمی عمر خالد در سطحی گسترده با صدا و ویدیو پخش 
شده اســت؛ در حالی  که اعتراض های گسترده ای که علیه آمریکا و 
اسراییل انجام شده از ســوی مقام های مسئول در کشورهای عربی 
نادیده گرفته شده و اقدام های اعتراضی خیابانی که مطالبات اجتماعی 
دیگری را مطرح می کنند، با تهدید، بازداشت و حمله به فعاالن مواجه 
شده اند. فعاالن در مقابل این اقدام های ظالمانه با ابزارهای نوآورانه، 
ابراز مخالفت هایی مانند مبارزه هــای تحریک کننده، فعالیت های 
سایبری و اعتراض با هنر و فعالیت در محدوده نهادهای مدنی مانند 
دانشگاه ها، مدرسه ها، مسجدها، انجمن های حرفه ای و ان جی اوها 
را گسترش داده اند. با این حال، باید یادآوری کرد این اعتراض های 
جدید در میان مخالفان سیاسی در منطقه باعث مناقشه های زیادی 
شده است. برای مثال شورش تونس که در دسامبر 2010 در شهر 
سیدی بوزید آغاز شــد، پیروزی های خود را به انجمن های مدنی و 
اتحادیه های صنفی مدیون بود که سال های طوالنی مبارزه سیاسی 
را علیه اقتدارگرایی دولتی انجام داده بودند. چنین شیوه های مبارزه 
قدیمی از سوی رسانه های بین المللی نادیده گرفته شد، به گونه ای که 
آنها ترجیح می دادند به جای اصرار بر ساختارهای اقتدارگرایی عربی 

نئولیبرالیسم در عراق
بررســی رونــد دگرگونی هــای 
 دولت در عــراق از زمــان تهاجم

 ایــاالت متحده آمریکا در ســال 
2003 نشــان می دهد حکمرانی 
نئولیبرالی در عراق پس از ســال  
2003 چه بحران هایــی را در پی 
خواهد داشــت؛ چراکــه واقعیات 
اقتصاد سیاســی عــراق و جامعه 

محلی را نادیده گرفته است

 اعتراض های گسترده  علیه آمریکا و اسراییل از 
سوی مقام های مسئول در کشورهای عربی نادیده 
گرفته شد و اقدام های اعتراضی و طرح مطالبات 
اجتماعی، با تهدید، بازداشت و حمله به فعاالن 
مواجه شده اند

95 مجله  تحلیلی قلمرورفاه شماره  36 و 37  فروردین و اردیبهشت 1397



بی اهمیت و غیرقابل پذیرش به آن بیفزایند، چون در حال حاضر در 
مورد شیوه های توسعه حکومت مندی های نئولیبرالی در کشورهای 
گوناگون و در شمال آفریقا و خاورمیانه، کار گروهی انجام نشده است. 
بنویت چاالندز با انتقــاد از نظریه های گذار، دو پرســش را درباره 
قیام های عربی مطرح می کند: 1. آیا می توان نقش آشــکار طبقه 
متوسط عرب را به  ســوی گســترش دموکراتیزه  کردن یا نفی آن 
شناسایی کرد؟ 2. آیا می توان شاهد ظهور اقتصاد سیاسی متعادل تری 
در دنیای عرب بدون اســتفاده از خشــونت بود؟ از این منظر، باید 
مطالعات مربوط به گذار در کشورهای عربی را بر اساس این دو پرسش 
بازآفرینی کرد و نقش طبقه های اجتماعی، خشونت و اقتصاد سیاسی 

را مدنظر قرار داد.
 بررســی روند دگرگونی هــای دولت در عــراق از زمــان تهاجم 
ایاالت متحده آمریکا در ســال 2003 نشــان می دهد حکمرانی 
نئولیبرالی در عراق پس از سال  2003 چه بحران هایی را در پی خواهد 
داشت؛ چراکه واقعیات اقتصاد سیاسی عراق و جامعه محلی را نادیده 
گرفته است. در این نقد، استدالل می شــود که به  شیوه دولت های 
اروپایی باید در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز دولت با 
استفاده از برنامه های رفاهی نیازهای اساسی مردم محلی را تامین کند 
و رفاه اقتصادی و اجتماعی را بر اساس اصل شهروندی و در راستای 

ساماندهی اقتدار فرقه ای، قبیله ای و قومی ترویج دهد.
گفتمان و شیوه های رسمی توســعه در اردن در سه مرحله تحول 
جغرافیایی و اجتماعی و اقتصادی قابل بررسی است. مرحله اول پس 
از جنگ جهانی دوم آغاز می شود که با سطح به  نسبت باالیی از رفاه، 
از طریق یارانه های دولتی برای بخش های شکننده توسعه، شناخته 
شده است. در مرحله دوم با اجرای برنامه های تعدیل ساختاری بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول تا اواخر دهه 1980، اردن برنامه های 
رفاهی را به  میزان قابل توجهی کاهش می دهد. مرحله سوم، پس از 
بحران مالی سال های 2009 – 2008 آغاز می شود که این دوره با 
مشخصه شرکتی  کردن افراطی پسانئولیبرال از بخش عمومی دولت 
و مقررات زدایی گسترده شناخته می شود. این شرکتی کردن بیش  از 
پیش به پایان  دادن رفاه می انجامد و در معرض توفان های اجتماعی 
فراگیر قرار می گیرد که برای اصالحات اقتصادی و سیاســت های 
دموکراسی مانند انتخابات پارلمانی و شهرداری تالش می کنند. ترویج 
نجات با سیاست های دموکراسی که در محبوبیت قطب های انتخاباتی 
مشهود است )مانند شهرداری و مجلس نمایندگان( به عنوان مکانیزم 

آرامش در هر مقاومت بالقوه سازمان یافته عمل می کند.
کاترینا داالکورا، رابطه اسالمگرایی و نئولیبرالسیم را پس از قیام های 
عربی سال 2011 در خاورمیانه با بررســی انتقادی دو نمونه حزب 
آزادی و عدالت )بازوی سیاسی اخوان المسلمین( در مصر و جنبش 
»نهدا « در تونس توضیح می دهد. او استدالل می کند که چگونه این 
رابطه در سطحی گسترده تر در حرکت مداوم ایدئولوژی اسالمی به 

یا توسعه جنبش های اسالمی برای ایجاد نزدیکی با دینامیک های 
گوناگون اجتماعی مانند مقاومت علیه نئولیبرالیسم تاکید کنند که 

در دو دهه گذشته در منطقه ظهور کرده است.
این پدیده به  روشنی نشــان می دهد همه ذهنیت ها از طریق 
مواجه  شــدن با عقالنیت های نئولیبرالی به عنوان کارآفرینی، 
رقابتی و فردگرا ظاهر نشده اند و به همین دلیل بیشتر شهروندان 
عادی توســط صادرکنندگان حکومت نئولیبرالی به منطقه، 
نادیده گرفته می شوند و در پایان مدل هایی که از فضای پیشرفته 
سرمایه داری به داخل کشور صادر می شوند، توانایی محدودکردن 
رویاپردازی های سیاسی و تمایل به پرورش »جنبه ای خاص از 
سیاست در زندگی سیاسی جهانی« را دارند. چنین اتهام هایی 
همچنین شــاید توضیح دهد که چرا اتحادیــه اروپا با روحیه 
عمومی در ســواحل جنوبی دریای مدیترانه دچار مشکل بوده 
است؛ نارضایتی مردمی که در آخر به شورش های عربی انجامید. 
همان طور که اکنون می دانیم، قیام های سراســر جهان عرب و 
مناطق دیگر در خاورمیانه شامل طیف گسترده ای از ائتالف های 
طبقاتی و تقاضاهای متناقض توســط گروه های گوناگون بوده 
اســت. برای مثال نگاهی دقیق تر به منطقه نشان می دهد که 
درک آزادی سیاســی و بهبود اجتماعی و اقتصادی، چندگانه 
است و این مفاهیم شاید شیوه ای متمایز از درک فردی لیبرال 
است. حوزه هایی که به چنین مشاجره هایی می پردازند، شاید 
تنها به نقش دولت در اقتصاد محدود نیست و نقش مذهب در 
دولت و چارچوبی ترجیحی برای حقوق، آزادی ها و شهروندان 
و تجربه های همزمان و در عین حال متناقض از حس تازه ای از 
نظامی گری دولتی، قومیت ملی، مردم گرایی، خشونت فرقه ای و 

فعالیت های رادیکال را شامل شود.
با توجه به اهداف گوناگون مطالعات مــوردی، هدف ما در این متن 
ویرایش شده، آگاهی از روابط قدرت اجتماعی است که به فناوری های 
حکومتی بینجامد. حوزه های صدای محلی و فرم های جدید ذهنیت، 
هویت های ترکیبی، ساختارهای فرامنطقه ای و مقاومت هایی است 
که علیه چنین تکنیک های حکومتی و یا نتیجه آن انجام می شود و 
همچنین بروز چالش ها و یا افزایــش درک نئولیبرالی در منطقه. با 
بررسی این موضوع که آیا مقاومت و یک تحول واقعی انقالبی بیهوده 
بوده یا خیر، ما امیدواریم که چشم انداز آینده دولت و جامعه در فضای 
خاورمیانه و شمال آفریقا را نشان دهیم. بحث در پی یافتن راه هایی 
است که به گفتمان جهانی دموکراســی، مدرنیته، رهایی، آزادی، 
سکوالریسم، حقوق فردی و لیبرالیسم در جوامع این منطقه پرداخته 
شود. مقاومت در برابر نفوذ چندگانه علیه عقالنیت نئولیبرال به  طور 
لزوم قابل مشاهده و دیدنی نیســت؛ همان طور که در اعتراض های 
خیابانی، شورش و راهپیمایی در میدان های قاهره، استانبول و مادرید 
این گونه بود، اما ممکن است گاهی اوقات  چندین فرم محلی مادی، 

توفان اجتماعی در اردن
پــس از بحران مالی ســال های 
2009 – 2008 آغاز می شــود 
که این دوره با مشخصه شرکتی  
کــردن افراطی پســانئولیبرال 
از بخــش عمومــی دولــت و 
مقررات زدایی گسترده شناخته 
می شــود. این شــرکتی کردن 
بیش  از پیش به پایان  دادن رفاه 
می انجامد و در معرض توفان های 

اجتماعی فراگیر  قرار می گیرد 
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 سوی اقتصاد سرمایه داری و عدالت اجتماعی پیش می رود. او نشان 
می دهد اخوان المســلمین و نهدا با ساختارهای نئولیبرالی مشکلی 
نداشتند و به هیچ  عنوان به  دنبال به  چالش  کشیدن و دگرگونی آن  
نبودند؛ تا آنجا که پاسخ آنها به خواسته های عدالت خواهانه بیشتر برای 
برخورداری از پشتیبانی مردمی بود نه به جهت گیری ضدنئولیبرال.  
فرهاد خسرو خاور اســتدالل می کند که نوعی جهادگرایی به  علت 
»شکست دولت« با توجه به انقالب های عربی در بسیاری از کشورها 
به ویژه سوریه، یمن و لیبی گسترش یافته است. او نشان می دهد که 
جهادگرایی در تاریخ مدرن کشورهای مسلمان ریشه ای عمیق دارد؛ 
به ویژه در جوامع عربی با موقعیت ژئوپلیتیکی و بن بســت سیاسی 
داخلی که به  علت اقتدارگرایی و سیاست های اقتصادی حکومت های 
مستبد به افراط گرایی بخش قابل توجهی از جمعیت انجامیده است. به 
 طور خاص، خسروخاور در این مقاله تالش می کند تا نشان دهد به   جز 
کشور تونس، شورش های عربی نه تنها در دنیای عرب بلکه در بخشی از 
آفریقای جنوب صحرا، به ویژه در مالی و کشورهای همسایه به گسترش 
جهاد کمک کرده است. بحران عمیق در بسیاری از کشورهای عربی 
در سال های 2012 تا 2014 موجب تشدید جهادگرایی شده است. 
این توسعه به  طور طبیعی نشان می دهد گفتمان جهانی دموکراسی، 
مدرنیته، رهایی، آزادی و سکوالریسم در هر نقطه از جهان ممکن است 
به گونه ای متفاوت تفسیر شود. با توجه به اینکه نشانه های رادیکالیسم 
از فقر تا جنگ داخلی و تنوع قومی به میزان تفویض قدرت بستگی 
دارد، این ایده که راه حلی واحد می تواند تمام مشــکالت دولت های 
شکست خورده را برای توقف جهادگرایی در خاورمیانه و شمال آفریقا 

حل کند، چندان خوشبینانه نیست.
به باور نادین عبداهلل، اگرچه جنبش اعتراضی اتحادیه کارگری در 
تحریک 25 ژانویه سال 2011 نقش اساسی داشت اما اتحادیه های 
صنفی مصر توانایی دســتیابی به منافع ســازمانی یا اجتماعی 
اقتصادی خود در دوران پس از مبارک را نداشــته است. هرچند 
اتحادیه های صنفی، عرصه ای عمده برای مبارزه های سیاسی بود 
که دوره پساانقالبی را نمایان می کرد اما تازه شکل گرفته و قدرت 
سازمانی الزم را نداشت تا تعادل قدرت را به گونه ای تغییر دهد که 
در اختیار خودش قرار گیرد، بنابراین قوانین پیشــین نمایندگی 
کارگری و یا الگوی قدیمی روابط کار دولتی و کارگری در شرایط 
نامطلوب باقی مانده بود. همچنین هرگز چارچوب قانونی جدیدی 
برای تضمیــن آزادی اتحادیه اعالم نشــدکه در نتیجه جنبش 
کارگری در مجموعه قدیمی محدود ســاختارهای اجتماعی - 

اقتصادی در مصر باقی ماند.
ظفر فهمی یــوروک تالش می کند تا با بررســی قانون اساســی، 
دگرگونی های دولت و جامعه ترکیه را توضیح دهد و تغییرات نهادی 
را که به تخریب و بازسازی دولت ترکیه می انجامد، با توجه به جمعیت 
کرد آن بررسی کند. در کنار اصالحات ایدئولوژیک و دگرگونی های 

نهادی در سطح کشور، او بر این باور است که دگرگونی بیشتر در سطح 
مردمی/ اجتماعی در ترکیه اتفاق می افتد. از این رو، پیشنهاد می دهد 
که هر دو؛ یعنی دولت و جامعه ترکیه، همزمان با روند صلح با کردها، 
تحولی همگانی را در پیش گیرند. در مقابل پیش زمینه این دگرگونی، 
بیشتر تظاهرات شهری قابل توجه است که به نظر می رسد در برابر 
سیاست های نئولیبرالی دولت حزب حاکم عدالت و توسعه، در ماه 

ژوئن سال 2013 فوران کرد.
دانیل مونترســکو و یاسمین علی، مقایســه و تضاد »شورش های 
شکســت خورده« در اســراییل و لبنان پس از انقالب های عربی و 
بررسی شیوه همکاری این جنبش ها را بررسی می کنند. آنها استدالل 
می کنند در حاشــیه قیام های عرب کــه دارای جوامعی با اکثریت 
مسلمان و زیر ســلطه رژیم های اقتدارگرا بودند، در مقابل دو مورد 
یعنی لبنان و اسراییل در مدیترانه شرقی دوام می آورند. در تابستان 
سال 2011، لبنان و اسراییل شاهد پدیدار شدن پرخاشگری جمعی 
بی سابقه ای بودند که گواهی بر قدرت شگرف و شکنندگی دموکراسی 
در موقعیت پسااستعماری با شرایط نئولیبرالی است. این جنبش ها، 
یکی از شــورش های عربی را به عنوان تناقضی جالب بیان می کند؛ 
پدیدار شدن منطقه ای از گفتمان ملی تجدیدنظرطلبانه نسبت به 
حقوق شهروندی )عدالت اجتماعی و ضدانحصاری( که خود را در 

جوامعی عمیقا تجزیه  شده نمایش می دهد.
در پایان، مارک لوین بازتاب پرســش های کلیدی را نشان می دهد 
که مشــارکت کنندگان در این پژوهش، مطرح کرده اند و مشکالت 
بیشتر در مورد اینکه آیا خاصیت و فرایندهایی مرتبط با نئولیبرالیسم 
وجود دارد که آن  را به عنوان پدیده اساسی بنیادینی توصیف  کند؟ آیا 
نئولیبرالیسم خود را بیشتر یا کمتر در سطح یک جهان بینی آشکار 
می کند؟ یا دگرگونی های مشــخصی در پویایی عملکرد آن وجود 
دارد؟ آیا در واقع نئولیبرالیسم نام دیگری برای جهانی  شدن است یا 
این ویژگی ناشی از یکپارچگی و تعامل جهانی است؟ و آیا خاورمیانه 
و شمال آفریقا در تجربه نئولیبرالیســم منحصربه فرد هستند و در 
سیستم بین المللی بزرگتر، موقعیت های برابری دارند؟ لوین، نوشتار 
را به این نتیجه می رساند که اگر جهان می خواهد نزاع را در سراسر 
آفریقا و آسیا متوقف و از روند جریان مهاجران و پناهندگان به اروپا 
و ایاالت  متحده و تخلیه افراط گرایی پیشــگیری کند که داعش و 
القاعده را تغذیه می کنند، سیستم باید روند مسلح  شدن مشتریان 
خود را متوقف کند؛ کسانی که بیش از همه از جهانی  شدن نئولیبرالی 
بهره مند می شــوند. همچنین متحدانی که درگیری های کنونی را 
هدایت، حمایت و اصالحات دموکراتیک واقعی را یکپارچه کرده اند، 
در هر کشــور و منطقه ای از آن حمایت و به اصالح طرح اقتصادی 
در منطقه بپردازد، به  نحوی  که به  جای افزایش نابرابری، اســتثمار 
و حکومت اقتدارگرا  به تشــویق الگوهای توســعه پایدار و محلی 

هدایت شده کمک کند. 

ناکامی مصر
اگرچه جنبــش اعتراضی اتحادیه 
کارگــری در تحریــک 25 ژانویه 
ســال  2011 نقش اساسی داشت 
اما اتحادیه های صنفی مصر توانایی 
دســتیابی به منافع ســازمانی یا 
اجتماعی اقتصادی خود در دوران 

پس از مبارک را نداشته اند

 قیام های سراسر جهان عرب و 
مناطق دیگر خاورمیانه شامل طیف 
گسترده ای از ائتالف های طبقاتی و 
تقاضاهای متناقض توسط گروه های 
گوناگون بوده است
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جنگ جهانى دوم را به ياد آوريد. اين پيروزى ها بايد به ما گوشزد كند 
برهه هاى بحرانى و پرخطر ما را لزوما پس نمى زنند، بلكه امكان دارد 
حتى ما را به پيش برانند. »اينگونه پيروزى هاى تحول آفرين هرگز با 
مقاومت صرف يا نه گفتن به تجاوزها به دست نمى آيند. براى پيروزى 
در برهه اى كه بحرانى واقعى مستولى شده است، مقاومت و نه گفتن 
بايد با اقدامى مثبت و جســارت آميز و نگاهى به پيش توأم شود؛ در 
انداختن طرحى نو براى شيوه بازسازى و واكنش الزم به شالوده هاى 
بحران. چنين طرحى بايد قانع كننده، پذيرفتنى و وراى هرچيز، براى 
مردم جذاب باشد. مردم خســته و درمانده و در عين حال، بيمناك و 
محتاط را بايد كمك كرد تا بتوانند جايى براى خود در آن آينده بهتر 
متصور شوند )اين موضعى است كه نائومى كالين در كتاب »نه گفتن 
كافى نيست؛ چگونه بايد سياست هاى شوك محور ترامپ را به شكست 
كشاند« پيش گرفته است(. »در هر كشورى، مى توان و بايد خط ربط 
بين بى عدالتى هاى اقتصادى، بى عدالتى هاى نژادى و بى عدالتى هاى 
جنسى را يافت. در فعاليت هاى توليدى، انسان چونان ابزارى موقتى و 
بدون هـيچ گونه امنيت شغلى، براى استحصال ثروت به خدمت گرفته 
مى شود. در صنايع كانى نيز شــركت ها با زيست بوم به همين شكل 
غيرمسئوالنه برخورد مى كنند. يافتن خط ربط اين دو بخش از اقتصاد 
نيز امرى ضرورى است. بايد نشان داد كه چگونه مى توان از رفتارهايى 
اين چنينى به ســوى جامعه اى مبتنى بر مســئوليت حركت كرد؛ 

مسئوليت هم نسبت به زيست بوم و هم نسبت به يكديگر.«
 كتاب »آخرين فرصت تغيير؛ سرمايه دارى در تقابل با شرايط اقليمى« 
خانم كالين به پيامدهاى سرمايه دارى افسارگسيخته و ذبح بى پايان 
قربانيانى بى شمار پيش پاى بت رشــد بى وقفه اقتصادى مى پردازد. 
هژمونى نئوليبرالى »بنيادگرايى بازار«، با ويژگى هاى »جهانى سازى 
بنگاه محور« و »ضابطه زدايى«، نه  فقط انسان ها و جوامع بشرى را با 
ايجاد بى ثباتى و نابرابرى هاى فزاينده مورد تهديد قرار مى دهد بلكه 
منطق اين نظام، در نهايت، ماندگارى و خاصيت ترميم خود  به    خودى 
جهان طبيعى و زيست بوم را نيز كه نوع بشر به شكلى ناگسستنى جزيى 
از آن اســت، نه فقط تهديد مى كند، بلكه راه را بر هر گونه اصالحات 
جدى براى ســد كردن تغييرات ويرانگر و فزاينده اقليمى و جبران 
ضايعات ناشى از آن نيز بسته است. شايد تنها راه چاره براى رويارويى 
با اين تهديدات نظام سرمايه دارى الگوى پيشــنهادى ريچارد ولف 
يعنى »دموكراسى در محيط كار« و اخذ تصميمات پايه اى بنگاهى )از 
جمله، شيوه توليد(، نه توسط هيات مديره منتخب سهامداران، بلكه 
توسط نيروى كار باشــد، برخالف هيات مديره كه شايد فرسنگ ها 
به دور از محل توليد به ســر برند، محل زندگى كارگران چندان دور 
از محل توليد نيست. بنابراين، شــيوه اى سازگارتر با محيط زيست را 
براى توليد برمى گزينند كه لزوما ارزان ترين و سودآفرين ترين شيوه 
توليد نيست، اما جهانى قابل زيست را براى فرزندان مان و نسل هاى 

بعد باقى مى گذارد.     

+نائومى كالين، ژورناليست و كنشگر كانادايى، سال هاست كه به عنوان 
صداى جنبش ضدجهانى ســازى بنگاه محور شناخته شده است كه 
قدرتى به ياد ماندنى در رويارويى با »سازمان تجارت جهانى« و ديگر 
نهادهاى سرمايه دارى مبتنى بر جهانى سازى، در اواخر سده بيستم و 
اوايل سده بيست و يكم از خود نشان داد. گذشته از مقاالت فراوان و دو 
فيلم مستند، مطرح ترين آثار او به ترتيب زمان انتشار، »بدون مارك 
تجارى«، »دكترين شوك؛ ظهور سرمايه دارى فاجعه محور«، »آخرين 
فرصت تغيير؛ سرمايه دارى در تقابل با شرايط اقليمى« و »نه گفتن 
كافى نيست؛ چگونه بايد سياست هاى شوك محور ترامپ را به شكست 
كشاند« است. اين آثار ميليون ها نسخه فروش رفته و به بيست و چند 
زبان ترجمه شده اند. با انتشار در ســال ١٩٩٩، كتاب »بدون مارك 
تجارى« براى بسيارى مانيفســت جنبش ضدجهانى سازى شد. در 
اين كتاب، خانم كالين فرهنگ مصرف مبتنى بر مارك هاى تجارى 
و عملكرد بنگاه هاى بزرگ را مورد حمله قرار داده است و شركت هاى 
صاحب چندين مارك تجارى مشــهور، از جمله نايك را به استثمار 
شديد كارگران كشورهاى جهان ســوم براى استحصال سود هرچه 
بيشتر متهم مى كند. اولين اثرى كه از كالين به زبان فارسى ترجمه 
شد »دكترين شوك« بود كه سنگ بناى »نه گفتن كافى نيست« را 
نيز تشكيل مى دهد.  پديده دكترين شوك و سرمايه دارى فاجعه محور، 
طبق تعريف نائومى كالين، سوءاستفاده از هول و هراس طبيعى جوامع 
به هنگام وقوع بحران هايى جانسوز با هدف جاانداختن سياست هايى 
نامحبوب اســت كه با مهندســى جوامع بحران زده و بلعيدن عرصه 
عمومى، دايره كوچك نخبگان را باز هــم ثروتمندتر مى كند. به رغم 
تجربه سى - چهل سال گذشته در بســيارى از نقاط جهان و تعريف 
خانم كالين از دكترين شوك، وى كنفرانس حزب كارگر انگلستان را با 
اين سخنان نويدبخش خطاب قرار مى دهد كه عبور بحران ها از گذرگاه 
»دكترين شوك« لزوما امرى قطعى نيست،اما با تبديل بحران ها به 
فرصت هايى براى كشف و پرورش واالترين ويژگى هاى توده ها، بحران ها 
الزاما فرصتى براى چنگ اندازى بيشتر اقليت ثروتمند به عرصه عمومى 
فراهم نمى آورند. »درپى آتش سوزى فاجعه بار برج گرنفل لندن، شاهد 
همين پديده بوديم. با اقدام ديرهـــنگام مسئوالن، آحاد جامعه گرد 
آمدند، به تيماردارى از آســيب ديدگان فاجعه پرداختند، گردآورى 
اعانه ها را ساماندهى كردند و به دفاع از حقوق زندگان و جان باختگان 
همت گماشتند. حتى امروز با گذشت ١٠٠ روز از حادثه و در شرايطى 
كه فقط تعداد انگشت شمارى از بازماندگان از سكونت مجدد برخوردار 

شده اند، مردم به اقدامات مستقل خود ادامه مى دهند. 
»اما، اين اقدامات فقط در سطح مردم كوچه و بازار صورت نمى گيرد. 
تاريخى طــول و دراز و غرورآفرين از بحران هايى وجــود دارد كه به 
تحول هايى مترقيانه در مقياس اجتماعى دامن زده اند. پيروزى هاى 
كارگران در اجراى طرح خانه هاى دولتى متعاقب جنگ جهانى اول 
و پياده ســازى طرح »بيمه ملى ســالمت« پس از حوادث هولناك 

مهرداد)خليل( شهابى

 مترجم كتاب
 دكترين شوك
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نائومى كالين نويسنده  كتاب »بدون لوگو« )١(، »دكترين شوك؛ ظهور سرمايه دارى فاجعه«)2( و 
كتاب »همه  چيز تغيير مى كند؛ سرمايه دارى در برابر اقليم« )3( است. او يكى از اعضاى هيات مديره 
»org.350«  )4( و همچنين يكى از تهيه كنندگان فيلمى درباره  كارگران در آرژانتين است كه موجب 
شد كارخانه به شركت تعاونى كارگران تبديل شود. عنوان كتاب جديد او »نه گفتن كافى نيست« 
)5(، »مقاومت در برابر سياست مبتنى بر شــوك ترامپ و تالش براى ايجاد جهانى است كه به آن 

نيازمنديم«. در ادامه مشروح گفت وگوى تلفنى با او را مى خوانيد. 

اولین کتاب شــما، »بدون لوگو« نام داشت و درباره  
برندســازی بود، آیا می توانید اندکی درباره  ترامپ به  

مثابه  یک برند، توضیح دهید؟
آنچه من مى كوشم انجام دهم اين است كه ترامپ را در برخى از 
متن هاى تاريخى قرار دهم. هيچ كتابى نمى تواند چنين كارى را 
كامال انجام دهد اما من تصور مى كنم سبكى وجود دارد كه در آن 
ترامپ بســيار عجيب  و غريب و افراطى به نظر مى رسد. در واقع 
روايتى وجود دارد كه پيرامون او شكل  گرفته و با او همچون يك 
مجنون رفتار مى كند و با مشخصه هاى منطقى متفاوت است كه 

بسيارى از روايت هاى معروف دارند.
يكى از اين تمايالتى كــه من به آن پرداخته ام تغيير ســاختار 
شركت ها در اواخر دهه  ١٩٩٠ اســت كه بر روى فروش برندها 
به  جاى فروش كاالها تاكيد دارد. بســيارى از شركت ها مجددا 
خود را ســازماندهى كردند به  طورى  كه آنها در ابتدا به  عنوان 
شركت هايى تجارى طراحى  شده و در زمينه  توليد محصوالت 
فعاليت مى كردند اما ســپس به مقاطعه كاران و پيمانكارانى در 
سراسر جهان واگذار شدند. در اين مدل از تجارت، شركت نايك 
جزو پيشگامان بود كه با وجود اينكه يك سوپر برند جهانى بود 

كارخانه اى متعلق به خود نداشت.
ترامپ به  عنوان يك شخص بانفوذ و معروف در حوزه  ساخت وساز، 
كمى دير وارد اين شيوه شد. او از اين روش براى ساختمان ها و 
برج هاى خود استفاده كرد اما بزودى دريافت كه پول بيشتر در 
 ايجاد يك سوپر برند است و پيشرفت او در ايجاد برنامه  تلويزيونى 
»The Apprentice« )6( بود. اين بزرگترين برنامه  ترامپ بود 
كه از اين طريق، ترامپ ايده  برند خود را ترويج مى كرد؛ ايده اى 
كه مى گويد قدرت بيشتر، از طريق ثروت بيشتر حاصل مى شود و 
چنين ايده اى براى مردم به ويژه در دوره  مشكالت اقتصادى، بسيار 
جذاب بود و هر چقدر وضعيت اقتصادى بيشتر متشنج مى شد، 
رويايى كه امنيت يك طبقه را تامين مى كرد، خواستنى تر مى شد.

هر بار كه ما كلمه  »ترامپ« را به كار مى بريم ارزش برند ترامپ 

افزايش پيدا مى كند و با رييس جمهور شدن او، تشكيالت ترامپ 
ارزش مادى بيشــترى پيدا كرد، بنابراين او هتل هاى جديدى 
افتتاح مى كند و هزينه ها در تفريحگاه »مارا لوگو« )7( را افزايش 
مى دهد. ميزان فروش برند »ايوانكا«، به رغم تحريم هاى صورت 
گرفته مدام در حال افزايش است، پس آنها به شيوه هاى گوناگون 
از رياست جمهورى آمريكا سود مى برند و اين فراتر از هر نوع نزاع 

منافعى است كه ما پيش  از اين ديده ايم.
مفهوم دکترین شوک را که شما در کتاب دیگرتان به 
آن پرداخته بودید چگونه می توان در مورد ترامپ به 

کار برد؟
به نظر من آنچه ما امــروزه در ارتباط با ترامــپ مى بينيم نوع 
ديگرى از دكترين شــوك اســت. آنچــه من پيش تــر درباره  
دكترين شــوك گفته بودم، اين بود كه يك حادثه  غيرمترقبه 
و يا يك اتفاق ناغافل مى توانــد روزنه اى را براى دســتيابى به 
سياســت هاى پرســود ايجــاد كنــد، در حالى كــه مــردم 
 در وضعيتى پريشــان و بى ثبات به ســر مى برنــد. ترامپ يك 
شوك نورد است. كســى كه قابليت دارد بر شوك ها، سوار شود. 
هر روز يك شوك جديد وجود دارد. اين شوك امروز يك دعوى 
در دادگاه مى تواند باشــد و فردا و پس فردا هم يك مساله ديگر، 
مهم اين است كه اين نمايش ترامپ پايانى ندارد و همواره ادامه 
خواهد يافت. برخى از بحران ها توسط خود ترامپ طراحى  شده و 
برخى ديگر به دليل زياده خواهى و بى كفايتى به او تحميل  شده 
است، اما به  هر حال همه  اين شوك ها و بحران ها، روش هايى براى 
انتقال و جابه جايى ثروت هستند و پيوند ميان انواع سياست هاى 
اقتصادى محسوب مى شوند. ما در اينجا به مسائل گوناگونى اشاره 
مى كنيم. يكى حذف ماليات بر امالك است؛ ماليات ١5 درصدى 
شركت ها، ماليات بر قوانين و آيين نامه ها و تالش براى ثروتمندتر 
ســاختن بخش خصوصى. همچنين مســائل ديگرى همچون 
سياست هاى زيست محيطى، بذل و بخشش صنايع حوزه  نفت و 
گاز، سياست هاى درمانى و يا اقدامات او در زمينه  تامين اجتماعى، 

نورمن استوكول

ترجمه: آزاده شعبانى

افزایش ارزش برنِد ترامپ
هر بار كــه ما كلمــه  »ترامپ« 
را بــه كار مى بريــم ارزش برند 
ترامــپ افزايش پيــدا مى كند. 
بــا رييس جمهــور شــدن او، 
تشــكيالت ترامپ ارزش مادى 
بيشــترى پيدا كــرد، بنابراين 
او هتل هــاى جديــدى افتتاح 
 مى كند و هزينه ها در تفريحگاه 
»مــارا لوگــو« )7( را افزايــش 

مى دهد. 
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گفت وگو با نائومى كالين درباره  كتاب جديدشبــرنــدســازیبــاتــرامــپ



همه و همه بحران هايى هســتند كه ترامپ از آنها براى پيشبرد 
اهداف خود بهره مى برد.

اغلب كلماتى كه در توصيف ترامپ گفته مى شود عبارت است 
از بى كفايتى و نابهنجارى او، اما در زمينه  اقتصادى، اكثريت او را 
فردى باكفايت و اليق مى دانند. ما مى كوشيم كه نمايش ترامپ را 
افشا كنيم و نشان دهيم كه تنها پول براى اثبات لياقت او در زمينه  

اقتصادى كافى نيست.
در این زمینه چه خطری وجود دارد؟

من واقعا در اين زمينه نگران هســتم. با ايــن افرادى كه ترامپ 
پيرامون خود جمع كــرده، در صورت وقوع يك شــوك بزرگ 
خارجى، همچون بحران مالى سال 2٠٠8 و يا حمالت وحشتناك 
در منچستر، چه اقداماتى از سوى آنان صورت خواهد گرفت. افراد 
پيرامون، يعنى كسانى همچون »استيو بنون«، »مايك پانسى« و 
»جف سيزن«، احترام چندانى براى دموكراسى قائل نيستند. آنها 
پيش  از اين اثبات كرده اند به رژيم هاى اقتدارگرا كه از وضعيت 
شوك و بحران بهره مى برند، عالقه  مفرطى دارند و نيز دولت هايى 

كه اصول دموكراسى را در كشور خود نقض مى كنند.
سياست هايى كه دولت ترامپ در پيش  گرفته احتمال وقوع چنين 
بحران هايى را نيز افزايش مى دهد. آنها ضوابط و مقررات بانك ها 
را كنترل نمى كنند و همين مساله مى تواند منجر به بروز بحران 
ديگرى همچون بحران 2٠٠8 شود. همچنين آنها با جهان اسالم 
در ستيز هستند. داعش ممنوعيت سفر به آمريكاى ترامپ را يك 
محدوديت مبارك ناميد؛ چراكه منجر به جلب نيروهاى بيشترى 
توسط آنها مى شود. بنابراين، تصور مى كنم با توجه به اقداماتى 
كه ترامپ انجام مى دهد، احتمال وقوع شوك هاى بزرگترى نيز 
وجود دارد و من همه  اين موارد را در فهرستى تحت عنوان »ليست 
هياهوى سياه« ذكر كرده ام. ترامپ بر استفاده  مجدد از شكنجه 
تاكيد دارد، به مطبوعات حمله مى كند و مواردى از اين قبيل كه 

موجب مى شود ما برخورد صميمانه اى با او نداشته باشيم.
ترامپ، كارناوالى را ايجاد كرده كــه ذهن ها را منحرف  مى كند، 
قوانين گوناگونى را به تصويب مى رساند، حمايت مالى از برخى 
ســازمان را قطع مى كند و يا برخى از آنها را منحل مى ســازد و 
ارتش نيز آزادى عمل دارد. ترامپ به كنترل امور نظامى عالقه اى 
ندارد و اين مساله كامال روشن است، بنابراين ارتش آزادى عمل 
بسيارى دارد كه منجر به افزايش تلفات غيرنظاميان مى شود و 
موارد اين چنينى بسيار زياد اســت. من نمى دانم تا چه حد اين 
اتفاقات طراحى  شده هســتند اما بى گمان همه  اين رويدادها از 
پيش برنامه ريزى  شده نيستند. من تصور نمى كنم كه او تا اين 
حد انسان باهوشى باشد اما فكر مى كنم اينكه جمهوريخواهان 
او را مورد حمله قرار نمى دهند به اين دليل اســت كه اين موج 
حواس پرتى و منحرف كردن اذهان كه ترامپ ايجاد كرده مزاياى 

اقتصادى زيادى را به همراه خود مى آورد. گمان مى كنم هيچ كس 
نمى تواند به اين سوال پاســخ دقيقى دهد كه تا چه حد او يك 
احمق سودمند اســت و تا چه حد از سودمندى حماقت هايش 
بى اطالع است، اما اين نابخردانه است كه براى خود هيچ اعتبارى 

قائل نباشيم.
ترامپ يك شركت اموال و مستغالت از پدرش به ارث برده و به 
خاطر انحرافات زندگى شخصى اش، رفتارهاى خارج از چارچوب 
ازدواج او در دهه  8٠ ميالدى و نيز نقشى كه در شوهاى تلويزيونى 
ايفا مى كرد، تبديل به يك برند معروف شد. رفتارهايى كه ترامپ 
داشته و تيتر يك روزنامه هاى آمريكا شد، براى بسيارى از مردم 
خجالت آور بود اما ترامپ نه تنها متاسف نبود بلكه عاشق چنين 
اعمالى نيز بود. من نمى خواهم بگويم كه او يك نابغه است اما بايد 
براى او اهميت و اعتبار قائل باشم؛ چراكه كارهايى انجام مى دهد 
كه ذهن مردم را از امور ديگر منحرف مى سازد و مى داند چگونه 

در عرصه  عمومى نقش بازى كند.
در این کتاب شما بسیار خوش بینانه به اوضاع می نگرید، 
از جمله نسبت به آنچه در »استندینگ راک« )8( روی 

داد. چه دلیلی پشت این نگاه خوش بینانه وجود دارد؟
من اين خوش شانسى را داشتم تا هنگامى در اين كمپ حضور 
داشته باشم كه اوباما اجازه  لوله گذارى در بستر رودخانه را انكار 
كند، آن روز يك روز شــگفت انگيز براى من بود. مردمى كه در 
كمپ سنگ مقدس حضور داشتند درباره  اقداماتى براى رسيدن 
به صددرصد انرژى تجديدپذير صحبت مى كردند. اين اردوگاه ها 
واقعا يك مدل براى سبك زندگى ديگرى بود و راه جديدى براى 
ارتباط با يكديگر به شمار مى آمد. اين اتفاق درباره  شركت گرايى، 
نظامى گرى و نژادپرســتى بود. اين اتفاق تحليلى درباره  برترى 
سفيدها، تاريخ تفوق سفيدپوستان، استعمارگرايى و شركت گرايى 
بود و اينكه پليــس و نيروهاى نظامى كل ايــن فرايند را پيش 
مى بردند. من تصور مى كنم ما غالبا مسائل را در مقابل يكديگر قرار 
مى دهيم و بسيارى از مباحثى كه عموما از ياد رفته بودند اكنون 
مجددا در مركز بحث قرار دارند، بنابراين تحليل ها و پاسخ هاى 

يكپارچه بسيار هيجان انگيز بود.
یکی از مسائلی که شما هم در این کتاب و هم در کتاب 
»همه چیز تغییر می کند« به آن پرداخته اید، این است 
که چگونه محیط زیست یک مشکل مشترک برای همه 
به شمار می آید، به این دلیل که درباره  سیاره ای است که 
ما در آن زندگی می کنیم. آیا می توان گفت حفظ سیاره، 
روزنه ای است که می توان از طریق آن نسبت به ترامپ 

واکنش نشان داد؟
من در ايــن كتاب اخير اســتدالل كــرده ام كه هيچ روشــى 
براى رويارويــى با بحران اقليمى وجود نــدارد مگر آنكه منطق 
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Brand Bullies
 The Shock Doctrine: The .2

Rise of Disaster Capitalism
 This Changes Everything: .3

Capitalism vs. the Climate
org: يــك جنبــش  .350 .4
بين المللى زيست محيطى است 
كه مى كوشــد رهبران جهان را 
براى پذيرش واقعيت هاى علمى 
درباره  مســائل زيست محيطى 
و اصول عدالت، متقاعد ســازد. 
اين جنبش در پى آن اســت كه 
دنياى بهترى را براى انســان ها 

ايجاد كند.
No Is Not Enough .5

The Apprentice .6: يك برنامه  
تلويزيونى آمريكايى اســت كه 
دربــاره  مهارت هــاى تجارى 
گروه هــاى مختلــف، قضاوت 
مى كند. ايــن برنامــه از ژانويه  
2٠٠4 طى ١5 فصل پخش  شده 
اســت. اين برنامه توسط دونالد 
ترامــپ، رييس جمهــور فعلى 

آمريكا، پخش مى شد.
Mar-a-Lago .7: يك تفريحگاه 
معــروف در آمريكا كه توســط 
دونالد ترامپ خريدارى  شــده 

است.
Standing Rock .8: منطقه اى 
متعلق به سرخپوستان در ايالت 
داكوتاى شمالى كه آنان نسبت 
به ايجاد يك خــط لوله در اين 
منطقه كه منجر به آلوده كردن 
منابع آب اين منطقه مى شــود، 

اعتراض كرده بودند.
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سرمايه دارى كه مبتنى بر رشد نامحدود و تبعيض آميز است را 
به چالش بكشيم. ما بايد اقتصادمان را به  گونه اى مديريت كنيم 
و در مناطقى شاهد رشد اقتصادى باشيم كه در ستيز با حيات در 
زمين نيست. ما بايد اقتصادهاى مراقبتى، مراقبت هاى درمانى، 
آموزش، هنر، رسانه هاى جمعى و تمام صنايعى كه كربن كمترى 
انتشار مى دهند را گسترش دهيم. ما بايد شغل هاى جديدى ايجاد 
و جنبش هاى كارگرى را تقويت كنيم و با فرآيند ايجاد مشاغلى 

كه در ستيز با طبيعت هستند، مقابله كنيم.
شما عضو »مانیفست لیپ« هســتید که یک بیانیه  
کانادایی درباره  محیط زیست و عدالت اجتماعی است و 
به  عنوان ضمیمه در انتهای کتاب آمده است. لطفا درباره  

آن بیشتر توضیح دهید.
اين مانيفست حاصل تالش عده اى از مردم كانادا از بخش هاى 
مختلف اســت كه ديدگاهى درباره  اقتصاد را مطرح كردند. اين 
پروژه را در اواخر انتخابــات فدرال اخير راه انــدازى كرديم كه 
نشــان مى دهد ما در انتظار ارائه  راهكار از سوى سياستمداران 
نايستاده ايم بلكه اين مانيفست جنبشى است كه طرح مورد نظر 
خود را به تصوير كشيده است و به سياستمداران مى گويد كه اگر 
شــما حمايت ما را مى خواهيد بايد بر نظرات و ديدگاه هايمان ، 

صحه بگذاريد.
زمانى ما اين پلتفرم را ارائه كرديم كه در وسط مبارزات انتخاباتى 
قرار داشتيم و هيچ  يك از احزاب برنامه اى نداشتند كه اهداف و 
خواسته هاى ما را تامين كند و بر روى بحران هاى موجود متمركز 
باشد. مسائلى همچون تغييرات اقليمى، نابرابرى، بى عدالتى هاى 
نژادى، نقــض حقوق طبيعى بشــر، حل مشــكالت مربوط به 
مهاجرت و مهاجران؛ بنابراين ما يك روايت جديد را ارائه كرديم 

كه مى كوشد تمام اين مشكالت را با هم پيوند دهد.
اين مانيفســت حيات ويژه  خــود را دارد و مدام در شــهرهاى 
مختلف كانادا در حال بازنويسى، محلى سازى و معرفى يكسرى 
كانديداهاى محلى براى انتخابات شهرى با اين اهداف است. عالقه  
زيادى از سوى مردم كانادا براى انجام پروژه اى مشابه وجود دارد. 
همچنين مردم آمريكا نيز به تدوين چنين مانيفستى تمايل دارند.

اگر شما معتقدید که »نه گفتن کافی نیست«، پس مردم 
بعد از خواندن این کتاب چه  کاری باید انجام دهند؟

نه گفتن كافى نيســت و شــما بايد در اجتماعات گوناگونى كه 
در شهرها برگزار مى شود حضور پيدا كنيد. اگر يك راهپيمايى 
سفيدپوستان در شهر شما وجود دارد بايد بيرون برويد و آنها را 
نفى كنيد و در اعتراض به رفتارها و طرح هاى ترامپ بايد حضور 
داشته باشيد. به  عنوان  مثال در كاليفرنيا؛ جايى كه مردم تحت 
تاثير وضعيت مفتضحانه  طرح مراقبت هاى درمانى ترامپ قرار 
دارند و طرح مراقبت هاى درمانى كنگره كه مبتنى بر پرداخت هاى 

تك تك افراد اســت و از مراقبت هاى بهداشتى عمومى خبرى 
نيست.

بنابراين به سوى محيط هاى عمومى حركت كنيد و زمان خود را 
به روياپردازى هاى تان اختصاص دهيد. زمان تان را به گفت وگو با 
آدم هاى جديد اختصاص دهيد و ببينيد كه آيا اين امكان وجود 

دارد كه زمينه هاى مشتركى بين هم پيدا كنيد.

اغلب كلماتى كه در توصيف ترامپ گفته مى شود عبارت 
است از بى كفايتى و نابهنجارى او، اما در زمينه  اقتصادى، 
اكثريت او را فردى باكفايت و اليق مى دانند. ما مى كوشيم 
كه نمايش ترامپ را افشا كنيم و نشان دهيم كه تنها پول 
براى اثبات لياقت او در زمينه  اقتصادى كافى نيست

منبع: 
progressive.org



اين حقيقت كه نائومى كالين پيش بينى كرد كه زور و قدرت منجر 
به روى كار آمدن ترامپ شــده به  هيچ  عنوان بــراى او، هيچ گونه 
جذابيتى ندارد. ١7 ســال پيش يعنى زمانى كه كالين، 3٠ ساله 
بود، اولين كتاب خود را تحت عنوان »بدون لوگو« به چاپ رسانيد 
كه نشان دهنده  خشمى عليه برندسازى زندگى عمومى به  وسيله  
شركت هاى بين المللى بود. آن زمان به تعبير »نيويوركر«، نائومى 
كالين يك چهره  تاثيرگذار و برجسته در چپ آمريكا به شمار مى آمد. 
كالين كتاب »بدون لوگو « )١( را با اين جمله به پايان رساند: »ايده  
احمقانه  من اين است كه هر يك از شماها مى توانيد برند جهانى ويژه  

خود را داشته باشيد!«
اكنون اگر با كالين درباره  اين ايده اش صحبت شــود بى گمان به 
ساده انديشــى پيشــين خود خواهد خنديد. كتاب »بدون لوگو« 
زمانى نوشته شــد كه هنوز شــبكه هاى اجتماعى درباره  ماهيت 
برندسازى هاى شــخصى چيزى ننوشــته بودند. كالين در كتاب 
جديدش يعنى »نه گفتن، كافى نيست!« )2( به اين نكته اشاره كرد كه 
ترامپ پديده  جديدى است كه تجسم اولين رييس جمهورى است 
كه به  مثابه  يك برند درآمده و اولين تمرين براى ايجاد يك برند را 
به  واسطه  برج هايش انجام و دســتور داد كه بر روى برج هايش، نام 

ترامپ را حك كنند.
كالين يك نيروى قدرتمند را پشــت پيروزى ترامپ در انتخابات 
چهل و پنجم رياســت جمهورى، تاثيرگذار مى دانــد. او در كتاب 
»دكترين شوك« )3( كه در ســال 2٠٠7 منتشر شد، چنين اظهار 

مى كند كه نظــام ســرمايه دارى نئوليبرال به  عنــوان يك نظام 
ايدئولوژيك و به همــراه بازار آزاد و نيز در پيونــد با اصول ميلتون 
فريدمن، بر روى اعتماد اجتماعى جامعه تاثيرات ويرانگرى داشت 
و البته براى يك درصد از جامعه بسيار سودمند و به ضرر ٩٩ درصد 
جامعه بود و اين جمعيت ٩٩ درصدى تنهــا در زمان بحران هايى 
همچون فجايع زيســت محيطى، حمالت تروريستى و نيز جنگ، 

مورد حمايت قرار مى گرفتند.
اولين بار، نائومى كالين اين تئورى را در سال 2٠٠4 طى يك گزارش 
از بغداد ارائه كرد؛ زمانى كه از نزديك شاهد پيامدهاى خشونت آميز 
دولت بازار توســط نيروهاى بوش زير آوار جنگ و ســقوط صدام 
حسين بود. او همچنين پس از سونامى در سريالنكا كه روستاهاى 
محل ماهيگيرى در خط ســاحلى را زير آب فروبــرد اين تئورى 
را مســتندتر مطرح كرد؛ چراكه اين خطوط ســاحلى به يكسرى 
هتل هاى زنجيره اى فروخته شد و كســب وكارهاى محلى از بين 
رفتند. همچنين كالين بيشترين شاهد مثال براى تئورى اش را در 
طوفان كاترينا در نيواورلئان شاهد بود كه اين فاجعه  زيست محيطى 
براى حفظ و تامين منافع يك عده آدم سودجو و منفعت طلب، نه تنها 

توسط دولت ناديده گرفته شد، بلكه تشديد نيز شد.
طرفداران ميلتون فريدمن اظهار مى كنند كه در شــرايط بحرانى، 
جمعيت هاى آشفته و سردرگم بيش از همه نياز به دولتى دارند كه 
همه  امور را كنترل كند. آنها به خدمات قدرت هاى استثنايى متمايل 
هستند كه  به همه  افراد آنچه را كه بايد عطا كنند، وعده مى دهند. 

تيم آدامز

ترجمه: آزاده شعبانى

امروز فردى در اياالت متحده  آمريكا، رييس جمهور است كه بسيارى از ويژگى هايى را دارد كه نائومى 
كالين پيش تر، درباره  آنها هشدار داده بود. كالين مى گويد كه كتاب »نه گفتن كافى نيست« پيش 
از اينكه اوضاع اين چنين وخيم شود، نوشته  شده است. وى در اين كتاب با ايجاد ارتباط ميان مفاهيم 
كتاب هاى قبلى خود مانند »برند« و »شوك«، شخصيت و عملكرد ترامپ را توضيح مى دهد و معتقد 
است ترامپ يك برند جهانى است كه نه تنها واكنش به شوك نيست، بلكه همانند شومنى كه سعى 

دارد توجه مردم را از امور مهم تر منحرف كند، خودش هر روز شوك جديدى ايجاد مى كند.
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خاطره  ديكتاتورى فرانكو به خيابان ها ريختند و دولت را بيرون كرده 
و به دولتى راى دادند كه وعده داده بود نيروهاى خود را از عراق خارج 
كند. او همچنين به مورد رجب طيب اردوغان در تركيه نيز اشاره 
مى كند كه پس از كودتاى ناموفق در سال 2٠١6، درپى دستيابى به 

قدرتى ديكتاتورمابانه بود.
كالين در كتاب خود، با شوك هاى مختلفى اشاره مى كند كه قابل 
 مقايسه با آمريكا هســتند و همچنين بر مقاومت جمعى در مقابل 
چنين بحران هايى اشــاره مى كنــد و مى گويد مــن اميدوارم كه 
هيچ كدام از اين بحران ها در آمريكا روى ندهد اما در مقابل روى دادن 

چنين شوك ها و بحران هايى، مقاومت جمعى بسيار كارساز است.
كالين از پدر و مادرى آمريكايى زاده شده و در تورنتو زندگى مى كند 
و تابعيتى دوگانه دارد. هنگامى كه با او درباره  كتاب جديدش صحبت 
مى كرديم، قصد داشــت كتابش را به  صورت يك مجموعه مقاله و 
مصاحبه ها منتشر كند اما هنگامى  كه به تحليل رياست جمهورى در 
آمريكا پرداخت، فرايند نوشتن كتابش را با شور و حرارت بيشترى 
ادامه داد. كالين براى نوشتن اين كتاب با اســتفاده يك نرم افزار، 
دسترسى خود به شبكه هاى اجتماعى را محدود كرد تا بر روى كار 
تمركز بيشترى پيدا كند. او مى گفت اگر اين كار را نمى كردم همچون 
بسيارى از افراد ديگر ساعت ها وقتم را در توييتر مى گذراندم و به افراد 
مختلف جواب هاى تندوتيز مى دادم. اين گرايش و تمايل به پاسخ ها و 
واكنش هاى توييترى در ميان منتقدان ترامپ يكى از نشانه هاى تاثير 
خود ترامپ است. كالين بخشى از كتابش را به بررسى اين مفهوم 
اختصاص مى دهد كه به  واســطه  توييتر، ترامپ در حال ايجاد يك 
قلمرو سياسى است كه مطابق با تصوير ذهنى اوست و ما بايد ترامپى 
را بكشيم كه در درونمان وجود دارد. كالين مى گويد ترامپ جزيى از 
دامنه  توجه مغشوش ماست. او معتقد است يكى از راه هاى مقاومت 
اين است كه در گفتار و در فهم به داستان هاى پيچيده، باورمند بود و 

ايمان به روايت ها را حفظ كرد.
يكى از سوال هايى كه كالين در كتابش به آن پاسخ نمى دهد اين است 
كه آيا ترامپ به اين مســاله واقف است كه از تاكتيك هاى دكترين 
شوك بهره مى گيرد؟ آيا ترامپ صرفا يك عوام فريب همچون پوتين 
و اردوغان است يا فقط يك احمق اســت كه سود و منفعت زيادى 
را براى كســانى كه پيرامونش را گرفته اند فراهم مى آورد. كالين 

آنها همچنين توانستند به  واسطه  شبكه هاى اجتماعى و شبكه هاى 
خبرى 24 ســاعته، ســناريوهاى ذهنى خود را براى مخاطبان به 
باور تبديل كنند. به اعتقاد كالين، حــزب جمهوريخواه در آمريكا 
همان گونه كه كشــاورزان براى رهايى از خشكســالى طلب باران 

مى كنند، براى بحران دعا مى كند.
در سال 2٠٠8، يعنى يك سال بعد از انتشار »دكترين شوك«، نائومى 
كالين، اظهار كرد كه سقوط مالى در واقع مجازاتى براى اين فلسفه  
منفعت طلبانه است. اين رويه اى كه نخبگان و سران وال استريت به 
 واسطه  آن روزبه روز بر ثروت خويش افزوده اند، اكنون در معرض ديد 
و نظارت همگان قرار گرفته است. به نظر مى رسد شكاف هاى برجسته  
نظام، آسيب پذيرى امتيازنامه ها، همراه با تروريسم و بحران جهانى 
مهاجرت و پناهندگى، روزبه روز مردم را نااميدتر و نگران تر مى سازد. 
آنها مشتاقانه در پى يافتن كسى هســتند كه بتواند براى خروج از 
چنين بن بستى يك راه حل ارائه كند، كسى كه بتواند دوباره روياى 
دستيابى به يك آمريكاى بزرگ و قدرتمند را محقق سازد. نائومى 
كالين در كتاب جديد خود هم مساله  روى كار آمدن ترامپ را مورد 
بررسى قرار مى دهد و هم اينكه چگونه نيروهاى ليبرال و پيشرو با 
واقعيت هاى موجود كه منجر به بى قرارى و اضطراب در جامعه شده 

است، مواجه مى شوند.
در گفت وگويى كه در خانه  نائومى كالين در تورنتو با او داشتيم، او 
معتقد بود ابتكار ترامپ در اين است كه دكترين شوك را اخذ كرده 
است و آن را به شكل يك ابرقدرت شخصى به كار مى گيرد. كالين 
مى گفت كه ترامپ، وضعيت را به شــكل واكنشى در مقابل بحران 
حفظ كرده است. به نظر نمى رسد كه او در پى خارج شدن از شوك 
باشد بلكه او خود يك شوك به  حساب مى آيد و هر ١٠ دقيقه يك بار 

يك شوك جديد ايجاد مى كند.
وى كتاب جديدش را بسيار ســريع تر از حالت عادى نوشت به اين 
دليل كه او از تاثير سفرهاى ترامپ به ايالت هاى مختلف در آمريكا 
مى ترسيد كه مبادا منجر به سست شدن مقاومت مردم براى ارائه  
يك بديل شود. كالين به نمونه  اسپانيا در سال 2٠٠4 اشاره مى كند، 
هنگامى كه بعد از بمبگذارى قطار در مادريد، نخســت وزير اسپانيا 
پشت تريبون آمد و اعالم وضعيت فوق العاده كرد و خواهان يكسرى 
قدرت هاى ويژه براى حل بحران شــد. اما مردم اسپانيا با يادآورى 

»نه« گفتن کافی نیست 
)مقاومت در برابر شوك هاى 

جديد و به دست آوردن جهانى 
كه مى خواهيم(
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مى گويد: »ترامپ يك شومن اســت كه به خوبى مى داند چگونه 
توجه مردم را منحرف كند«. اين مشخصه  داستان تجارت ترامپ نيز 
است. او به خوبى مى داند كه مى تواند توجه سرمايه گذاران، بانكى ها 
و مشتريانش را از زيروبم هاى نادرست تجارتش منحرف و گمراه كند 
و آنها را در چنين نمايشى به بازى گيرد. اين هسته  اصلى شخصيت 
ترامپ اســت. بدون ترديد ترامپ يك احمق است اما اين مساله را 
نمى توان ناديده گرفت كه او بسيار خوب حماقت مى كند. عالوه بر 
اين، ترامپ احتماال آگاهانه، پيرامون خود را از افرادى پركرده كه از 
بحران ها منتفع مى شوند. كسانى كه ميلياردها دالر از بحران هاى 
آمريكا منتفع شده اند. كسانى همچون »ويلبور راس« كه معروف 
به پادشاه ورشكستگى و اكنون وزير بازرگانى دولت ترامپ است و يا 
بسيارى از افراد ديگر كه از طريق »گلدمن ساكس« و جاهايى ديگر 
استخدام  شده اند )نائومى كالين با خنده مى گويد بسيارى از مسائلى 
كه درباره  مديرعامل »اگزون موبيل« كه االن وزير امور خارجه ترامپ 
است، وجود دارد به  اندازه  كافى يك رسوايى بزرگ به  حساب مى آيد 
اما در حال حاضر آنقدر مشكالت و مســائل بزرگتر وجود دارد كه 

چنين مساله اى بسيار پيش پاافتاده به نظر مى رسد.(
كتاب نائومى كالين با نقل قول هاى مختلفى از هر نويســنده  چپ 
مطرحى كه شما مى شناسيد زينت يافته است. »نوام چامسكى« 
درباره  اين كتاب مى گويــد: »ضرورى، به  موقع و واجب اســت.« 
»يانيس واروفاكيس« )4( مى گويد: »اين كتاب راهنمايى براى رهايى 
است به  وسيله  تنها ســالحى كه ما در برابر مردم ستيزى ها داريم 
يعنى، نافرمانى ســازنده.« »مايكل استايپ« )5( نيز مى گويد: »چه 
كسى بهتر از نائومى كالين است كه جنون را براى ما معنا و به ما كمك 

كند كه راه آن را پيدا كنيم؟«
اما آيا نائومى كالين مى داند كه تنها براى كسانى موعظه مى كند كه 
تغيير عقيده داده اند و اين به  تدريج مى تواند شكاف دوقطبى موجود 
در جامعه را تشديد كند؟ كالين اميدوار است كه چنين مساله اى 
روى ندهد و به بخش هايى از كتابش اشاره مى كند كه در آن هيالرى 
كلينتون و اوباما و حتى برنى سندرز را نقد مى كند كه در ايجاد يك 
ارتباط موثر با زندگى افراد مطرود و اقليت موفق نبوده اند. نگرانى 
عمده  كالين درباره  ليبرال هاى چپ است كه توجه عمده  خود را بر 
روى روش هايى گذاشته اند كه انتخابات آمريكا را با شكست مواجه 
كنند و نيز درگير تئورى هاى توطئه  روسى هستند و از دسيسه هايى 
كه در مقابل ديدگان آنها در حال وقوع است، غفلت كرده اند؛ خطراتى 

همچون دزدساالرى و وعده هاى تحقق نيافته به طبقه  كارگر.
 كالين مى گويد، من نمى گويم كه روســيه اهميتــى ندارد، بلكه 
مى گويم نيروهاى رسانه اى ترامپ به خوبى عليه روسيه تجهيز شده 
و رسانه هاى ليبرال به خوبى اين مساله را به  وسيله  اخبار دروغين، 
دنبال مى كنند. درحالى كه همه  ما مدام در حال كليك كردن بر روى 
اخبار هستيم و چشم به نمايش بى پايان ترامپ دوخته ايم )دست 

دادن به مكرون و ترزا مى(. او در حال اتخاذ سياســت هايى اســت 
كه منجر به افزايش درآمد و ثروت طبقات باالى جامعه مى شود و 
سوال هاى ديگر چندان بلند و رسا پرسيد نمى شود كه آيا خدمات 
تامين اجتماعى شما در امان اســت؟ آيا مراقبت هاى درمانى شما 
تامين مى شود؟ آيا ميزان دستمزدهاى شما پايين آمده است؟ ترامپ 

از اينكه تمركز مردم را از اقتصاد دور كند، سود مى برد.
كالين مى گويد جاى تعجــب ندارد كه در زمانــه  ركود اقتصادى 
مهاجرت هاى گسترده، ناسيوناليسم مجددا تبديل به يك نيروى 
قدرتمند در انتخابات هاى پى درپى در غرب شــده اســت. كالين 
همچنين بر اين مساله تاكيد مى كند تنها چيزى كه قابليت رقابت 
با ناسيوناليسم سفيد و بيگانه هراسى دارد ايجاد عدالتى مبتنى بر 
پوپوليسم اقتصادى در طيف چپ است. او درباره  كمپين انتخاباتى 
هيالرى كلينتون مى گويد هنگامى كه يــك كانديداى بازار آزاد را 
در مقابل پوپوليســم قالبى علم مى كنيد، منجر به تشديد فاجعه 
مى شود. آيا انتخاب مكرون در فرانسه اثبات نمى كند كه اعتدالگرايى 
پراگماتيك يك نيروى قابل  قبول به شــمار مى آيد اگر كانديداى 

مناسبى در اين طيف مطرح شود؟
كالين از ظهور يك كانديداى چپگرا كه بتواند در ميان جوانان شور 
و هيجان ايجاد كند، استقبال مى كند. او به سوسياليسم سندرز، ژان 
لوك مالنشون و جرمى كوربين به  عنوان نمونه اشاره مى كند اما آيا 
آنها به  جاى آينده، بيشتر رو به گذشته نيستند؟ من فكر نمى كنم 
هيچ كدام از اين افراد متوجه اين مساله باشند اما بايد اين نكته را هم 
مدنظر داشته باشيم كه مالنشون توانست يك تجمع 7٠ هزارنفرى را 
ايجاد كند. همچنين به موجى كه كوربين به راه انداخته توجه كنيم 
به ويژه اين نكته را هم مدنظر داشته باشيم كه او شخصيتى در تضاد 
با سياستمداران كاريزماتيك دارد )هنگامى  كه انتخابات انگلستان 
به پايان رسيد كالين در ايميل نوشت كه انتخابات انگلستان نشان 
داد كه قدرت يك رهبرى مقتدرانه و همراه با ايده قوى تر از مجموعه  
ترس و رعبى اســت كه در ميان مردم ايجاد شــده است. ترزا مى 
مى كوشيد با استفاده از ترس و شوك ها، اين باور را براى مردم ايجاد 
كند كه براى مبارزه با ترور، بايد دولت وارد عمل بشود و ممكن است 
حتى حقوق فردى و خصوصى شان را نقض كند. پيام مثبت كوربين 
ايجاد تلقى هاى مثبت و اميدوارانه بود و گزينه هاى بهترى را پيش 

روى مردم گشود.(
بدين معنا، كالين باور زيــادى به اين چرخه  طبيعــى نااميدى و 
بدگمانى و اميدوارى داشته و اعتقاد دارد كه اين نسل جديد، ترس 
كمترى نسبت به سياست هاى انتخاباتى در قياس با هم  نسالن او 
دارد. او نوع ديگرى از اين چرخه  نسلى را مشاهده كرده است. او به 
داليل گوناگون با اعتراض زاده شده و سومين نسل از خانواده  كالين 

است كه نسل مقاومت هستند.
شروع اعتراض در خانواده  كالين با پدربزرگ و مادربزرگش يعنى 

پی نوشت: 
 No logo:Taking Aim at the .١

Brand Bullies
 The Shock Doctrine: The .2

Rise of Disaster Capitalism
 This Changes Everything: .3

Capitalism vs. the Climate
org: يــك جنبــش  .350 .4
بين المللى زيست محيطى است 
كه مى كوشــد رهبران جهان را 
براى پذيرش واقعيت هاى علمى 
درباره  مســائل زيست محيطى 
و اصول عدالت، متقاعد ســازد. 
اين جنبش در پى آن اســت كه 
دنياى بهترى را براى انســان ها 

ايجاد كند.
No Is Not Enough .5

The Apprentice .6: يك برنامه  
تلويزيونى آمريكايى اســت كه 
دربــاره  مهارت هــاى تجارى 
گروه هــاى مختلــف، قضاوت 
مى كند. ايــن برنامــه از ژانويه  
2٠٠4 طى ١5 فصل پخش  شده 
اســت. اين برنامه توسط دونالد 
ترامــپ، رييس جمهــور فعلى 

آمريكا، پخش مى شد.
Mar-a-Lago .7: يك تفريحگاه 
معــروف در آمريكا كه توســط 
دونالد ترامپ خريدارى  شــده 

است.
Standing Rock .8: منطقه اى 

No Logo .١
 No is not enough.2

The shock doctrine .3
Yanis Varoufakis.4/ اقتصادان 

و سياستمدار يونانى
Michael Stipe  .5/ خواننــده و 

ترانه سراى اصلى گروه آر.اى.ام

.

كالين، عميقا بر اين باور است كه »نه 
گفتن ديگر كافى نيست!«، تنها نفى و طرد 
وضعيت موجود به نفع مردم نيست و پيروزى 
نئوليبراليسم در اين است كه هميشه بديل ها 
بدتر از وضعيت موجود هستند 
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آنه و فيليپ آغاز شــد كه در دهه  ١٩3٠ و در نيوآرك و نيوجرسى، 
كمونيست بودند. فيليپ، انيميشن ساز والت ديزنى بود. او در طى 
ساخت انيميشن سفيدبرفى و 7 كوتوله يك اعتصاب را در استوديو به 
راه انداخت كه منجر به اخراجش شد، سپس براى كار به يك كارخانه  
كشتى سازى رفت. همچنين او و همسرش به عضويت يك جنبش 
زيست محيطى درآمدند و يك زندگى بى سروصدا را در شهر پاترسون 
نيوجرسى آغاز كردند و به كاشت سبزيجات مى پرداختند و موسيقى 

پيت سجر و وودى گاترى گوش مى دادند.
والدين كالين اين عقب نشينى از زندگى آمريكايى را با مهاجرت به 
كانادا، يك  قدم جلوتر بردند و دليل اين اقدام شان اعتراض به جنگ 
ويتنام بود. پدر كالين به  عنوان متخصص اطفال در يك بيمارستان 
كار مى كرد و مادرش نيز به  عنوان فيلمســاز به ساخت فيلم هاى 
فمينيســتى كمك مى كرد و يك فيلم جنجالى عليه پورنو گرافى 

تهيه كرد.
كالين به خوبى به ياد مى آورد كــه چگونه با آرايش كردن و تاكيد 
بر فرهنگ  عامه، عليه تربيت راديكال خانوادگى اش شوريد و اينكه 
چگونه هميشه متنفر بوده از اينكه او را به راهپيمايى هايى در حمايت 
از صلح مى بردند. او در دوران نوجوانى اش، فمينيسم بودن مادرش 
را رد مى كرد امــا دو رويداد طرز فكر او را عــوض كرد، يكى اينكه 
مادرش در سن 46 ســالى دچار تومور مغزى شد كه به اندام هاى 
تنش صدمه زد. كالين حدود 6 ماه از مــادرش مراقبت مى كرد و 
مقاومت و روحيه  مادرش تاثير زيادى در روحيه  او گذاشت و موجب 
شد كه او يك قدرت و توانايى ويژه را در خود كشف كند. در اولين 
سال تحصيل كالين نيز در دانشگاه تورنتو، يك مرد مسلح ١4 زن را 
به قتل رساند و اعالم كرد كه من از فمينيست ها متنفر هستم. اين 
رويداد هم كالين را به فعاليت هاى سياسى متمايل كرد و موجب شد 
كه خود را يك فمينيست بنامد.» در ميان هم نسالن من اين موضع 
مشترك وجود داشت كه هرگونه ارتباط با سياست هاى انتخاباتى را 
سازش ناپذير مى دانست. من شاهد چنين نگاهى در ميان بسيارى 
از هم نسل هايم بودم«. نائومى كالين هيچ تمايلى ندارد كه كتابش، 
برند يك حزب سياسى شود. او نمى خواهد به  عنوان دست نشانده  
يك حزب و يا جناح شناخته شود. او اميدوار است كه كتابش به  مثابه  

صدايى در ميان صداهاى گوناگون باشــد و به دنبال برگزارى يك 
سرى مراسم ها براى عرضه و معرفى كتاب در سراسر آمريكا است 
كه قطعا مورد استقبال قرار مى گيرد. كالين همچنين مى گويد من 
يك پسر پنج ساله دارم. بنابراين نمى توانم زياد در جاده و در حال 

سفر باشم.
بخشى از كتاب كالين كه تصور مى كند بيشتر از سوى مخاطبان 
مورد استقبال قرار گيرد »مانيفســت جهش« است كه به معناى 
جهش به  سوى تغييرات اقليمى، عدالت نژادى و شغل مناسب است. 
كالين اين جهش را با همسرش كه يك فيلمساز مستند است در كنار 
گروه هاى فعال گوناگونى ايجاد كرده است؛ گروه هايى همچون سران 
فدراسيون ها و اتحاديه هاى كارگرى، رهبران گروه هاى سبز، رهبران 
فمينيست و سازمان دهندگان برجسته و تئوريسين هايى از سراسر 
كانادا و فراتر از آنجا كه بر روى حقوق مهاجران، تكنولوژى هاى آزاد، 

عدالت غذايى، مسكن، ايمان و اموراتى از اين قبيل تاكيد دارند.
اين انديشه ها، پيش زمينه  كتاب جديد كالين تحت عنوان »همه چيز 
تغيير مى كند« است كه بر اين مســاله تاكيد دارد كه بايد يكسرى 
سياست هاى جديد پيرامون انقالب هاى فناورى سبز صورت گيرد و 
استفاده از سوخت هاى فسيلى را كامال رد كند. كالين اميدوار است 
كه پيغام پويش گرايانه اش به  اندازه  نگاه ساختارشكنانه اش نسبت 
به ترامپ مورد توجه قرار گيــرد. او مى گويد هنگامى كه من كتاب 
دكترين شوك را نوشتم، كوشيدم كه نشان دهم چگونه بحران ها 
براى كسب منافع مورد سوءاســتفاده قرار مى گيرند و بعدها طى 
جنبش ها و تظاهراتى كه در پرتغال، اسپانيا و ايتاليا روى داد، شاهد 
آن بوديم كه همه شعار مى دهند: »ما براى بحران هايى كه شما به 

وجود مى آوريد، هزينه اى پرداخت نمى كنيم!«
كالين همان گونه كه از عنوان كتابش مشخص است، عميقا بر 
اين باور است كه »نه گفتن ديگر كافى نيست!«، تنها نفى و طرد 
وضعيت موجود به نفع مردم نيست. پيروزى نئوليبراليسم در اين 
است كه هميشه بديل ها بدتر از وضعيت موجود هستند. براى 
ايجاد دگرگونى بايد خيره سرى و سرزندگى را تجربه و يك تصوير 
يوتوپيايى را ترسيم كنيم. اگر ما هيچ كارى نكنيم، گمان نمى كنم 

شانسى در مقابل آنها داشته باشيم.
منبع: 

گاردين
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آيا تغييرات زيست محيطى مى تواند سرمايه دارى را بهبود بخشــد؟ نائومى كالين روزنامه نگار 
مترقى و روشنگر كانادايى در جديدترين كتاب خود با بيان تضاد ميان نظام سودمحور بازار آزاد 
سرمايه دارى و محيط زيست و طبيعت تالش دارد نشان دهد تنها راه رهايى سياره ما از گرمايش 
جهانى و بحران هاى زيست محيطى، تغيير در مناسبات اقتصادى و اجتماعى موجود در كليت نظام 
است. او در كتاب خود روش هايى را ذكر مى كند كه با اجراى آن تغييرات اقليمى مى تواند تبديل 

به يك نيروى تسريع كننده براى ايجاد تغييرات مثبت شود. 

اليزابت كولبرت

ترجمه: آزاده شعبانى

يك گروه از دانشمندان در سراسر جهان، پاييز هر سال اعالم مى كنند 
كه مردم جهان طى يك سال گذشته، چه مقدار دى اكسيدكربن وارد 
جو زمين كرده اند؟ پاييز امسال، اخبار چندان خوبى در اين زمينه به 
گوش نرسيد و تقريبا هيچگاه اوضاع به وخامت امسال نبوده است. تنها 
زمانى كه اين گروه از دانشمندان، خبر كاهش نشر گازهاى گلخانه اى 
را گزارش كردند، سال 2٠٠٩ بود؛ هنگامى  كه اقتصاد جهانى در آستانه  
 فروپاشى قرار داشت. ســال بعد از آن، انتشــار گازهاى گلخانه اى تا 

6 درصد افزايش يافت.
بر اساس آخرين گزارش اين گروه، در ســال 2٠١3، انتشار گازهاى 

گلخانــه اى 3. 2 درصد افزايــش يافت. از جمله كشــورهايى كه در 
افزايش انتشــار گازهاى گلخانه اى ســهم قابل توجهى داشــته اند 
مى توان به اياالت متحده آمريكا اشاره كرد كه باالترين سهم در انتشار 
دى اكسيد كربن داشته و همچنين كشور هندوستان كه كمترين سهم 
را داشته است. »گلن پيترز«، يكى از دانشمندان مركز پژوهش هاى 
زيست محيطى و اقليمى بين المللى واقع در اسلو كه در اين گزارش 
مشاركت داشته چنين اظهار مى كند كه: »وقت چندانى وجود ندارد«. 
او در گفت وگو با نيويورك تايمز گفت: »آنچه امروز مورد نياز است اين 

است كه همه دست در دست هم نهند«!

ــدالاقـتـصـادواقـلـیـم ج
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ــدالاقـتـصـادواقـلـیـم ج
»سرمايه گذارى هاى عظيم جهانى بايد نســبت به تهديد تغييرات 

اقليمى واكنش نشان دهد.«
توزيع عادالنه  زمين هاى كشاورزى، روياى »مارتين لوتركينگ« بود 
كه قرار بود بعد از پروسه  استقالل از ديكتاتورى ها و استعمار صورت 
گيرد و براى مردم فقير، شغل و خانه فراهم آورد. اين اتفاق مى توانست 
شغل و درآمد و آب پاك براى مردم بومى فراهم آورد، مى توانست براى 
شهرهاى كوچك آفريقاى جنوبى روشــنايى و آب تميز فراهم آورد، 
تغييرات اقليمى را بايد به  مثابه  يك فرصت در نظر گرفت كه به ما اين 
امكان را مى دهد تا اشــتباهات خود را اصالح كنيم و پروسه  بى انجام 

آزادسازى را به انجام رسانيم.
كالين در كتابش، تغييرات اقليمى را با يكســرى آمار و ارقام رياضى 
نشــان مى دهد. جهانيان متعهد شــده اند كه اجــازه ندهند ميزان 
گرماى زمين از 2 درجه  سلســيوس )6. 3 درجه فارنهايت( بيشــتر 
شود. اين هدف در موافقتنامه  كپنهاگ، در ســال 2٠٠٩ و در زمان 

رياست جمهورى باراك اوباما، مندرج شده است.
همان طور كه كالين اشــاره مى كند اين هدف، به شدت تحت تاثير 
مسائل سياسى بوده ولى در سطح تئورى قابل دستيابى است؛ چراكه 
اين ميزان از گرمايش زمين، سطح نسبتا قابل قبولى تغييرات اقليمى 
است. البته الزم به ذكر است يك گروه از دانشمندان برجسته  حوزه  
محيط زيست، بر اين باورند كه حتى اين 2 درجه هم مى تواند بر روى 
خشكسالى و وقوع توفان ها تاثيرگذار باشد و جوامع را به چالش بكشد.

چگونه مى توان تعيين كرد كه ميزان گرم شدن زمين، چه مقدار است 
و چه مقدار دى اكسيدكربن به طور كلى وارد اتمسفر مى شود؟ براى 
تعيين اين 2 درجه گرماى زمين ميان دانشمندان توافق صورت گرفت 
كه ميزان انتشار دى اكسيدكربنى كه از ابتداى انقالب صنعتى در قرن 
هجدهم وارد جو شد بايستى در حد يك تريليون تن متريك نگه داشته 
شــود. از اين ميزان كربن، حدود 6٠٠ ميليارد تن در حال حاضر در 
اتمسفر منتشر شده كه اين بدين معناست كه انسان ها بيش از نيمى از 
سهميه  انتشار كربن خود را از بين برده اند. اگر اين روند ادامه يابد، بقيه  
اين ميزان كربن نيز طى 25 سال آينده خواهد سوخت؛ بنابراين آنچه 
براى حفظ اين ميزان 2 درصد گرمايش زمين ضرورى است اين است 
كه روند فعلى توليد كربن وارونه شود و بايد چنين اقدامى به سرعت 

صورت گيرد.
يك راه حل ساده براى كاهش انتشــار ميزان گازهاى گلخانه اى اين 
است كه كشورها ميزان انتشار دى اكســيدكربن در هوا را به ميزان 
برابر تقليل دهند. مشكل عمده  اين اســتراتژى در اين است كه آن 
 دسته از كشورهايى كه تاثير چندانى در افزايش گرماى زمين و انتشار 
دى اكسيد كربن نداشــته اند دقيقا به  اندازه  كشورهايى كه بيشترين 
ميزان انتشار دى اكسيدكربن را داشــته اند بايد فعاليت هاى خود را 
كاهش دهند و اين در واقع پاداشــى براى كشــورهاى توسعه يافته 
و مجازاتى براى ســاير كشورهاســت )يكى از داليل ثروتمند بودن 

تغییرات  ساختاری و  اقلیم  
كاليــن مى گويد: »سيســتم 
اقتصادى ما با اكوسيستم ما در 
حال جنگ است.« تنها اميدى 
كه بــراى مقابله بــا گرمايش 
فاجعه آميز زميــن وجود دارد، 
در تغييرات سياسى و اقتصادى 

بنيادى نهفته است. 

مرورى بر كتاب جديد نائومى كالين:
» سرمايه دارى در برابر اقليم: 
همه  چيز تغيير مى كند «

چند روز پس  از آنكه اين گزارش منتشر شد، رهبران جهان در نيويورك 
يكديگر را مالقات كردند تا درباره  چگونگى مقابله با اين آالينده هاى 
كربنى، بحث و گفت وگو كنند. در آن دوره، »بان كى مون«، دبيركل 
سازمان ملل متحد، به  منظور تشــديد اقدامات اقليمى به سران اين 
كشورها ملحق شد و از رهبران كشورهاى مختلف خواست اعالميه هاى 
قاطعانه ترى ارائه كنند. اين بار هم خبرهاى خوبى به گوش نمى رسد و 
پيش  از اين سابقه نداشته كه اوضاع چنين وخيم باشد. »گراسا ماشل«، 
همسر نلسون ماندال، در ســخنرانى پايانى اين نشست گفت: »هيچ 
تناسب منطقى ميان بزرگى اين چالش و واكنش هايى كه در مقابل آن 
صورت گرفته، وجود ندارد«. عدم تناسب ميزان مشكل و راهكار، بسيار 
بيشتر از آنچه است كه تصور مى شود. عمق اين مساله سال  به  سال و 
بعد از اجالس هاى مكرر، مدام بيشتر مى شود و سواالت زيادى را درباره  
آينده پيش روى ما مى نهد؛ اما به  راستى دليل شكست هاى جمعى ما در 
مقابل مسائل زيست محيطى چيست؟ چرا به  جاى حل اين مشكالت به 

نظر مى رسد كه همه مى كوشند اوضاع را بدتر از قبل كنند؟
اين سواالت نقشــى محورى را در كتاب جديد نائومى كالين، يعنى 
»ســرمايه دارى در برابر اقليم: همه  چيز تغيير مى كند« ايفا مى كند. 
كالين مى كوشــد در اين كتاب به اين ســوال بنيادى پاسخ دهد كه 
»اشتباه ما چيست؟«، پاســخ او برخالف روايتى است كه گروه هاى 
زيست محيطى كشورهاى بزرگ جهان به ما مى گويد. اين گروه هاى 
زيست محيطى بر اين باورند تغييرات اقليمى مساله اى است كه مى تواند 
بدون ايجاد اختالل در وضع موجود، حل شــود. اين تغييرات نيازمند 
ايجاد يكسرى تغييرات سياسى هوشــمندانه است كه منجر به ايجاد 
فرصت هاى شغلى زيادى خواهد شــد، اقتصاد هم به رشد خود ادامه 
خواهد داد و هم از لحاظ زيســت محيطى و هم مالى وضعيت بهترى 
خواهد يافت. با توجه به شــرحى كه داده شد، قرار گرفتن و ماندن در 
 اين مسير پيشــرفت، تحت حمايت اقليتى است كه توسط تى پارتى  
)Tea Party( و انكاركنندگان تغييرات اقليمى حمايت مى شــوند 
و تحت حمايت مالــى »برادران كاچ« هســتند. »جيمــى كارتر«، 
رييس جمهور سابق آمريكا، اين نوع نگاه را در يك سخنرانى در »آسپن« 
براى مخاطبانش چنين بيان كرد: »در حال حاضر، بزرگترين مشكل 

ما، وجود ديوانگانى است كه حتى اعتقادى به گرماى جهان ندارند.«
»كالين« در اين زمينه با »كارتر« موافق است. او نيز چنين طرز فكرى 
را بخش بزرگى از مشكل مى داند. تغييرات اقليمى نمى تواند با توجه 
به وضعيت موجود، حل شود؛ چراكه اين تغييرات زيست محيطى خود 
محصول وضعيت موجود هستند. كالين مى گويد: »سيستم اقتصادى 
ما با اكوسيستم ما در حال جنگ است.« تنها اميدى كه براى مقابله با 
گرمايش فاجعه آميز زمين وجود دارد، در تغييرات سياسى و اقتصادى 
بنيادى نهفته اســت. به اعتقاد كالين، اين تنها خبر خوبى است كه 
وجود دارد. افزايش ميزان دى اكسيدكربن در اتمسفر، نشان دهنده  
يك فرصت عظيم براى »تغيير همه چيز« اســت. كالين مى نويسد: 
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كشورهاى غربى اين است كه زودتر از ساير كشــورها به استفاده از 
سوخت هاى فسيلى پرداختند(. يك رويكرد عادالنه تر نسبت به اين 
مساله اين است كه ما شروع به اتخاذ تصميماتى درباره  ميزان انتشار 
دى اكسيدكربن توسط كشورهاى اروپايى و همچنين آمريكا كنيم كه 
بيشتر ميزان انتشار آالينده ها را داشته اند. با توجه به آنچه در جلسات 
مربوط به سياســت هاى اقليمى مطرح مى شود، اگر قرار باشد ميزان 
گرمايش زمين به  اندازه  2 درجه كاهش يابد، كشــورهاى اروپايى و 
آمريكا بايستى طى دهه هاى آينده  ميزان انتشار گازهاى گلخانه اى را 

تا بيش از 8٠ درصد كاهش دهند.
ما گرفتار يك مخمصه  وحشتناك شده ايم. حتى گرمايش زمين در 
حد همين 2 درجه نيز مى تواند منجر به توفان و خشكسالى هايى شود 
كه جامعه  شــهرى را دچار چالش هاى حادى خواهد كرد. اجتناب از 
گرمايش بيش  از حد كره  زمين و خطراتى كه به  تبع آن روى خواهد 
داد نيازمند تالش كسانى است كه بيشترين مزايا را از سوختن مواد 

فسيلى به دست آورده اند.
اين وضعيت بر نظرات كالين صحه مى گذارد كه اين وضع را بســيار 
اضطرارى خوانده بود و از شكاف ميان سخنرانى هاى دلچسب فعاالن 
زيست محيطى »Big Green« و عمق فجايع زيست محيطى، سخن 
مى گفت. آيا مى توان گفت مهمترين عاملى كه اجازه  تغيير سياست هاى 
اين حوزه را به ما نمى دهد، وجود يك عده ديوانه  خودخواه اســت؟! 
كالين بى توجهى ما را نسبت به يك مساله  ساختارى عميق تر نشان 
مى دهد. اقتصاد ما بر روى وعده  رشد بى پايان بنيان نهاده شده اما رشد 
بى پايان اقتصادى با كاهش انتشار ميزان گازهاى گلخانه اى ناسازگار 
است؛ در شرايطى كاهش ميزان انتشــار گازهاى گلخانه اى، اقتصاد 
جهانى را رو به سوى سقوط سوق مى دهد. به اعتقاد كالين، آنچه مورد 
نياز است، كاهش رشد مديريت  شده است. در چنين شرايطى بايد مردم 
مصرف خود را كاهش دهند، سود شركت ها كاهش يابد و يا به نزديك 
صفر برســد و دولت ها بايد اقدام به تدوين يكسرى برنامه ريزى هاى 
بلندمدت كنند كه البته اين وضعيت به مثابه  نفرينى براى حاميان بازار 

آزاد به شمار مى آيد.
كالين مى گويد »اينكه بزرگترين حاميان محيط زيســت معتقدند 
نيازى به ايجاد تغييرات سامانمند براى حل مشكالت زيست محيطى 
نيســت، آنها را افرادى متقلب نشــان مى دهد؛ همچون كسانى كه 
اساسا منكر گرمايش زمين هستند و با چنين اظهاراتى مايه  رسوايى 
خود شده اند. كسانى كه بايســتى ميزان انتشار گازهاى گلخانه اى را 
كاهش دهند، همان كسانى هستند كه اساسا گرمايش زمين را انكار 
مى كنند و اين مساله حاكى از آن است كه سرنوشت شومى در انتظار 
سرمايه دارى است و اين همان حقيقت تلخى است كه من مى كوشم 
بازگو كنم. من تصور مى كنم ايدئولوگ هاى متعهدى كه خبر فروپاشى 
نظام ســرمايه دارى را مى دهند، اهميت تغييرات اقليمى را بيشــتر 
از كســانى درك كرده اند كه در مراكز سياسى منجر به گرم تر شدن 

كره  زمين شده اند؛ كســانى كه هنوز بر اين باورند كه پاسخ به چنين 
مشكلى بايد تدريجى باشد و نيازى به تغيير وضعيت اقتصادى كنونى 
نيست.« كالين حتى در يك اظهارنظر راديكال تر مى گويد: »جنبش 
زيست محيطى خود به يكى از ســتون هاى صنعت سوخت فسيلى 
تبديل  شده است.« اســتدالل كالين براى اين فرضيه اين است كه 
چندين گروه زيست محيطى بزرگ، كمك هاى مالى كالنى از سوى 
شركت هاى سوخت فسيلى دريافت كرده اند. همچنين بعضى از اعضاى 
بنيادهاى وابسته به آنها، همچون »Nature Conservancy«، در 
سطح هيات مديره  شركت هاى حوزه  سوخت فسيلى، فعاليت مى كنند.

كالين عقيده دارد، واقعيت دردناكى كه پشــت شكست مفتضحانه  
جنبش هاى زيســت محيطى وجود دارد اين اســت كه بايد با منافع 
اقتصادى كه در انتشــار گازهاى گلخانه اى وجود دارد، مبارزه شود 
اما بخش اعظم اعضاى اين جنبش ها نه تنهــا با اين منافع اقتصادى 
نمى ستيزند بلكه در آنها ادغام نيز شده اند. به اعتقاد كالين، آنچه حائز 
اهميت است اين است كه اوال اعضاى اين گروه هاى زيست محيطى از 
همكارى با شركت هاى آلوده كننده  محيط زيست خوددارى كنند و 
ثانيا اينكه بايد سياست هاى دريافت كمك هاى مالى از اين شركت ها 
شفاف و روشن باشد؛ اما او در صفحه  بعد كتابش اظهار مى كند هيچ 
راهى وجود ندارد كه سازمان هاى زيست محيطى از اقتصادهاى متكى 
به ســوخت هاى فســيلى، جدا بمانند. حتى اگر كمك هاى مالى به 
صورت مستقيم از شــركت هاى آلوده كننده، دريافت نشده باشد، به 
طور غيرمستقيم از افراد و يا گروه هايى دريافت مى شود كه در صنايع 
آلوده كننده  محيط زيست، ســرمايه گذارى مى كنند. كالين اظهار 
مى كند كه هيچ تمايز اخالقى ميان اين دو حالت وجود ندارد و در هر 
دو صورت، دست طرفين ناپاك است. او مى گويد حتى خود من هم از 

اين قضيه مستثنا نيستم.
يكى از حاميان فيلمى كه به همراه كتــاب كالين »همه چيز تغيير 
مى كند« در حال ساخت است و توسط همسر كالين، »آوى لوئيس« 
كارگردانى مى شود، بنياد فورد اســت كه خود كالين اشاره مى كند 
ميليون ها دالر ارزش سهام اين بنياد در »شل«، »بى.پى« و »استيت 

اويل« است.
تحليل كالين درباره  وخامت اوضاع، ماهيت ساختارى مساله، همدستى 
و همكارى مستقيم و غيرمستقيم گروه هاى زيست محيطى، اين نوع 
نگاه را منعكس مى كند كه كتاب »همه چيز تغيير مى كند« يك كتاب 
بدبينانه است، اما واقعا اينطور نيســت و يا حداقل اينكه با اين هدف 
نوشته  نشده است. همچنين عميقا خوش بينانه است؛ گرچه به شكل 
دلهره آورى بيان شده است. كالين معتقد است نه تنها رويه  جارى انتشار 
گازهاى گلخانه اى مى تواند تغيير كند بلكه همچنين تمام مشكالت 
ديگرى كه در حال حاضر در جامعه  ما وجود دارد همچون نابرابرى، 
بيكارى، فقدان دسترسى بخش زيادى از مردم جهان به برق و آب پاك 
و يا مراقبت هاى درمانى نيز قابل اصالح است. او مى نويسد: »تغييرات 

آخرین فرصت تغییر 
)سرمايه دارى در تقابل با 

شرايط اقليمى(
نويسنده: نائومى كالين
مترجمان :مجيد امينى

نشر: الهيتا
قيمت: 6٠٠٠٠ تومان

تعداد صفحات: 754 صفحه
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اقليمى اگر به مثابه  يك  فوريت جدى سياره تلقى شود، مى تواند تبديل 
به يك نيروى محرك براى بشريت شــود كه نه تنها ما را از تغييرات 
اقليمى، نجات مى دهد بلكه همچنين در زمينه هاى ديگر نيز مى تواند 

منجر به اتخاذ راهكارهاى ايمن تر و عادالنه ترى شود.«
كالين در ابتداى كتاب توضيح مى دهد كه چگونه به چنين نتايجى 
دست  يافته است. اين قضيه به چند سال قبل برمى گردد؛ زمانى كه او 
در ژنو، ناهار را با »آنجليكا ناوارو ليانوس«، نماينده  بوليوى در سازمان 
تجارت جهانى صرف مى كرد. ناوارو ليانوس به كالين توضيح داده 
بود كه او تغييرات اقليمى را به  مثابه  يك تهديد عظيم براى كشورش 
مى نگرد؛ چراكه عالوه بر مسائل ديگر، بوليوى وابسته به آب حاصل از 
منابع منجمد است. بوليوى هيچ تاثيرى در انتشار گازهاى گلخانه اى 
نداشته و در جايگاهى اســت كه مى تواند به  عنوان يك طلبكار در 
حوزه  مســائل اقليمى خود را معرفى كند و از كشورهاى بدهكار در 
اين زمينه تقاضاى پول و فناورى به  عنوان غرامت داشته باشد. كالين 
مى گويد تا زمانى كه اين قضيه را نشنيده بودم، چندان پيگير مساله  
گرمايش زمين نبودم. او مى گويد جزييات در اين زمينه به  شدت براى 
من گيج كننده بود و مدام گزارش هاى خبرى را پيگيرى مى كردم. 
او همچنين براى دريافت اطالعات درباره  اين وضعيت، ســفرهاى 

متعددى انجام داد.
آن بخش از صحبت هــاى ناوارو ليانوس كه مــورد توجه كالين قرار 
گرفت، نه بخش تهديدآميز آن بلكه بخش اميدواركننده  اين صحبت ها 
بود. كالين به اين نتيجه رســيد كه تغييرات اقليمــى براى مقابله با 
سياســت هاى معاصر مورد نياز است؛ سياســت هايى كه به تعبير او 
منجر به بروز شوك براى مردم جهان شده است. اين وقايع مى تواند 
يك جنبش مردمى جهانى را به راه بيندازد كه خواهان معكوس كردن 
رويه اى هستند كه همراه با معافيت هاى مالياتى، خصوصى سازى و 

مقررات زدايى و قانون گريزى هاى گوناگونى بوده است.
كاليــن در كتابش چنين مى نويســد: »من همــه  روش هايى را 
ذكر كرده ام كه تغييرات اقليمى مى توانــد تبديل به يك نيروى 
تسريع كننده براى ايجاد تغييرات مثبت شــود. به  عنوان  مثال، 
اينكه چگونه تغييرات اقليمى به  عنوان يك مساله  جديد مى تواند 
منجر به بازسازى و احياى اقتصادهاى محلى و يا منجر به اصالح 
دموكراسى هايى شود كه تحت تاثير شركت هاى فاسد هستند، يا 
اينكه چگونه مى تواند مضرات معامالت حوزه  تجارت آزاد را مسدود 
كند و به اصول قديمى بازگشت داشته باشد، يا مى تواند منجر به 
سرمايه گذارى در حوزه  زيرساخت هاى عمومى فرسوده همچون 
حمل ونقل عمومى و مسكن ارزان قيمت شود، يا مى تواند منجر به 
برگرداندن مالكيت خدمات عمومى همچون آب و انرژى به مردم 
شود، يا بازسازى سيستم كشــاورزى بيمار به وضعيتى سالم تر و 
بهتر، يا باز كردن مرزها بر روى مهاجرانى كه به دليل تاثير تغييرات 
اقليمى مجبور به مهاجرت شــده اند و در نهايــت احترام به حق 

مالكيت بر زمين بوميان كه اين تغييــرات مى تواند نابرابرى هاى 
عميقى كه ميان كشورهاى مختلف وجود دارد را از بين ببرد.«

در نهايت اينكه چه  كارى براى كاهش دى اكسيدكربن بايد انجام داد 
كه منجر به كاهش فقر و نابرابرى شود؟ در سال ١٩٩8، يعنى يك دهه 
قبل از آنكه كالين به بحث درباره  تغييرات اقليمى عالقه مند شود، يك 
گروه از دانشمندان سوييسى تصميم گرفتند به اين مساله پاسخ دهند. 
برنامه اى كه حاصل رايزنى هاى اين دانشمندان بود به  عنوان »انجمن 
2٠٠٠ وات« شناخته شد. ايده  پشت اين طرح بدين  صورت بود كه 
هركس در اين سياره بايد به  اندازه  2٠٠٠ وات انرژى مصرف كند. اكثر 
ما اساسا درباره  مصرف انرژى فكر نمى كنيم و چيزى در مورد مصرف 
بر اساس وات نيز نداريم، اما همه  شما نياز داريد كه درباره  مصرف بر 
اساس وات اطالعات داشته باشيد. مثال اگر شما آمريكايى هستيد، در 
يك جامعه  ١2 هزار واتى زندگى مى كنيد. اگر هلندى هستيد، در يك 
جامعه  8 هزار واتى زندگى مى كنيد. اگر شما سوييسى هستيد، در يك 
جامعه  5 هزار واتى زندگى مى كنيد و اگر بنگالدشى هستيد در يك 
كشور 3٠٠ واتى زندگى مى كنيد، بنابراين آمريكايى ها براى رسيدن 
به 2 هزار وات بايد مصرف انرژى خود را حدود چهارپنجم كاهش دهند 
و بنگالدشى ها براى رسيدن به حد نرمال مصرف انرژى بايد حدود 7 
برابر بيشتر مصرف كنند. جهت بررســى اين ميزان مصرف نرمال 2 
هزار واتى، 6 خانواده  فرضى سوئدى مورد بررسى قرار گرفتند. حتى 
خانواده هايى كه مصرف انرژى بااليى داشتند، بعد از فروختن ماشين 
 و يا كاهش سفرهاى هوايى بازهم ميزان مصرف انرژى شان بيش از 
2 هزار وات بود. فقط »آليس« كه ساكن خانه  سالمندان بود و تلويزيون 
و كامپيوتر شخصى نداشــت و با قطار به ديدن فرزندانش مى رفت، 

مصرفش در حد 2 هزار وات بود.
كتاب »همه  چيز تغيير مى كند«، بر روى كاهش ميزان انتشار كربن 
متمركز است و بر اين نكته تاكيد دارد كه ما بايد ميزان مصرف خود 
را كاهش دهيم. نويســنده در برخى نقاط خواهــان اخذ ماليات بر 
كربن است. اين پيشنهاد كالين، يك پيشنهاد بسيار خوب محسوب 
مى شود، اما منطق سرمايه دارى را به چالش مى كشد. كالين در ابتداى 
كتاب از مفهوم »عدم رشد مديريت شده« سخن مى گويد كه تحت 
عنوان انقباض اقتصادى شناخته  شده است، اما پرداختن به اين مفهوم 
را رها مى كند و حتى در پايان كتاب به نظر مى رسد كه اين ايده را رد 
مى كند؛ چراكه مى گويد كاهش تاثيرات بشر و يا ردپاى او در طبيعت، 
يك گزينه  ساده و سهل الحصول نيست. كالين به جاى مفهوم »عدم 
رشــد«، مفهوم »احيا« را ارائه مى دهد، اما تالشى براى توضيح اين 
مفهوم مبهم نمى كند. او مى نويسد كه احيا، يك مفهوم فعال است 
و موجب مشاركت كامل در به حداكثر رساندن ميزان خالقيت در 
زندگى انسان ها مى شود. به  راستى چقدر مردم دنيا حاضرند كه سبك 
زندگى خود را عوض كننده  و تا چه اندازه  ايده  دستيابى به يك جامعه  

2 هزار واتى قابل  دستيابى است.

اينكه بزرگترين حاميان محيط زيست معتقدند نيازى به 
ايجاد تغييرات سامانمند براى حل مشكالت زيست محيطى 
نيست، آنها را افرادى متقلب نشان مى دهند؛ همچون 
كسانى كه اساسا منكر گرمايش زمين هستند و با چنين 
اظهاراتى مايه  رسوايى خود شده اند
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امروز اكثر مردم بيشتر وقت خود را در محل كار مى گذرانند. مادامى كه دموكراسى در سازمان كار 
و توليد مادى و فكرى شكل نگيرد، نمى توان عرصه سياسى را دموكراتيك كرد؛ اينكه كاالى توليد 
شده چرا توليد مى شود؟ كجا و به دست چه كسانى توليد مى شود؟ و در نهايت چه ميزان سود 
ايجاد شده و چگونه توزيع مى شود؟ ريچارد ولف در كتاب »دموكراسى در محل كار« با تعريف 
مفهوم »بنگاه هاى خويش فرمايى كارگرى« تالش دارد توضيح دهد دموكراسى در محل كار چه 
شاخص هايى دارد. آنچه در ادامه مى آيد پيشگفتار ترجمه فارسى اين كتاب به قلم مترجمان آن 
است. پيش تر نيز كتاب »اقتصاد را تسخير كنيد؛ به چالش كشيدن نظام سرمايه دارى« كه يك 

گفت وگوى بلند با ريچارد وولف است، توسط همين مترجمان به فارسى منتشر شده بود. 

 مهرداد )خليل( شهابى
مير محمود نبوى

مترجمان كتاب
»دموكراسى  در محل كار« 

»همواره اين سوال مطرح بوده كه چرا در همه جاى دنيا، كارگران و 
كارمندان به شانه  خالى  كردن از كار گرايش دارند؟ كار و زندگى شان 
داراى چه ويژگى هايى اســت كه آنها را به طفره رفتن از كار سوق 
مى دهد؟ از منظرى راديكال، »از خود بيگانگى« شايد مناسب ترين 
پاسخ براى اين سوال باشد. »نظريه از خود بيگانگى سازه اى فكرى 
اســت كه كارل ماركس در چارچــوب آن نشــان مى دهد توليد 
ســرمايه دارانه بر انسان ها، بر وضعيت جســمانى و ذهنى  آنها و بر 
فراشدهايى اجتماعى كه انســان ها جزئى از آن هستند چه تاثير 
ويرانگرى مى گذارد« . بحث ماركس اين است كه »ويرانگرى« ناشى 
از توليد سرمايه دارانه تا حد زيادى ريشــه در اين حقيقت دارد كه 
مشاغل بسيارى از ما هيچ يك از نيازهاى درونى و انسانى مان را برآورده 
نمى كنند. برعكس، كار ما وسيله اى اســت در خدمت ارضاى يك 
خواست بيرونى؛ يعنى كسب درآمد براى بقاى نفس. ماركس مى گويد 
اين واقعيت كه »در غياب هرگونه اجبار فيزيكى يا غيرفيزيكى، از كار 
به  مانند طاعون پرهيز مى شود« ويژگى »بيگانه ساز« كار در جوامع 
سرمايه دارى را كامال آشكار مى كند. شدت ويرانگرى از خود بيگانگى 

از آنجاست كه در چند سطح عمل مى كند: 
 كار: گويى نيروى نامرئى و خارج از كنترل، ما را به انجام »كار«ى 
وا مى دارد كه نه مايه اعتالى ما است و نه براى مان معنادار، از اين رو، 

كارى كه انجام مى دهيم براى مان بيگانه است. 
 چيزهايى كه مى سازيم يا روى آنها كار مى كنيم نيز براى ما اساسا 

عارى از معنا و بنابراين بيگانه است. 
 افراد: از آنجا كه كارى كه انجامش براى ما ناخوشايند است كسان 
ديگرى را بهره مند مى سازد، اين افراد به  سرعت در چشم ما به خصم 

و بيگانه تبديل مى شوند. 
 اســتعدادها و آرمان ها: در پى همه اين روندهــاى روزمره، غالبا 
اســتعدادهاى  ما هدر مى رود ما از آرمان هاى انســانى مان فاصله 

مى گيريم. اين استعدادها و آرمان ها نيز براى ما بيگانه مى شوند. 

»طبق اســتدالل ماركس، بيش از هر چيز، »بيگانگى از همنوع« 
سبب مى شود كه كارگر ســرانجام فقط وقتى احساس آزادى كند 
كه »نيازهاى حياتى اش« مانند خوردن، آشاميدن و زاد و ولد ارضا 
شود. اما در ذات كار مدرن چه عاملى نهفته است كه باعث بيگانگى 

مى شود؟
»يك پاسخ مى تواند تقسيم بسيار پيشرفته كار باشد، يعنى تفكيك 
كار به وظايفى ساده و تكرارى به  عنوان مسئوليت هر كارگر/ كارمند 
و از سوى ديگر، منحصر كردن كارهاى فكرى و نظارتى به شمارى 
اندك. اما، همانطور كه اريش فروم مى گويد، اين تقسيم بندى شديد 
كار »به نوعى به سازماندهى كار مى انجامد كه شخص فرديت خويش 
را از دست مى دهد، چنان كه به چرخ دنده بى ارزشى در ماشين توليد 
تبديل مى شود«. فروم مى گويد: »اين فراشد در نظام سرمايه دارى 
مرتبا روى مى دهد زيرا به كارگر به  چشم زائده اى از دستگاه هاى به 
 كار گرفته شده توسط سرمايه دار نگريسته مى شود و همين كيفيت 
]يعنى زائده دستگاه بودن[ است كه نقش و وظيفه كارگر را تعيين 
مى كند.« فروم )١٩55( همانجا مى گويد: »ويژگى بيگانه ساز و عميقا 
ناراضى كننده كار به دو واكنش منجر مى شود. يكى، تنبلى تمام  عيار 
و ديگرى، خصومتى ريشه دار، گرچه غالبا همراه با ناآگاهى، نسبت به 
كار و هر چيز و هر كس مرتبط با كار.« صرف نامطلوب بودن شرايط 
كار زمينه اى را فراهم مى كند كه در آن »خصومت نسبت به هر چيز 
و هر كس مرتبط با كار« به ســهولت پديدار مى شود. از آنجايى كه 
كارگر »زائده اى از ماشين مى شــود« و وظيفه اش فراگيرى »فقط 
ابتدايى ترين، مالل آورترين و ساده ترين مهارت هاى كارى«است، در 
حالى كه »تحت فرمان سلسله  مراتبى از ماموران بلندپايه و دون پايه 
قرار دارد«، اين احساس ســركش كه نيازهاى انسانى نيروى كار 
بى وقفه بايد تابع درآمدطلبى شركت باشد، به  مرور زمان به خصومت 

و حتى خشونت مى انجامد.«
 با مالحظاتى از اين دســت، بحث هاى بســيارى درباره مالكيت 
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کارگرانخویشفرمابدیلوضعیتکنونی
كارگران، خويش فرمايى كارگران و دموكراسى در محيط كار مطرح 
مى شود. در اينگونه بحث ها، گرايش كلى اين است كه اگر قرار است 
پديده از خود بيگانگى براى هميشه و به  شكلى موفقيت آميز از ميان 
برداشته شــود، اقدام الزم )اما نه ضرورتا كافى( دموكراتيك سازى 
راستين مرجع تصميم گيرى در محيط كار است. از اين نظر، ايده 
»بنگاه هاى خويش فرمايى كارگران« ريچارد ولف )كه وى آن را با 
سازماندهى دموكراتيك جوامع پيرامونى محل كار نيز پيوند مى زند 
و وابستگى متقابل و تصميم سازى هاى مشــترك آنها را ضرورى 
مى داند( گامى در اين راستا است. او، در اين كتاب، نسخه جديدى از 
اين ايده قديمى را ارائه مى كند كه كارآمدترين توليد از آن جماعتى 
است كه كار مشترك را جمعى و دموكراتيك طراحى مى كنند و به 
انجام مى رسانند. او در تحليل نظام سرمايه دارى، براى نشان دادن 
كاستى هاى نظام و احراز چگونگى چيرگى »بنگاه هاى خويش فرمايى 
كارگران« بر آن كاستى ها، از نظريه  توليد، ضبط و توزيع مازاد، يعنى 
از »تحليل طبقاتى« ماركس اســتفاده كرده است. در »بنگاه هاى 
خويش فرمايى كارگران« ريچارد ولف، همه كاركنان دو شرح وظيفه 
خواهند داشت: ١. در چارچوب تقسيم دموكراتيك و جمعى وظايف 
كارى )براى بازه زمانى معين و به  صورت چرخشى( موظف به انجام 
يك وظيفه توليدى مشخص مى شوند. 2. در سراسر دوره استخدام به 
 نحو دموكراتيك و جمعى در طراحى، عملى كردن و تغيير تقسيم كار 
و نيز در توزيع برونداد بنگاه به  طور كامال برابر مشاركت داده مى شوند 
و وظايف هيات مديره را نيز بر عهده مى گيرند. به اين ترتيب، گامى 
بلند به سوى برابرى اقتصادى و به تبع آن، برابرى اجتماعى برداشته 
خواهد شد. ريچارد ولف معتقد است كه تصميم سازى هاى مشترك 
دموكراسى محل كار و دموكراسى جوامع پيرامونى واقعيت نوين 
خودگردانى اجتماعى است. دموكراســى هاى برپا شده در اين دو 
مكان اجتماعى تصميم سازى ها را مشتركا به عمل خواهند آورد و 
آنها را پى درپى تعديل خواهند كرد. اينگونه نوسازماندهى محيط كار، 
همراه با نهادينه كردن تصميم سازى هاى مشترك و دموكراتيك در 
اماكن كار و جوامع پيرامونى آنها، از نظر ريچارد ولف، عمال به نظام 
سرمايه دارى پايان خواهد داد. ولف بر آن است كه تشكيل »بنگاه هاى 
خويش فرمايى كارگران« به دموكراسى در سطح خرد )محل كار( 
محدود نمى شود بلكه نهايتا در ســطح كالن نيز تاثيرگذارخواهد 
بود؛ نظامى با محوريت »بنگاه هاى خويش فرمايى« كارگران را در 
جايگاه ضبط كننده و توزيع  كننده مازادى كه خود توليد مى كنند 
قرار مى دهد. بنابراين، دولت با كسب درآمد مالياتى از محل مازاد 
»بنگاه هاى خويش فرمايى كارگران«، از كارگزارى طبقه سرمايه دار 
فاصله خواهد گرفت و بر كارگران خويش فرما تكيه خواهد كرد. به 
اين ترتيب، مى توان بر عدم توازن و شكاف ميان دولت ها و مردم به  
گونه اى ساختارى غلبه كرده و مبناى مادى تحليل رفتن فرجامين 

دولت به  عنوان »كارگزار طبقه سرمايه دار« را اينگونه بنا نهاد.

اشتراك تصميم ســازى بين دموكراســى اماكن كار و دموكراسى 
جوامع پيرامونى آنها شامل تصميماتى مشــترك از جمله درباره 
بهترين تركيب ميزان مالكيت خصوصى و مالكيت اجتماعى وسايل 
توليد - بهترين تركيب بازار و برنامه ريزى به عنوان سازوكار توزيع 
منابع و برون دادها - و بهترين تركيب تصميم گيرى نماينده محور و 
تصميم گيرى مستقيم دموكراتيك در اماكن كارى و جوامع پيرامونى 

آنها خواهد بود.
در اين نظام دو پايه تصميم گير بر اســاس روندهاى دموكراتيك 
مبتنى بر بنگاه ها و جوامع مسكونى پيرامونى شان، شكل مى گيرد 
كه در آن: ١. در سرمايه گذارى ها و ساير تصميمات اقتصادى، جاى 
انگيزه سود و انباشت را مالك هاى اجتماعى كه كارگران خويش فرما 
و اعضاى جوامع پيرامونى كارگاه به  نحو دموكراتيك تعيين مى كنند، 
خواهد گرفت. 2. حتــى امر قانونگذارى مى توانــد منوط به تاييد 
دموكراســى هاى دوگانه حاكم بر محيط كار و جوامع مســكونى 
پيرامونى شان باشــد. زيرا بدون ورود به عرصه اقتصاد و نهادهاى 
پايه اى آن، هيچ دموكراسى اى كامل نيست. متقابال، ضعف و جنبه  
تشريفاتى انتخابات دموكراسى هاى سياسى واقعا موجود، ناشى از 

عدم حضور دموكراسى اقتصادى در آنهاست. 
ريچارد ولف بر آن است كه سرنوشت كشورهاى بلوك شرق سده 
بيستم مى توانســت به  عوض فروپاشــى، رو به تكامل باشد، اگر 
نيروى كار در »سوسياليســم  هاى واقعا موجــود« نظام موجود را 
نه سوسياليستى، كه شكلى دولتى از ســرمايه دارى مى ديد، آنگاه 
واكنش نيروى كار به بحران هاى آن جوامع در دهه ١٩8٠ به  عوض 
بى تفاوتى و نظاره فروپاشى نظام، اين مى بود كه عوامل عدم موفقيت 
آن نظام ها نه مالكيت دولتى وسايل توليد و نه برنامه ريزى دولتى، 
بلكه تداوم و تثبيت سازماندهى داخلى ســرمايه دارانه بنگاه هاى 
توليدى و قصور در بازســازماندهى بنيادين و خويش فرمايانه آنها 
بوده است. با اين نگرش و واكنش متفاوت، نيروى كار موفق مى شد 
حمايت  وســيع توده  ها را براى تكامل نظام و نه بازگشــت آن به 
سرمايه دارى خصوصى، جلب كند. نتيجه آنكه، پيامد بحران هاى 
دهه ١٩8٠ در آن جوامع مى توانست كامال متفاوت از آنچه ديديم 
از كار درآيد. قصور »سوسياليسم واقعا موجود« در بازسازماندهى 
داخلى بنگاه هاى توليدى به فاصله  گرفتن و عدم همكارى كارگران 
خشمگين و ناراضى با تمهيدات تحميلى باال به پايين براى مقابله با 
بحران منجر شــد. براى نيروى كار مقدور نبود كه بر بيزارى ناشى 
از چند دهه محروميت از مشــاركت در تصميم گيرى ها و راهبرى 
محيط هاى كارى فائق آيد و خود را براى حمايت از راهبردى بديل 
براى غلبه بر بحران، سازماندهى كند. در نتيجه، نيروى كار نتوانست 
راه خود را تشخيص دهد و براى حل بحران سرمايه دارى دولتى، از 
سياستى حمايت كند كه بايد بر گذار به »بنگاه هاى خويش فرمايى 

كارگران« تاكيد مى كرد.

وظیفه »بنگاه های خویش 
فرمایی کارگری  

١. كاركنــان در چارچــوب 
تقســيم دموكراتيك و جمعى 
وظايف كارى )براى بازه زمانى 
معين و به  صورت چرخشــى( 
موظف بــه انجام يــك وظيفه 
 توليدى مشــخص مى شــوند. 
2. در سراســر دوره استخدام به 
 نحو دموكراتيــك و جمعى در 
طراحى، عملى كــردن و تغيير 
تقســيم كار و نيــز در توزيــع 
برونداد بنــگاه به  طــور كامال 
برابر مشــاركت داده مى شوند 
 و وظايــف هيات مديــره را نيز

 بر عهده مى گيرند.

مــــرورى بــــر كــــتــــاب »دمــــوكــــراســــى در مــــحــــل كــــار«
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متفاوت به آنها به رويكردهاى متفاوت مى انجامد. يك نمونه مهم، 
موضوع رابطه ميان آگاهى و واقعيت اســت كه بسيارى از منتقدان 
انگلس، او را متهم به يكســويه نگرى و خام انديشى در اين موضوع 
كرده اند. همين موضوع هنوز هم يكى از موضوعات جدلى بســيار 
پرتنش در فلسفه و علوم اجتماعى است كه در سطحى گسترده تر 
مى توان رد پاى آن در رابطه ســاختار و عامليت پى گرفت. رويكرد 
نويســنده مقاله اصلى اين كتاب يعنى »جان ريز« هم همين بوده 
كه نقدها را از يكســو با دقت از طريق نوشته هاى خود انگلس پاسخ 
دهد و از سوى ديگر، آنها را به مباحث امروزى علوم اجتماعى پيوند 
زند. در واقع متن ها برگزيده بخش دوم كتاب كه از نوشته هاى خود 
انگلس هستند نه  فقط در جهت نشان  دادن صحت رويكرد نويسنده 
مقاله اصلى هستند بلكه سويه هاى كمتر ديده  شده از انگلس را در 
معرض ديد مى گذارند. براى نمونــه در نامه اى كه ماركس و انگلس 
به رهبران حزب سوســيال دموكرات آلمان مى نويسند يا در مقاله 
درخشان »درباره  مسيحيت اوليه« كه رويكرد متمايز او را در برخورد با 
تشكل يابى كارگران و عامليت شان و نادرستى بسيارى از نقدها به او را 
نشان مى دهد.  مقاله  اصلى كتاب با عنوان اصلى »ماركسيسم انگلس« 
نوشته جان ريز، فعال و نويسنده چپ انگليسى كه كتاب ديگرى از او 
با عنوان »جبر انقالب« با ترجمه اكبر معصوم بيگى منتشر شده، در 
واقع مقاله اي در ويژه نامه  شماره  65 مجله  سوسياليسم بين المللي با 
نام »انديشه هاي انقالبي فردريك انگلس« است كه در دسامبر ١٩٩4 
منتشر شد. مقاله جان ريز به  دقت و تيزبينى اتهام ها را برمى شمارد و با 
ارجاع به آثار انگلس به آنها پاسخ مى دهد. در مقدمه مترجم، فرايندى 
كه انگلس در ميان چپ هاى ايرانى آرام  آرام به حاشــيه رانده شده، 
پى گرفته شده است. در اين كتاب مقاالت و نامه اى از خود انگلس هم 
آورده شده اســت. اولين مقاله با عنوان اقتدار در سال ١872 نوشته 
شــده و جدا از موضوع اصلى خود يعنى اقتــدار )به ويژه در صنعت 
مدرن( مى پردازد. دومى، نامه اى است كه ماركس و انگلس در ١87٩ 
به رهبرى اوليه  ]حزب[ سوســيال دموكرات آلمان نوشته اند كه از 
اهميت تاريخى فوق العاده اى برخوردار است؛ هم به  خاطر موضع گيرى 
هوشمندانه  آن دو در برابر گرايشى كه بعدها حزب سوسيال دموكرات 
آلمان را به وضعيتى اسفبار دچار كرد و هم به  خاطر دفاعى كه آنها 
از چند ايده  بنيادى خود مى كنند و ســومى با عنوان »درباره  تاريخ 

مسيحيت اوليه« يكى از نوشته هاى درخشان انگلس است. 

كتاب »بازخوانى انگلس« در واقع واكنشــى است به مباحثاتى كه در 
ميانه  دهه  8٠ شمسى در ايران درگرفت و دو سويه  متفاوت داشت. اول 
رشد و گسترش اومانيسم انتزاعى و سويه  دوم و به دنبال آن، كوشش 
براى بازيابى آن نقطه  نهايى كه ريشــه  همه ناكامى هاى سياســى و 
انحرافات نظرى و عملى )استالينيسم و رفرميسم( بود. يك چهره بيش 
از هر چهره ديگر به جبرباورى، كوته نگرى، رفرميسم و ديكتاتورخواهى 
متهم شــد؛ انگلس. البته آثارى كــه در اين دوره در ايــران ترجمه و 
بحث هايى كه درباره موضوع باال در اين دوره دامن زده شــد، به  شدت 
متاثر از مباحثات و مجادالت گسترده اى بود كه در دهه 6٠ و 7٠ ميالدى 
در اروپا و آمريكا درگرفت. انگلس نه  فقط متهم به تقريبا هر نوع انحراف 
بعدى تاريخ سوسياليسم شد بلكه نشــان داده  شد تباهكارى اين يار 
ماركس، حتى به آثار دوست و رفيق اش هم كشيده است. داستان واقعا 
مشكل پيدا كرده بود و در ايران هم تنها دو واكنش به اين اتهام ها وجود 
داشــت؛ يا دفاع كوركورانه يا پذيرش كوركورانه. همين حاال مى توان 
بيش از ١٠ عنوان كتاب نام برد كه مشخصا بدون هيچ رويكرد انتقادى 
همين اتهامات را تكرار كرده اند.  كتاب »بازخوانى انگلس« مى خواست 
در برابر هر دو اين رويكردها از موضعى ديگر دفاع كند. اما انتشار اين 
كتاب سويه  ديگرى هم دارد و آن، موضوعيت بازخوانى آثار و كردوكار 
كسانى است كه به  شكلى بر نسل هاى گوناگون اثر گذاشتند. انگلس يكى 
از اين افراد است كه يا كوركورانه پذيرفته شده يا به  تمامى رد شده است. 
بازخوانى او كمك مى كند به اينكه فهمى دقيق تر نه تنها از كار او بلكه از 

برداشت  نسل هاى پياپى ايرانى از او نيز به دست آيد. 
از منظرى ديگر، موضوع هاى مهم تر مباحثى  هستند كه در هنگام 
پرداختن به ميراث او مطرح شده اند؛ از نظريه  بازتابى آگاهى تا مساله  
مهم ديالكتيك در طبيعت كه هر دو اينها از مباحث جارى و سارى در 
فضاى مطالعات جدى علوم انسانى و فلسفه هستند. هنگامى كه در 
اين كتاب مثال از رابطه ميان مساله جبرباورى يا اقتصادگرايى صحبت 
به ميان مى آيد، جدا از پرداختن به اين موضوع در آثار انگلس و طرح 
نظرات منتقدان او، شرح و بسط اين موضوع دربردارنده مداخله در 
رويكردهاى جامعه شناختى و روانشناختى حاكم است و به همين 
دليل نســبتى انتقادى با آنها پيدا مى كند. يا آنگاه كه از رابطه ميان 
آگاهى و واقعيت يا عامليت طبقه كارگر ســخن گفته مى شود، اين 
موضوع ها صرفا مباحثــى محدود در گفتمان چپ نيســتند بلكه 
موضوع هايى مهم در حوزه مطالعات اجتماعى هستند و پاسخ هاى 

روزبه آقاجرى

روزنامه نگار

»فردريش انگلس« از جمله نظريه پردازان انقالبى جنبش طبقه كارگر است كه بحث در مورد آن 
در ايران همواره ميان دو سويه متضاد »دفاع كوركورانه« و »پذيرش كوركورانه« گرفتار بوده است. 
»بازخوانى انگلس« تالش دارد از اين دوگانه صفر و يكى خارج شده و به فهم دقيق تر نظريات او 

بپردازد. 

 ابهام زدایی 
یه پرداز از  تفکرات یک نظر

بازخوانی انگلس 
نويسنده: جان ريز

ترجمه: روزبه آقاجرى
 نشر چشمه ١3٩6

١3٩ صفحه
 ١3 هزار تومان
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طبقه و قشربندی اجتماعی
نويسنده: رزمارى كرامپتون  

ترجمه: هوشنگ نايبى  
نشر: نى  

سال انتشار: ١3٩7  
تعداد صفحات: 368 صفحه  

قيمت: 26 هزار تومان  

كتاب »طبقه و قشربندى اجتماعى« نگاهى است اجمالى 
به تاريخ چارچوب هايــى كه بــراى درك و تبيين تداوم 
نابرابرى هاى اجتماعى پديد آمده است. در اين كتاب، به 
ميراث كالســيك تحليل طبقاتى و كارهاى ماركس و وبر 
اشاره مى شود. همچنين عنوان مى شود نحوه  اندازه گيرى 
ساختار طبقاتى تالش منظمى است براى عملياتى  كردن 
ساختار طبقاتى بر حسب تقسيم بندى ساختار شغلى. در 
اينجا، هم طرح هاى طبقاتى رســمى مورد كندوكاو قرار 
مى گيرد، هم طرح هاى جامعه شــناختى و هم طرح هايى 
كه محققان سياســت پژوهى و بازارپژوهى به كار مى برند. 
سپس، بعد فرهنگى طبقه با شــرحى از مفهوم »پايگاه« 
همراه با مفهوم »شــهروندى« مارشــال و رويكرد بورديو 
به طبقه همــراه با كاربردهــاى اين رويكرد در بررســى 
طبقه  متوســط و طبقه  كارگر به ميان مى آيد و سرانجام 
نقش خانواده در بازتوليــد نابرابرى هاى طبقاتى و تحرك 
اجتماعى مطرح مى شود. فصل اول كه عنوان كليات را بر 
خود دارد، درباره تفرد و نئوليبراليسم و سرمايه دارى غايى 
به بحث مى پردازد. به عقيده نويسنده در اين فصل، هدف 
كتاب بر مرور كلي حوزه اى تاكيد دارد كه تسهيل كننده 
پيشــبرد بحث در بيــن و درون مكاتــب مختلف تحليل 
طبقاتى است. كرامپتون اعتقاد دارد تحليل طبقاتي هنوز 
زنده و در حال شــكوفا شدن است و به جاى ارائه رويكرد 
يا ديدگاه جديد، آنچه الزم اســت تركيبى از رويكردهاى 
گوناگون به طبقه و قشربندى است. بر اين اساس، فصل اول 
مرورى اجمالى بر برخى تغييرات يك دهه گذشته است، 
چنان كه از تغيير روابط طبقاتــى و همچنين پيامدهاى 
اجتماعى و اقتصادى آزاد كردن نيروهــاى بازار بر بنيان 
اصول نئوليبرالى تا تغييرات انجمن فوتبال بريتانيا مورد 
بحث قرار گرفته اند. به باور كرامپتون در جهان امروز و بر 
بنيان تفكر نئوليبرالى، ســودآورى همچنان دلمشغولى 
اصلى شركت هاى ســرمايه دارى اســت. انباشت عظيم 
ثروت تداوم دارد و مردم همچون گذشــته، همواره خود 
را با ديگران مقايســه مى كنند و در اين وضعيت سلســله 
مراتب اقتصــادى و اجتماعى تداوم مى يابــد، در نتيجه 
طبقه، كماكان وضعيت نامطلــوب اجتماعى و اقتصادى 
ســاختارمند منظمى است كه نسل در نســل بازآفرينى 
مى شــود. از ســوى ديگر در كتاب به كرات تاكيد شــده 
دنباله روى از مد در جامعه شناسى خاصه از جنبه فرهنگ 
و هويت، منجر به كند شــدن تيغ تيز جامعه شناســى در 
بحث نابرابرى هاى طبقاتى شده اســت. فصل دوم كتاب 
با عنوان »رويكردها به تحليل طبقه و قشربندى«، نگاهى 

اســت اجمالى به تاريخ چارچوب هايى كــه براى درك و 
تبيين تــداوم نابرابرى هاى اجتماعى پديد آمده اســت. 
همچنين فصل دوم به تصريح مفهومى طبقه مى پردازد و بر 
بسيارى از طرق گوناگون تعريف طبقه و قشربندى و انواع 
موضوع هاى گسترده در اين عرصه انگشت مى گذارد. اين 
بحث به جايگاه مباحث طبقه و قشربندى در موضوع هاى 
اصلى نظريه اجتماعــى نيز مى پردازد. به نظر نويســنده 
كتاب اين مباحث اصلى، مواضع ناســازگارى را در زمينه 
درك امروز مــا از دنياى اجتماعى پديــد آورده و اين امر 
شامل درك از طبقه و قشــربندى نيز مى گردد. در فصل 
سوم با عنوان »تحليل طبقاتى؛ ميراث كالسيك و تحوالت 
آن در قرن بيســتم« به بســط موضوع ها و مباحث جامع 
كارهــاى كارل ماركس و وبر درباره طبقــه و تاثير آنها بر 
جامعه شناســى و به طور كلى علــوم اجتماعى پرداخته 
مى شــود. همچنين تاثير ديدگاه آنها بــر تحليل طبقاتى 
بعد از جنگ جهانى دوم مــورد ارزيابى قرار مى گيرد. اين 
كتاب و به ويژه فصل سوم آن را مى توان اثرى درباره تاريخ 
تحليل طبقاتى به شمار آورد. بر بنيان نظر نويسنده كتاب 
براى درك كليــت نابرابرى اجتماعى و تــداوم آن بايد با 
رويكردها و روش هاى گوناگون و متضاد كار كرد؛ چراكه 
رويكردهاى متفاوت طبقه و قشربندى اغلب ١8٠ درجه 
مخالف هم مى كنند و اگر آمادگى كار با هر دو وجود داشته 
باشد مى توان در اجراهاى مختلف، كليت واحدى را ترسيم 
كرد. در فصل پنجم با عنوان »پيش بينى زودهنگام مرگ 
طبقه و تجديدحيات به موقع آن«، تغييرات گســترده در 
جوامع معاصر و همچنين تبييــن نظرى اين تغييرات كه 
منجر به اظهارنظرهايى چون مرگ طبقات و خيزش تفرد 
مى شود مورد بررسى قرار گرفته است. فصل ششم با عنوان 
»طبقه و فرهنگ؛ اتنوگرافى طبقــات«، به كندوكاو بعد 
فرهنگى طبقه و قشربندى پرداخته است. فصل هفتم كه 
»خانواده و تحرك اجتماعى و پيشرفت تحصيلى« نام دارد، 
شامل بررسى فرايندهاى درهم تنيده تحرك اجتماعى و 
تفاوت هاى طبقاتى در پيشرفت تحصيلى است. در فصل 
آخر و هشتم كتاب نيز به تعميق نابرابرى ها و بحث درباره 
طبقه پرداخته شده و بحث طبقه فقير همراه با بحث هاى 
امروزى دربــاره محروميت اجتماعى مورد بررســى قرار 
گرفته است. نويسنده كتاب در پايان پژوهش خود نتيجه 
گرفته تحول به ســوى نئوليبراليسم اقتصادى و سياسى، 
محور رشــد نابرابرى طبقاتى است. بر اين اساس امكانات 
جنبش هاى مخالف نئوليبراليسم يا سرمايه دارى به اجمال 

در كتاب مورد بررسى قرار گرفته است. 

محمد صدرالغروى

روزنامه نگار

مرورى بر كتاب  »طبقه و قشربندى اجتماعى«
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اعتقادبهخویشتن
هيالرى وينرايت از فعاالن و تحليلگران سياسى برجسته و از  حاميان جنبش هاى اجتماعى و 
سياسى جديد  در انگلستان است. او همچنين يكى از نظريه پردازان عمده اى است كه در جنبش 
مومنتوم به هوادارى از جرمى كوربين  در مراحل مختلف مبارزه اش براى دســتيابى به رياست 
حزب كارگر انگلستان فعاليت كرده است. متن زير گفت وگويى است با هيالرى وينرايت به بهانه 
كتاب جديد  او كه در خصوص بررسى سياست و برنامه كوربين و شاخه چپ حزب كارگر در جامعه 
و عرصه مبارزات سياسى و طبقاتى منتشر شده است. هيالرى معتقد است اگرچه كوربين در پى 
ايجاد  و احياى يك سياست رفاهى  از طريق دولت به عنوان يك نهاد اجتماعى مهم و قدرتمند 
است اما موفقيت اين حركت وابسته به حمايت مردم و جنبش هاى دائمى و پوياى اجتماعى است. 

آیا این کتاب در پاسخ به سیاست فعلی پروژه کوربین 
نگاشته شــده یا قبل تر هم، موضوع آن را در ذهن 

داشته اید؟
ايده سياستى جديد بر اســاس نوع متفاوتى از چپ، چيزى 
اســت كه من فكر مى كردم به طور ناگهانى به جريان اصلى 
تبديل شود. اين موضوع وظيفه اى را بر عهده افرادى همچون 
من كه به اين شيوه هاى پيشروى فكر مى كنند، قرار مى دهد، 
)شــيوه هايى كه كامال حاشيه اى لحاظ مى شــد( ولى امروز 
درباره آن مى گويند: »آنچه جرمــى كوربين مى گويد بنيان 

واقعى يافته و حائز اهميت بسيار است.«
این کتاب بر دانش به عنوان کلید حرکت سیاست  
جدید و جنبش های اجتماعی تکیه دارد. چرا تمرکز 

بر دانش؟
وقتى به جرمى كوربيــن مى نگريد، جذبه او در چيســت؟ 
او دقيقا به افراد گــوش مى دهد. او به مــردم اعتقاد دارد. ما 
قبل تر با او مصاحبه اى داشــتيم و او در آن داستانى راجع به 
يكى از دوستانش براى ما تعريف كرد؛ دوستى كه يك كارگر 
ســاختمانى بود و زندگى خود را با ذهنيتى زيست شناختى 
اداره مى كرد. جرمى احترام زيادى براى او قائل بود. شيوه اى 
كه كوربين اتخاذ كرد اين بود: هوش هوشمندى در خيابان ها 

است. 
 به اين معنا، ايــن كتاب از كوربين پشــتيبانى مى كند. اين 
دقيقا به خاطر جذبه اوست، به دليل اينكه او متفاوت است. او 
»پوپوليست« نيست: او به مردم نمى گويد كه پاسخ را يافته 
است و مردم بايد دنبال او راه بيفتند. او مى گويد مردم پاسخ 

را يافته اند و نياز دارند تا سازماندهى شوند. 
 اما افراد تنها زمانى كه چارچوبى عمومى وجود داشته باشد، 
مى توانند مشــاركت كنند. آنها نمى توانند در بازار مشاركت 

كنند مگر اينكه پول داشته باشند. اگر شما درباره مشاركت  
مردمى ، بهره بــردارى و فهم دانش كاربــردى مردم جدى 
هستيد، بايد چارچوبى دموكراتيك و عمومى فراهم كنيد. بازار 
صرفا درباره افرادى اســت كه از انتخاب خود دفاع مى كنند، 
در حالى كه چپ و سياست جديد، به توانايى افراد در اشتراك  
گذاشتن دانش و فراتر از آن، خلق چيزى جديد مربوط است. 
شما در این کتاب درباره چگونگی ایجاد موسسات در 
گذشته سخن می گویید، جنبش زنان منجر به ایجاد 
مهدکودک ها می شود و برای پایداری آنها از دولت 
بودجه می گیرند. اینکه ما در حال حاضر باید موارد 
این چنینی را مدیریت کنیــم و در نهایت از دولت 

بودجه بگیریم، ایده شماست؟
اين نياز وجود دارد كه دولــت در اين موارد از طريق خدمات 
عمومى و تخصيص بودجه نقش تسهيل گرى ايفا كند. ما به 
دولت نياز داريم تا اين اقدامات را تسهيل كند، خواه از طريق 

خدمات عمومى، خواه از طريق تخصيص بودجه. 
منظور شما از خدمات عمومی چیست؟

به عنوان مثال توليد اغذيه. دولت بايد به فروشگاه هاى اغذيه، 
مزارع نزديك و توليد اغذيه كمك كند، ســپس فروشگاه ها، 
رستوران ها، توليدكنندگان و مدارس را دورهم جمع و درباره 
استاندارهاى غذايى متداول به بحث بنشيند. تداركات عمومى 
زيادى درباره اغذيه وجــود دارد، بنابراين شــما مى توانيد 
سياستى از يك مدرسه كه غذايش را از كشاورزان پيشرفته 
فراهم مى كنــد، تصور كنيد؛ كشــاورزان پيشــرفته اى كه 
شــكل هاى تعاونى توليد محصوالتى را توسعه مى دهند كه 
ارگانيك هستند و از سموم ضدآفات استفاده نمى كنند. شما 
مى توانيد يك سياســت اخالقى غذايى ايجاد نماييد. دولت 
نه تنها نقش رهبر بلكه نقش تسهيلگر را ايفا مى كند و مبتنى 

سیاست جدید از چپ
نويسنده: هيالرى وينرايت

polity :انتشارات

تعداد صفحات: ١34صفحه

هيالرى وينرايت

ترجمه: رضوان برزگر 

گفت وگويى پيرامون آخرين كتاب هيالرى وينرايت به نام »سياست  جديد از چپ« 
و قابليت هاى آن براى ايجاد جنبش هاى اجتماعى 
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بر دانش توليدكنندگان غذا، خرده فروشان و رستوران ها برپا 
مى شود. 

آیا نمونه مردم  نهادی از چنین سیاست غذایی وجود 
دارد؟

بله مى تواند به شكل مردمى ايجاد شود، اما با همكارى مردم 
عادى. برخى از آنها در حال حاضر مى توانند اجرا شوند. 

آیا می توانید مثالی بزنید؟

حزب كارگــر )احتماال بــا حمايت  دولت محلــى( مى تواند 
سياســتى غذايى را طراحى كند كه براى شــروع متضمن 
گفت وگو بــا افراد محلى اســت، ســپس فروشــندگان و 
توليدكنندگان را از نزديك به هم معرفى و آنها را براى مباحثه 

درباره يك سياستگذارى دورهم جمع كند. 
حزب كارگر مى توانــد اين روابط را تســهيل كند كه نقطه 
شروعى براى موسسات جديد است و از آنها بپرسد »شما از 
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دولت براى تسهيل گرى بيشتر در بخش ارگانيك محصول 
خود چه تقاضايى داريــد؟«. يكى از ايــن ايده ها مى تواند 
توسط مدارس، فروشگاه ها يا رســتوران هاى عمومى به كار 

بسته شود. 
شما مى توانيد ايده اى از اينكه چه ميزان از تامين غذا وجود 

دارد و دولت چه قدرت نفوذى دارد، به دست آوريد. 
 )Momentum( شــما یک فعال جنبش مومنتوم
هستید، همان طور که من هســتم. آیا شما دانش 
جدیدی، )دانش کاربردی ضمنــی( که در جنبش 

کوربین ایجاد شده باشد، مشاهده کردید؟ 
در اين جنبش، دانش جديد بســيار زيادى درباره چگونگى 
دســتيابى به مردم و روش هاى ايجاد كمپيــن وجود دارد. 
ايده قديمــى و مكانيكى كه حزب كارگر بر آن بنا شــد، اين 
بود كه شما صرفا بايد اطراف را جســت وجو كنيد و بفهميد 
چه كسانى مى خواهند به حزب كارگر راى دهند، نام آنها را 
تيك بزنيد و ســپس آنها را در روز انتخابات بيابيد. اما از آنجا 
كه جنبش مومنتوم تا حدودى به دســتيابى و ترغيب مردم 
بســيار مشــتاق بوده و تا حدى آن را از كمپين برنى سندرز 
در آمريكا آموخته، رويكرد كامال جديدى را گســترش داده 
اســت. اين رويكرد جديد در حوزه هاى انتخاباتى موثر افتاد؛ 
جايى كه افرادى كه نيازمند ترغيب هســتند، وجود دارند و 
زمان زيادى جهت ترغيب آنها و فهميدن مباحث موثر مانند 
»چرا مباحثات پيرامون مسكن مى تواند به طور خاصى موثر 
باشد؟« يا »چه پاسخى به مباحثات مهاجرستيزانه مى توان 

داد؟« صرف مى شد. 
برخی افراد معتقدند این کار مهندســی انتخابات 
است. آیا فکر می کنید گفت وگوی »خانه به خانه« 

خود می تواند یک جنبش اجتماعی باشد؟
به تنهايى خير. بايد با پيگيــرى مفاهيمى كه از گفت وگوى 

خانه به خانه به دست مى آيد، تركيب شود. 
گفت وگوى خانه به خانه شــيوه خوبى براى گردآورى دانش 
است. فهميدن اينكه چه خبر اســت، مردم چه مى خواهند، 
افراد مشــغول چه كارى هســتند تا به دنبال آن، شناسايى 
صورت گيرد. اين شــيوه با اين فرض آغاز مى شود كه  مردم 
ظرفيت سازماندهى و انجام كارها را دارند. ممكن است مردم 
در برخى موارد چندان سياسى نباشند، اما از طريق شكل هاى 
همبستگى همسايگى عمل مى كنند. با گفت وگوى خانه به 
خانه، شما به اين موضوع پى مى بريد. پس به يك سازمان نياز 
داريد كه بتواند آن را پيگيرى كند. اگر گروهى از مستاجران 
وجود دارند كه به كار شورا مشكوك هستند و فكر مى كنند 
امالك را ارزان تــر مى توانند اجاره كننــد، بنابراين جنبش 

مومنتوم نياز دارد آنها را به ديگر گروه هاى مستاجر كه حسى 
مشابه دارند، پيوند دهد. 

 )NUT( من همچنین یک فعال اتحادیه ملی معلمان
هستم و جالب اســت که افراد زیادی عضو جنبش 
مومنتوم هســتند که در اتحادیه هــای کارگری 
نیســتند. آیا شــما فکر می کنید جنبش اتحادیه 
کارگری می تواند برای کوربین حائز اهمیت باشد؟ 
آیا ممکن است اتحادیه های بزرگ را تغییر دهیم؟ 
یا ما به شکل جدیدی از سازمان  و شیوه های انجام 

کار نیاز داریم؟
من فكر مى كنم اين دو، هر دو با هم هســتند. اتحاديه نانواها 
بسيار قديمى است. اتحاديه اى سنتى، اما آماده پذيرش تغيير 
است. همچنين اتحاديه رسانه و ســرگرمى در اعتصاب هاى 
جامعه بسيار مشوق است، اما ما بايد آنها را نيمى از راه بدانيم 
و حمايت و تشويق كنيم. اغلب نوآوران در اتحاديه ها حمايت 

نمى شوند. 
آیا شما فکر می کنید برای فعاالن مومنتوم و کوربین 
نقشی جهت ایفا کردن در این اتحادیه ها وجود دارد؟

قطعا. ما نه تنها به عنوان اعضــاى اتحاديه بلكه در مقام افراد 
جامعه كه تحت تاثير اتفاقات محلــه اى كار قرار مى گيرند، 
مى توانيم ايفاى نقش كنيم. ما از اتفاقاتى كه در بيمارستان ها، 
مدارس و در دولت محلى مى افتد، تاثير مى پذيريم. اتحاديه 
ملى معلمان بسيار خوب است و يكى از بهترين اتحاديه هاست. 
با والدين ارتباط برقرار و آنها را به شيوه اى كلى سازماندهى 
مى كند. ايــن اتحاديه، كاربــران و كارگــران )در اين مورد 
دانش آموزان و والدين( را به عنوان همه اجزاى اين مبارزه در 

نظر مى گيرد. اين الگويى خوب براى پيگيرى است. 
شما از درون جنبش فمینیستی آمده اید و در کتاب 
بارها به آن اشاره کرده اید. ما نمونه های جذابی مانند 
نمونه سازمان »خواهران جدا نشدنی« از سازمان های 
مردمی زنان عادی دیده ایم. امــا »خواهران جدا 
نشــدنی« یک نمونه کامال تک افتاده است. به نظر 
شما چرا اینگونه است؟ چه اتفاقی برای سیاست های 

فمینیستی افتاده است؟
به نظر من، اين سياســت در آگاهى بســيارى از زنان زنده و 
شاداب مى ماند؛ زنانى كه به روشــى خواهرانه با يكديگر كار 
مى كنند. اين سياست، همواره زير چتر گروه زنان نيست، اما 
اجازه دهيد بگوييم در جنبــش مومنتوم، زنان خوب زيادى 
وجود دارند كه من شــخصاً جذب آنها مى شــوم. ما راه حلى 
براى مسائل يافته ايم و راه مشترك ترى را براى مشاركتى تر و 

دموكراتيك تر كردن مومنتوم ايجاد كرده ايم. 

شماره  36 و 37  فروردين و ارديبهشت ١3٩7 مجله  تحليلى قلمرورفاه 118

فرهنگ قلمرورفاه



بنابراين درك يا حساسيتى فمينيستى در جنبش مومنتوم 
جارى اســت. البته هنوز نمى توانم بگويم  مســلط است، اما 
شخصى مانند الرا پاركر )موسس سراسرى جديد مومنتوم(، 

اين سياست  را تسهيل خواهد كرد. 
 سياست رياضت اقتصادى بر زنان تاثير بدى دارد. به شيوه هاى 
مختلف جنبش هاى جديد زنان  برانگيخته است. اين جنبش 
ممكن است تجزيه شده باشد، اما از زمينه هاى مجزا برآمده 

است. 
 درباره شیوه رهبری زنان در جنبش مومنتوم و حزب 

کارگر چه نظری دارید؟
مطمئن نيستم با اين نوع رهبرى زياد آشنا باشم. مثال هاى 
زيادى وجود دارد كه زنان در آنها سازماندهى  مى شوند. امثال 
اعتصاب پيكچرهاوس )Picturehouse( عمدتا زن بوده اند 
 )McDonalds( و بسيارى از كارگران شركت مك دونالد
زن هستند. زنان نه تنها به دنبال گرفتن اين موقعيت ها هستند 
بلكه آنان موقعيت هاى حاشيه  اى، وابسته و تحت استثمار را 

رد مى كنند. 
زنان زيادى در حال ظهــور در نقش رهبرى ســازماندهى 
كارگران هســتند. تعداد زيادى از زنــان جوان تر تغييراتى 
را كه جرمى كوربين براى آنها در حــزب كارگر مى جنگيد، 
مى پذيرند. آنها از او دفاع و هم اكنون نقش مهمى را در كابينه 
سايه ايفا مى كنند. زنانى مانند ربه كا النگ، بيلى، داون باتلر، 
آنجال راينر. من به شــدت تحت تاثير تعداد زنانى كه با عالقه 
شــروع مى كنند و نقش هاى مركزى به دست مى آورند، قرار 

مى گيرم. 
شما در کتاب راجع به شکل های افقی و دموکراتیک 
ســازماندهی و اینکه جرمی کوربیــن یک رهبر 
معمولی نیست، صحبت می کنید. آیا مهم است که 
از انواع رهبران جدید تجلیل و ســعی کنیم آنها را 
گســترش دهیم؟ یا این موضوع به شکل ارگانیک 

اتفاق می افتد؟
من فكر مى كنم ضرورى است كه از رهبران جنبش ها تقدير 
كنيم؛ رهبرانى كه نياز گروه هاى مختلف مردم را پشتيبانى، 
بازنمايى و مفصل بندى كردند و به توانمندسازى مردم يارى 
رساندند. رهبرانى كه ريشه در مردم دارند، نه در خارج از آن. 
شــما درباره فرهنگ عادی در کتاب خود صحبت 

کرده اید... 
بله. ريموند ويليامز مى گويد »فرهنگ، عادى اســت«. او به 
اين حقيقت اشاره مى كند كه مســلماً »فرهنگ واال« وجود 
دارد، همچنان كه هست – موسيقى كالسيك، ادبيات، تئاتر- 
فرهنگى كه به طرزى آگاهانه به عنوان فرهنگ خلق شد. اما 

كل معنا و خالقيت در زندگى مردم وجود دارد. 
شما مى توانيد فرهنگ را در كريسمس ببينيد. همراه با تمام 
چرنديات فرهنگى، هنوز مردمى هستند كه كارت كريسمس 
را خودشــان طراحى مى كنند، مهمانى هــاى جذاب برگزار 
مى كنند، لباس هاى فوق العــاده مى دوزند و به كودكان خود 
هديه مى دهند و بازى ها را طراحى مى كنند. خالقيت فرهنگى 
عظيمى به رغم چرنديات و اغلب برخالف چرنديات و كمى با 
حفظ فاصله )به دليل گران بودن( از همه چرنديات فرهنگى 

وجود دارد. 
افراد زنده اند، اما آنها فقط زنده نيستند. آنها به طور وسيعى 
خالق هم هستند. اين اســت معناى جمله »فرهنگ، عادى 
است«. افراد عادى، خالقند و اجتماعى نيز هستند. بنابراين 
آنها همواره در حال خلق معانى مشترك و شكل هاى فرهنگى 
مشترك هســتند. سياســت ما و نيز ســازمان هايى مانند 
حزب كارگر و جنبش مومنتوم بايد هرچه بيشــتر بر اساس 

بازشناسى فرهنگ خالق بنا شود. 
ما پیرامون مسائلی که فعاالن سیاست  جدید باید 
انجام دهند، صحبت کردیــم. در اینجا چه چیز در 

اولویت است؟
من فكر نمى كنم اينها بديل يكديگر باشــند. يك اصل مهم 
در ســازماندهى وجود دارد. اگر شــما با سياستى آغاز كنيد 
كه در آن تغيير از طريق مردمى سازمان يافته، آگاه و هشيار، 
با اعتماد به نفس و خودگردان اتفاق مى افتد، ســپس همه 
چيز شــكل مى گيرد، اين به نحوه كار شــما در حزب كارگر 
شكل مى بخشــد، بنابراين ديگر نيازى نيست كه كار كنيد 
تا صرفا بيانيه هايى را صادر و راى بياوريد. در حقيقت شــما 
كار مى كنيد تا مردم را ســازماندهى كنيد تا جايى كه حزب 
كارگر يك قطب ســازمان يافته در جامعه شــود تا تغييرات 
بيشترى بيافريند و انسجام بيشترى بين مردم در حوزه هاى 
مسكن، نيازمندى هاى جامعه و همچنين در محل كار ايجاد 
كند. اين به نوبه خود، جامعه را تغيير مى دهد، زيرا فرهنگى 

برابرى طلب تر را ايجاد مى كند. 
بنابراین ایده اصلی این اســت چیزی که ما در حال 
حاضر به دنبال آن هســتیم، این فلسفه مشترک 
است که شــما در کتاب تان از آن صحبت کرده اید 
)از دموکراسی، از مشــارکت(. آیا به نظر شما، تنها 
به کارگیری آن در هر حوزه سازماندهی که در آن کار 

می کنید، کافی است؟
بله، سياســت  خودتان را پيرامون اين موضوع برپا كنيد. به 
قابليت هاى خود و ديگران اطمينان داشته باشيد و با همكارى 

با يكديگر كار كنيد تا جامعه را تغيير دهيد.

زنان زيادى در حال ظهور در نقش 
رهبرى سازماندهى كارگران هستند. 
تعداد زيادى از زنان جوان تر تغييراتى 
را كه جرمى كوربين براى آنها در 
حزب كارگر مى جنگيد، مى پذيرند
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مهاجرت در ســايه جنگ هاى داخلى و منطقه اى از جمله مسائل 
حال حاضر بشر اســت. اين سوژه دســتمايه برخى فيلمسازان و 

مستندسازان قرار گرفته تا به بررسى زندگى مهاجران بپردازند. 
جامعه ما در چند دهه گذشته پديده مهاجرت را از هر دو سوى آن 
تجربه كرده است. از يك سو، مهاجران افغان در ساخت اين جامعه 
نقش موثرى داشتند؛ هرچند موانع فرهنگى و سياسى متعددى 
تالش كردند )و مى كنند( كه از ادغام آنها در جامعه ما جلوگيرى 
كنند و از سوى ديگر ما با چند موج مهاجرت از ايران به ساير نقاط 
دنيا مواجه بوده ايم و نسل هاى پياپى به واسطه مهاجرت چندپاره 
شده اند. اكثر ما در زندگى روزمره خود تجربه هايى از هر دو سر اين 
طيف داريم: در محيط كار، اجتماعات محلى، يا دعواهاى حقوقى 
شاهد تبعيض مضاعف نسبت به مهاجران هستيم و از طرف ديگر، 
بخشى از اعضاى خانواده، دوستان، همكاران و چه بسا خودمان به 
دنبال مهاجرت به جايى ديگر هستيم و خود را براى مسائل مشابهى 
آماده مى كنيم. اين كشمكش ها كجا بازتاب مى يابند و اين تجارب از 
چه طريقى منتقل مى شوند؟ تصور ما از مهاجرت و درك ما از جامعه 

مهاجرپذير چطور شكل مى گيرد؟ 
گذشته از رسانه ها كه اغلب تصويرى مغرضانه با اهداف مشخص 
سياسى به ما ارائه مى دهند، سينما يكى از مهمترين زمينه هايى 
اســت كه مى تواند محملى براى انتقال اين تجربه و دركى فراگير 
نسبت به اين پديده اجتماعى و سياسى باشد. در واقع، پرده سينما 
عرصه نبردى است ميان بازنمايى هاى گوناگون كه هر كدام ادعايى 
بر واقعيت هاى مهاجرت دارد. نيروهاى اجتماعى متفاوت، تصاوير 
متفاوتى از اين پديده ظاهرا واحــد ارائه مى دهند، تا جايى كه گاه 
ممكن است فصل مشترك آنها به »اشتراك لفظى« محدود شود. 

اما كدام يك تصوير حقيقى است و كدام يك جعل واقعيت؟ 
براى درك بهتر اين جنــگ ميان تصاويــر مى توانيم نمونه هاى 
متنوعى را بررســى كنيم. مثال فيلم »التــارى« همانطور كه از 
عنوانش پيداست، اشتياق بخشى از جامعه ما به مهاجرت را هدف 
قرار مى دهد؛ زوج جوانى كه هر دو شــاغل هستند و اميدوارند در 
التارى ســاالنه اقامت در آمريكا بخت به آنها روى خوش نشــان 
دهد. اما ســهم واقعى آنها از مهاجرت به خودكشى يكى در دوبى 
و خونخواهى ديگرى منجر مى شــود. در ايــن فيلم، مهاجرت در 
شبكه اى از انتخاب هاى فردى اشتباه نمايش داده مى شود كه ميوه 

آن چيزى كمتر از يك فاجعه با ابعاد اجتماعى و سياسى نيست. اگر 
پدر دســتفروش اين اندازه بى اراده نبود، اگر پدر ديگرى همراهى 
بيشــترى مى كرد و از همه مهمتر، اگر اين زوج ســوداى كاذب 
مهاجرت را در سر نمى پروراندند، چنين سرنوشت شومى برايشان 
رقم نمى خورد. چنين تصويرى از مهاجرت عمال خاســتگاه هاى 
اقتصادى، اجتماعى و سياســى مهاجرت را حذف و انتخاب  هاى 

فردى را به جاى آن مى نشاند. 
نمونه ديگر مستند »آتش در دريا« ساخته 2٠١6 جان فرانچسكو 
ُرزى است. اين فيلم كمپ الپدوســا در جزيره سيسيلى را نشان 
مى دهد كه يكى از مقاصد اصلى پناهجويان در دو دهه گذشته بوده 
است. آتش در دريا نيز هيچ اشــاره اى به خاستگاه هاى اجتماعى، 
اقتصادى و سياســى مهاجرت نمى كند. اما برخــالف فيلم اول 
)التارى( تــالش نمى كند داليــل فردى براى آن بتراشــد. رزى 
اهميت تاريخى موج مهاجرت چند سال گذشته به اروپا را مى داند. 
همان پديده اى كه بخشى از رسانه هاى اروپايى تالش كرده اند آن 
را در قالب يك »بحران« به تصوير بكشــند و بخش ديگرآن را به 
زياده خواهى اقتصادى جوانا كشورهاى توسعه نيافته نسبت مى دهند 
و عبارت عجيــب »پناهنده اقتصادى« را بــراى توضيح آن جعل 
كرده اند. در برابر چنين رويه هايى، دوربين رزى به بى طرف ترين 
و عينى ترين شــكل ممكن مســير پناهجويان و زندگى دوگانه 
پناهجويان و بوميان سيسيلى را ثبت مى كند. اين دو جهان كامال از 
هم منفك هستند و هيچ همدلى ميان آن دو شكل نمى گيرد. فيلم 
به شكل هوشمندانه اى از خلق تصاوير احساسى و تاثيرگذار پرهيز 
مى كند تا مخاطب نيز خواه ناخواه در كنار اروپاييانى قرار گيرد كه 
از برقرارى ساده ترين ديالوگ با پناهجويان ناتوان هستند. در اينجا 
مهاجرت در قالب يك مسئوليت جمعى و  بين المللى ترسيم مى شود 
و مخاطب از قضاوت درباره افراد هــر دو جامعه منع مى  گردد. در 
مقابل، نقش دولت ها و تصميم هاى كالن در حذف يا ادغام مهاجران 
به خوبى به تصوير كشيده مى شود )مى دانيم كه تا سال ها اتحاديه 
اروپا از كمك به پناهجويانى كه در آب در حال غرق شــدن بودند 
امتناع مى كرد زيرا با اين كار ممكن بود تعداد بيشترى تشويق به 

انتخاب اين شكل از مهاجرت شوند(.
آخرين ســاخته آكى كوريســماكى فيلمســاز فنالندى نمونه 
ديگرى از به تصوير كشيدن مهاجرت اســت كه رويكرد متفاوتى 

كيوان مهتدى

منتقد فيلم 

سوی دیگر امید
كارگردان: آكى كوريسماكى

بازيگران: ساكارى كوسمانن، 
كاتى اوتينن، ويله ويرتانن و...

محصول: 2٠١7

مرورى بر فيلم »سوى ديگر اميد« 
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را دنبال مى كند. شخصيت اصلى فيلم »سوى ديگر اميد«، خالد 
يك پناهجوى سورى اســت كه پيش از قدم گذاشتن به فنالند، 
كشورهاى متعددى را پشت سر گذاشته است. كارگردان به سياق 
فيلم »آتش در دريا«، هيچ فضايى براى قضــاوت درباره انتخاب 
خالد به مخاطب نمى دهد و مهاجــرت را در حكم يك حق براى 

خالد محفوظ مى داند. 
به موازات مسير پرفرازونشيبى كه خالد براى درخواست پناهندگى 
طى مى كند، ما شاهد يك كوچ ديگر هســتيم. ويكستروم، مرد 
سالمند فنالندى كه َآشــكارا زندگى به دور از هياهو و بى ثباتى 
را تجربه كرده، همان ابتداى فيلم همســر و زندگى خود را ترك 
مى كند تا به دنبال رويايش، يعنى راه  انداختن يك رستوران برود. 
به رغم خاستگاه ها و شرايط متفاوت، مهاجرت اين دو شخصيت 
سورى و فنالندى با يكديگر همپوشانى دارند. براى نمونه، صحنه 
پرتنشى كه ويكســتروم با قمار كردن تمام دارايى اش مى خواهد 
به روياى خود برسد، تداعى گر قمارى است كه خالد براى عبور از 
درياى مديترانه با زندگى خويش كرده است. به اين اعتبار، فيلم 
مرزهاى هويتى ميان دو شخصيت را بيش ازپيش محو مى سازد 
)برعكس فيلم التارى كه تكيه گاه روايت خود را اصالت بخشيدن 
به هويت ايرانى قرار داده بود و امنيت ملى را در گرو »غيرت ملى« 

مى دانست(. 
نقطه عطف ديگر »ســوى ديگر اميد« زمانى اســت كه دادگاه 
شرايط حلب را به قدر كافى ناامن تشخيص نمى دهد و درخواست 
پناهندگى خالد را رد مى كند. اين حكم با واقعيت سوريه جنگزده 
و اوديســه اى كه خالد تا اين لحظه طى كرده در تضاد كامل قرار 
مى گيرد. همزمان بــا صدور اين حكم، ما شــاهد صحنه هايى از 
بمباران حلب هستيم. به  اين ترتيب »سوى ديگر اميد« برخالف 
رزى، ارجاع ظريفى به خاســتگاه اين موج پناهجويان مى دهد تا 

رابطه پوياترى با زندگى خالد برقرار گردد. 
 اما صبح روزى كه بناست به تركيه و از آنجا به مرز سوريه استرداد 
شود، خالد به كمك يكى از كارمندان محلى كمپ پناهجويان فرار 
مى كند. به اين ترتيب، همدلى مردمى رودرروى سياســت هاى 
دولتى و شانه به شانه خالد قرار مى گيرد. اين تقابل با آشنايى خالد 
و ويكستروم به اوج مى رسد: ويكستروم در رستورانش به خالد كار 
مى دهد، او را در انبارى خانه اش مخفى مى كند، به او كمك مى كند 

تا خواهرش را به فنالند بياورد و در نهايت برايش كارت شناسايى 
جعلى تهيه مى كند. ويكستروم، خالد و ساير شخصيت هاى فيلم، 
كليشه هاى غالب درباره مهاجرت را درهم مى شكنند، هر كدام از 
آنها به نحوى در خانه و جامعه احساس بيگانگى مى كند و حاضر 

نيست به درست و نادرست هاى ديكته شده گوش دهد.
اما خوش بينى كاذبى است اگر واقعيت را به اين افراد شريف و ساده 
تقليل دهيم. در سراسر فيلم، دوشــادوش اين افراد، كينه توزانى 
نيز بر سر راه خالد ظاهر مى شــوند كه به صرف نفرت از ديگرى 
مى خواهند به او آســيب برســانند. در يكى از اين درگيرى ها كه 
نژادپرستان قصد آتش زدن خالد را دارند، كارتن خواب ها به كمك 
او مى شتابند. در واقع، جامعه فنالند نيز همچون سوريه جنگزده 
دوپاره اســت و ترميم يكى بدون پرداختن به ديگرى ناممكن به 
نظر مى رسد. همبستگى سرنوشــت خالد و ويكستروم به معناى 
پايان نژادپرستى يا جنگ نيست، اما اولين قدم براى خروج از اين 

بن بستى است كه هر دو جامعه گرفتار آن هستند. 
مهاجرت در اين فيلم محل تقابل نيروها است؛ تقابل ميان شهروند و 
پناهجو، ميان سياست هاى دولتى و خواست عمومى، ميان همدلى 
و نفرت از ديگرى. هنوز هيچ يك بر ديگرى چيره نشده و آينده آن 
بستگى به نقشى دارد كه هر كدام از ما در اين زمينه ايفا مى كنيم. 
در تقابل با فيلم اول كه آن روى سكه مهاجرت را فاجعه اى محتوم 

تصوير مى كرد، سوى ديگر اميد پيوندهاى جديدى نهفته است.
به اين ترتيب سينما دست كم سه ســنخ تصوير متمايز از پديده 
واحد مهاجرت در دو سال گذشــته ارائه داده است. در مورد اول 
با تصويرسازى ايدئولوژيك مواجه هستيم كه تالش مى كند تمام 
ريشه هاى اجتماعى و سياســى مهاجرت را در گلدان تصميمات 
فردى بگنجاند و عمال مهاجرت را به عنوان حق طبيعى هر انسانى 
زير سوال ببرد. در فيلم دوم، شاهد ثبت وسواسى يك برهه از زندگى 
پناهجويان هســتيم كه به رغم اهميت تاريخى آن، در عمل هيچ 
سويه رهايى بخشى در قبال آن نمى گنجد و سرانجام در آخرين 
فيلم، شاهد رابطه اى دوســويه و ارگانيك ميان پناهجو و ميزبان 
بوديم كه در ادامه تضاد ميان اين دو را تا درون مناســبات جامعه 
ميزبان و مهمان دنبال مى كند؛ نوعى همبستگى نوين ميان تمام 
افرادى كه به دور از شعارهاى هميشگى مى خواهند جهان براى 

همگان قابل زيستن باشد.

مهاجرت و تقابل نیروها 
مهاجرت در فيلم »سوى ديگر 
اميد« محل تقابل نيروها است؛ 
تقابل ميان شــهروند و پناهجو، 
ميــان سياســت هاى دولتى و 
خواست عمومى، ميان همدلى 
و نفرت از ديگرى. هنوز هيچ يك 
بر ديگرى چيره نشــده و آينده 
آن بستگى به نقشــى دارد كه 
هر كدام از مــا در اين زمينه ايفا 

مى كنيم
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»پايان  خوش« آخرين ساخته ميشائل هانكه متكى به نبوغ 
سازنده آن است و به مانند بيشــتر فيلم هاى او، ما با زوال 
خانواده بورژوايى و اعمال خشونت از طريق رسانه روبه رو 
هستيم. اينكه چگونه بورژوايى پوســته عاطفى مهرآميز 
روابط خانوادگى را از هــم دريده و افــراد در اين نظام به 

فروپاشى رسيده اند. 
داســتان فيلم »پايان  خوش« در مورد خانواده ثروتمندى 
است كه صاحب يك شركت ساخت و ساز هستند كه توسط 
پدر سالخورده خانواده تاسيس شده و امروز شركت توسط 
دختر خانواده اداره مى شــود. از طرف ديگــر »ايوى« نوه 
خانواده كه از رفتار انســان هاى اطرافش روز به روز بيشتر 
سرخورده مى شود، مادر خود را مســموم مى كند و پيش 
پدر خود كه از مادرش جدا شده، باز مى گردد. پس از آن، 
شاهد از بين رفتن روابط خانوادگى و نيست شدن افراد در 
هسته مركزى خانواده هســتيم. فيلم برش هايى از زندگى 
اين خانواده را روايت مى كند. به عنوان نمونه پس از ديدار 
ايوى با مادرش در بيمارستان، در صحنه ديگر متوجه مرگ 
مادر مى شــويم و يا به يكباره ايوى را در تخت بيمارستان 
بعد از خودكشــى مشــاهده مى كنيم. روايت در اين نوع 
سينما، يعنى ســينماى مدرن، به طور غالب از حركت در 
مسير ســينماى كالسيك و تفســير كننده پرهيز و خرده 
پيرنگ هايى را در جهت پيچيدگى درونى، يعنى ســاختار 
ذهنى و عينى روايت مى كند. مســير فيلم در همان ابتدا 
با يك صحنه عجيب عوض مى شــود، دختر نوجوان فيلم، 
مادر خود را مســموم مى كند. اما پس از آن شاهد روايت 
تكه  تكه اى از زندگى اين خانواده هســتيم. در واقع هانكه 
برش هايى از زوال انسان و خانواده را در درام سياه خود كه 
برخالف نام طعنه آميزش تلخ است، به نمايش مى گذارد. اما 
اين مهم در ابتداى فيلم از طريق رسانه بازنمايى شده است. 
در جامعه معاصرى كه ســينماى آن و ســرخط خبرهاى 
روزش هر دو خشــونت را تبليغ مى كنند و به دنبال فريب 
مخاطبان خود از طريق لذت بصرى به وسيله خون و كشتار 
هستند، هانكه به نقد اين جريان مسلط فيلمسازى مى  رود 
تا اين لذت بصرى را با چالش جــدى مواجه كند. به گفته 
خود هانكه، رســانه به مانند فيلترى بين فرد و دنيايى كه 
او را احاطه كرده قرار گرفته و به ايــن ترتيب نمى گذارند 
دركى صحيح از واقعيت و آدم هاى شى ء واره صورت گيرد 
و هر تصويرى، حتى تصوير خيالى نيز ما را با يك بازنمايى 
از واقعيت مواجــه مى كند. به مانند ســكانس پايانى فيلم 
ديگرش به نام »بازى هاى خنده دار« كه يكى از شخصيت 
شكنجه گر فيلم مى گويد: »قصه واقعيه ها؛ فقط اينكه دارى 

اون رو تو فيلم مى بينى«. اين ديالوگ نشان دهنده اين است 
كه به اعتقاد هانكه چه به امر واقع پرداخته شود و چه يك 
قصه، به هر حال، با نوعى بازنمايى مواجه هستيم. بنابراين 
شــروع فيلم عالوه بر تنهايى ايوى يا انســان مدرن با يك 
بازنمايى از واقعيت ما رو مواجه مى كند، اين بازنمايى چنان 
تلخ است كه دختر نوجوان لحظه كشتن موش آزمايشگاهى 
و مســموم كردن مادر را با دوربين خود ضبط مى كند. در 
ادامه نيز ويرانى خانواده را به صورت استعارى با فروپاشى 
قسمتى از پروژه جديد خانواده از طريق دوربين شركت كه 
صداى اخبار تلويزيون روى آن اســت، مشاهده مى كنيم. 
هانكه با اين نگاه كنترل كننده رسانه، ما را وارد جهان خود 
مى كند؛ چراكه وى اعتقاد دارد رسانه سرد است، بنابراين 
با سرماى رسانه وارد سرماى خانواده ويران شده بورژوايى 

مى شويم.
در اين فيلم، هانكه شــخصيت ها و مفاهيم فيلم هاى قبلى 
خود را تكرار مى كند. شــخصيت ايوى به مانند شخصيت 
نوجوان فيلم »ويدئو بنى« دســت به قتل مى زند و لحظه 
مرگ را با دوربين به ثبت مى رســاند. پــدر خانواده روابط 
پنهانى و خارج از عــرف دارد كه ما را به يــاد فيلم »معلم 
پيانو« مى اندازد. زوال خانواده يادآور فيلم »قاره هفتم« و 
فيلم »عشق« است. پدر سالخورده به مانند فيلم »عشق« 
زن خــود را خفه كــرده و »پايان  خوش« بــه مانند فيلم 
»بازى هاى مســخره« برخالف جريان اصلى فيلمســازى 

هاليوود و يا به اصطالح جهانى سازى است. 
 فرهنــگ بصرى نه تنها بخشــى از زندگــى روزمره، بلكه 
تماميت زندگى روزمره ما را تشــكيل داده است. فيلم ها 
دچار ذائقــه آمريكايى شــده اند و هانكــه فيلم هايش را 
برخالف جريان اصلى سينما مى سازد؛ چراكه يكى از ابزار 
جهانى سازى، سينما اســت. ادغام بازار جهانى در زمينه 
تجارت و ســرمايه گذارى مســتقيم و جابه جايى و انتقال 
ســرمايه، نيروى كار و فرهنگ در چارچوب سرمايه دارى 
 و بازار آزاد، منجر به ســر فــرود آوردن جهــان در برابر 
ابر قدرت هاى جهان شده است. انسان در اين نوع سينما به 
مثابه سوژه اى شكل مى گيرد كه بدون تامل نقشش را در 
نظام روابط توليدى مى پذيــرد. آدرنو و ماكس هوركهايمر 
در كتاب »ديالكتيك روشــنگرى« در نقد صنعت فرهنگ 
مى نويســند به محض آنكه فيلم شــروع مى شود، به طور 
كامل روشــن اســت كه چگونه پايان خواهد يافت و چه 
كسى برنده و مجازات يا فراموش خواهد شد. اگر نگاهى به 
فيلم »بازى هاى خنــده دار« بيندازيم، متوجه اين موضوع 
خواهيم شــد. لحظه اى كه مادر خانواده يكــى از دو قاتل 
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جانى را به قتل مى رساند، يكى از شكنجه گران فيلم، كنترل 
تلويزيون را برمى دارد به ســمت ما مى گيرد و صحنه فيلم 
را به عقب بازمى گرداند تا دوســت شكنجه گر خود را زنده 
كند. در ادامه هر دو به شكنجه گرى خود ادامه مى دهند. اما 
دليل اين كار چيست؟ هانكه مى خواهد مخاطبان خود را 
آزار دهد و بگويد هنگامى كه در سالن سينما نشسته ايد و 
از خون هايى كه ريخته مى شود و از سينماى وحشت لذت 
مى بريد، با يك بازنمايى روبه رو هســتيد. هانكه خشونت 
ســينما هاليوود را عريان در مقابل مخاطب مى گذارد تا از 
طريق آن صنعت فرهنگ را به نقد بكشاند. محصوالتى كه به 
نوبه خود تماشاگر منفعل و خودكار شده مخصوص خويش 

را قالب مى زنند.
مكتب انتقادى بــا برگرفتن مفاهيم ماركسيســتى نظير 
شى وارگى، چيزانگارى و بيگانگى، اصطالح جديد »صنعت 
فرهنگ« را وضع كردند كه نشانگر دستگاه صنعتى اى باشد 
كه هم فرهنگ عامه پســند را توليد و تعديل مى كند و هم 
ضرورت بازار را بستر آن مى سازد. آنها به جاى واژه فرهنگ 
توده از اصطالح صنعت استفاده كردند تا آن را از فرهنگى 
كه به طور خودجوش از ميان توده ها ظهور مى كند، مجزا 
كنند. صنعت فرهنگ آنگونه كه در جهان كاالشــدگى و 
ارزش تبادل به چشم مى خورد، آنچه را مخاطب مورد هدف 

خود مى داند به ابژه بدل مى سازد.
اخبار تلويزيون شرح فاجعه و خشــونت و رنجى است كه 
فيلم هاى داســتانى بــراى از بين بردن معنــاى واقعيت، 
بعدى تماشــايى به آنها مى دهند. رســانه ها در مسئوليت 
تبديل خشــونت به امرى روزمره ســهم دارند. از اين رو، 
همانگونه كه »بنى« در فيلم »ويدئو بنى )ساخته ميشائل 
هانكه(« با والدينش ارتباطى ندارد جز رهگذر تصاويرى كه 
فيلمبردارى كرده است، »ايوى« نيز با مادر خود از طريق 
رســانه ارتباط دارد و اين ارتباط قلب تماشــاگر را به درد 
مى آورد. عفونت احساســات ايوى از طريق رسانه نمايان 
مى شود و احســاس گناهش را در واقعيت فيلم مى بينيد. 
در جايى كه پدر او را از مدرســه مى آورد و يا مادر خود را 
در تخت بيمارســتان مى بيند، زير گريه مى زند. همچنين 
در صحنه تماشــايى ديدارش با پدربــزرگ خانواده كه او 
را درست يادش نيست، نيز به اين مســاله اشاره مى كند. 
ايوى به پدربزرگ خود مى گويد به وســيله دارو دوســت 
خود را مسموم كرده و احساس گناه مى كند. اما پدربزرگ 
از خفه كردن زن خود احســاس اندوهى ندارد. با اين حال 
در اين ســكانس، پدربزرگ ديالوگ تاثيرگذارى مى گويد 
كه بر بازنمايى رسانه از زبان دوربين هانكه تاكيد مى كند. 

او مى گويد: »اون روز داشــتم به حياط نــگاه مى كردم و 
اتفاقى ديدم كه چطور يه پرنده شــكارى يه پرنده كوچولو 
رو تيكه تيكه كرد و تــو هوا گرفت و تكونــش داد و بعد با 
پنجه هاش تيكه تيكه اش كرد. پرهاش رو هوا بود و بعد هم 
افتاد. انگار داشــت برف ميومد. بعدش يه ماشين رد شد و 
پرنده شكارى پرواز كرد و رفت. پرهاش را بذاريم كنار تقريبا 
هيچى از اون پرنده باقى نموند. حداقل من از اينجا اينطورى 
مى ديدم. در واقع اگر همچين چيــزى تو تلويزيون ببينى 
احســاس مى كنى كه طبيعيه، طبيعت اين جورى ديگه، 
ولى ديدنش تو واقعيت دستات رو به رعشه مياره.« صحبت 
پيرمرد فيلم، گويى صحبت هانكه در سن 76 سالگى است.

فيلم پر از نگاه هاى ســرد و قاب هاى خالى و نماهاى بلند 
است كه به تماشاگران فيلم خود تاكيد مى كند اسم فيلم 
يك عبــارت طعنه آميــز بــراى كاوش در زندگى بى  روح 
خانواده اى اســت كه گويى سال هاست با يكديگر ارتباطى 
ندارند. پدر ايوى دوباره ازدواج كرده و صاحب فرزند شده، 
اما با اين حال با زن ديگرى ارتباط پنهانى از طريق فضاى 
مجازى دارد. ايوى با دسترسى به لپ تاپ پدرش پيام هاى 
او را مى خواند و بيشتر سرخورده مى شود. تماشاى »پايان  
خوش« هانكه هنــگام به نمايش گذاشــتن اينكه چگونه 
رسانه عصر مدرن به بدتر شــدن انزواى انسان ها در دنياى 

تنهايى شان دامن زده، خيره كننده است. 
از طرف ديگر فيلمســاز اشــاره هايى به مهاجران و فاصله 
طبقاتى دارد. پيير، پسر »اَن« دختر خانواده نيز با مادرش 
روابط خوبى ندارد و گويى او نيز به دليل سقوط يك كارگر 
مهاجر در پروژه ساختمانى شركت احساس گناه مى كند. 
پدربزرگ خانواده چند بار دســت به خودكشى مى زند كه 
هر بار ناموفق است. هانكه شــخصيت فيلم خود را عذاب 
مى دهد؛ چراكه هيچ پايانى تلخ تر از اين براى شخصيت مرد 
سالخورده تصور نمى شــود. زيرا هر بار دست به خودكشى 
ناموفقى مى زند مجبور است در كنار آدم هاى اطرافش كه 
هيچ ارتباطى با آنها ندارد، زندگى كند. در آخر، ايوى او را 
تا لب دريا مى برد تا خودكشــى كند، باز پسر و دخترش از 
راه مى رسند و مانع خودكشى پدر مى شوند. اما كنش ايوى 
قلب را به درد مى آورد. او باز گوشــى همراه خود را روشن 
مى كند و از غرق شدن پدربزرگش فيلم مى گيرد. در آخر به 
مانند ابتداى فيلم، مجدد با بازنمايى از طريق رسانه مواجه 
هستيم. پايانى تلخ و هشداردهنده كه به ما گوشزد مى كند 
بازنمايى خشونت از طريق رسانه چه از طريق اخبار روزمره 
و چه به وسيله ســينماى هاليود، قلب ها را سرد، نگاه ها را 

بى روح و روابط انسانى را منجمد مى كند.

سیتما، ابزار جهانی سازی 
 فرهنگ بصرى نه تنها بخشــى 
از زندگى روزمره، بلكه تماميت 
زندگــى روزمره ما را تشــكيل 
داده اســت. فيلم ها دچار ذائقه 
آمريكايــى شــده اند و هانكــه 
فيلم هايــش را برخالف جريان 
اصلى سينما مى ســازد؛ چراكه 
يكى از ابزار جهانى سازى، سينما 

است.
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عليرضا داوودنژاد در فيلم فرارى، بار ديگر به ســراغ معضل جوانان 
رفته است و با برجسته كردن تضادهاى اقتصادى، مسائل و معضالت 
مهم اجتماع همچون تقابل زندگى تجمل گرايانه با فقر، باالى شهر و 
پايين شهر، قشر نوكيسه و قشر زحمتكش و ... را هدف قرار مى دهد. 
فرارى، داستان دختر نوجوانى را روايت مى كند كه براى دستيابى به 

روياهايش از ديار خود فرارى مى شود و به تهران مى آيد. 
فيلم »فرارى« درباره دخترى است كه از شهرستان به تهران مى آيد و 
تالش مى كند تا با خودروى فرارى 8 ميلياردى، عكس يادگارى بگيرد 
و در اين ميان درگير ماجراهايى مى شود. اين فيلم در سى و پنجمين 
جشنواره فيلم فجر در سال ١3٩5 سيمرغ بلورين بهترين بازيگر 
نقش اول مرد )محسن تنابنده(، سيمرغ بلورين ويژه هيات داوران، 
سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه )كامبوزيا پرتوى( و سيمرغ بلورين 

بهترين صدابردارى )پرويز آبنار( را به دست آورد.
گلنار كه خودش از دل يك ناهنجــارى اجتماعى بيرون آمده، در 
جست و جوى يك فرارى با راننده اى همسفر مى شود و شهر را باال 
و پايين و مخاطب را در اين مسير با خود همراه مى كند. داستان در 
تمام زمان فيلم، روايت گونه و روان پيش مى رود اما موقعيت ها دائما 
تغيير مى كنند و با ورود شــخصيت هاى فرعى همچون زن مسافر 
)سيما تيرانداز( فراز و نشيب هايى نسبى به درام مى بخشند. آنچه در 
فيلمنامه به آن توجه شده جامعه اى بيمار است كه هر روز گستره آن 
شيوع بيشترى پيدا مى كند و مصائب آن طيف وسيع ترى را مبتال 
مى سازد. فيلم در راستاى نقد شــكاف طبقاتى موجود در جامعه، 
قصد پيام رسانى دارد و موفق مى شود در زير اليه تصاوير، نقد مورد 
نظر خود را بيان كند. در عين حال »فرارى« دغدغه هاى جوان دهه 
هفتادى را به خوبى نشان مى دهد. اينكه به وسعت اقيانوس به مسائل 

مختلف عالقه دارند ولى عمق آنها در بسيارى از مسائل به اندازه يك 
بند انگشت است. جوانانى كه عكس ســلفى انداختن ارضاى شان 
مى كند. از ايــن منظر، فرارى مبين رابطــه تنگاتنگ ميان فضاى 
مجازى و بحران هويت اجتماعى و در عين حال، نمايشگر نمودهاى 
تلخى است كه به واسطه نبود حداقلى از فرهيختگى در ميان اقشارى 
از جوانان، رنگى دگر به خود مى گيرد. در فيلم اين نمود با دلباختگى 
دخترى كه در شمال كشور زندگى مى كند تبلور مى يابد كه نماد 
مواجهه همسن و ساالن خود با فضاى مصرف زده و نمايشى قشرهاى 
باالى اجتماعى در فضاى مجازى است كه در مقابل آن به راحتى خود 
را باخته و سردرگم به سمت سراب سرنوشت خويش قدم مى گذارند. 
فيلم نمايش دهنده نسلى متزلزل، مردد، مضطرب و وامانده است 
كه پيشاپيش در ميان موج تبليغات سرمايه ساالرانه و زندگى هاى 
مصرفى، بدون هيچ اعتماد به نفسى، قافيه را باخته اند. در »فرارى«، 
گلنار نماينده نسلى است كه همراهى با آقازاده هاى عياش و نمايش 
آن در فضاى مجازى برايش هدف زندگى است. بر اين اساس فرارى، 
روايتگر دوران كنونى عصرى مجازى است. چنانكه در فيلم شاگرد 
نمايشگاه اتومبيل پيشــاپيش مى داند كه خيلى ها همچون گلنار 
براى عكس گرفتن با پورشــه به نمايشگاه مى آيند و همين مساله 
باعث مى شود حتى با صاحب نمايشگاه كه فردى مسن است، همراه 
شوند. از سوى ديگر فضاى مجازى اى كه گلنار دلبسته آن است او 
را به پايتخت مى كشاند تا او هم از اين نمايش سهمى داشته باشد. 
آن هم در رقابت خيال پندارانه و روياپردازانه اى كه حاضر است براى 
آن از جسم خود نيز مايه بگذارد تا به آن دست پيدا و احيانا درصد 
باالترى از فالوور و اليك را كســب كند. فيلم با وجود پرداختن به 
موضوعاتى همچون دختران فرارى، تضادهاى طبقاتى، شبكه هاى 
مجازى، سريال هاى ماهواره اى و خودفروشى زنان، بسيار ساده و گويا 
بدون هيچگونه بزرگنمايى فرم گرايانه سعى دارد به بيان مسائل زير 
پوست شهر بپردازد و اين موضوع عالوه بر دلنشين تر كردن اثر، قصه 
آن را براى مخاطب قابل هضم تر مى كند. در عين حال، فيلم ادعايى 
ندارد و از ادا و اطوارهاى روشنفكرمابانه اين روزهاى سينماى ايران 
هم به خوبى دورى مى كند و در ايــن دام نمى افتد. از طرف ديگر، 
فيلم در عين اينكه حرف هايش را به خوبى و رسا مى زند، شعارهاى 
خودنمايانه هم نمى دهد. »فِرارى« فيلمى قابل تامل است كه در ميان 
فيلم هاى عمدتا تكرارى و تقليد شده اين روزها حرف هاى تازه اى را 
مطرح مى كند. اين فيلم با داستان يك خطى اى كه دارد، مى تواند 
بسيارى از معضالت، مشكالت، ضعف ها و كمبودهاى جوانان را به 
تصوير بكشد. »فرارى« دنبال گزافه گويى نبوده و اصل قصه برايش 
اهميت بيشترى داشته و در يك كالم فيلمى اجتماعى و دغدغه مند 
است. بر اين اساس، در فيلم نقد شبكه هاى اجتماعى و تاثير آن روى 
جوانان و به طور كلى جامعه آنقدر درست و به جا به تصوير درآمده كه 

مى تواند به تلنگرى مفيد بر مخاطب منتهى شود.

محمد صدرالغروى

روزنامه نگار

فراری
 كارگردان: عليرضا داوودنژاد

 نويسنده: كامبوزيا پرتوى 
تهيه كننده: جهانگير كوثرى 

بازيگران: محسن تنابنده، 
ترالن پروانه، سيامك صفرى، 

سيما تيرانداز، رضا كيانيان، 
محمدرضا داوودنژاد، رضا 

داوودنژاد 
سال ساخت: ١3٩4

نگاهى به فيلم »فِرارى«
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محمد صدرالغروى

روزنامه نگار

خرگيوش اولين فيلم مانى باغبانــى در مقام كارگردان، روايتگر 
ماجراى ســه دوســت به نام هاى آرش )بابك حميديان(، بابك 
)ســيامك انصارى( و بهنود )جواد عزتى( اســت كــه با مصرف 

قرص هاى روانگردان، شبى متفاوت را سپرى مى كنند. 
پدر آرش سرطان دارد و براى همين به خارج از كشور رفته  است. 
دوستان او بابك و بهنود، براى اينكه او غم پدرش را فراموش كند 
و افسرده نشود قرص هاى شــادى مصرف مى كنند. در خالصه 
داستان فيلم با تاثير از ترانه معروف پاپ ايرانى آمده است، هيچ 

شبى مثل امشب نيست...
خرگيوش كه با انجــام برخى اصالحات مجــوز نمايش دريافت 
كرد فيلمى فانتزى و ديالوگ محور اســت كه در آن بيننده شاهد 
موقعيت هايى طنزگونه است. طنز فكر شده فيلم كه در ديالوگ ها 
نهفته شده، بسيار قابل تامل تر از فيلم هاى كمدى سطحى است 
كه سعى دارند با شوخى هاى ســخيف مخاطب را به هر حربه اى 
كه شده بخندانند. شوخى هاى فيلم خرگيوش اليه هاى فلسفى 
دارد، بنابراين فراتر از چند شــوخى لحظه اى است. از سوى ديگر 
ميزانسن هاى فيلم خالقانه و همســو با هدف كارگردان است و 
دكوپاژى تميز و يكدست باعث شــده تا فيلمبردارى كار به دل 
بنشيند. خرگيوش از نظر فنى و بصرى قوى عمل كرده و نماهاى 
چشم نوازى را رقم زده است. بدون شك يكى از مهمترين داليل 
شكل گيرى تصاوير چشــم نواز طراحى صحنه و لباس است كه 
توانسته با تم فلسفى فيلم همسو باشد. فيلم در فرم و ساختارروايى 
خود واجد نوعى شــادابى و رنگ آميزى و قاب بندى هاى هنرى و 
زيبايى شناسانه است. خرگيوش يكى از متفاوت ترين كمدى هاى 
ســينماى ايران چه از لحاظ فرم و چه از حيث مضمون و پيرنگ 
است. بر اين اســاس، رويكرد و پرداخت آن در ســينماى ايران، 
نوگرايانه اســت و تعليق ها و گره هاى كوتاه و پر تعداد فيلمنامه 
همراه با ريتم و تمپو سريع، بازنمايى از جهان پر سرعت امروز است. 
چنانكه بابك حميديان، در اين فيلم شخصيت محور، توانسته است 
مخاطب را از طريق ذهن آرش وارد فضاى سوررئاليســتى فيلم 
كند و با انديشــه پرتالطم و ناآرام او روبه رو  سازد. نوعى پوچى كه 
در تجربه فردى و جمعى شخصيت هاى ديگر قصه نيز قابل رديابى 
است و مخاطب با همذات پندارى به آن مى خندد. خرگيوش قصه 
آدم هايى اســت كه به لذت هاى لحظه اى و سطحى تن داده اند و 
بى خيالى را تنها راه گريز از فكــر و خيال هاى آزاردهنده هر روزه 
و مصائب زندگــى مى دانند. رفتار و منش همه آنها برســاخته از 
همين موقعيت است. خرگيوش را مى توان فيلم فضا و اتمسفر هم 
دانست، به اين معنا كه بيشتر بر فضاسازى موقعيت درونى و بيرونى 
شــخصيت هايش و ترسيم اتمســفرى كه بر اين كمدى فانتزى 
حاكم اســت تاكيد دارد. همچنين خرگيوش را مى توان فيلمى 
كمدى در بسترى فانتزى دانست زيرا از همه اشكال كمدى بهره 

مى برد و در نهايت به موقعيتى مى رسد كه ناشى از تضادهاى درونى 
شخصيت هاى فيلم در جهانى پست مدرن است؛ جهانى كه در يك 
دور باطل بيهوده گى اســت. خرگيوش فيلمى بكر و جسور است 
كه در آن فيلمساز سعى مى كند با تغيير نام قرص هاى روانگردان 
به قرص هاى تدبير و اميد، كنايه اى سياسى بزند و درونمايه هاى 
سياسى را براى مخاطبان به شيوه اى طنزآميز به نمايش بگذارد. 
در عين حال با ميزگرد هاى نمادگونه اى كه آدم هاى فيلم برگزار 
مى كنند، به نقد اجتماعى مى پردازد. خرگيوش به نقد وابستگى 
به فضاى مجازى، شيوع موادمخدر، شــادى هاى زودگذر، دروغ، 
دورويى و ضعف روابط اجتماعى مى پردازد. فيلم از مردمانى سخن 
مى گويد كه ادعاى روشنفكرى دارند و درباره  هر چيزى اظهارنظر 
مى كنند، در حالى كه اطالعات شان نه در عمق بلكه در سطح است. 
در عين حال، زندگى يك معمار را در اليه اى از داستان خود دنبال 
مى كند كه نشانه  كار او هر روز در مقابل ديدگان همه است، اما در بنا 
كردن و معمارى زندگى كوچك خود مستاصل شده است. پزشكى 
را روايت مى كند كه مى خواهد درمانى براى درد انســان ها پيدا 
كند اما از واقعيت وجودى خود فرار مى كند و از عهده  كوچكترين 
مشــكالت زندگى اش نيز برنمى آيد. مســائلى همچون قضاوت، 
رانندگى و شرايط هنرمندان امروز و غيره، هر كدام در گفت و گوهاى 
شــخصيت هاى فيلم مطرح و مورد نقد قرار مى گيرند. همچنين 
وجود تابلو هــاى لبخند ژكوند و جيــغ در طراحى صحنه خانه و 
پوشيدن لباسى شبيه به فيلسوفان يونان و رنگ  بندى هاى سياه و 
سفيد در بك گراند اكثر نماها به نقد فلسفى- اجتماعى خرگيوش 
يارى مى رسانند. خرگيوش به زبان ساده يك اثرآبزورد است؛ اثرى 

كه مى خواهد وضعيت انسان مدرن را به چالش بكشد. 

خرگیوش
كارگردان: مانى باغبانى
نويسنده: مانى باغبانى

بازيگران: مينا ساداتى، بابك 
حميديان، ســيامك انصارى، 
جــواد عزتى، پانته آ ســيروس، 
همايون ارشادى، اميد روحانى، 

مليكا شريفى نيا، مانيا عليجانى
سال ساخت: ١3٩5

نگاهى به فيلم خرگيوش
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ساده آغاز مى كند: از اقتصاد چه انتظاراتى داريم؟ وى سپس 
پرسش هاى دامنه دارترى را مطرح مى كند: در ميان مكاتب 
مختلف اقتصادى، به واقع دعوا بر ســر چيست؟ يا به عبارت 
ديگر، معيار سنجش و مقايسه يك نظام اقتصادى با ديگرى 
كدام است؟ وى معتقد است در جوامع بشرى نيازهايى وجود 
دارد و در كنار آن هم، منابع محدودى كه بايد صرف توليد آن 

چيزهايى شود كه براى رفع اين نيازها الزم است. 
هر جامعه اى با محدوديت منابــع و نيازهاى بى انتهاى خود 
روبه روست. وقتى چنين اســت پس طبيعتا بايد اين منابع 
محدود به شيوه اى صرف توليد شــود كه حداكثر نيازها را 
برآورد. نكته اين اســت كميابى منابع باعث مى شــود بين 
شيوه هاى مختلف استفاده از اين منابع محدود تصميم گيرى 
شود. پس، پرسش هاى اصلى به اختصار به اين صورت است: 
چه محصوالتى بايد توليد شــود؟ چه مقــدار؟ محصوالت 
توليدشده چگونه بايد بين مصرف كنندگان توزيع شود؟ بسته 
به اينكه به اين سواالت چگونه جواب مى دهيم، ما با نظام هاى 

اقتصادى مختلف روبه رو هستيم. 
مولف سپس نتيجه مى گيرد: يكى از كارهاى اساسى كه بايد 
انجام دهيم مشخص كردن اين نكته است كه در ايران ما به 
كدام الگوى اقتصادى تمايل داريم و بعد براى پيشــبرد آن 
الگو دست  به  كار شويم. سيف براى موشكافى شرايط موجود 
بيكارى را نشانه اى از اين مى داند كه نظام اقتصادى كارآمد 
نيست. از ســوى ديگر، اســتدالل مى كند اگر همگان براى 
اينكه كسى باشند، نياز دارند غذايى بخورند و لباسى بپوشند 
و سرپناهى داشته باشــند، پس هرجا كه تعداد بيشترى از 
جمعيت از اين ضروريات زندگى محروم يا كمبود داشــته 
باشند، مى توانيم نتيجه بگيريم كه نظام اقتصادى اش معيوب 
است و خوب كار نمى كند. وى ادامه مى دهد: ترديدى نيست 
اگر در شرايط امروز ايران از »آقازاده ها« يا به قول معروف »از 
مولتى ميليونرها« بپرســيد، از ديد آنها نظامى بهتر از نظام 
اقتصادى فعلى ايران وجود ندارد ولى بايد ديد كه در اين و يا 
هر نظام مشابه بر سر اكثريت مردم چه آمده است يا مى آيد؟ 
سيف معتقد است، تكيه صرف بر تئورى هاى اقتصادى مفيد 
فايده  نخواهد بود. اين حق مســلم همگان اســت كه از يك 
حداقل امكانات در زندگى برخوردار باشند. آنچه در اين كتاب 
گردآورى شده در بخش اول به مباحثى در اقتصاد سياسى 
از منظرى كلى پرداخته شــده و در بخش دوم سعى شده از 

اقتصاد سياسى ايران معاصر نمونه هايى نيز ارائه شود. 

كتاب بحران فراگير سرمايه، پژوهشــى بر پايه نقد اقتصاد 
سياسى است در به چالش كشــيدن اشكال امروزى اقتصاد 

نويســنده در كتاب »متفكران كالســيك رفاه« به بررسى 
ديدگاه هاى بسيارى از نظريه پردازان از آغاز تا قرن نوزدهم 
در زمينه طيفى از موضوعات رفاهــى، مانند فقر و نابرابرى، 
بردگى، جنســيت و خانواده، تربيت و آموزش فرزند، جرم و 
تنبيه و نقش تدارك دولتى در برابر تدارك بازار مي پردازد. 
عالوه بر اين، به ارزش هاى اين نظريه پردازان و نيز نظر آنان 
درباره طبيعت انســان توجه دارد و به خواننده اين امكان را 
مى دهد كه موضوعات معاصر را در بافت تاريخى ارزيابى كند. 
به باور نويسنده كتاب، رفاه انســان به رضايت او از طيفى از 
نيازهاى مادى و غيرمادى و پايه و نسبى بستگى دارد كه اكثر 
آنها در طول زمان تغيير مى كنند. از اين رو، محال است بتوان 
تعريف سفت و ســختى از رفاه ارائه داد. بنابراين در كتاب به 
موضوعات اصلى پرداخته شده، چنان كه در هر فصل ديدگاه 
يك يا چند متفكر درباره ثروت، فقــر و ارضاى نيازهاى پايه 
به بحث گذاشته شده اســت. همچنين در هر فصل ديدگاه 
متفكران درباره اهميت منابع گوناگون رفاه از جمله دولت، 
خانواده، انجمن هاى دوستانه يا خيريه و بازار كار مورد توجه 
قرار گرفته اســت. در عين حال، هر فصل نشان مى دهد كه 
چگونه ديدگاه متفكران دربــاره رضايت از رفاه فردى، تحت 
تاثير نوع نگاه آنان به گروه هاى اجتماعى مختلف در جامعه 
است. همچنين هر فصل به ديدگاه متفكران درباره جايگاه 
زنان در جامعه توجه ويژه دارد، چون تا اين اواخر گزارش هاى 
تاريخى از رفاه، اين موضوع بسيار مهم را ناديده گرفته اند. از 
ســوى ديگر، در فصل هاى مختلف توجه ويژه اى به ديدگاه 
متفكران درباره آموزش مى شــود، چــون اعتقاد عمومى بر 
اين است كه آموزش براى تامين رفاه جامعه ضرورى است. 
همچنين هر فصل از پنداشــت متفكران دربــاره طبيعت 
انسان بحث مى كند، چون اين پنداشــت معموال بر ديدگاه 
آنان درباره ماهيت نيازها تاثير مى گذارد. هر فصل برخى از 
مفاهيم علوم فلسفى و سياسى را نيز بررسى مى كند، چون 
اين مفاهيم، خواه مستقيم و خواه غيرمستقيم بر تامين رفاه 
انســانى تاثير مى گذارند. كتاب حاضر اولين كتاب در ايران 
اســت كه در متنى منســجم و با روايتى تاريخى به بررسى 
موضوعات رفاهى در انديشه متفكران كالسيك و البته كليدى 
رفاه مى پردازد. فقدان چنين منبعــى در ايران به ويژه براى 
دانشجويان رشته هاى سياســت اجتماعى، رفاه اجتماعى و 

مددكارى اجتماعى بسيار بارز بوده است.

 احمد سيف، نويســنده كتاب »مقدمه اى بر اقتصاد سياسى 
در عصر جهانى كردن« داراى مرتبه اســتاد ارشــد اقتصاد 
در دانشگاه استنفورد است. ســيف مقدمه كتاب را با سوالى 

متفکران کالسیک رفاه
نويسنده:ويك جورج

مترجم: دكتر كرم حبيب پور 
گتابى

نشر: دانشگاه خوارزمى
قيمت: 25 هزار تومان

تعداد صفحات: 4٠2 صفحه

مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی در 
عصر جهانی کردن

نويسنده: احمد سيف
نشر: نگاه

قيمت: 22 هزار تومان
تعداد صفحات: 224 صفحه

کتابهایماه
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درعرصه هاى گوناگون ادارى، بازار، آموزشــى و فراغتى اند. 
رمزگذارى و رمزگشايى شهر به  دست اين زنان، به زنانه شدن 
فضاى شهر انجاميده است. بنابراين نمى توان تغييرات زنانه 
شدن يك صد سال اخير در فضاهاى شهرى را ناديده انگاشت. 
از ســوى ديگر، امروزه نه تنها فضاهاى ســكونتگاهى، بلكه 
فضاهاى تجارى، فراغتى، آموزشــى و انواع فضاهاى شهرى 
در ايران به طــور تصاعدى دائما زنانه تر مى شــوند و زنان از 
طريق حضور خود در فضاها و همچنين دستكارى و مداخله 
در آن به شيوه هاى آشــكار و پنهان به رمزگشايى از فضاها 
مى پردازند. امروزه زنان نقش تعيين كننده اى در نظام هاى 
بازنمايى فضاى شهرى در جامعه دارند. زنان از طرق مختلف 
هر روز بيش از گذشته در زنانه تر شدن فضاهاى بازنمايى شده 
تاثير مى گذارند. اساس ديدگاه مولف كتاب در دفاع از زنانه 
شدن فضاى شهرى در ايران امروز از اين واقعيت اجتماعى 
سرچشــمه مى گيرد كه به طور كلى پيوند ناگسســتنى و 
اجتناب ناپذيرى ميان زن و زندگى به ويژه زندگى شــهرى 
امروزى ايران وجود دارد و هرچه زمان پيش مى رود، به دليل 
مجموعه تحوالت اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى كه 
طى دوران معاصر و مدرن در جامعه جهانى و جهان ايرانى رخ 
داده، بر اهميت، جايــگاه، نقش  و كاركردهاى زن در زندگى 
اجتماعى جامعه شــهرى و زندگى روزمره شــهرى افزوده 
مى شود. نويسنده زنانه شــدن را در افزوده شدن كاركردها، 
نقش ها و اهميت زنان در فرايندهاى توليد، توزيع و كاربست 
فضاهاى شهرى به ويژه كالنشهرى تفسير مى كند، بنابراين 
پيوند دوسويه ميان كردارهاى فضايى و كردارهاى جنسيتى 
در جامعه شهرى و كالنشهرى امروزى در ايران تشديد شده 
و به نحو بارزى قابل مشاهده است. فصل اول كتاب با عنوان 
زنانه شدن شهر به مثابه مســاله با مقدمه و طرح مساله آغاز 
مى شود و پس از پرداختن به اهميت بحث، مالحظات نظرى 
و مفهومى و روش شناســانه را دربر مى گيرد. در فصل دوم 
با عنوان پيشروى آرام و پيشــروى انقالبى زنان در فضاهاى 
شهرى، تاريخ زنانه شدن فضاهاى شهرى مورد بررسى قرار 
مى گيرد و به حضور زنان در فضاهاى شهرى امروز، خيابان ها، 

مدارس و دانشگاه ها مى پردازد. 

كتاب »اعتــالى ضدتاريخ«؛ بحران معرفت در شــناخت 
معماران بورژوازى كمپرادور، نوشته اى است كه از پيوستن 
ســه گزارش درباره روزگار پادشاهى خاندان پهلوى فراهم 
آمده اســت. اولين گزارش كتاب، درباره دستور كار جامعه 
ايران در ســال هاى انقالب مشــروطه و پس از آن اســت. 
دومين گزارش كتاب، به كاركرد و جايــگاه احمد قوام در 

سرمايه دارى، جهانى سازى و بحران فراگير ناشى از آن. به نظر 
مولف كتاب، با توجه به بحران هاى كنونى در دستگاه كالن 
مالى و مناسبات تجارى حاكم بر وضعيت جهانى شده فعلى، 
پرداختن عينى به اين موضوع، بيــش از قبل ضرورت پيدا 
مى كند. اين پژوهش بر مبناى تئورى هاى اقتصاد سياسى از 
مساله پيشرفت بشرى و رشد سرمايه دارى، همين طور با در 
نظر گرفتن چالش هاى تاريخى بشر و اخالقيات و باورهايى 
كه در شكل گيرى سرمايه دارى موثر بوده اند، مسائل كنونى 
انباشت سرمايه و ارزش اضافى را شرح مى دهد. به عالوه، آنچه 
امروزه به مناســبات بحرانزاى  مالى و نوسانات چرخه توليد 
منجر شــده؛ به موازات آمارها و گزارش هايى از اين وضعيت 
انباشت و مصرف، تشــريح مى كند. گزارش هاى موردى اين 
كتاب از مســائل در گيرودار جوامع از قبيل ورشكســتگى 
مراكــز توليد، نابودى تــوان نيروهاى كار، تــداوم بيكارى، 
رقابت هاى مالى، فرهنگ كاسب كارى، كاهش رفاه اجتماعى، 
جنگ افروزى بر سر منابع، تخريب محيط زيست؛ حائز اهميت 
است. انتشار اين پژوهش موجب مى شود تا راهكارها و وظايف 
مواجهه با كشمكش ها و آسيب هاى درهم آميخته قدرت هاى 
اقتصادى و دولت هاى سرمايه دارى در شرايط بحران كنونى 
مطرح گردد. كتاب با بررسى سوال »سرمايه چيست؟« آغاز 
مى شود و بخش هايى همچون سرمايه بدوى، انباشت، جهان 
بر لبه پرتگاه، تضاد اصلى سرمايه، سرمايه صنعتى، سرمايه 
سوداگر، ســرمايه بازرگانى، قيمت توليد كاال، قيمت واقعى 
كاال و ســرمايه مالى را شــامل مى شــود. در بخش ديگرى 
از كتاب به بازار ســرمايه پرداخته مى شــود و مولف نتيجه 
مى گيرد در بازار بورس و ســهام هيــچ ارزش تازه اى توليد 
نمى شــود. بحران برهه كنونى، نيوديل، مونتاريسم، پيمان 
سرمايه گذارى چندجانبه )MAI(، شوك درمانى، دكترين 
شوك يا فاشيسم اقتصادى ميلتون فريدمن، اقتصاد كازينويى 
و تاكســى تابين، اقدامات ســرمايه دارى براى مهار بحران، 
معيارهاى جديد مديريت سرمايه و كيفرخواستى سرگشوده 
از ديگر بخش هاى كتاب است. همچنين در كتاب به تجربه و 
رويكردهاى كشورهاى مانند آرژانتين، روسيه، يونان، چين، 
آمريكا، بريتانيا، ايرلند، آلمان، ايتاليا پرتغال، فرانسه و... در 

دوران بحران فراگير سرمايه مى پردازد.

در كتاب »زنانه شدن شهر« به مناسبات زن و شهر از منظر 
زنانه شدن فضاهاى شهرى پرداخته شده است؛ زيرا به باور 
نويسنده فضاى امروز شهر تهران زنانه شده و زنان با پيشروى 
آرام حضورشان را در شهر تثبيت مى كنند. نويسنده بر اين 
عقيده است كه شهروندان تهرانى روزانه شاهد حضور زنان 

بحران فراگیر سرمایه؛ نقد 
اقتصاد سرمایه داری

نويسنده:  سپهدار منصورى
نشر: ژرف

قيمت: ١8 هزار تومان
تعداد صفحات: ١84 صفحه

زنانه شدن شهر؛ با تاکید بر 
فضاهای شهر تهران

نويسنده: نعمت اهلل فاضلى
ناشر: انتشارات علمى و 

فرهنگى
قيمت: 8 هزار تومان

تعداد صفحات: ٩٩ صفحه

 يكى از كارهاى اساسى كه بايد انجام 
دهيم مشخص كردن اين نكته است 
كه در ايران ما به كدام الگوى اقتصادى 
تمايل داريم و بعد براى پيشبرد آن 
الگو دست  به  كار شويم
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ايران پس از مشــروطه مى پردازد و سومين گزارش كتاب، 
ارزيابى كتاب »نگاهى به شــاه« نوشــته عباس ميالنى و 
بازنمايى نادرســتى هاى آن كتاب و كوشش نويسنده براى 
دور ساختن امپرياليسم آمريكا از كاركردهايش در ايران و 
كاستن از بار و بهره او در ساختن و نگه داشتن ديكتاتورى 
محمدرضاشاه اســت. چاپ اين گزارش ها، كوششى است 
بــراى رويارويى با گرايــش فزونى يافته اى كه پادشــاهى 
پهلوى به ويژه پادشــاهى رضاشاه را بايســته تاريخ و مردم 
ايران مى داند و دمى از ســرزنش مردم ايران كه با انقالب 
خود، آن رژيم را برانداخته انــد، خوددارى نمى كند. به باور 
نويسنده كتاب، آنچه كه انگيزه هاى چنين پاسخگويى هايى 
را دوچندان كرده، آشــفتگى هاى ژرف در شناخت تاريخ 
ميهن و برآمــدن آگاهى هاى دروغيــن از ميان چرخه اى 
است كه جز ستايش پادشــاهى پهلوى و برخى چهره هاى 
نامدار آن روزگار، گفتارى ندارد. اين چرخه از يك ســو بر 
نبود آمادگى هاى ملى در زدودن پس ماندگى هاى گذشته 
و ساختمان اكنون و آينده دلخواه پافشارى دارد و از سوى 
ديگر توان پيشبرد چنين خواســته هايى را در فرمانروايى 
پادشاهى خودسر همچون رضاشاه مى بيند و به اين بهانه بر 
همه بيدادگرى ها چشم مى پوشد. كتاب اعتالى ضدتاريخ 
خود بخشى از كارزار ميان دو گرايش پژوهشى است كه يكى 
از آنها پشت به دانش و آگاهى دارد و ديگرى پشت به دانش 
و آگاهى كرده و مى كوشد با گذر از الگوى در گردشى كه از 
سوى نئوليبراليسم بر گرده تاريخ سوار شده است - بدون 
چشم پوشى از درستى اندك مايه و كارايى هاى آن - پژوهش 
در تاريخ ايران و ارزيابى آن را بدان گونه انجام دهد كه خود 
در پايان كار بگويد نيكوكار كيست و بدكار كدام است. شيوه 
به كار آمده در اين كتــاب، جايگاه نيروهاى نشــانگذار بر 
جامعه و تاريخ را مى پذيرد، اما اين باور بايسته را نيز پذيرفته 
است كه براى كاســتن از گنجايش دوبارگى نادرستى ها، 
بايد آشــكارا درستى ها و نادرســتى ها را بازگفت. ستايش 
درستى ها و نكوهش نادرستى ها به خودى خود، درستكاران 
را در شــمار نمونه هاى آموزنده الگوهاى پيشــرفت آينده 
مى نهد و بدكاران را سرمشــقى براى پرهيز از كهنه گرايى 
و خوددارى از ستيز با مردم مى ســازد. گزارش هاى كتاب 
»اعتالى ضدتاريخ«، بر پايه ده ها كتاب و مرجع سرشناس 
فراهم آمــده و براى يكايك گفتارهاى آن اســنادى به كار 

گرفته شده است.
كتاب »زوال پدرســاالرى« آخرين اثر سيد محمدامين 
قانعى راد، عضــو هيات علمى مركز تحقيقات سياســت 
علمى كشور اســت. وى در اين كتاب يكى از زمينه هاى 

اساســى تحول نهادين در جامعه ما را دگرگونى ساختار 
قدرت در خانــواده مى داند. قانعى راد معتقد اســت: در 
شــرايط كنونى خانــواده در يك وضعيــت ابهام آميز و 
در ميانه فروپاشــى و مدنى شــدن به  عنــوان دو امكان 
متفاوت قرار دارد. جامعه ايرانى از يك سو با »خانواده هاى 
گسســته« فروپاشيده و از ســوى ديگر با »خانواده هاى 
مدنى« روبه رو است. زوال پدرســاالرى فقط در خانواده 
رخ نمى دهــد و به  عنــوان فراينــدى گســترده همه 
نهادهاى اجتماعى را تحت تاثير قرار مى دهد. قانعى راد، 
دموكراتيك شــدن خانواده را بيانگر پيشرفت دگرگونى 
در ســاختار قدرت در مقياس خرد قلمــداد مى كند. به 
باور وى، اعضاى جامعه در سطح كالن خواهان مشاركت 
در فرايندهاى قدرت و در سطح خرد به دنبال مشاركت 
در تعيين سرنوشــت خانواده خود هســتند. زمانى كه 
فرايند دموكراتيك شــدن جامعه بــا مقاومت نخبگان 
سياسى مواجه شود، ممكن اســت فعاليت مسالمت آميز 
مردم براى به دســت آوردن حق انتخاب، به شــورش و 
خشونت اجتماعى بينجامد. وى نتيجه مى گيرد تنش ها 
و خشــونت هاى خانوادگــى نيز معادل خشــونت هاى 
اجتماعى در مقياس خرد هســتند كه در شرايط فقدان 
به رسميت شناســى حق تصميم گيرى و يا تعارض بين 
حقوق افراد متفاوت براى تصميم گيرى در خانواده اتفاق 
مى افتند. در بخش ديگرى از كتاب، قانعى راد بر اين نظر 
است كه فرايند دموكراتيك شــدن خانواده را نمى توان 
با بازگشت به شيوه هاى ســنتى خانواده درمان كرد. به 
نظر وى، دموكراتيك شــدن خانواده با تمامى آثار مثبت 
و منفى اش اجتناب ناپذير و غيرقابل  بازگشــت اســت. 
وى براى اثبات نظــر خويش بر اين باور اســت كه زوال 
پدرساالرى محصول تصميم آگاهانه آدميان نبوده و در 
ضمن كردارهاى اجتماعى بر اساس يكسرى فرايندهاى 
واقعى و عمدتا ناخودآگاهانه صورت گرفته اســت. بدين 
ترتيب امكان بازگشــت به وضعيت پيشين وجود ندارد، 
چون اين موضوع نه همچون يك اختيــار بلكه به  مثابه 
يك تحول با ريشه هاى واقعى اش به ما تحميل شده است. 
قانعى راد در انتها نتيجه مى گيــرد، اگر ميزان طالق در 
خانواده هاى جديدالتاســيس افزايش  يافته، راه حل آن 
كاهش نقش زنان در تصميم گيرى ها نيست بلكه افزايش 
مهارت هاى گفت وگويى نسل هاى جوان براى تعامل هاى 
منصفانه تر با يكديگر است. در دوران اخير با وجود همه 
سياستگذارى ها براى حفظ ساختار سنتى، پديده تغيير 

ساختارى خانواده در حال رخ دادن است.

اعتالی ضدتاریخ
نويســنده: علــى پورصفــر 

)كامران(
انتشارات: پژواك فرزان
قيمت: 35 هزار تومان

تعداد صفحات: 3٠4 صفحه

 زوال پدرساالری؛ فروپاشی 
خانواده یا ظهور خانواده 

مدنی؟
نويسنده: سيد محمدامين 

قانعى راد
انتشارات: نقد فرهنگ
قيمت: 2١ هزار تومان

تعداد صفحات: 268 صفحه

شماره  36 و 37  فروردين و ارديبهشت ١3٩7 مجله  تحليلى قلمرورفاه 128

فرهنگ قلمرورفاه


