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»نابرابـری« از جملـه مهمتریـن موضوعاتی اسـت که کشـورها در 
سیاسـتگذاری رفاهی خود با آن روبه رو هسـتند؛ اینکه چه عواملی 
منجر بـه ایجـاد نابرابری می شـود؟ چگونـه می تـوان نابرابری های 
ایجاد شـده را کاهـش داد؟ و چه نوع سیاسـت هایی باید اجرا شـود 
که هـم بتـوان از افزایش نابرابـری جلوگیـری کرد و هم مناسـباتی 
را در جامعـه به وجـود آورد کـه نابرابـری زا نباشـند. نظریه پردازان 
مختلـف از رویکردهـای گوناگـون پاسـخ های متنوعـی بـه ایـن 
سـواالت می دهنـد. اقتصاددانـان نئولیبـرال، نابرابـری را موتـور 
محـرک جامعه  بـرای تحـرک اجتماعـی می داننـد و نظریه پردازان 
توسـعه گرا اعتقاد دارنـد نابرابری، مزایای رشـد اقتصـادی را از بین 

می بـرد و جامعـه را صحنـه جـدال »همه علیـه همـه« می کند. 
گزارش جهانـی نابرابری در سـال 2018 افزایش نابرابـری در جهان 
را تاییـد می کنـد. همچنیـن پژوهش هـای »تومـاس پیکتـی«، 
نویسـنده کتاب های »سـرمایه در قـرن بیسـت ویکم« و »اقتصاِد 
نابرابری« نشـان می دهـد خاورمیانه، که کشـور ما نیـز در آن قرار 
دارد، نابرابرتریـن منطقـه جهان اسـت. از سـوی دیگـر، نابرابری 
بیـن کشـوری و درون کشـوری )میان طبقـات( روند رو به شـدی 

را تجربـه می کنـد. 
مجموعـه ایـن عوامـل نشـان می دهـد بر خـاف کسـانی کـه در 
نظریـات جدیـد هویتـی و فرهنگی تـاش دارنـد وزن کمتـری به 
نابرابـری اجتماعـی و نقـش آن در برنامه ریـزی و سیاسـتگذاری 
اجتماعی رفـاه ببخشـند، هنوز این آسـیب اجتماعی بـه قوت خود 
باقـی اسـت و می توانـد نقـش تاثیرگـذاری را بـر تحـوالت جوامع 
داشـته باشـد  و بی جهت نیسـت که خاورمیانه طی دهه هـای اخیر 
همزمـان »نابرابرتریـن« و »پرتنش ترین« منطقه جهان بوده اسـت. 
اما ایـران در ایـن بین چـه جایگاهـی دارد؟ طـی ماه های گذشـته، 
خـروج یکجانبـه آمریـکا از توافق برجـام و همزمـان بـا آن وجود 
بحران هـای به هـم مرتبـط متعددی کـه در کشـور وجـود دارد، ما 
را با شـرایط جدیـدی روبـه رو کـرده اسـت. در وضعیتی کـه تولید 
ثـروت بیش از هـر زمـان دیگری متکـی بـه بازارهای مالی اسـت و 
تولید صنعتـی با موانـع جدی روبه رو اسـت و از سـوی دیگـر توان 
معیشـتی نیروی کار در سـایه آفتـاب تموز تـورم رونـد کاهنده ای 
را طـی می کنـد، چگونه بایـد یـک سیاسـت اجتماعی مناسـب را 
طراحـی کرد کـه ضمن رسـیدن بـه یـک رشـد اقتصـادی پایدار، 
اقشـار و طبقـات زحمتکـش معیشـت مناسـبی داشـته و نابرابری 
مابیـن طبقـات، مزایـای رشـد اقتصـادی را از بیـن نبرد. بـه بیان 
معـروف دو تـن از اقتصاددانان، »پیکتی« و »سـمیر امیـن«، چگونه 
می تـوان به شـرایطی رسـید که نـرخ سـود سـرمایه از نرخ رشـد 
اقتصـادی بیشـتر نباشـد تا انباشـت سـرمایه منجـر بـه بی ثباتی 
و نابرابـری نشـود؟ و چگونـه می تـوان شـرایطی را ایجاد کـرد که 
توسـعه یـک بخـش از جامعـه، منجـر بـه توسـعه نیافتگی بخـش 

دیگر نشـود؟ 
 اینهـا سـواالتی اسـت کـه می بایسـت بـه آنهـا اندیشـید و در 
چارچوب یک گفت وگـوی اجتماعی میان مسـئوالن، کارشناسـان 

و منتقـدان پاسـخ مناسـبی بـرای آنهـا یافت. 
آنچه مسـلم اسـت، فقـط بـا »درک حضـور دیگـری« در سـاحت 
اندیشـه و عـدم کتمـان آمـار و واقعیت هـای اجتماعـی و رویایـی 
مسـتقیم و بی پـرده بـا مشـکات اسـت کـه می تـوان بـه ایـن 

همگرایـی نایـل شـد. 
خسرو صادقی بروجنی، عضو تحریریه

خبر-تحلیل: تابستاِن داِغ گرانی ها
با افزایش قیمت ها، دستمزد کارگران تا چه 
حد کفاف زندگی آن ها را می دهد؟ در این 
بخش ضمن بررسی این موضوع به گزارش 

نابرابری جهانی در سال جدید و  افزایش 
نابرابری جهانی و همچنین بحران کم آبی در 

ایران پرداخته ایم.  
 

مقاالت:  رفاه اجتماعی پیش شرط توسعه
در مطلب اصلی این بخش به این موضوع 

پرداخته شده که برنامه ریزی برای رفاه 
اجتماعی و بهبود شاخص های رفاه چه 
تاثیری می تواند بر توسعه کشور داشته 

باشد. مقاالتی در مورد راست آزمایی 
نرخ بیکاری در آمریکا، 50 سالگی نظام 

بهداشت بریتانیا،  رابطه کاهش جمعیت 
و پوپولیسم و تغییرات اقلیمی از دیگر 

موضوعات مطرح شده در بخش مقاالت است. 
 

راه حل:   به کجا می رویم؟
بهبود وضعیت کارگران و سیاستگذاری 

برای آن ابتدا نیازمندآمار و اطالعات 
درست و دقیق از وضعیت زندگی این قشر 
زحمتکش است. مقاله اصلی بخش راه حل 
به موانع اصلی این موضوع می پردازد و در 

ادامه بر حق سندیکا و حق کارشایسته 
تاکید شده و درمورد جوانب آن در 

قوانین داخلی و بین المللی بحث می شود. 
 

جهان:   برند پولساز جام جهانی
جام جهانی فوتبال نه فقط یک اتفاق ورزشی 
بلکه عرصه ای میان رشته ای از پیوند اقتصاد، 

سیاست، فرهنگ و اجتماع است. جام 
جهانی روسیه که به تازگی پایان یافت چه 
هزینه ها و سودهایی داشت؟ چه شرکت ها 
و سازمان هایی از این جام بهره مند شدند و 

اقتصاد جام جهانی دارای چه ماهیتی است؟ 

فرهنگ: اقتصاِد نابرابری 
توماس پیکتی نویسنده کتاب معروف 

»سرمایه در قرن بیست و یکم« در کتاب 
دیگر خود به نام »اقتصاِد نابرابری«  به بحث 

نابرابری و دالیل افزایش نابرابری در قرن 
21 پرداخته است. در بخش فرهنگ ضمن 

مروری بر این اثر، کتاب ها و فیلم هایی با 
موضوع سیاستگذاری و رفاه اجتماعی معرفی 

و بررسی می شود. 
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قیمت ها باال رفته بلکه بسـیاری از اقالم از سـبد معاش خانوارهای 
فرودسـت و کم درآمـد حذف شـده، افزود: »اگر سـبد معـاش را به 
چند گـروه خوراکـی و آشـامیدنی، آموزش، بهداشـت، مسـکن و 
تفریحات دسـته بندی کنیـم، متوجـه می شـویم در زیرگروه های 
مختلف، اقالم بسـیاری حذف شـده اند. از خوراکی ها کـه بگذریم، 
می بینیـم در بخـش آموزش نیـز خدمـات کمک آموزشـی حذف 
شـده اند. در حـال حاضـر یـک خانـواده کارگـر چطـور می توانـد 
فرزنـدش را در کالس تقویتی یـا کالس زبان یا موسـیقی ثبت نام 
کند؟ در مورد بهداشـت هم بایـد گفت خدمـات درمانی باکیفیت  
دیگر نصیـب کارگـران نمی شـود. بـه ایـن مهـم بیفزاییـد گرانی 
داروهای موجـود و همچنیـن نایاب بـودن برخی اقـالم دارویی را. 
مثـال داروهای OTC را هم از پوشـش بیمـه خارج کرده انـد که این 
یعنی درمان رایـگان در مراکز ملکی تامین اجتماعـی هم با چالش 

جـدی روبه رو اسـت.« 
امـا وخامت اوضـاع تا چه انـدازه اسـت؟ »افقه« در تحلیل شـرایط 
موجود با ابراز نگرانـی شـدید از آنچـه رخ داده، می گوید: »کاهش 
قـدرت خرید، قابـل کتمان نیسـت و محـدود به طبقـه  کارگر هم 
نمی شـود، گرچـه بیشـترین فشـار بـه ایـن طبقـه وارد می شـود 
ولـی طبقات متوسـط بـه پاییـن در ایـن اوضاع بسـیار بیشـتر در 
تنگنا هسـتند. تقریبـا می تـوان گفت همـه حقوق بگیـران، حتی 
کارفرمایان و تولیدکنندگان بخش خصوصی، البتـه نه رانتخواران 
و خواص وابسـته به منابع قـدرت و ثروت، تحت فشـار هسـتند.« 
او معتقد اسـت، کلیـد خـروج از این بحـران عمیق تنها در دسـت 
قوه مجریـه نیسـت و بایـد بسـیاری از معـادالت در فضـای کالن 
اقتصادی و همچنین سیاسـی حل شـود تا در نهایت »معیشـت« 

به عنوان یـک مولفـه  وابسـته بتوانـد بهبود پیـدا کند. 
به گفتـه  افقه، اگر ایـن روند عـام معیـوب و ضربه زننـده ادامه پیدا 
کنـد، اوضـاع از ایـن هـم بدتـر خواهـد شـد. در کوتاه مـدت، تنها 
راه حلی کـه می تواند میلیون ها انسـان را از خطر گرسـنگی مطلق 

برهانـد، ارائـه خدمات حمایتی ا سـت. 
او می افزایـد: »بـرای ارتقـای دسـتمزد به احتمـال زیاد پتانسـیل 
کافی موجود نیسـت ولی می شـود روی ارائه خدمـات حمایتی در 

طبقه  کارگر ایران در آستانه  یک بحران بزرگ اسـت. کارگران نیاز 
دارند دولت با ارائه خدمات حمایتی، آنها را از سـقوط با شـیب تند 
در سراشـیب بحران حفـظ کند. اینهـا صحبت هـای مرتضی افقه  
)اقتصاددان و اسـتاد دانشگاه( اسـت. او به صراحت مدعی می شود 
اگـر مشـکالت و چالش هـا در فضـای کالن اقتصـادی و سیاسـی 
حـل نشـوند، هر چنـد هـم بکوشـند و وعده هـای دلگرم کننـده 
بدهند، صیانت از معیشـت مـردم، بخصوص فرودسـتان جامعه به 
 هیچ وجـه امکان پذیـر نخواهـد بـود. او معتقد اسـت مشـکل فقط 
محدود به کارگران نیسـت، کارمندان، معلمان و پرسـتاران نیز در 
این فضـای پرتنـش چند مـاه گذشـته به شـدت آسـیب دیده اند؛ 
هرچنـد وضعیـت حداقل بگیـران کارگـری کـه بـا دسـتمزد یک 
میلیـون و 200 هـزار تومانـی شـورای عالـی کار، امـرار معـاش 

می کننـد، به مراتـب بدتر اسـت.
در روزهـای پایانـی اسـفند سـال گذشـته بـا تکیـه به یـک معیار 
نه چنـدان قابـل اندازه گیـری، حداقـل دسـتمزد کارگـران پس از 
فراز و نشـیب های بسـیار، فقط 19.5 درصد افزایـش یافت؛ »تورم 
انتظـاری« کـه بـا اسـتناد بـه تـورم تک رقمـی آخریـن روزهـای 
اسـفند ماه، حـدود 10 درصد درنظر گرفته شـد، مولفـه ای بود که 
 بـا ارجاع بـه آن، دولتی هـا و کارفرمایان از پذیرش سـبد معیشـت

 2 میلیـون و 700 هزار تومانی بـه عنوان مبنـای کار امتناع کردند 
و با پافشـاری بسـیار بر سـر مواضع شـان، در نهایت فقـط به کمتر 
از 20 درصـد بـرای افزایـش مـزد رضایـت دادنـد.  هرچنـد پیش 
از ایـن نیـز اتـکا بـه »تـورم انتظـاری« هیـچ گاه نتوانسـته تاثیر و 
ماندگاری کافی داشـته باشـد و همه  سـاله کمیت آن بـه اصطالح 
لنگ بود، اما امسـال در فضـای مغشـوش و به  هم  ریختـه اقتصاد، 
بیش از همیشـه ناکارآمدی خـود را نشـان داد. هنوز یـک فصل از 
سـال جدید نگذشـته بود کـه »ناتوانـی معیشـتی« هویدا شـد. تا 
حدی کـه نه تنهـا 20 درصد افزایـش مزد منتفی شـد و نتواسـت 
تـا حـد الزم تاثیـر بگـذارد بلکـه فاصلـه دسـتمزد بـا هزینه های 
حداقلـی زندگـی نیز بیـش از پیش بیشـتر شـد. بـه گفتـه مازیار 
گیالنی نـژاد )فعـال کارگران فلـزکار( فقـط کافی اسـت نگاهی به 
قیمت هـای اقـالم ضـروری بیندازیـد. .  وی با بیـان اینکـه نه تنها 

تابستان داغ گــــرانی ها
ــزدها یخ زدگی دستمـــــــــ

نسرین هزاره مقدم

روزنامه نگار

با افزایش نرخ ارز، بسیاری از کاالها و خدمات با تورم فزاینده روبه رو شد. در این میان، آنچه مسلم 
است این است که دستمزد کارگران نیازمند حمایت جدی تر دولت است تا بتوان در مقابل موج 

جدید گرانی ها مقاومت کرد.

خبر تحلیل

و رفاه قلمر

مرکز پژوهش های مجلس: هر 10 درصد گرانی ارز به 2 درصد تورم منجر می شود



دستمزد کارگران 
پیش از این 
نیز با  اتکا به 

»تورم انتظاری« 
هیچ گاه نتوانسته 
تاثیر و ماندگاری 

کافی داشته 
باشد و همه  
ساله کمیت 

آن به اصطالح 
لنگ بود، اما 

امسال در فضای 
مغشوش و به  هم 

 ریخته اقتصاد، 
بیش از همیشه 
ناکارآمدی خود 

را نشان داد. هنوز 
یک فصل از سال 

جدید نگذشته 
بود که »ناتوانی 

معیشتی« هویدا 
شد.
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زمینه مـواد غذایی، بیمـه، مسـکن و آموزش تاکیـد کرد.«

سرانجام تورم تک رقمی چه شد؟
اعـداد و ارقامـی که در روزهای گذشـته منتشـر شـد، به درسـتی 
وخامـت اوضـاع را نشـان می دهنـد. 4 مـرداد مـاه، علـی خدایـی 
)عضو کارگری شـورای عالی کار( از کاهـش 48.2 درصدی قدرت 
خریـد دسـتمزد در سـال جـاری خبـر داد و گفـت: »نماینـدگان 
کارگـران در جلسـه اضطـراری شـورای عالـی کار، ناکافـی بودن 
مـزد و کاهش قـدرت خرید را مطـرح کـرده  و کارفرمایـان نیز این 
واقعیـت را بـه عنـوان یـک اصـل قابـل اتـکا پذیرفته اند، امـا هیچ 
راهکاری بـرای این مسـاله ارائـه نکرده انـد.«  پذیـرش دولتی ها و 
کارفرمایان شـاید در نوع خـود پدیده  تازه ای باشـد، امـا باید قبول 
کرد این تمکین نظـری به واقعیت فقط محصول شـرایطی  اسـت 
که به مراتب از همیشـه وخیم تر اسـت. اگـر پیش از این با اسـتناد 
به آمارهای رسـمی تـورم برخی می توانسـتند ناکامی معیشـتی و 
ناکافی بودن دسـتمزد را کتمان کنند، در حال حاضر تورم نجومی 
و غیرقابـل پیش بینی، جایی بـرای کتمان باقی نمی گـذارد. کار به 
جایی رسـیده که حتی در برخـی رسـانه ها صحبت از تـورم 300 
درصدی  اسـت. »افقـه« در ارتباط با نـرخ تـورم در هفته های اخیر 
می گویـد: »جهـش تورمـی اخیـر غیرقابـل انکار اسـت، امـا تورم 
300 درصـد نیسـت. اگر نـرخ ارز را بـه  تنهایـی معیار قـرار دهیم، 
این نـرخ قابل قبـول اسـت، اما بحـث این اسـت که هنـوز افزایش 
نرخ ارز بـر اقالم ضـروری تا ایـن انـدازه تاثیـر نگذاشـته، بنابراین 
نمی توان گفت نـرخ تـورم 300 درصد اسـت. اما بدیهی  اسـت که 
نرخ تـورم با رشـد غیرمنتظـره در حال افزایش اسـت. محاسـبات 
نشـان می دهد در حال حاضـر »تورم واقعـی« حداقـل 10 درصد 
بیـش از نـرخ رسـمی اعالمـی دولت اسـت. البتـه تـورم جزیی در 
برخی بخش ها بیـش از 100 درصد هم بوده اسـت. مثال در بخش 
مسـکن در شـهرهای بـزرگ بیـش از 100 درصد افزایـش قیمت 
داشـته ایم.«  وی تاکیـد می کنـد: »برای محاسـبه  نرخ تـورم کلی 
باید کاالهای اساسـی در وزن تاثیرشان ضرب شـوند. ممکن است 
یک کاالیـی 40 درصـد افزایش قیمت داشـته، امـا تاثیـر این 40 
درصد در نرخ تورم، فقـط 5 درصد باشـد. می خواهم بگویم ممکن 
اسـت میزان عـددی تـورم آنقدر هـم هولناک نباشـد، اما شـرایط 

زندگی مـردم بـه غایت بحرانـی و هولناک اسـت.«
از سـوی دیگـر، گفتنـی اسـت مرکـز پژوهش هـای مجلـس در 
تازه تریـن گـزارش خـود دربـاره رابطـه نـرخ ارز و تورم اعـالم کرد 
هر 10 درصـد افزایش نـرخ ارز منجر بـه افزایـش دو درصدی نرخ 

تـورم می شـود. 

چه اتفاقی برای سبد معیشت افتاد؟
در روزهـای پایانـی سـال گذشـته، گـروه کارگـری شـورای عالی 
کار، نرخ سـبد معیشـت حداقلی را حـدود 2 میلیـون و 700 هزار 
تومان تعییـن کـرد. در همان زمـان هم مـزد یک میلیـون و 200 
هـزار تومانی بـا سـبد معیشـت، فاصله بسـیار داشـت. دسـتمزد 
کمتـر از نصف سـبد معیشـت حداقلـی بـود، اما بـه گفتـه فرامرز 
توفیقی )رییس کمیتـه مزد کانون عالـی شـوراها(  اتفاقاتی که در 
هفته اخیر افتـاد، این فاصلـه را به بیـش از 2 میلیـون و 800 هزار 
تومـان افزایـش داده  اسـت. وی اضافـه می کنـد: »48.2 درصدی 
که برای کاهش قـدرت خرید دسـتمزد اعالم شـده، بـدون تغییر 
مولفه هـای تاثیرگذار در سـبد معیشـت، محاسـبه شـده ولی اگر 
تاثیـر مولفه هـای تاثیرگذار در سـبد از جملـه مسـکن، ارتباطات 

و حمل ونقـل را در نظـر بگیریـم، 72 درصـد افزایـش نـرخ سـبد 
معیشـت یا بـه طریـق  اولـی، کاهش قـدرت خریـد داشـته ایم. به 
عبارت دیگـر، سـبد معیشـت کـه حـدود 2 میلیـون و 700 هزار 
تومان محاسـبه شـده بود، حاال بعـد از 4 مـاه و اندی بـه 4 میلیون 
و 650 هزار تومان رسـیده اسـت. ایـن تفاوت کمی نیسـت. یعنی 
همان سـبد معیشـت که شـب عید بـا هـزار مکافـات 2 میلیون و 
700 هزار تومـان مصوب کردیم و در نهایت نتوانسـتیم دسـتمزد 
را به همـان رقـم حداقلـی برسـانیم، حـاال نزدیـک بـه 5 میلیون 
تومـان اسـت.« او ادامـه می دهـد: »حتـی اگـر همـان 48 درصد 
کاهش قـدرت خریـد را مبنا قـرار دهیم، بازهم سـبد معیشـت 3 
میلیون و 996 هزار تومان اسـت. یعنی 4 هزار تومـان از 4 میلیون 
کمتر اسـت. شـما فاصله همین 4 میلیـون تومان با دسـتمزد یک 
میلیون و 200 هزار تومان را محاسـبه کنید، می شـود 2 میلیون و 

800 هـزار تومـان؛ ایـن یعنی یـک فاجعـه  تمام عیار.«

راهکار چیست؟
چالـش اصلـی این اسـت که بتـوان جمعیـت انبـوه مزدبگیـر را از 
سـقوط در فقر مطلق نجـات داد؛ بـدون توجـه بـه مولفه هایی که 
در فضـای کالن اقتصاد مطرح اسـت که بایسـتی به نحـو مطلوب 
تغییر کنند، اما سـوال این اسـت: در سـطح خرد چگونـه می توان 
از بـی ارزش شـدن بیشـتر دسـتمزد جلوگیـری کـرد؟ »فرامـرز 
توفیقـی«، تمکیـن شـورای عالـی کار بـه حکـم مـاده 41 قانـون 
کار یـا همان پذیـرش ضـرورت تماس مـزد بـا تـورم و هزینه های 
واقعی زندگـی را اصلی تریـن راهـکار می دانـد و در ادامه بـه دیگر 
راهکارهـای ممکـن جانبـی بـرای حفـظ قـدرت خریـد کارگران 
می پردازد: »تقویت پیمان های دسـت جمعی اهمیـت دارد؛ هم در 
باال بردن تـوان چانه زنـی کارگران و هـم در مورد تعیین دسـتمزد 
اصناف خـاص، مانند خبـازان. بایسـتی  تعیین تکلیـف این بخش 
از قانـون کار و مقاوله نامه های سـازمان بین المللی کار کـه  ناظر به 
بند »ه« و »ج« ماده 73 قانون برنامه پنجم اسـت، مشـخص شود. 
این کار خود می تواند به اصالح سـاختار روابط کار کشـور و تقویت 
معیشـت جامعـه  کارگـری بینجامـد.« توفیقـی ادامـه می دهـد: 
»تقویـت تعاونی هـای مصـرف کارگـری و اتحادیه های آنهـا برای 
افزایـش قـدرت خریـد کارگـران و کم کـردن هزینه هـای توزیع، 
مهم اسـت، اما متاسـفانه این امر سال هاسـت به دسـت فراموشی 
سـپرده شـده اسـت. در ایـن میـان، از راهکارهـای دیگـری هـم 
می توان سـود جسـت، مانند جایگزینی کاال به جای پرداخت های 
نقدی بـرای کاهش سـطح تـورم موجود و یـا وضع عـوارض و اخذ 
مالیات هـای جدید و موقت با هـدف توزیع مجدد ایـن درآمدها در 
بین طبقات ضعیف بـرای کم کردن فشـار اقتصادی به آنهـا.« این 
فعـال کارگری در پایـان تاکید می کنـد: »انجام مطالعـات میدانی 
و مشـورت های الزم با سـایر شـرکای اجتماعی به منظـور تعیین 
»دسـتمزدهای واقعی« برای کارگران که متناسـب بـا هزینه های 
زندگی باشـد، بسـیار مهم اسـت. برای اینکه مشـکل فاصله مزد با 
هزینه هـای زندگی یکبار برای همیشـه حل شـود، بایـد این اتفاق 
بیفتد و مطالعـات میدانی و دقیق انجام شـود. هنوز به میانه سـال 
نرسـیده، ناکامی معیشـتی مزدبگیران به حد اسـتیصال رسـیده 
اسـت. باید دیـد آیـا دولـت و کارفرمایـان این بـار حاضر هسـتند 
قدمی فراتـر از قبول صـرف واقعیت ها بردارند و برای بهبود نسـبی 
قـدرت خریـد از دسـت رفته  کارگـران اقدامی صـورت دهنـد و یا 
قرار   اسـت بازهم کارگران را بـا »نداریم و نمی توانیم« همیشـگی 

مجبـور بـه عقب نشـینی کنند؟« 



ثروتمند جامعه از مجموع 5 دهک پایین جامعه بیشـتر شـده 
و ایـن وضعیت تـا جایی پیـش رفته که در سـال 2015 سـهم 
50 درصد پایین جامعه به 13 درصد رسـیده اسـت )مقایسـه 
کنید بـا سـهم 21 درصـدی سـال 1980( و سـهم 10 درصد 
ثروتمنـد جامعـه بـه بیـش از 20 از درآمد ملی رسـیده اسـت 

)مقایسـه کنید با سـهم 11 درصدی سـال 1980(.
ایـن موضـوع در اروپـا  به ویـژه اروپای غربـی تـا حـد زیـادی 
کنتـرل شـده و حـدود 2 درصـد بر سـهم 10 درصـدی دهک 
اول افـزوده و بـه همین میـزان از سـهم 24 درصـدی 5 دهک 
پایین جامعه کاسـته شـده و به حـدود 12 در برابـر 22 درصد 

رسـیده است.
بنابرایـن برآوردهـای گزارش مذکـور حاکی از وخامـت اوضاع 

در آینده نابرابـری جهانی دارد.
راهـکار برون رفـت از وضعیـت موجـود و وضعیـت قابـل 

پیش بینـی پیـش رو، بـر چنـد بخـش اسـتوار اسـت:
 گـزارش مذکـور بـر پایـه شـواهد نشـان داده کـه مالیـات 
تصاعدی ابزار مهـم و کارآمدی بـرای مبارزه با نابرابری اسـت.
وجود نظامـی که به ثبـت امـوال و دارایی ها و مالکیـت افراد بر 
آن بپـردازد، راهـکار دیگری اسـت کـه می تواند مانـع از گریز 
مالیاتی، پولشـویی و افزایش نابرابری در جامعه بیشـتر شـود.

بـر اسـاس گـزارش جهانـی نابرابـری سـال 2018، وضعیـت 
نابرابـری در مناطق مختلـف جهان به گونه ای اسـت کـه اروپا 
کمتریـن میـزان و خاورمیانه بـا بیشـترین میـزان نابرابری در 

جهـان روبه روسـت.
شـدت این نابرابـری تـا آنجاسـت در حالی که دهـک پردرآمد 
در اروپـا، تنها 37 درصـد درآمـد ملـی را از آن خود کـرده، در 
خاورمیانه دهک مذکـور حـدود 61 درصد از درآمـد ملی را به 

خـود اختصاص داده اسـت.
این نسـبت در اقتصادهای نوظهور دنیا )برزیل، روسـیه، هند، 
چیـن و آفریقای جنوبـی( از 41 درصـد در چین تـا 55 درصد 

در برزیل متفاوت اسـت.
نکتـه تلـخ و در عیـن حـال عجیب تـر ماجـرا ایـن اسـت کـه 
خاورمیانه وضعیتی به مراتب بدتر از کشـور هنـد )55 در برابر 
61 درصد( دارد؛ در حالی که هندوسـتان با سـنت نابرابری ساز 
»نظـام کاسـتی« خـود روبه روسـت و خاورمیانه فاقـد چنین 

نظامی اسـت.
شـواهد موجـود در ایـن پژوهـش نشـان می دهد کـه در چند 
دهـه اخیـر بـه طـور کلـی رونـدی افزایشـی در نابرابری های 
جهانی تجربه شـده اسـت. شـدت این روند در ایـاالت متحده 
بسـیار زیاد بود، به نحوی کـه از میانه دهه 1990 سـهم دهک 

مروری بر  گزارش نابرابری جهانی در  سال 2018

جهانی نابرابرتر 
گزارش نابرابری جهانی توسط البراتوار نابرابری جهانی )world inequality lab( تنظیم شده که مدیریت 
آن بر عهده برخی صاحبنظران نابرابری اقتصادی از جمله »توماس پیکتی« اســت و از ســوی 
نهادهای مختلفی همچون مدرسه اقتصادی پاریس، برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP( و برخی 

دیگر از نهادهای دولتی و غیرانتفاعی تامین مالی می شود.
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راهـکار سـوم ارائـه شـده در ایـن گـزارش، دسترسـی برابـر 
بـه آمـوزش بـا کیفیـت اسـت. در گفتمـان عمومـی بحـث از 
دسترسـی برابـر بـه آمـوزش بسـیار مطـرح می شـود امـا در 
واقعیـت اجتماعـی فاصلـه ای چشـمگیر بـا آن وجـود دارد.

پژوهش ها نشـان می دهد تنها 20 تا 30 درصـد دانش آموزانی 
کـه والدین شـان در دهک پاییـن جامعه قـرار می گیرنـد وارد 
کالـج می شـوند، در حالی کـه 90 درصـد از افـراد بـا والدیـن 

دهک بـاالی جامعـه بـه کالج می رسـند.
ایـن موضـوع نشـان می دهـد دسترسـی برابر بـه آمـوزش در 
سـطح جهانی چنانکه باید به وقوع نپیوسـته و طبیعتا کاهش 
سـهم دانشـگاه های دولتـی و رایـگان می تواند همیـن میزان 
از ورود طبقـات ضعیف به دانشـگاه را نیـز به مخاطـره افکند.

دسترسـی مناسـب و دموکراتیک به آموزش نیز تـا حد زیادی 
در کاهـش نابرابری موثر اسـت اما اگـر همراه با سـازوکارهای 
تضمین کننـده درآمـد مکفـی نباشـد، نمی توانـد در ایـن امر 
موفقیت قطعی داشـته باشـد. حمایت بهتر از کارگران در بدنه 
حکمرانی شـرکتی و نـرخ حداقل دسـتمزد مناسـب می تواند 

سـازوکار مهمی در ایـن زمینه تلقی شـود.
سـرمایه گذاری ویـژه دولت ها در راسـتای کاهـش نابرابری به 

 مثابـه آخرین راهـکار در این گزارش ارائه شـده اسـت.
برای مقابله با نابرابـری موجـود و ممانعت از افزایـش نابرابری 
الزم اسـت تـا دولـت در حـوزه آمـوزش، سـالمت و حمایـت 

محیطـی سـرمایه گذاری کنـد.
شـاید بد نباشـد بر این نکتـه نیز تاکید شـود کـه افزایش کلی 
بودجـه دولتـی در یک حـوزه به معنـای سـرمایه گذاری تلقی 
نمی شـود و گاه بخش زیـادی از آن صـرف هزینه پرسـنل و یا 
خدماتی می شـود کـه فاقـد بازدهی در آینـده اسـت؛ در اینجا 
مشـخصا اشـاره گـزارش مذکور بـه سـرمایه گذاری اسـت، نه 

افزایـش هزینه. 
در پایـان این نوشـتار، الزم اسـت بـر این نکتـه تاکید شـود با 
توجـه به شـباهت زیاد میـان کشـورهای مختلـف خاورمیانه، 
بعیـد اسـت وضعیـت ایـران امـری کامـال متمایـز بـا سـایر 
کشـورهای خاورمیانـه باشـد و تنها نکتـه قابل توجـه در مورد 
کشورمان این اسـت که اطالعات مناسـبی از وضعیت ثروت و 
دارایی مـردم وجود نـدارد و به همیـن دلیل تنها بـه داده های 
هزینه ای مرکـز آمـار توجه می شـود. داده هـای مذکـور نیز با 
خارج کردن افـرادی که اجـرای پیمایش را با دشـواری روبه رو 
می کننـد )یعنـی حاشیه نشـینان و کارتن خوابـان و... از دهک 
اول و ثروتمنـدان غیرپاسـخگو از دهک دهـم(، تصویر ناقصی 
از وضعیت توزیـع درآمد و ثـروت ملی ارائه می کننـد. بنابراین 
تکیـه بـر ضریـب جینـی نمی توانـد نـکات چندانـی دربـاره 
قطب هـای طبقات فرادسـت و فرودسـت بیان کنـد و به  نوعی 
ادعـای مذکـور بـا گرایش بـه میانـه و تحلیـل وضعیـت میان 

طبقـات متوسـط عرضه می شـود.
بـر ایـن اسـاس لـزوم توجـه متولیـان حـوزه رفـاه و 
تامین اجتماعی کشـور بـه  عنوان مدافعـان عدالت بـه موضوع 
کاهـش نابرابـری ضـروری به نظـر می رسـد؛ هرچنـد ممکن 
اسـت بسـیاری از زمینه هـا و راهکارهـای ارائـه  شـده در ایـن 
گـزارش ذیـل مسـئولیت و اختیـارات متولیـان مذکـور قـرار 
نگیـرد، امـا دفـاع در نظـر و عمـل از کاهـش نابرابـری بخـش 
مهمـی از وظایـف مسـئوالن و مدیـران حـوزه رفـاه اجتماعی 

کشـور اسـت.

نمودار )1( 

نمودار )2( 

نمودار )3( 
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معضـل کم آبـی در کشـور بـه مرزهـای بحرانـی خـود رسـیده و 
مسئوالن در رسـانه های رسمی، مردم را تشـویق به مصرف کمتر 

و صرفه جویـی بیشـتر می کننـد. 
آیا بحران کنونـی با کمک مـردم در حوزه مصرف قابل حل اسـت 
یا الزم اسـت اقدامات بنیادی تـر و زیرسـاختی در حوزه های دیگر 
تصمیم گیری و مدیریت انجام شـود تـا بحـران آب تبدیل به یک 

بحران فراگیر اجتماعی نشـود؟ 
وقتـی »عبدالرضـا رحمانی فضلـی«، وزیـر کشـور، در مصاحبه با 
روزنامـه کارگزاران بـا تاکید بـر اینکـه زمینه های تبدیـل بحران 
آب به یـک بحـران اجتماعـی بـزرگ فراهـم اسـت، هشـدار داد 
که تا پنـج سـال دیگـر مهاجـرت اقلیمـی چهـره ایـران را تغییر 
می دهـد، یعنی مـا بـا مسـاله یـا بحرانـی مواجه ایـم کـه دامنه و 
شـدت آن گسـتره وسـیعی از سـرزمین و مردم را دربـر می گیرد. 
ادامه صحبت های او، شـمایی از این وسـعت سـرزمینی و شـدت 
تاثیرگـذاری بـر حیـات انسـانی را ترسـیم می کنـد. به گفتـه او، 
مهاجرت های وسـیعی بـه مرکز و شـمال ایـران از مناطقـی که با 
خشکسـالی درگیرند، در حال شـکل گیری اسـت که با ادامه این 
رونـد تا پنج سـال آینـده چهـره ایـران  از ایـن نظر تغییـر خواهد 
کرد. همچنین کشـور در 10 سـال آینده با فاجعه ای بزرگ مواجه 
می شـود. ایـن هشـدار از آنجـا جدی احسـاس می شـود کـه این 
سـخن از زبان کسـی بیـرون می آید کـه دسترسـی بـه آمارهای 
دقیق و احتمـاالً محرمانـه را دارد. جدیت ماجرا با هشـدار رییس 
سـازمان هواشناسـی مبنی بـر به خطـر افتـادن امنیـت غذایی و 
افزایـش بیماری ها به خاطر خشکسـالی انباشت شـده و سـخنان 
معـاون وزیـر نیـرو در مـورد بـروز خشکسـالی مسـتمر در ایران 
پر رنگ تـر می شـود. همچنیـن بـر اینهـا می تـوان صحبت هـای 
وزیر نیـرو را اضافـه کرد کـه از وجود تنـش کم آبی در 334 شـهر 
بـا جمعیتـی بالـغ بـر 35 میلیـون نفر گفتـه بـود و کمـی بعدتر، 

قطعی آب در دو شـهر آبادان و خرمشـهر، در کرانه کارون و اروند و 
بهمن شـیر را شـاهد مثال همـه هشـدارها کرد.

بـرای ترسـیم مسـیری کـه از بحـران آب، شـروع و بـه فاجعه ای 
بزرگ ختـم می شـود، ابتـدا باید شـرایط و رونـدی را موشـکافی 
کرد کـه آب را اول به مسـاله و دوم به بحـران تبدیل کرده اسـت؛ 
روندی که در گذر سـال ها بر شـدت، دامنـه و ناحیـه تاثیرگذاری 
آن افزوده شـده، مناطق وسـیعی را ناپایدار کـرده و گاهاً وضعیتی 
بی بازگشـت را به وجود آورده اسـت. اما اینکه آب همیشـه مساله 
بـوده، با توجـه بـه میانگین بـارش، قـرار گرفتـن ایـران در ناحیه 
خشـک و نیمه خشـک، سرنوشـتی طبیعـی اسـت. اما سـرزمین 
ایران اعصار متناوبی را با این مسـاله سـر کرده و زیسـت اجتماعی 
و اقتصادی خـود را منطبق با شـرایط اقلیمی خاص خود سـامان 
داده ولـی به یک بـاره، در مقایسـه با تاریـخ پیش از ایـن، در کمتر 
از چهـار دهه و شـاید کمـی پیـش از آن، نشـانه های بـروز بحران 
آب و سـرانجام فراهم شـدن زمینه های بروز فاجعه ای انسـانی به 
 واسـطه آب قوت یافتـه، دقیقاً بـدان دلیل اسـت که مـا مجموعه 
انسـان هایی بـا درجاتـی از تاثیرگـذاری، رونـدی را آغـاز کـرده و 
ادامـه داده ایـم کـه سرنوشـت محتـوم آن در یک طـرف قهقرای 
سـرزمین بـه واسـطه فقـدان آب اسـت و در سـوی دیگـر طیف، 
»بی سـرزمینی«، یعنی فقدان جای پایی محکم بر زمیـن و از هم 
گسیختن همبسـتگی جمعی در مناسـبات انسـانی پایدار است. 
این »همه مـا« مجموعـه ای یکدسـت و همگـن در فراینـد نزول 
سـرزمین نیسـت. بدیهی اسـت مـا بسـیار بیشـتر از تـوان منابع 
برای حفـظ پایـداری و اسـتمرار، آب مصـرف کرده ایـم. از تمامی 
ظرفیت هـای بالقـوه و موجـود بـا شـتابی برق آسـا برداشـت آب 
داشـته ایم و به دنبـال شـیوه هایی نوین یا افسـانه ای انتقـال آب، 
سـاخت سـد، حفر چاه های عمیـق، جذب سـامانه های بارشـی، 
اکتشـاف آب های ژرف و باسـتانی و باروری ابرهـا رفته ایم بی آنکه 

محمدرضا جعفری

پژوهشگر محیط زیست 
و کنشگر اجتماعی
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لحظـه ای ایسـتاده، فکـر کنیـم سـرانجام این همـه تولیـد آب و 
منابع جدیـد آبی چـه خواهـد بود؟ چـرا تولیـد آب؛ نـه مدیریت 
مصـرف آب. اینجـا گـره گاه بنیادیـن در تعییـن عوامـل و تدقیق 
در مولفه هـای برسـازنده تنـش و وضعیـت بحرانـی آب و فاجعـه 
سـرزمینی اسـت. باید برگشـت و آن مجموع »ما« را به عناصری 
تبدیل کـرد که در نقش اساسـی در سـاختاری بـازی کرده اند که 
دستاوردش هشـدار از پس هشـدار اسـت؛ آن هم از سوی کسانی 

که بایـد در جایـگاه متهم بنشـینند.
برخـی گفتارهـای رسـمی مدیریتـی، به ویـژه در ایـن تابسـتان 
و قطعـی مکـرر بـرق و کمبودهـای آب در نقـاط مختلـف، تالش 
کـرده به شـیوه های مختلف عـذر پیشـامد وضعیت بغرنـج فعلی 
را متوجه مـردم، مصـرف خانگی و شـهری کنـد و افـکار عمومی 
را، در پهنـه ای زبانی و نمادین، بـا وام  گرفتـن از گفتمان فرهنگی 
و بـا خطـاب قـرار دادن آنهـا، از رونـدی معنـادار کـه منجـر بـه 
ورشکسـتگی آبی، فقدان آب و خشـکی و خشـکیدگی سرزمین 
شـده اسـت، منحـرف سـازد. در صورتـی کـه آمـار و نمودارهای 
مصـرف آب و انـرژی بیانگر شـاخص هایی اسـت که نقـش مردم 
را بـه حاشـیه و مجموعـه سیاسـت ها  را در صـدر عوامـل موثـر 
می نشـاند. بـه بـاور نگارنـده، دو مولفـه اصلـی را می تـوان در 
شـکل گیری روندی منجر به تخریِب محیط زیسـت بازشـناخت؛ 
یکی درکی سطحی از توسـعه به مثابه ساخت وسـاز کالن سازه ها 
و دیگـری نگره ای کـه آب و منابـع طبیعـی را نه به چشـم دارایی 
اکولوژیکـی کـه به شـکل کاالیـی کم بها و همیشـه در دسـترس 
می نگرد. این دو نگـرش را گفتمانـی ایدئولوژیـک و هماوردطلب 
تقویـت می کنـد کـه اسـتقالل را در انـزوا و خودکفایـی در همـه 
چیـز و بـه هـر نحـو و اقتـدار را در تحریـم ذهن های کارشناسـی 
غیرخـودی می دانـد. ایـن همپوشـانی مولفه هـای فنـی، نگره ای 
و ایدئولوژیـک خـود را تحمیـل پروژه هـای کالن و گاه گـزاف بـر 
عرصه طبیعی کشـور بـه شـکلی ناپایدارکننـده و مخرب نشـان 
می دهـد. بر همین اسـاس هم اسـت کـه خودکفایـی محصوالت 
کشـاورزی به رغـم نابرخـورداری طبیعـی از بارش مناسـب، عدم 
تناسـب کیفیت و توپولوژی خـاک و گسـتردگی با تـوان اعمالی 
بـر زمین هـای زیرکشـت در دسـتور کار قـرار می گیـرد؛ بـدون 
توجـه بـه اینکـه کمـی بیـش  از 10 درصـد اراضـی کشـاورزی 
ایـران از مطلوبیـت مناسـب برخوردارنـد و حـدود 50 درصـد از 
زمین هـای کشـاورزی در مناطقـی بـا مطلوبیـت نامناسـب قرار 
دارنـد، بـه طـوری کـه بـر خـالف الگـوی جهانـی، بـرای جبران 
افزایـش کشـت در زمین هـای بـا کیفیـت متوسـط، بـه  جـای 
کشـت دیم، کشـت آبی توسـعه یافتـه اسـت. در دنیـا  15 درصد 
کشـت ها آبی اسـت. ایـن مسـاله خـود را در مصـرف بـه تعبیری 
90 درصـدی و بـه عبارتـی دیگـر 60 تـا 70 درصدی منابـع آبی 
نشـان می دهـد درحالـی کـه تنهـا  20 درصـد جمعیـت کشـور 
کشـاورزند و سـهم تولیـدات کشـاورزی از تولیـد ناخالـص ملـی 
فقط 10 درصد اسـت. تولیداتی بـا مصرف باال و بـازده کم، چیزی 
حدود یک چهـارم میانگین جهانـی، نـه از بی کفایتی کشـاورزان 
که از نبـود آمـوزش، سـرمایه گذاری در ارتقای تکنولـوژی، تغییر 
و تعیین الگوی کاشـت متناسـب با کیفیت خـاک و منابع موجود 
و از همـه مهمتـر برنامه ریـزی بـرای کاهـش مصـرف آب. این ها 
در حالـی اتفاق افتـاده که ما بـا یک بوروکراسـی عریـض و طویل 
و ده هـا نهـاد مـوازی و مسـئول و خیـل برنامه ریـز و کارشـناس 
با مـدارک عالـی دانشـگاهی در سـمت مدیـر و معـاون و مشـاور 
روبـه رو بوده ایـم؛ یـک بوروکراسـی روزمـره ناکارآمـد. اختـالف 

آمار مصـرف ناشـی از اختالفی اسـت که بیـن نهادهـای متولی و 
برخی کارشناسـان بر سر سـهم صنایع درگرفته اسـت. عده ای بر 
این باورنـد که برخـی حلقه های قـدرت و ثروت منتفـع از احداث 
صنایع سـنگین و پرمصرف، با دسـتکاری آمـار، نقش خـود را در 
ایجاد بحـران آبـی پنهـان می کننـد. بـر اسـاس همین آمـار هم 
مصرف شـهری کمتریـن مصـرف را در حالـی بین آب بـران دیگر 
دارد کـه با هـدرروی میانگین 40 درصـدی در شـبکه های توزیع 
و آبرسـانی مواجه ایم و از اسـتفاده از آب خاکسـتری و بازچرخانی 
آب و تصفیه بیش از سـه چهارم پسـاب ها غفلت شـده  است. تنها 
هنگامی می توان در شـهرها مـردم را عامـل بیش مصرفی معرفی 
کرد کـه اقدامـات همه جانبـه فنی بـرای کاهـش مصـرف آب در 
نهادها، بخش ها و فضاهای عمومی انجام شـده باشـد. در کنار این 
چیدمـان، فضاهای شـهری و ایجاد فضاهای سـبز باید متناسـب 
بـا شـرایط اقلیمـی و وضعیت تنـش آبی فعلـی باشـد. حرکت به 
سـمت گرافیک شـهری منهای چمن، گامـی کوچـک و موثر در 

گسـترش بـا شـعارهای فرهنگـی مدیریت مصرف اسـت.
آن عطـش توسـعه، آن نـگاه قـرن نوزدهمـی بـه توسـعه بـا 
کالن سـازه ها، دودکش هـای عظیـم و صنایـع فـوالد و نفـت، با 
وسوسـه پیشـرفت، بـا نـگاه کوتاه مـدت جاه طلبانـه، بـا دیدی 
منسـوخ بـه رشـد و ناآگاهـی از مفهومی بـه نـام توسـعه پایدار 
و عدالـت زیسـت محیطی، پشـت درهـای بسـته، با بسـته های 
مجهـول توسـعه ای، بـا نفـوذ محافـل قـدرت و کاسـت های 
ثروت، بـه بهانه اشـتغال و بـه بهـای ارزانـی نیـروی کار و منابع 
طبیعـی، مدیـران مقتـدر در نظـام حکمرانـی را به جنـگ نظام 
هیدروشـناختی سـرزمین و بـه مصـاف پایـداری بوم شـناختی 
فرسـتاد. ایجاد صنایـع آب بـر در کویـر و فالت خشـک و الجرم 
بهره بـرداری از منابـع آب هـای زیرزمینـی و انتقـال آب از 
سرچشـمه ها، نتیجـه اش رسـیدن عمـق چاه هـا بـه 500 متـر 
است و رسـیدن به آمار وحشـتناک بیش از 300 دشت ممنوعه 
طی 50 سـال. با این اوصاف اسـت کـه ایران در فرسـایش خاک 
و بیابان زایـی رتبه یـک در جهـان می شـود.  آبی کـه بی مصرف 
به دریـا می ریزد یا تبخیـر می شـود، تکیـه کالم مدیرانی مدعی 
بود که با جعـل اصطالح آب مـازاد، در سـودای سـلطه بر جهان 
و طبیعـت، بـه بهره بـرداری بیـش از 80 درصـدی منابـع آب 
تجدیدپذیر دسـت زدند. نُـرم دنیا 20 درصد اسـت و در شـرایط 
اضطرار تا 40 درصد. آنان سـهم طبیعت و اکوسیسـتم را نادیده 
گرفتـه و تا توانسـتند سـد سـاختند کـه در نتیجه آن ایسـتگاه 
 پمپـاژ و تعـداد چاه هـا بـه بیـش از 800 هـزار حلقـه رسـید.

 نتیجه: پدیده خشـکید گی و فرونشسـت زمین.  عامه مردم اگر 
هم نقشـی در ایجاد این شـرایط داشـته اند، ناشـی از غیبت شان 
در فرایندهـای تصمیم سـازی و سیاسـتگذاری و همچنیـن در 
فقـدان دموکراسـی مشـارکتی اسـت. برخـی مدیرانـی که طی 
این سـال ها از میزی به میـز دیگر نشسـته اند، اکنون بـا بحرانی 
شدن شـرایط، در لزوم اتخاذ سیاست های فرابخشـی رادیکال و 
با نیـاز به عدول از شـیوه منسـوخ حکمرانـی بر اقتصاد سیاسـی 
و منابـع طبیعـی، خـود را در جایـگاه منتقـد قـرار می دهنـد و 
جایگاه خود در سـاختار حکمرانی را به شـکلی ماهرانه، بی  آنکه 
گزندی بر شـمایل مدیریتی شـان وارد شـود، کتمـان می کنند. 
سرنوشت ایران، پدیده بی سـرزمینی و از دسـت رفتن حیات در 
بخش هایـی وسـیع، شـوخی بردار نیسـت. انباشـت بحران ها به 
آسـتانه تغییری سرنوشت ساز رسیده اسـت. آنچه مشهود است، 

عدم امـکان ادامـه این وضعیت اسـت. 

 آمار و نمودارهای 
 مصرف آب 

و انرژی بیانگر 
شاخص هایی 
است که نقش 

مردم را به حاشیه 
و مجموعه 

سیاست ها را در 
صدر عوامل موثر 

می نشاند
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یکـی از پیش شـرط های توسـعه اقتصـادی را تولید انبـوه کاال 
می دانـد. پس از شکسـت رویکرد کینـزی و دولت رفـاه برآمده 
از این رویکرد، ایدئولوژی نئولیبرالیسم در دهه 1980 میالدی، 
ایدئولوژی غالب دولت های سـرمایه داری شـد و رفاه اجتماعی 
به رویکـرد محـدود »تور ایمنـی« تقلیـل پیدا کرد و سیاسـت 
اجتماعی از آن پس به مثابه مسـکن های کوتاه مدتی نگریسته 
شـد که به قیمـت از دسـت رفتـن توسـعه مولـد و پایـدار بود. 
بانک جهانی و صنـدوق بین المللی پول که به مثابـه کارگزاران 
اصلـی نئولیبرالیسـم بودنـد، دور شـدن از خدمـات اجتماعی 
توسـط دولت هـا را در قالـب برنامه هـای تعدیـل سـاختاری 
به کشـورهای در حـال توسـعه تجویـز می کردنـد. امـا در این 
مقاله به بررسـی کشورهایی آسـیای شـرقی پرداخته می شود 
که رونـدی را برخـالف بسـیاری از کشـورهای سـرمایه داری و 
کشورهای در حال توسـعه، به کار گرفتند و سیاست اجتماعی 
را نـه در معنای محدود رفـاه ترمیمی یـا »تور ایمنـی« بلکه به 
معنای گسـترده تر آن بـه کار بردنـد و نتایج شـگفتی در زمینه 
توسـعه اقتصادی به دسـت آوردند. سـوالی که در اینجا مطرح 
می شـود این اسـت کـه آیـا سیاسـت اجتماعـی مانـع و عامل 
اختالل توسـعه اقتصادی اسـت و یا عاملی اسـت کـه می تواند 
توسـعه اقتصـادی را بـا شـتاب بیشـتر و با چهـره انسـانی تر به 

وجود بیـاورد؟

تجربه کشورهای آسیای شرقی
در کشـورهای آسـیای شـرقی، سیاسـت اجتماعی بـه معنای 
متفـاوت از دنیای غـرب دنبـال شـد و نهادها و سیاسـت هایی 
که در زمینه سیاسـت اجتماعـی و امور رفاهی در این کشـورها 
وجود دارد، سیاسـت اجتماعی را کاهش دهنده تنش اجتماعی 
و افزایش دهنـده مشـروعیت سیاسـی می داننـد کـه می تواند 
موجـب فراهـم کـردن محیطـی امـن و باثبات تـری را بـرای 
سـرمایه گذاری بلندمدت فراهم کنـد. برای نمونـه بنابر اعتقاد 
این کشـورها می توان بـا کمک هزینه بیـکاری الگـوی مصرف 
را تعدیل کـرد کـه این امـر موجب تعدیـل چرخه کسـب و کار 
شـده و می توانـد محیط اقتصـاد کالن را ثبـات بخشـد و با این 

کار سـرمایه گذاری را افزایـش دهد. 
در کشـورهای آسـیای شـرقی، سیاسـت اجتماعـی در معنای 
گسـترده بـه کار می رفـت و عـالوه بـر اینکه نظـام رفاهـی این 
کشـورها در دوره ای به دنبال آموزش رایگان، سالمت عمومی، 
مزایای بیکاری و حمایت درآمدی و بازنشسـتگی بود، یکسری 
سیاسـت های دیگر را نیز به معنای سیاسـت اجتماعـی دنبال 
می کردنـد کـه بـرای نمونـه می تـوان اصالحـات ارضـی چون 
تعیین سـقف برای مالکیت زمین و محدودیت هایی بر شـرایط 
اجـاره داری زمیـن را مثـال زد. در اصالحـات ارضی که توسـط 
کشـورهای آسـیای شـرقی دنبال شـد، مسـائلی مانند تعیین 
سـقف مالکیت زمین، محدودیت هایی بر شـرایط اجـاره داری 
بـه وجـود آورد. بـرای نمونـه فیلیپیـن توانسـت با اجـرای این 

طـرح زمین هـای جدیـدی را به وجـود آورد. 
دومیـن نمونـه از سیاسـت اجتماعـی در معنـای گسـترده 
حمایـت از اتحادیه هـای کارگـری بـوده و حتـی کشـورهایی 
ماننـد کـره و سـنگاپور کـه بـه رفتـار خشـن علیـه اتحادیه ها 
معروف بودنـد، اقدامات حمایتـی مانند انتصاب افراد شـاخص 
اتحادیـه در پسـت های دولتی، پوشـش بیمه حـوادث صنعتی 
برای کارگـران و ارائـه اولویت دادرسـی برای دعـاوی مربوط به 

محسن زارع بیدکی

 کارشناس ارشد 
برنامه ریزی 

رفاه اجتماعی دانشگاه 
عالمه طباطبایی 

مقاالت

قلمرورفاه

تجربه توسعه کشورهای شرق آسیا نشان 
می دهد توسعه اقتصادی بدون گفتمان 

رفاه اجتماعی ناممکن است

رابطـه سیاسـت اجتماعـی و توسـعه اقتصـادی پـس از جنگ 
جهانـی دوم بـه طـور رسـمی بـه ادبیـات آکادمیـک حـوزه 
علوم اجتماعـی و اقتصـاد وارد شـد و تا مـدت زیـادی در نظام 
تصمیم گیـری دولت هـا، مباحـث مربـوط بـه رفـاه اجتماعـی 
به طور اخـص و سیاسـت اجتماعی به طـور اعم مطرح شـده و 
آن نظام هـا را بـا انتخاب هایی روبـه رو کرده اسـت. دولـت رفاه 
پس از جنگ که توسـط پیشـگامانی چون »تیتموس و بوریج« 
در انگلسـتان پایه گذاری شـد، بیشـتر به دنبال سیاسـت های 
رفاهـی بـود تـا بتوانـد آثـار سـوء جنـگ را بـر اقشـار مختلف 
اجتماعی بـه حداقل رسـاند. پـس از آن، دولت رفاه و سیاسـت 
اجتماعـی بـه منظـور کاهـش مصائـب توسـعه اقتصـادی در 
غرب و بسـیاری از کشـورها به کار گرفته شـد، خصوصا از زمان 
محبوبیت و شـایع شـدن سیاسـت های کینزی این رویه ادامه 
پیدا کـرد و دولت رفاه کینزی در بسـیاری از کشـورها همچون 
انگلستان و کشـورهای اسکاندیناوی برای تسـریع روند توسعه 
اقتصادی به وجـود آمد. اعتقـاد رویکـرد کینزی این بـود که با 
ارائه مسـاعدت و مزایای اجتماعی در حوزه آمـوزش، بیکاری و 
سـالمت موجب می شـود نیروی کار همواره به صـورت ذخیره 
باقی بمانـد و بـا ارائه مقـرری به گروه هـای مختلـف اجتماعی 
موجـب خریـد کاال از سـوی آن اقشـار می شـود که ایـن خود 
موجب تحریک تقاضاست و راه را برای عرضه بیشتر و در نتیجه 
تولید بیشـتر کاال بـاز می کنـد به دلیـل اینکه رویکـرد کینزی 
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سـطح دسـتمزد را در برنامه های رفاهی خود گنجاندند. برنامه 
بعدی کـه می تـوان در مورد این کشـور ها نـام بـرد، برنامه های 
عمومی مسـکن اسـت کـه در هنگ کنـگ و سـنگاپور بـه اجرا 
درآمـد. ایـن برنامه هـا پـس از دوره ای ناپایـداری سیاسـی در 
این کشـورها درگرفت، بـه دلیل اینکه هر دو کشـور بـا کمبود 
زمین روبه رو بودنـد. این برنامه ها توانسـت تنش های ناشـی از 
مسـائل قومیتی را به حداقل رسـاند و موجبات سـرمایه گذاری 

بلندمـدت را در این کشـورها را فراهـم آورد. 
مالزی از نظر اجرای سیاسـت اجتماعی شـرایط ویژه ای داشت. 
در این کشـور، دو طبقـه ماالیی دارای تسـلط سیاسـی بودند و 
همچنین جامعـه چینی ها که از نظـر اقتصادی اوضـاع بهتری 
داشـتند اما تسـلط سیاسی شـان کـم بود، یـک تهدیـد عمده 
بـرای یکپارچگـی ملـی دیـده می شـدند. دولـت مالـزی طرح 
سیاسـت های اقتصادی جدیدی را به اجرا گذاشـت و اقداماتی 
همچون سـهمیه بندی آموزش عالـی، سـهمیه بندی مالکیت 
مشـاع در کسـب و کار را اجـرا کـرد. ایـن برنامه ها موجب شـد 
چینی ها صنایع معینـی را در اختیار گیرنـد. همچنین دولت از 
کشـاورزی خرد که تحت تسـلط ماالیی هـا بـود، حمایت کرد 

کـه موجب حفـظ تسـلط ماالیی هـا در این حوزه شـد. 
در کشـورهایی مثـل ژاپـن و کـره، نظام رفـاه مشـارکتی پدید 
آمـد کـه یکـی از ارکان مهـم آن نظـام اشـتغال مادام العمـر 
بـود و دولـت و بنگاه  هـای اقتصـادی می بایسـت اشـتغال فرد 
شـاغل را تا زمان بازنشسـتگی تضمیـن می کردنـد و موجبات 
مسـاعدت های بازنشسـتگی تا پایان عمـر یک کارگـر را فراهم 

می آوردنـد. 
آخریـن مـوردی کـه می تـوان از تجربه ایـن کشـورها در مورد 
سیاسـت اجتماعی نـام بـرد، سیاسـت های محدودیت مصرف 
کاالهـای لوکـس بـود کـه ایـن یـک سیاسـت اجتماعـی در 
معنای گسـترده آن اسـت. این سیاسـت در کشـورهایی مانند 
ژاپن و چیـن تایپـه و کره به اجـرا درآمـد. هدف این سیاسـت، 
حمایـت از تولیـد داخلی و کاهش تبـادالت خارجـی و محدود 
کـردن واردات کاالهای سـرمایه ای بـود. همچنیـن از آنجا که 
مصـرف کاالهـای لوکـس اثـرات نمایشـی دارد و می توانـد به 
همبسـتگی اجتماعـی آسـیب رسـاند، محدودیت ایـن کاالها 
در دسـتور کار این کشـورها قرار گرفـت. باید توجه داشـت در 
بسـیاری از زمینه هـا نمی تـوان بین عرصـه اجتماعـی و عرصه 
اقتصـادی تمایـز دقیقی ایجـاد کـرد. سیاسـت های اجتماعی 
که در کشورهای آسیای شـرقی به کار گرفته شـد، در بسیاری 
از موارد بـا سیاسـت های اقتصـادی یکـی گرفته می شـوند اما 
باید گفت در بسـیاری از زمینه ها هماننـد محدودیت کاالهای 

لوکس نه تنهـا اهداف اقتصـادی مدنظـر بوده بلکـه هدف مهم 
دیگر این قبیـل اقدامات، افزایـش همبسـتگی اجتماعی برای 
ایجاد محیط باثبات اقتصادی بوده اسـت. باید خاطرنشان کرد 
برخـالف آنچه در جـو رسـانه های عمومـی و باورهای مرسـوم 
جریـان دارد، در کشـورهای آسـیای شـرقی همـواره فرهنگ 
مداراجویانـه و صلح طلبانـه غالـب نبـوده اسـت. این کشـورها 
بخصـوص در قـرن بیسـتم روزهـای پرآشـوبی را پشـت سـر 
گذاشته  و سیاسـت های اجتماعی در معنای گسترده توانستند 
اثرات بسـیاری از شـورش های قومـی و ملی را در این کشـورها 
به حداقل رسـانند و نهادهـا و سیاسـت های رفـاه اجتماعی در 
این کشـورها با هدف انسـجام اجتماعی و ایجاد محیط باثباتی 
برای اقتصاد کالن به منظور سـرمایه گذاری بیشـتر انجام شـد.

رفاه اجتماعی، پیش شرط توسعه
در پایـان بایـد گفـت سیاسـت اجتماعـی می توانـد بنیان های 
اجتماعـی الزم را بـرای توسـعه اقتصـادی فراهم کنـد. یکی از 
مالک های سـرمایه گذاری خارجی برای انتخـاب جامعه هدف، 
ثبات اجتماعی و سیاسـی این جوامع اسـت. چنانچه نشان داده 
شد، سیاسـت های اجتماعی که در برخی از کشـورهای آسیای 
شـرقی بـه کار رفته انـد بدین منظـور بوده تـا مشـروعیت نظام 
سیاسـی را افزایش داده و محیـط پایاتری برای سـرمایه گذاری 
داخلـی و یـا خارجـی فراهـم آورد. همچنیـن سیاسـت  های 
اجتماعـی در زمینه هایـی ماننـد آمـوزش، موجـب بـاال رفتن 
مهـارت نیـروی کار می شـود. نیـروی کار ماهـر و آموزش دیده 
برای اقتصاد دانش بنیان امروز ضروری اسـت. ایـن امر در زمانی 
محقق می شـود کـه اکثـر نیـروی کار آموزش دیـده باشـند و با 
توجه به شـکاف درآمدی که در بسـیاری از جوامع وجـود دارد، 
این امـر جز از طریـق یک نظام رفاهی فراگیر میسـر نمی شـود. 
اقتصـاد و توسـعه اقتصـادی دانش بنیـان نیـاز بـه یـک جامعه 
سـالم و نیروی کار با انگیـزه دارد که می توان از طریـق اقداماتی 
همچون بیمه هـای مربوط بـه کار و یا بیکاری و ارائه تسـهیالت 
بـه نیـروی کار بدیـن سـمت حرکـت کـرد. تجربه کشـورهای 
آسـیای شـرقی می تواند بـرای بسـیاری از جریان هـای داخلی 
کشـور که به دنبـال خصوصی سـازی آمـوزش و آمـوزش عالی 
هسـتند، درس بزرگی باشـد و برای سیاسـتگذاران افق  تازه ای 
را در زمینـه سیاسـت اجتماعـی فراهـم آورد. در رابطـه با نقش 
سیاست اجتماعی در توسعه اقتصادی، یک کار پژوهشی جامع 
و تطبیقـی توسـط نگارنـده در جریان اسـت که نتایج اسـتفاده 
کشورهای گوناگون را از سیاسـت های اجتماعی نشان می دهد 

که در زمـان اتمـام، گزارش آن منتشـر خواهد شـد. 

رفاه اجتماعی
 سیاست اجتماعی می تواند 

بنیان های اجتماعی الزم را برای 
توسعه اقتصادی فراهم کند.

 اقتصــاد و توســعه اقتصــادی 
دانش بنیــان نیاز به یــک جامعه 
سالم و نیروی کار با انگیزه دارد که 
می توان از طریق اقداماتی همچون 
بیمه های مربوط به کار و یا بیکاری 
و ارائه تسهیالت به نیروی کار بدین 

سمت حرکت کرد



انتخابات جدید مکزیک چه مسیری را
پیش روی این کشور می  گذارد؟

»آندرس مانوئل لوپز اوبرادور« بعد از 12 سال رییس جمهور منتخب مکزیک شد. اکنون دشواری ها آغاز می شود. پیروزی 
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور در انتخابات عمومی اول جوالی در مکزیک شگفت آور نبود، اما پیروزی اکثریت مطلق حزب 
جنبش بازسازی ملی )مورنا(و متحدانش که در رقابت های کنگره به دست آمد، شباهتی به نتایج پیشین نداشت. لوپز اوبرادور 
که به )AMLO( معروف است، در رکود انتخاباتی، 53 درصد آرا مردم را به خود اختصاص داد. پیروزی )آملو( در روز یکشنبه 
با کاندیداتوری ریاست جمهوری او در ســال های 2006 و 2012 مقایسه می شود؛ زمانی که رقبایش به سختی و با شک و 

شبهه می توانستند بر او غلبه کنند. 
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»ریـکاردو آنایا« و »خـوزه آنتونیـو میاده«عقب تر از )آملـو( بودند 
که بـه ترتیـب 16 و 23 درصـد آرا را کسـب کردنـد. »آنایا« تحت 
ائتالف بـه رهبری حـزب اقـدام ملـی )PAN(و »میـاده« از حزب 
انقالب سـازمانی )PRI(، منجر شـد کـه مکزیک بـرای مدت 71 
سـال تا سـال 2000 و دوبـاره بـا ریاسـت جمهوری »انریکـه پنیا 
نیتـو« )2018 - 2012( بـه صـورت یـک سیسـتم تک حزبـی 

شـناخته شود.  
مدت کوتاهی پـس از نیمه شـب دوم جوالی )آملو( در سـخنرانی 

پیروزی  اش عنـوان کرد که اولویت اول، فقر کشـور اسـت. 
او مشـخص کـرد بـرای منفعـت عمومـی، فقـرا اولویـت دارنـد. 
همزمان پیشـنهاد کرد دولت وی از درگیری بـا نخبگان اقتصادی 
و احتماال سیاسی خودداری کند. در همین راسـتا، او نقش رسانه 
را برای عملکـرد حرفـه ای اش در طـول انتخابات سـال 2018 به 
رسـمیت شـناخت کـه ایـن موضعگیـری در تقابـل با موضـع دو 
انتخابات پیشـین وی بود کـه در آنها رسـانه ها را واسـطه ای برای 
یک جنـگ کثیـف قلمداد کـرده بـود. بـه طـور مشـابه، او اذعان 
کرد »پنیـا نیتـو« در دوره انتخابات رفتـار دموکراتیکی داشـته و 
این اظهارنظر در تقابل با سـایر اقدامات انتخاباتـی )آملو( تاکنون 

بوده اسـت. 
کلمات صمیمانه )آملـو( در دوم جوالی خطاب به دشـمنان اش را 
به دو صـورت می توان فهمیـد. از یک طـرف منعکس کننده لحن 
مداراجویانـه او بخصـوص در ماه هـای بعـد از مبـارزات انتخاباتی 
اسـت و از سـوی دیگر این واقعیت را آشـکار می کند که گروه های 
نخبه مقاومت کمتری نسـبت به نامزدی او دارند، زیـرا او را تهدید 

بزرگی بـرای منافع خـود در نظـر نمی گیرند. 
نتایج یکشـنبه انعکاس اوج نارضایتی از پنیا نیتو و وضع سیاسـی 
موجـود مکزیـک بـه نمایندگـی دو حـزب )PRI( و )PAN( بود. 
رسـوایی های مختلـف، رفتـار غیراخالقـی پنیـا نیتـو و رهبـری 
ضعیف، باعث شـد ملت افزایش خشـونت و اقتصاد بیمار را تجربه 
کنند. بین ژانویه سـال 2015 تـا مارس 2018 میـزان قتل تقریبا 
دوبرابر شـد و ارزش واحـد پول ملـی مکزیک )پزو( به شـدت افت 
کرد. توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی )NAFTA(در طی دو 
دهه پس از تصویب آن مکزیک را گرفتـار پیامدهای اقتصادی اش 
کـرده اسـت. محدودیت فرصت هـای شـغلی داخلی و وابسـتگی 
بیشـتر به واردات محصوالت بـه جای تولیـد در داخـل )می توان 
ذرت را بـه عنـوان بهترین مثـال مطرح کـرد( می تواند بـه عنوان 

بخشـی از پیامد های این توافقنامه برشـمرده شـود. 
نتایج انتخابات کنگره اهمیت بخصوصی در پیش بینی اسـتراتژی 
مدیریتی رو بـه جلو )آملو( داشـت. بسـیاری از نخبـگان از اعمال 
تغییـرات انقالبـی از بـاال بـه پاییـن )آملـو( ترسـیدند. در طـول 
مبارزات انتخاباتـی، )آملو( تالش کرد تـا این نگرانی هـا را با تعهد 

به کسـب اکثریت آرا بـرای تصویب همه تصمیمـات مهم برطرف 
کند. پـس از دو شکسـت در انتخابـات ریاسـت جمهوری و حزب 
تازه تاسـیس او، بعید بـه نظر می رسـید )مورنا( بتوانـد کنترل هر 

دو جایگاه کنگـره را به دسـت گیرد. 
در ماه هـای بعـد از مبـارزات انتخاباتـی، حمایـت از کاندیداتوری 
)آملـو( نشـان داد )مورنـا( شـانس واقعـی بـرای کسـب اکثریت 
کرسـی های کنگـره را دارد. واکنـش پایتخت )حاکمیـت( در این 
رابطه بسـیار بـد و البته قابـل پیش بینی بـود. در ماه مه شـاخص 
سـهام مکزیک به میـزان 7.6 درصد سـقوط کـرد کـه بزرگترین 
کاهش ماهانه در یک دهه اخیر بود. »جرج ماریسکال«سوییسـی 
از مدیریت ثروت )UBS( به شـبکه )NBC( توضیـح داد: »انتظار 
داشـتم که او برنـده شـود اما او شـاهد برگـزاری کنگره بـا احزاب 

دیگـر خواهـد بود.« 
این نگرانـی بـدون شـک در ذهـن ایجـاد می شـود کـه در تاریخ 
پنجـم ژوئـن، )آملـو( در تـالش بـرای حل و فصـل مشـکالت 
کسـب وکار های برتر در پشت درهای بسـته بود. شرکت کنندگان 
در این جلسـه از جملـه »جرمـن الرای« میلیـاردر بودند؛ کسـی 
کـه مدیرعامـل شـرکت بـزرگ )GrupoMexico( بـود و از 
کارمندان اش خواسـته بـود تا علیه نامـزد پوپولیسـت رای دهند، 
زیرا بـر ایـن عقیـده بـود کـه اگـر او رای بیـاورد، مشـاغل آنها در 
معرض خطر قـرار می گیـرد. سـخنگوی اتحادیه معـادن معروف 
)Cananea( در شمال مکزیک مواضع تهدیدآمیز »الرا« را مورد 
هجمه قرار داد و از کمیسـیون انتخاباتی خواسـت تا تحقیقات در 
رابطه بـا ارعـاب و نقـض قانون اساسـی مکزیـک را بررسـی کند. 
)آملو( این جلسـه را سـازنده توصیف کرد. لیسـت گسـترده ای از 
سـرمایه داران برجسـته مکزیک که اعتبـار دموکراتیـک )آملو( را 
مورد سـوال قرار دادند شـامل »کارلـوس اسـلیم«، هفتمین فرد 

ثروتمنـد دنیـا هم می شـد کـه در جلسـه حضور نداشـت. 
در طول مبارزات انتخاباتـی )آملو( به طور موقت برخی اشـخاص 
را خـارج از کادر )مورنا( بـه عنوان مشـاوران ارشـد در زمینه های 
خاص سیاسـتگذاری منصوب کـرد. این امـر به عنوان بخشـی از 
تالش برای پیـروزی یا خنثی کـردن اقدامات جامعه کسـب و کار 
قلمداد شـد که به نظـر موفقیت آمیز بـود. در تالش بـرای تعیین 
جنبه هـای مهـم برنامـه )آملـو( بخصـوص در حـوزه سیاسـت 
اقتصـادی، سـخنگویان دولـت او، موقعیت هـای فرموله شـده ای 
داشتند که نسـبت به آنچه )آملو( در گذشـته پذیرفته بود اعتدال 

بیشـتری داشت. 
یکـی از مشـاوران اصلـی و هماهنگ کننـده برنامه هـای )آملـو( 
صنعتگری بـه نـام »آلفونسـو رومـو«  بـود که اکنـون قرار اسـت 
رییـس کابینـه رییس جمهـور منتخـب شـود. رومـو پیش تـر با 
»اپـوس دیـی« )سـازمان محافظـه کار کاتولیـک( رابطه داشـت 

استیون النر
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و از دولت هـای )PRI( و )PAN( پشـتیبانی می کـرد. رومـو ایـن 
اطمینان را داد کـه )آملو( برای موقعیت های بحرانی از مشـاورانی 
خارج از )مورنـا( کمک بگیرد. او همچنین افـزود »همه ما در حال 
تغییریم و تمامـی اینهـا یادگیری اسـت.« رومو به طـور خاص به 
دو موضـوع بحث برانگیـز پرداخـت؛ یکـی تعهـدات قبلـی )آملو( 
بـرای متوقـف کـردن خصوصی سـازی صنعـت نفـت و دیگـری 
توقـف سـاخت فـرودگاه 13میلیـارد دالری مکزیکوسـیتی کـه 

پیش تـر از آن بـه عنـوان اتـالف منابع یـاد کـرده بود. 
بـا ایـن حـال، مشـاورانی ماننـد رومـو ایـن احتمـال را در نظـر 
می گیرنـد کـه )آملو( بـر اسـاس هـر دو طـرح »پنیا نیتـو« عمل 
می کند؛ به جـای آنکه آنها را لغـو کند. دولـت قراردادهای موجود 
را برای ریشـه کن کردن فسـاد در هر دو مورد بررسـی می کند. اما 
رومو گفت، اگـر هیچ فسـادی در قراردادها وجود نداشـته باشـد، 
پروسـه مناقصه ادامـه خواهـد یافت. در پاسـخ نویسـنده معروف 
چپگرا و شـجاع )مورنا( به نـام »پاکو ایگناسـیو تایبو دوم« اشـاره 
کرد کـه موضع رومـو با موضـع حزب دربـاره خصوصی سـازی در 

تضاد اسـت و درخواسـت کـرده به نـام رومو صحبـت کند. 
به طور مشـابه )ALMO(، »آلفونسـو دورازو« را انتخـاب کرد که 
قبـال در دولت هـای )PRI( و )PAN( مشـغول بـه کار  و مسـئول 
بخش امنیت شـهروندان بود. در طـول مبـارزات انتخاباتی )آملو( 
پیشـنهاد داد افرادی که قانـون را نقـض کردند، در صـورت تعهد 
دادن عفـو شـوند تـا از اقدامـات جنایتکارانـه آینـده جلوگیـری 
شـود. »دورازو« به سـرعت بیانیه )آملـو( در خصـوص عفو جرایم 
خشـونت آمیز را رد کـرد و به مـردم اطمینـان داد کـه تصمیمات 
کلیدی تنهـا بر اسـاس مصوبـات کنگـره و یک گفت و گـوی ملی 
صورت می گیرد. همچنین او اشـاره کرد دولت )آملـو( به تعهدات 
بین المللی مکزیک در خصـوص جنایاتی ماننـد آدم ربایی پایبند 
اسـت. در نهایت، دورازو این وعده را داد که تمامی اقدامات شـامل 
مشـاوره به بسـتگان قربانیان خشـونت مواد مخدر ادامـه خواهد 
داشـت. معیارهـای دورازو ممکن اسـت بـا تالش هـای جایگزین 
برای کاهـش جرم و خشـونت مواجه شـود. )آملو( اخیـرا حمایت 
خـود را از ابتکارات اسـقف کاتولیک بـرای مذاکره با سـلطان مواد 

مخـدر در »گوئررو« بـرای کاهش خشـونت ابراز داشـت. 
پیشـنهاد عفو )آملو( یک پاسـخ منطقی در برابر تالش های ناکام 
نظامی برای مبارزه با خشـونت مرتبط با فعالیت هـای مواد مخدر 
در مکزیک بود. سـازمان »فلیپ کالـدرون«  )2012 - 2006( که 
جنگ مواد مخدر کشـور را در سـال 2006 راه اندازی کرد با کمک 
مالـی ایاالت متحـده به عنـوان بخشـی از برنامـه ای که بـا عنوان 
ابتکار »مریدا«شـناخته می شـود در سـال 2008 آغاز به کار کرد. 
مریـدا منابع مالـی و تجهیـزات را بـرای نیروهای مسـلح و پلیس 
مکزیـک افزایـش داد و نیروهای نظامـی مکزیـک را وارد عملیات 
روزمره پلیسـی کـرد. این امـر باعث افزایـش نقض حقوق بشـر و 
خشـونت توسـط نیروهای مسـلح و همچنیـن کارتل هـای مواد 
مخدر شـد، زیـرا عضویت شـان تقسـیم شـد، رقابت بـرای قدرت 
افزایش یافـت و جریان های درآمدی شـان متنوع گردیـد. )آملو( 
از تغییـر جهـت تالش های دولتـی برای تمرکز بیشـتر بـر جرایم 
داخلی و کم شـدن قاچـاق بین المللی مـواد مخـدر حمایت کرده 
اسـت. اسـتدالل اصلـی او این اسـت کـه شـرایط تقریبـی جنگ 
داخلی در مناطق مختلف کشـور نیاز به تغییر اساسـی در راهبرد 

را تاییـد می کند. 
سیاسـت خارجـی ایـن منطقه بـه صورتی اسـت کـه از ضـرورت 
فاصله  گرفتن از گذشـته نزدیـک اطمینـان دارد. مسـئول روابط 

خارجـی وزارت امـور خارجـه )آملـو(، »هکتور واسکونسـلوس«، 
)پسر خوزه واسکونسـلوس، شخصیت برجسـته انقالب مکزیک( 
وعده داد که از اصول تاریخی سیاسـت خارجـی مکزیک حمایت 
کند. این بدان معناسـت، روابط عادی با کشـورهایی که واشنگتن 
سـعی در منزوی کردن آنهـا دارد، حفـظ خواهد شـد. در طول دو 
دهه گذشـته، دولت مکزیـک این سیاسـت را ابتدا با کوبـا و اخیرا 
در رابطـه با ونزوئـال کنار گذاشـته بود. واسکونسـلوس پیشـنهاد 
بررسـی مشـارکت سـربازان مکزیکـی در ماموریت هـای حفـظ 
صلح سـازمان ملـل را ارائـه داد؛ فعالیتی کـه پنیا نیتو بـه منظور 
رسـیدن بـه تصویـر )رافائـل دال گارزا تاالورا دانشـمند سیاسـی( 
گسـترش داد تا تصویری موفق از خـود در افکار عمومـی داخل و 

خارج کشـور ایجـاد کند. 
حتی با وجود تعهدات واسکونسـلوس در عدم مداخله در مسـائل 
داخلی ونزوئال، )آملو( خواسـتار آزادی رهبر مخالفـان، »لئوپولدو 
لوپز«می شـود؛ گرچـه سیاسـت خارجـی )آملـو( از اسـتقرار 
واشـنگتن و متحدانش نگران باشـد. »آندراس اُپنهایمر«سردبیر 
»میامـی هرالد« ابـراز نگرانـی کرده که سیاسـت خارجـی )آملو( 
نشـان دهنده یـک عقب افتادگـی بـرای دموکراسـی ونزوئـال 
اسـت کـه گـروه »لیمـا« بـه عنـوان یـک انجمـن بـرای محکوم 
سـاختن دولت ونزوئـال عمل می کند و شـاید یکـی از بزرگترین و 

فعال تریـن اعضـای آن را از دسـت بدهـد.  
)آملو( در طـول رقابت های ریاسـت جمهوری سـال 2018 انتقاد 
خـود از )NAFTA( را مالیم تـر کـرد. در مـاه ژوئن )آملو( بـه آنایا، 
میاده و پنیـا نیتو بـرای رد تهدید ترامـپ برای اعمـال تعرفه های 
واشنگتن بر واردات فوالد و آلومینیوم ملحق شـد و آنان در نهایت 
بـه مذاکره جداگانـه ای بین کانـادا و مکزیـک روی آوردنـد. با این 
اوصاف، موقعیـت او در نفتا همچنـان بحرانی اسـت. )آملو( گفته 
که ترجیح می دهـد نفتا را تـرک کند تا توافـق بدتـری را بپذیرد. 
در هر صـورت، او بـر این باور اسـت کـه دولت بایـد تولیـد ملی را 
تقویت کنـد تا وابسـتگی خـود را بـه محصـوالت ایـاالت متحده 
کاهش دهد. دولت او مسـائل مربـوط به مهاجرت و سـاخت دیوار 

مـرزی را در مذاکـرات نفتا مطـرح خواهد کرد. 
از مکزیـک  چپ هـای  از  برخـی  میـان،  ایـن   در 
 )آملـو(، )مورنـا( و حـزب پیشـین اش بـرای رهـا کـردن مواضـع 

همانگونه که در 
برزیل و دیگر 

دولت های صلیب 
سرخ دیده ایم، 

افرادی که از 
نظم موجود 

دفاع می کنند 
به محض اینکه 

دریابند دولت های 
چپ با مشکالت 

جدی اقتصادی و 
کاهش حمایت 
سیاسی روبه رو 

شده اند، بی ثباتی 
و تغییر رژیم را 
تقویت می کنند
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قبلـی چپگرایانـه انتقـاد کردنـد. گروه هـای چـپ ماننـد حـزب 
»تروتسکیسـت«) ) Izquierda Revolucionaria )IR( از 
)مورنا( برای اتحاد با سـازمان های شـبه نظامی و افراد غیرمستقل 
در همه احـزاب انتقـاد کرد. بـا ایـن وجـود، )IR( از اعضـای خود 
درخواسـت کرد تـا در )مورنا( کار کـرده و پشـتیبانی حیاتی خود 

را از )آملـو( حفـظ کنند. 
همانطـور کـه مـن در شـماره تابسـتان سـال جـاری در مجلـه 
)NACLA( نوشـتم، اکثریـت افـراد تنـدرو در )مورنـا( بـا وجـود 
مالحظاتی کـه داشـتند و خـود را چپگـرا می دانسـتند، از )آملو( 
پشـتیبانی کردنـد. »خورخـه ورازا« یکـی از محققـان برجسـته 
مکزیکـی در حـوزه مارکسیسـم بـه مـن گفـت »اعضـای چـپ 
)مورنـا( احسـاس می کننـد زمـان حکمرانـی لوپـز اوبـرادور فـرا 

رسـیده اسـت«. 
آنهـا از شـجاعت او بـرای رد تالش هـای )PRI( و )PAN( جهـت 
ایجـاد یک اجمـاع ملی در جهت پیشـبرد یـک برنامـه نئولیبرال 
اسـتقبال کردند. اسـتیالی محافظه کار در سراسـر جهان و رکود 
ناشـی از دولت هـای صلیـب  سـرخ در ایـن منطقـه بـدون شـک 
)آملو( را تحـت تاثیر قـرار داد تا دسـت از لفاظـی بـردارد و بتواند 
نامزد تاثیرگـذاری در مکزیک باشـد. دقیقا به همین دلیل اسـت 
که پیروزی )آملـو( را نمی توان دسـت کم گرفت، زیرا بـا روند های 
انتخاباتـی در جاهای دیگر مقایسـه می شـود. گرچه بعیـد به نظر 
می رسـد )آملو( اصالحات نئولیبـرال را که بیشـترین تاثیـر را در 
دولت پنیا نیتو داشـت، لغو کند اما طـرح او برای اعمـال تغییرات 

گسـترده می توانـد تحقـق یابد. 
بـرای مثـال، لغـو قـرارداد بـا شـرکت های نفتـی چندملیتـی )یا 
شـرکت های سـاختمانی کـه در فـرودگاه مکزیکوسـیتی فعـال 
هسـتند( که قوانین و منافع ملـی را نقض می کنند یـا دربردارنده 
عناصر و منافـع شـیادانه متخلفـان نئولیبرال اند کـه آن را حقوق 
مقدس سـرمایه خصوصـی در نظـر می گیرند. بـه عـالوه، امتناع 
)آملو( از تایید محکومیت بین المللی دولت های کوبـا و ونزوئال راه 
طوالنی در جهـت تضعیف مداخله گرایی اسـت کـه دولت ترامپ 
به وجـود آورده اسـت. پیشـنهاد عفو )آملـو( و حمایـت از کاهش 
خشـونت بـا حـذف طـرح ابتـکاری مریـدا نشـان دهنده ادعـای 
حاکمیت ملی اسـت که مکزیـک را از غـول شـمالی دور می کند. 

در حالی کـه برخـی از چپگراهـا )آملـو( را سوسـیال دموکرات یـا 
چپگـرای مرکـزی توصیـف می کننـد، افـرادی از طیف سیاسـی 
مقابـل هسـتند کـه برنامـه او را منسـوخ می داننـد. چپگـرای 
سـابق »خورخه کاسـتاندا«، هماهنگ کننده مبـارزات انتخاباتی 
ریاسـت جمهوری »ریـکاردو آنایـا« بـه )آملـو( انتقـاد کـرد زیـرا 
بـر این عقیده اسـت کـه لوپـز اوبـرادور ناسیونالیسـتی منسـوخ، 
مسـتبدی پیر، محافظـه کاری دائمـی و یارانه دهنـده ای در همه 
حوزه هـا اسـت. بـا این حـال، همـه چیز بـه زمینـه بازمی گـردد. 
از زمـان سـقوط دیکتاتوری هـای واقعـی در آمریـکای جنوبی در 
دهه 1980 هیـچ مدل اقتصـادی موفقـی در منطقه ثابت نشـده 
اسـت. انتخاب )آملـو( در جهانی که تحـت سـلطه نئولیبرال ها و 
طرفداران جناح راسـت اسـت، امید و فرصت هایی برای پیشرفت 

مکزیـک و سـایر نقـاط را فراهـم می کند. 
همزمان )آملـو( برای متقاعدکردن نخبـگان قدرتمند در تالش 
اسـت تا نشـان دهد کـه او نماینـده یـک تهدید سیسـتماتیک 
بـرای آنهـا نیسـت. همانگونه کـه در برزیـل و دیگـر دولت های 
صلیـب سـرخ دیده ایـم، افـرادی کـه از نظـم موجـود دفـاع 
می کنند به محـض اینکه دریابنـد دولت های چپ با مشـکالت 
جـدی اقتصـادی و کاهـش حمایـت سیاسـی روبه رو شـده اند، 
بی ثباتـی و تغییـر رژیـم را تقویـت می کننـد. تنها پاسـخ موثر 
به ایـن امر بسـیج بخش های مردمی اسـت؛ همـان بخش هایی 
کـه یـک دولـت نفی کننـده تغییـر و اصالحـات ملی گرایانـه و 
مردم سـاالرانه هیچـگاه قـادر نخواهد بـود که روی آن حسـاب 

بـاز کند. 
رای اکثریـت بـه دسـت آمـده توسـط )آملـو( و ائتـالف )مورنا( 
در یکـم ژوییـه عملکردهـا را بـه نفـع تغییـرات مـورد نظـر 
مکزیـک تسـهیل می کنـد. بـا این وجـود، گفتمـان طرفـداران 
نظـام سیاسـی مسـتقر معتقدند نظـام فـدرال مکزیـک به یک 
اکثریت در سـطح دولتـی نیازمنـد اسـت) و ائتالف مورنـا فاقد 
آن اسـت( که قـادر بـه اجـرای قانونگذاری در سـطح گسـترده 
باشـد. مطمئنا نظـارت از سـوی کنگـره مفیـد خواهد بـود، اما 
تضمین کننده این نیسـت کـه )آملو( بتوانـد انتظاراتـی را که او 
بـرای مکزیکی هـا ایجاد کـرده و آنهـا در یکـم جوالی بـا ایمان 

بـه او رای دادنـد، برآورده سـازد. 

 توجه ویژه به فقرا 
مدت کوتاهی پس از نیمه شــب 
دوم جوالی )آملو( در ســخنرانی 
پیروزی  اش عنوان کرد که اولویت 

اول، فقر کشور است. 
او مشــخص کرد بــرای منفعت 
عمومــی، فقــرا اولویــت دارند. 
همزمان پیشنهاد کرد دولت وی 
از درگیری با نخبــگان اقتصادی 
و احتماال سیاسی خودداری کند. 
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بیایید بحث را با بیکاری آغاز کنیم. به ما گفته می شــود نرخ 
بیکاری در ایاالت متحده در حال حاضر »3.8 درصد« اســت، 

یعنی پایین ترین نرخ بیکاری »تقریبا در 50 سال گذشته .« 
در حمایت از این ادعا، رســانه های مســلط بی وقفه در حال 
انتشار مقاالتی هستند که ادعا می کند چقدر اوضاع فوق العاده 
است. برای مثال، نوشته زیر مقاله  متاخری در نیویورک تایمز 
است با عنوان »کلمات در توصیف ارقام خوب اشتغال به پایان 

رسیده اند.« 
سوال اصلی در تحلیل ارقام اشتغال ماه می که روز جمعه انتشار 
یافت این اســت آیا برای کلمه  »خوب« مترادف های کافی در 

خزانه لغات جهت توصیف مناسب این ارقام وجود دارد؟
برای مثال، کلمات »عالی« و »باشکوه« درخور این توصیف اند. 
زمانی که اقتصاد آمریکا به رغم اینکه 9 سال به نهایت گسترش 
رسیده، ماهیانه 223 هزار شغل ایجاد می کند و هنگامی که نرخ 
بیکاری به 3.8 درصد کاهش می یابد، یعنی پایین ترین رکورد 

در 18 سال گذشته، اینها اصطالحاتی درخورند.
آیا این شــرایط عالی به نظر نمی رسد؟ اگر ارقامی که استفاده 
کرده اند صادقانه بود، شــرایط عالی به نظر می رســید. البته 

حقیقت این اســت که از زمان آخرین کســادی بزرگ درصد 
جمعیت مشــغول به کار به ندرت تکانی جزیی خورده است. 
بنابر اظهار »جان ویلیامز«، اگر ارقام درست مورد استفاده قرار 

گیرند، امروز نرخ بیکاری عمال به 21.5 درصد می رسید. 

همانطور که مکــررا توضیح داده ام، 
دلیلایناختالف

چیست؟
سال ها اســت که دولت به سادگی 
دســته بندی جمعیت را از »رسما 
بیکار« به دســته  » بیرون از نیروی 

کار« تغییر داده است.
اگر ما از ارقام منتشــره شده دولت 
اســتفاده کنیم، حدود 102 میلیون آمریکایی در ســن کار 
هستند که در حال حاضر شــغلی ندارند. این رقم باالتر از هر 

رقمی در دوره  آخرین کسادی است. 
ما فریب خورده ایــم. در آیداهوی جنوبی دوســتی دارم که 
مهندس نرم افزار آموزش دیده ای است و به مدت دو سال بیکار 
اســت. اگر نرخ بیکاری واقعا »3.8 درصد« است، پس چرا او 

نمی تواند شغل مناسبی بیابد؟

مایکل اسنایدر

ترجمه: 
حمیدرضاعلی نیا

هر بار که رسانه های غالب »ارقام شگفت انگیز اقتصادی جدید« را در بوق می کنند، دچار رعشه می شوم. بله این درست 
است که ارقام اقتصادی از زمان ورود »دونالد ترامپ« به کاخ سفید اندکی بهتر شده، اما تصویر اقتصاد شادی که رسانه های 
غالب هر لحظه برای همه  ما به تصویر می کشند، کامال بی معنا است. همانطور که خواهید دید، اگر اعداد درست استفاده 
شود، تمامی ارقام اقتصادی اصلی ما مطلقا افتضاح اســت. البته می توانیم به چرخش اقتصادی بزرگی برای آمریکای 
دونالد ترامپ امیدوار باشیم، اما مشخصا اکنون در آنجا نیستیم. »جان ویلیامز« اقتصاددان از سایت »شادو استاتوس« 
در حال ارزیابی این است که اگر اعداد درستی در طی سال ها استفاده می شد، ارقام مهم اقتصادی ما چگونه خواهد بود. 
او شهرت بی نظیری در دقت در مساله دارد، از نگاه او به نظر می رسد اقتصاد آمریکا برای مدت طوالنی در دوران کسادی 

و یا رکود قرار گرفته است.

21.5 درصد بیکاری، 10 درصد تورم و رشد اقتصادی منفی ارقام حقیقی 
اقتصاد آمریکا است اما در رسانه ها این ارقام بسیار کمتر اعالم می شود 
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به هر حال اگر شما در منطقه »بویس« زندگی می کنید و در پی 
مهندس نرم افزار باکیفیتی هستید، لطفا به من اطالع دهید تا 

آدرس شما را به او بدهم. 
بیایید راجع به تورم صحبت کنیم. بنا به گفته  »ویلیامز« شیوه  
برآورد تورم در این کشور در طی دهه ها دائما تغییر کرده است. 
ویلیامز طرح می کند که مراکز آماری ایاالت متحده از طریق 
ناچیز پنداشتن تورم در محاســبات، در برآورد تولید ناخالص 

داخلی اغراق می کنند.
همچنین ویلیامز در مقاله  »نظر عمومی درباره  مقیاس تورم« 
مطرح می کند که دستکاری نرخ تورم، تنها دولت ایاالت متحده 
را قادر می سازد تا با ابهام در هزینه های زندگی، کمتر از میزان 

قرارداد شده به مستمری بگیرانش بپردازد.
این دستکاری به شکل کامال آشــکار و طعنه آمیزی همراه با 
پیشــرفت  حکومت های جمهوریخواه و دموکرات  در شــیوه  

محاسبه داده ها، برای دهه ها ادامه داشت.
اگر تــورم هنوز به همان روشــی محاســبه شــود که در 
سال1990 محاسبه می شد، نرخ تورم امروزه به جای حدود 
3 درصد، 6 درصد  بود.و اگر تورم هنوز به طریقی محاســبه 
شود که در سال 1980 محاسبه می شد، امروز نرخ تورم به 

حدود 10 درصد می رسید.
آیا این ارقام برای شما بیشــتر »دقیق« نیست؟ همه  ما شاهد 
بودیم که چگونه هزینه خانه، غذا و مراقبت های بهداشتی در 
سال های اخیر افزایش داشته است. پس از در نظر گرفتن آنچه 
که در زندگی خود شــما رخ داده، آیا قبول می کنید نرخ تورم 
رسمی » 2 درصد« و »3 درصد« که طی سال های اخیر به ما 

داده شده، حتی به کلمه »دقیق« نزدیک باشند؟ 
تقلیل شدید تورم، تاثیر بزرگی بر میزان تولید ناخالص داخلی 
گذاشته است. اگر رقم دقیق تورم مورد استفاده قرار گیرد، در 

حال حاضر ما هنوز در وضعیت کسادی قرار داریم. 
در حقیقت جان ویلیامــز تاکید می کند که مــا همچنان در 
کسادی ای به سر می بریم که در ســال 2004 آغاز شد. بدون 
شــک مجموعه کاملی از شاخص های مســتقل تر نیز به این 
موضوع اشاره دارد. نوشــته  پایین از قطعه  بی نظیری از »پیتر 

درکمایر« است:
»یافته های ویلیامز، اگرچه بحث برانگیز اســت، اما تعدادی از 
دیگر نکات را تایید می کند. میانه پرداختی ها برای دهه ها راکد 
بوده و نرخ مشارکت نیروی کار ایاالت متحده برای چندین دهه  
پایین باقی مانده است. حتی »بیگ مک« باهوش خوش خیال 

هم حدس می زند که اقتصاد آمریکا در رکود است. 
راه حل دیگر این اســت که اقتصــاد ایاالت متحــده را مانند 
اقتصاددانان کشورهای جهان ســومی که به داده ها اعتمادی 
ندارند، محاسبه کنیم. آنها این کار را با استفاده از دسته بندی 
مجدد ارقامی انجام می دهند که پنهان سازی شان دشوار است.

همچنین اینجا، با تنوعی از مقیاس هــا - اعم از مصرف نفت 
تا تولید کاالهای مصرفی تا شــاخص »کس فرایت«- به نظر 
می رســد که از ابتدای هزاره، اقتصاد ایــاالت متحده اگر هم 

رشدی داشته، چندان قابل توجه نبوده است.«
در پایان، تمام آنچه که ما واقعا نیازمند انجامش هســتیم این 
است که تنها چشمان مان را بگشــاییم و ببینیم که در اطراف 
ما چه اتفاقی در حال رخ دادن است. ما در حال سپری کردن 
بدترین سال به لحاظ بسته شــدن خرده فروشی ها در تاریخ 
آمریکا هســتیم و این »آخرالزمان خرده فروشی« بیش از هر 

جای دیگر، ضربه شــدیدتری به مناطق روســتایی می زند. 
فروشگاه های اصلی شهر از میان رفته اند. بنابراین »کی مارت«، 
»ام. ســی. پنی«، »وانیتی« و بزودی »هربرگــرز« تبدیل به 

دپارتمان استور می شوند. 
»آماندا« که هم مادر و هم معلم است، می گوید »مرکز خرید 
بسیار غمگین است.« و »زمانی که هربرگرز تعطیل شود، دیگر 

ما دلگرمی نخواهیم داشت.« 
نزدیک دو ســوم مرکز خرید محلی »اوتومواز کویینسی« با از 

دست رفتن هربرگرز خالی خواهد شد. 
البته این تنها اقتصاد ایاالت متحده نیست که مشکالتی دارد. 

ما در دوره  گذار از بزرگترین حباب مالی جهان زندگی می کنیم، 
بســیاری از ملت ها در اطراف جهان هم اکنون در حال تجربه  
چرخش اقتصادی شدیدی هستند و سیاره  ما تقریبا در فرایند 

مرگ قرار گرفته است.
پس لطفا توهمات را باور نکنید. بله ما قطعا امیدواریم که اوضاع 
بهتر شود، اما حقیقت این است که مسائل اقتصاد آمریکا برای 

مدت بسیار طوالنی »خوب« نخواهد شد.
»مایکل اسنایدر« نویسنده  ملی سندیکایی، شخصیت رسانه ای 
و فعال سیاسی است. او نویســنده  چهار کتاب از جمله، »آغاز 

پایان« و »زیستن زندگی ارزشمند است«.
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پلیکرونیو: در ماه می سال 2018 نرخ رسمی بیکاری 
در آمریکا 3.8 درصد بــود؛ یعنی پایین ترین نرخ 
بیکاری از سال 2000 تاکنون. آیا همانطور که برخی 
صاحبنظران اظهار می دارند، این شاخص حاکی از 
استحکام واقعی اقتصاد تحت سیاست های دولت 

ترامپ است؟
رابرت پالین: بعد از ترکیدن حباب مالی »وال استریت« در 
پایان ســال 2007 اقتصاد آمریکا و جهان به درون کسادی 
بزرگ )Great Recession( غلتید. به طوری که تا پایان 
سال 2009 درآمد ملی )GDP( 4 درصد افت کرد. از پایان 
ســال 2009 تاکنون اقتصاد آمریکا »در حال ترمیم« بوده، 
بدین معنا که درآمد ملی طی 9 سال اخیر رفته  رفته افزایش 
یافته اســت. اما »ترمیم اقتصادی« طبق معیارهای تاریخی 
به شدت ضعیف است. از ســال 2009 تاکنون متوسط رشد 
اقتصادی ســاالنه  ایاالت متحده 2.1 درصد بوده است. این 
نرخ را با رشد متوسط ساالنه  3.4 درصدی در سال های مابین 
پایان جنگ جهانی دوم تا فروپاشــی وال اســتریت مقایسه 
کنید. وانگهی هیچ سند و مدرکی دال بر این نیست که رشد 
عمومی اقتصاد آمریکا از ژانویه سال 2017 یعنی زمانی که 
ترامپ زمام امور را در دســت گرفت، بهبود یافته باشد. در 
بحبوحه  کسادی بزرگ، نرخ رسمی بیکاری تقریبا 10 درصد 
افزایش یافت. از آن زمان تاکنون، یعنی در بیشتر سال های 
ریاست جمهوری اوباما و 18 ماهی که ترامپ بر مسند نشسته، 
نرخ رسمی بیکاری اندکی کاهش یافته است. بنابراین، باز هم 
هیچ سند و مدرکی دال بر این نیســت که آنچه نرخ رسمی 
بیکاری را به سطح نازل کنونی رسانده، تنها و تنها کرده های 

ترامپ است.
حتی اگر نرخ رسمی بیکاری 3.8 درصد و در مقیاس تاریخی 
پایین باشد، الزم است تصویر روشنی از شرایط واقعی اشتغال 
داشته باشیم. حتی اداره  کار ایاالت متحده، در مورد شرایط 
حاکم بر بازار کار بیش از یک معیار دارد. نرخی که نقل کردیم 
)3.8 درصد( به همه  کسانی بازمی گردد که به هر نوع کاری 

»مشغول« بوده اند. از جمله کســانی که 40 ساعات کار در 
هفته الزم داشــته اند، اما تنها چیزی که توانســته اند پیدا 
کنند، برای مثال شغلی برای 10 ساعات در هفته بوده است. 
بخشی از مردم به تعداد ساعات کار مورد نیاز خویش دست 
نمی یابند. ما آنان را »نیمه شــاغل« می نامیم، اما آمارهای 

رسمی بیکاری، آنان را شاغل می شمارد.
عالوه بر این، اداره  کار دارای مفاهیمی اســت که »وابســته  
حاشــیه ای« و »بازمانده« نامیده می شــوند. آنان بخشی از 
مردم هســتند که در آمارهای رســمی جزو جمعیت بیکار 
شمرده نمی شــوند. زیرا حتی اگر طی یک سال گذشته به 
دنبال کار گشته باشند، ظرف یک ماه گذشته در پی یافتن 
کاری نبوده اند. اگر کارگران نیمه شاغل، وابسته  حاشیه ای و 
بازمانده را به عنوان بخشی از جمعیت بیکار به شمار آوریم، 
آنگاه داده های خــود اداره  کار برای معیار بیــکاری در ماه 
گذشــته به 7.6 درصد افزایش می یابد، یعنی 12.3 میلیون 
نفر و دقیقا برابر با کل جمعیت نیویورک سیتی و لس آنجلس.

داستان هنوز ادامه دارد. از فروپاشی مالی سال 2007 تاکنون 
درصد جمعیت بالغ )شاغل یا در پی یافتن کار( به طور قابل 
مالحظه ای کاهش یافته اســت. اگر امروز نیز همچون سال 
2007 همان درصــد از جمعیت جزو نیروهــای کار بودند، 
5.3 میلیون نفر دیگر به جمعیت بیکاران اضافه می شد. اگر 
ما این جمعیت را جزو کارگران بیکار، نیمه شــاغل، وابسته  
حاشیه ای و بازمانده به شــمار آوریم با چنین معیاری نرخ 
بیکاری به 10.9 درصد یعنی 17.6 میلیون نفر می رسد. بدین 
ترتیب می توانیم کل جمعیت شــیکاگو و هودسون را هم به 
ذخایر بیکاران و نیمه شــاغالن بیفزاییم. باید به این موضوع 
هم اشاره کنم که این داده 2.2 میلیون نفر زندانی را به شمار 
نیاورده است. آن هم در حالی که نرخ زندانی شدن در ایاالت 
متحده بیش از سه برابر سایر اقتصادهای پیشرفته است. همه  
اینها درون همان بازار کاری رخ می دهد که مبلغان اش جار 
می کشند در بیست سال گذشته، مســتحکم ترین بازار کار 

بوده است.

 سی. جی. پلیکرونیو

ترجمه:حمیدرضاعلی نیا

به رغم آنکه نرخ بیکاری ملی در آمریکا به پایین ترین سطوح خود در تاریخ رسیده، فقر همچنان ریشه می دواند و شرایط 
متعارف معاش در آمریکا رو به نزول است. آن هم در حالی که سال از پی سال، نابرابری بدتر می شود و دستمزدها راکد 

می ماند. چه چیزی وضعیت نابهنجار اقتصاد ایاالت متحده را توضیح می دهد؟ و در این مورد چه می توان کرد؟ 
»رابرت پولین« اقتصاددان همکار موسسه  تحقیقات اقتصادی دانشگاه ماساچوست در شهر آمهرست، در گفت وگوی 
اختصاصی با سایت »Truthout« ماهیت افسارگسیخته و نامتعادل چشم انداز اقتصادی نئولیبرال را در آمریکا تجزیه 

و تحلیل می کند.
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پلیکرونیو: اقتصاددانان در دعاوی شــان از خود 
مارکس شــروع می کنند. مدت هاســت که آنان 
استدالل می  آورند وقتی نرخ بیکاری پایین باشد، 
قدرت چانه زنی کارگران در برابر صاحبان کسب وکار 
افزایش خواهد یافــت. در نرخ های پایین بیکاری، 
اگر کارفرما درخواست افزایش دستمزد را رد کند، 
کارگران به سادگی می توانند کار دیگری پیدا کنند. 
در مقابل وقتی نرخ بیکاری باال باشد، به قول مارکس 
»وقتی ارتش ذخیره  کار« بزرگ باشــد، کارگران 
قدرت چانه زنی را از دست می دهند. زیرا صاحبان 
کسب وکار می توانند به ســادگی کارگران شان را 
جایگزین کنند. بنابراین، کارگــران دیگر قدرت 
چندانی ندارند. این فقط یک بخش از تئوری است. 
چنین به نظر می رسد که چشم انداز اقتصادی ایاالت 
متحده، دچار یک ناهنجاری دیگر نیز است. بدین 
ترتیب که افزایش نرخ اشــتغال بایــد به افزایش 
دستمزدها بینجامد، اما چنین اتفاقی نمی افتد. چرا؟

زیر فشار جهانی ســازی، »ارتش ذخیره  کار« به صورت یک 
ذخیره  جهانی توسعه می یابد که کسب وکارها برای استخدام 
نیروهای شــان به راحتی به آن دسترســی دارند. به دلیل 
جهانی سازی، کارگران با چنین شرایطی روبه رو می شوند. در 
دوران کاهش بیکاری، وقتی کارگران با درخواست افزایش 
دستمزد به سراغ کارفرمایان می روند، ممکن است کارفرما 
به سادگی بگوید »افزایش دستمزد؟ بسیار خوب. پس همین 
حاال تولیدی ام را به مکزیک منتقل می کنم، دستمزدها در 
آنجا یک پنجم چیزی است که به شــما می پردازم یا اینکه 
می توانم تولیدی ام را به چین صــادر کنم. آن وقت می توانم 
به کارگرانم یک بیستم دستمزد شما را بپردازم.« اگر تئوری 
ذکر شده صحیح است، پس چرا اکنون که نرخ رسمی بیکاری 
چنین پایین است دستمزد کارگران ایاالت متحده افزایش 

نمی یابد؟
همانطور که پیش تر ذکر کردیم، حتی با وجود نرخ بیکاری 

پایین، یک ارزیابی گسترده تر برای بیکاری، 10 تا 11 درصد 
از کل بالغان را برای »ارتش ذخیره  کار« کنار می گذارد. اما 
به جز این، یک عامل دیگر نیز نقشــی حیاتی ایفا می کند. 
در دوران نئولیبرالیسم، حتی اگر نرخ بیکاری نسبتا پایین 
باشــد، قدرت چانه زنی کارگــران در برابر بــا کارفرمایان 
کاهش می یابد. یکی از اصول مسلم نئولیبرالیسم این است: 
»حمله به قوانین، هنجارها و نهادهایــی که برای حمایت 
از رفاه کارگران شــکل گرفته اند« و پیش از همه حمله به 
اتحادیه های کارگری و معیارهایی همچون حداقل دستمزد. 
اگر اتحادیه ها ضعیف باشــند، در این صورت کارگران فاقد 
قدرت نهادی بــرای چانه زنی در مورد دستمزدهای شــان 

خواهند بود.
این پویش کامال واقعی اســت و از 40 سال گذشته تاکنون 
در ایاالت متحده برقرار بوده است. حتی »آلن گرینزپن«، 
مدیرعامل سابق فدرال رزرو نیز تصدیق کرده که مهمترین 
دلیل عدم افزایش دســتمزد کارگــران به  رغم کاهش نرخ 
بیکاری همین اســت. خــود گرینزپن ایــن وضعیت را به 
مثابه  »زخم خوردن« کارگران از تاثیرات نئولیبرالیســم و 

جهانی سازی تشریح کرده است.
خالصــه  کالم اینکه امــروزه میانگیــن درآمــد کارگران 
غیرمدیریتی در ایاالت متحده، پــس از خنثی کردن تاثیر 
تورم، تقریبا 4 درصد کمتر از 46 سال قبل یعنی سال 1972 
اســت. این در حالی اســت که میانگین بارآوری کارگران - 
یعنی مقداری که یک کارگر متوســط در روز تولید می کند 
- از سال 1972 تاکنون بیش از دو برابر شده است. اینجا باز 
هم مهمترین و یگانه توضیح افزایش نابرابری را بازمی یابیم. 
اگر به مرور زمان بارآوری دو برابر شود اما دستمزد کارگران 
راکد باقی بمانــد، افزایش بارآوری به جایــی دیگر می رود. 
این به معنای افزایش دو قطبی درآمدی بزرگی اســت که از 
درآمد افزایش  یافته حاصل می شــود. درآمد افزایش  یافته 
باال می رود و به  کارکنان مدیریتی، صاحبان کســب وکار و 

وال استریت می رسد.

مفاهیم اداره کار آمریکا
اداره  کار دارای مفاهیمی است 

که »وابسته  حاشیه ای« و 
»بازمانده« نامیده می شوند. 
آنان بخشی از مردم هستند 

که در آمارهای رسمی 
جزو جمعیت بیکار شمرده 

نمی شوند. زیرا حتی اگر طی 
یک سال گذشته به دنبال کار 

گشته باشند، ظرف یک ماه 
گذشته در پی یافتن کاری 

نبوده اند.

مصاحبه با »رابرت پولین« 

درباره آمار گمراه کننده نرخ بیکاری در آمریکا
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پلیکرونیو: اقتصاددانان نئولیبرال سرسختانه ادعا 
می کنند که درمان اقتصادهای دارای نرخ بیکاری 
نسبتا باال، همانا انعطاف پذیری بازار است. آیا میان 
انعطاف پذیری بازار کار و نرخ بیکاری ارتباطی وجود 

دارد؟ چگونه ارتباطی؟
بگذاریــد پیــش از هــر چیــز روشــن کنیم کــه معنای 
»انعطاف پذیری بازار کار« چیست؛ یک حسن تعبیر گوشنواز. 
ما چیزهای منعطف را دوست داریم و با چیزهای غیرمنعطف 
مخالفیم، اما بازارهای کار »غیرمنعطف« را می توان به عنوان 
بازارهایی شــرح داد که از کارگران محافظت می کنند. این 

حفاظت ها شامل موارد زیر است:
 نمایندگان کارگری تاثیرگذار، ســطح »حداقل دستمزد« 
آبرومندانه، غرامت قابل  قبول برای کســانی که شغل شان 
را از دست داده اند و خط مشــی های عملی برای بازگرداندن 
جمعیت بیکار به مشــاغل خوب. کامــال برعکس، در یک 
بــازار کار »انعطاف پذیر« خبری از ایــن قبیل مزاحمت ها 
برای حفاظت از کارگران نیســت. بنابراین در یک »بازار کار 
انعطاف پذیر« صاحبان کسب وکار می توانند با کارگران شان 

هر کاری که دل شان خواست کنند.
نظریــه ایــن را می گویــد کــه وقتــی بازارهــای کار از 
تامین اجتماعی کارگران خالص )یعنی انعطاف پذیر( شوند، 
کسب وکارها اشتیاق بیشــتری به استخدام کارگر خواهند 
داشــت و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش می یابد. این موضع 
از برخی لحاظ معتبر است. اگر شما مردم را به اندازه  کافی 
بدبخت کنید، آنها به هر شغلی تن خواهند داد و هر کاری 
خواهند کرد تا مقداری درآمد به دســت بیاورند. البته آنان 
در آمارهای رسمی شاغل هم شمرده خواهند شد، زیرا مثال 
سیگار یا بلیت التاری فروخته اند. بدین ترتیب کسب وکارها 
می توانند کارگران را در ازای چندرغاز اســتخدام کنند. اما 
این وضعیت با چیزی که به عنوان یک جامعه  آبرومند در نظر 

می گیریم تطابقی ندارد.
در این زمانه حتی اقتصادهای ســرمایه داری هم می توانند 
به نرخ های پایین بیکاری برســند و تامین اجتماعی را قوی 
سازند؛ یعنی نرخ های بیکاری نسبتا پایین به همراه حمایت 
قدرتمندانه  اتحادیه های کارگری و دستمزدهای آبرومندانه. 
بهترین مثال برای این وضعیت ســوئد و ســایر اقتصادهای 
اسکاندیناوی است. اقتصادهای اسکاندیناوی با نرخ بیکاری 
پایینی عمل می کنند، حتی گاهی پایین تر از کشــورهایی 
که کارگران شان تامین اجتماعی ضعیف تری دارند. اقتصاد 
اسکاندیناوی از درآمد آبرومندانه  کارگران بهره می برد؛ زیرا 
وقتی پول در جیب کارگران باشد، آنان می توانند در حمایت 

از کسب وکارها بیشتر هزینه کنند.
نهایتا وقتی درباره  نرخ های رســمی بیکاری توده ای سخن 
می گوییم، مثال 21 درصد در یونان و 16.5 درصد در اسپانیا، 
مســاله  بنیادین این نیســت که بازارهای کار غیرمنعطف 
دست وپای کسب  وکارها را بسته اند، مساله بنیادین اقتصاد 
عبارت است از کمبود عمومی مخارج. راه حل هم این است 
که دولت در سرمایه گذاری های بزرگ  مقیاس عمومی، ورود 
پیدا کند. بدین ترتیب هم تقاضــای عمومی در کل اقتصاد 
افزایش خواهد یافت و هم زندگی شهروندان ارتقا پیدا خواهد 
کرد. هم اکنون بهترین مثال برای چنین سرمایه گذاری هایی 
»برنامه  معامله  جدید سبز« اســت. در اینجا من و همکارانم 

برنامه هایی را در بسیاری از کشورهای جهان توسعه داده ایم 
که نه تنها فرصت های شغلی را افزایش می دهند، بلکه آن را 
در ترکیب با ثبات اقلیم پیش می برند؛ از  جمله در اســپانیا، 
پورتوریکو، هند، ایاالت متحــده به طور عمومی و همچنین 
بسیاری از دولت های محلی ایاالت متحده. معامله  جدید سبز 
راهی موثر برای گسترش فرصت های شغلی، کاهش بیکاری 

و تنها راه برای مبارزه  جدی با تغییرات اقلیمی است.
 »ALICE«  پلیکرونیو: چنــد هفته پیش پــروژه
مطالعه ای را منتشر کرد که نشــان می داد تقریبا 
نیمی از خانواده های ایــاالت متحده نمی توانند از 
پس مخارج ضروری زندگی همچون اجاره بها، غذا و 
مراقبت های بهداشتی برآیند. چه نوع سیاست های 
مترقی باید به اجرا در بیایند تا بالقوگی های آفریدن 
جامعه  آبرومند و اقتصاد منصفانه شکوفا شود؟ آن 
هم بدین معنا که رونق گسترش یابد و مستضعفان 
به دست هوسباز نظم اجتماعی - اقتصادی داروینی 

سپرده نشوند. از کجا باید شروع کرد؟ 
بگذارید کارمــان را بــا معامله  جدید ســبز آغــاز کنیم؛ 
ســرمایه گذاری های ســنگین روی انرژی های تجدیدپذیر 
و بهــره وری انرژی بــه منظــور برانداختن ســلطه  کنونی 
ســوخت های فســیلی و بنزین بر نظام انرژی. بدین ترتیب 
شغل هم ایجاد خواهد شد. البته سرمایه گذاری روی انرژی 
ســبز به خودی  خود نمی تواند به اندازه  ای مشاغل خوب به 
وجود بیاورد که برای حفظ اشتغال حقیقی کامل در اقتصاد 
کافی باشــد. ما باید به حفظ اشــتغال حقیقی کامل پایبند 
باشیم. بنابراین، باید سرمایه گذاری های بخش عمومی را در 
آموزش وپرورش، تحقیقات، زیرســاخت ها و برخی خدمات 
اجتماعی همچون خانه داری گسترش دهیم. باید سرمایه  این 
طرح ها را از طریق مالیات های فزاینده بر ثروتمندان تامین 
کنیم. بــرای اطمینان یافتن از خوب بودن مشــاغل جدید 
ایجاد شده، باید چند نسخه از تامین اجتماعی بازارهای کار 
منصفانه را احیا کنیم، مثال حداقل دستمزد 15 دالر و حق 
قطعی کارگران برای سازماندهی خودشان در اتحادیه های 
کارگری موثر. ما همچنین به خدمات بهداشــتی و درمانی 
رایگان برای همه نیــاز داریم. بنابراین باید وال اســتریت را 
کامال تنظیم کنیم تا منابع مالی به سمت فعالیت های مولدی 
کانالیزه شوند که شغل های فراوانی را به وجود می آورند، مثال 
سرمایه گذاری روی کسب وکارهای کوچک. تنظیمات مالی 
موثر، تنها حفاظ ما در برابر بازگشت فروپاشی اقتصاد سال 
2007 اســت. در نهایت ما به تضمین های سخاوتمندانه ای 

همچون تضمین امنیت غذایی نیاز داریم.
همه  این اقدامــات کامال امکان پذیر و به طرز چشــمگیری 
مقرون به صرفه هســتند. اما دولت ترامپ همــه  آنها را زیر 
ضرب برده اســت. در واقع این قبیل سیاست ها در کل عصر 
نئولیبرالیســم زیر ضرب بوده اند. این عصــر دقیقا در دهه  
1980 با دولت ریگان آغاز شد و پس از آن تا به امروز حتی در 
خالل دولت های حزب دمکرات )مخصوصا دولت کلینتون( 
نیز تداوم یافته است. شرط انصاف این است که اشاره کنیم 
برنامه ای که کمپین انتخاباتی »برنی سندرز« آن را در سال 
2016 در پیش گرفت، نقشــه  راهــی را در اختیارمان قرار 
می دهد تا برای به وجــود آوردن یک ایاالت متحده  آبرومند 

پیش تر حرکت کنیم.

 ما چیزهای 
منعطف را 

دوست داریم 
و با چیزهای 
غیرمنعطف 
مخالفیم، اما 
بازارهای کار 

»غیرمنعطف« 
را می توان به 

عنوان بازارهایی 
تعریف کرد 

که از کارگران 
محافظت 
می کنند
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مطالعات حاکی از آن است 

که رشد کند جمعیت شهری، موجب 

تقویت پوپولیسم می شود

»نیکوال گاتا«، شهردار کاندال در جنوب شرقی ایتالیا )با جمعیت 2 هزار و 700 نفر(، از تالش برای جلوگیری از دو دهه کاهش 
جمعیت و حفظ این شهر بر روی نقشه  ایتالیا، ناامید شده است. اگر فردی بپذیرد به این شهر مهاجرت کند حدود 2 هزار 
و 300 دالر به او پرداخت می شود. احتماال تصادفی نیست که شهرداران شهرهای کوچک در ایتالیا همسو با یکدیگر و در 

آستانه  تصدی دولت در ایتالیا، چنین پیشنهادهایی برای جذب جمعیت می دهند.



آخرین باری که پوپولیسم )جنبش سیاســی که منافع توده  
مردم را در مقابل اقلیت نخبگان مــورد حمایت قرار می دهد( 
در ایاالت  متحده آمریکا و اروپا، رواج پیدا کرد با رشد باروری 
و اقتصادی اندکی همراه بود که امروزه بر کشــورهای صنعتی 
پیشرفته در آسیا و غرب، مستولی شــده است. این اقتصادها 
پیش از رونق اندک کنونی، حدود یک دهه رشد اقتصادی کند و 
در اغلب مناطق جهان، با کاهش نرخ باروری همراه بودند. ایاالت  
متحده آمریکا هم در این زمینه مستثنی نیست و نرخ باروری 
در میان آمریکایی ها به پایین ترین سطح خود یعنی 30 سال 

سن رسیده است.
تغییر از رشد جمعیت جهان به کاهش جمعیت به  مثابه  یکی از 
مشکالتی است که همراه با شهرنشینی و اختالل های دیجیتالی 
پدیدار شده که وضعیت اقتصادی و سیاسی موجود را دگرگون 

کرده است.
در بزرگترین شــهرهای جهان که جمعیت به  شدت متمرکز 
و در حال رشد اســت، عموما اقتصاد نیز در حال رونق است و 
جهانشهرگرایی پذیرفته  شــده است. در مناطقی که جمعیت 
کم  و زیاد می شــود، بخصوص در مناطق روستایی و شهرهای 

کوچک، اقتصاد عموما راکد است و پوپولیسم رواج دارد.
چرا درخواســت بازنگری به مســاله  جمعیت در این شهرها 
وجود دارد؟ دلیل عمده به خاطر سیاســت های بومی گرایی و 
ناسیونالیستی است، همچون شــعار »آمریکا را دوباره بزرگ 
بسازید« و این شــعار در مورد هر کشــور دیگری نیز صادق 
است؛ چراکه این شعار وعده می دهد بازآفرینی درست اوضاع 
اقتصادی و فرهنگی مردم عادی در ارتباط با رشــد جمعیت 
شهرنشین اســت. در مجارســتان، اتریش، جمهوری چک، 
لهســتان، تایلند و ترکیه، پوپولیسم به  واســطه  کنار هم قرار 
گرفتن کاهش رشــد اقتصادی و جمعیت مناطق روستایی و 

افزایش رونق شهرهای بزرگ، تقویت  شده است.
روند کاهش رشد جمعیت که با کاهش مداوم نرخ باروری در 
دهه  1960 آغاز شــده به میزان قابل  توجهی با افزایش طول 
عمر و رفاه همراه شده است. همزمان با اینکه مردم ثروتمندتر 

می شوند، طول عمر بیشتری پیدا و به شهرهای بزرگ مهاجرت 
می کنند، نــرخ کلی تولد کودکان و بــاروری نیز رو به کاهش 
اســت. هنگامی که نرخ باروری کم می شود به  تبع از نرخ رشد 
جمعیت نیز کاسته می شود. همه  ما داستان ظاهرا استثنایی 
کمبود جمعیت ژاپن و رکود و تورم در این کشور را شنیده ایم 
اما روند کاهش جمعیت به ژاپن و چند کشــور اروپای شرقی 

محدود نیست.
واقعیت این است که در تمام کشورهای آسیای شرقی، اروپا و 
آمریکای شمالی، نرخ زاد  و  ولد زیر سطح جایگزینی است که 
با عمر طوالنی مدت و مهاجرت قابل جبران نیست و همه  این 

مناطق کاهش جمعیت سالیانه را تجربه می کنند.
نرخ باروری در آمریکا، نیز کاهش داشــته و نرخ زاد  و  ولد زیر 
ســطح جایگزینی است. این وضعیت در کشــورهای در حال  
توسعه نیز صادق است. نرخ باروری در هند که پرجمعیت ترین 
کشور جهان پس از چین است، به  سرعت در حال کاهش است. 
تنها قاره آفریقا برای رشد قابل  توجه جمعیت در دهه های پیش 

رو، آمادگی دارد.
اگر شــما که در حال مطالعه  این متن هستید در یکی از 500 
شهر بزرگ جهان زندگی می کنید و اطالعات شخصی اندکی 
درباره  کاهش جمعیت به دست آورده اید. به همین دلیل است 
که کل افزایش جمعیت جهان بیرون از قاره  آفریقا، از 500 شهر 
بزرگ حاصل  شده که بیش از یک  میلیون نفر جمعیت دارند. 
به  عبارت  دیگر به  استثنای قاره  آفریقا و کمتر از یک درصد از 
سطح قابل سکونت کره   زمین که توسط 500 شهر پر جمعیت، 
تحت پوشش قرار گرفته اســت کل کره  زمین در حال تجربه  

کاهش سریع رشد جمعیت است.
در دهه  گذشــته، مردم مناطق روستایی، فرصت های مناسب 
شغلی، فرصت تحصیل در مقاطع آموزشــی باالتر و نیز امید 
به زندگی خود را از دســت  داده اند. شــهر کالرکســبوگ در 
ویرجینیای غربی را در نظر بگیرید که یکی از تولیدکنندگان 
بزرگ شیشه بود که بخش عمده ای از ظرفیت تولیدی خود را از 
دست داد. جمعیت این شهر حدود هزار نفر است که سابقا و بعد 

فیلیپ اورسوالد
استاد دانشگاه جرج 

میسون
جون یون

بنیانگذار جایزه  
طول عمر پالو آلتو

ترجمه: آزاده شعبانی
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از جنگ دوم جهانی، حدود این جمعیت بالغ  بر 30 هزار نفر بود. 
در مقابل چنین وضعیت کاهش جمعیت، وعده های پوپولیستی 
وجود دارد که بر احیای صنایع محلی تاکید دارد که یا از بین 

رفته اند و یا در حال نابودی هستند.
همانطور که جوانان به مهاجرت از روســتاها به شهرها ادامه 
می دهند این مهاجرت نه تنها شکاف میان مناطق روستایی و 
شهری را افزایش می دهد بلکه این شکاف منجر به تغییر نگرش 
آنها نیز می شود از آنجایی  که جوانان صرف نظر از جایی که در 
آن زندگی می کنند به سبک زندگی شهری، تمایل بیشتری 

دارند.
داده های انتخاباتی از دو سال گذشته، به  صراحت پیامدهای 
این پدیده  جمعیت شناسی را شــرح می دهد. اکثر کشورهای 
صنعتی پیشــرفته تحت ســلطه  دو جنبش سیاسی مخالف 
هستند که یا در بدنه  احزاب سیاسی موجود حضور دارند و یا 
نوع دیگری از احزاب را ایجاد می کنند که خواسته های شــان 
را نمایندگی کند. یــک جنبش، ارزش هایــی را ارج می نهد 
که ضرورت عملی شــهرهای پرجمعیت و متراکم هســتند، 
ارزش هایی همچون وابســتگی متقابل، انترناسیونالیســم و 
پذیرش تنوع )که در ابعاد مختلف تعریف  شده است(، جنبش 
دیگر فضایل مورد توجه مردم در مناطق روستایی را تحسین 
می کند، فضایلی همچون اعتمادبه نفس، اســتقالل و پذیرش 

بی قید اجتماع.
در ایاالت   متحده آمریکا، شهرهای بزرگ هسته  مرکزی کسانی 
را تشکیل می دهد که به دموکرات ها رای می دادند )72 درصد 
در انتخابات ریاست جمهوری 2016(، شهرهای کوچکی که 
به جمهوریخواهان رای دادند )73 درصد( و همچنین مناطق 
روســتایی )85 درصد( بود، بنابراین، آرای مناطق روستایی 
و شــهرهای کوچک در این انتخابات به نتیجه ختم شــد. در 
رای گیری برکســیت،84 درصد از رای دهنــدگان بزرگترین 
شهرهای انگلستان )لندن، منچستر، بیرمنگام و لیدز( رای به 
ماندن در اتحادیه  اروپا دادند در حالی  که 87 درصد از آنهایی که 
در مناطق روستایی زندگی می کردند رای به خروج از آن دادند.

یک مساله  برجســته در رابطه با بحث جمعیت، کاهش نسبی 
جمعیت بومی نســبت به مهاجران اســت. در ایاالت  متحده 
آمریکا، به نقل از موسســه  سیاســتگذاری مهاجرت، ســهم 
جمعیت مهاجــران از 5.4 درصد در 1960 بــه 13.5 درصد 
در سال 2016 افزایش  یافته در حالی که نرخ باروری در میان 
جمعیت بومی آمریکا نصف شده و از 3.6 درصد 1.8 تولد از هر 

زن به  طور کلی رسیده است.
کشور ژاپن که با کاهش جمعیت شناخته  شده است ظاهرا تنها 
کشوری است که با موج پوپولیستی اخیر مخالفت کرده به این 
دلیل که سیاســت های مهاجرتی محدودکننده  این کشور از 
جمعیت بومی این کشور محافظت کرده و همچنین یک موج 
پوپولیستی با نتایج ناامیدکننده ای را تجربه کرده که منجر به 
آن شد که حزب دموکرات ژاپن در سال 2009 به قدرت برسد. 
مشاهدات حاکی از آن است جایی که جمعیت کاهش می یابد، 

پوپولیسم افزایش پیدا می کند.
در عصری که اینترنــت، فاصله ها را از بیــن برده و هوش 
مصنوعی تغییر هوش انســانی از جایی به  جــای دیگر را 
تهدید می کند تراکم جمعیت مــردم در یک مکان خاص 
بیش از هر زمان دیگری حایز اهمیت اســت. کشوری که 
هم در زمینه  کاهش جمعیت پیشــتاز اســت و از عواقب 
آن بهره برداری سیاســی می کند، نه ژاپــن و نه هیچ کدام 
از کشورهایی اســت که تاکنون نام  برده ایم، بلکه کشوری 
اســت که جمعیت آن 15 ســال پیش از ژاپن شــروع به 
کاهش کرد، کشــوری که رهبر آن در ســال 2006 اعالم 
کرد بحران جمعیتی، بزرگترین مشــکلی است که پیش 
روی کشورش قرار دارد. کشــوری که در آن درگیری های 
میان مردم روســتای »نرود«  و مردم شهرنشین مشخصه  
زندگی سیاسی مردم است. این کشور، روسیه است و رهبر 
آن، »والدیمیر پوتین« نــام دارد. کاهش جمعیت در این 
کشور به  صورت نابرابر توزیع  شده است. سیاست های قرن 
بیست و یکم نشــان می دهد که نابرابری های جغرافیایی، 

تفاوت و نابرابری ها را ایجاد کرده است.

در مناطق 
روستایی و 

شهرهای کوچک 
جهان، اقتصاد 

عموما راکد است 
و پوپولیسم زمینه 

رواج دارد.

منبع: 
www.nytimes.com
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NHS  امروز تفاوت های بسیار زیادی با NHS اولیه دارد. این نهاد در 
ابتدا کنترل 2هزار و 751 بیمارستان از بیمارستان های بریتانیا را که 
قبال تحت نظارت موسسات خیریه و مقامات محلی بودند، بر عهده  
گرفت. تفاوت NHS امروز با NHS اولیه تنها محدود به تفاوت در 
نوع بیماری ها، تجهیزات، تکنولوژی ها و میزان جمعیت نمی شود، 
بلکه هدف این موسسه نیز تغییر کرده  است. رابرت فریمن، مشاور 
جراح ارتوپد، اظهار داشــته که زمان تاسیس NHS، هدف، حفظ 
سالمت نیروی کار، پیشگیری از مرگ زودرس و پایانی محترمانه 
برای همگان بود. اما هدف این مجموعه امروزه بسیار گسترده شده 
و محور آن طوالنی کردن عمر افراد، بدون در نظر گرفتن کیفیت 

زندگی آن ها است.

NHS از 5 جوالی سال 1948 که اولین 

NHSچگونهتغییر
کردهاست؟

 بیمــار خــود، ســیلویا دیگــوری
 13 ساله را درمان کرد، از همه لحاظ 
تغییر کرده  است. در آن زمان بودجه 
دولت حدود 14 میلیارد پوند بود که 
این رقم در سال های  2017 - 2016به 
144.3 میلیارد پوند افزایش یافته  است. همچنین سرانه آن در سال 
1950، حدود 260 پوند بود که امروز به 2،273 پوند تغییر کرده  

است.
تعداد نیروی کار مشغول در NHS نیز به شدت رشد داشته  است. 
زمان تاســیس NHS، 12 هزار نفر به صــورت تمام وقت در کادر 
پزشکی )دکترها و دندانپزشک ها( در انگلستان و ولز مشغول به 
کار بودند که این رقم امروزه فقط در انگلســتان به 110 هزار نفر 

رسیده  است.

در ســال 1962، 88 هزار و 579 پرســتار تمام وقت در این نهاد 
مشغول به کار بودند که این رقم امروزه به 285 هزار و 93 نفر در 

سال 2017 رسیده  است.
البته رقم همه تغییرات صعودی نبوده  است. تعداد تخت های موجود 
در بیمارســتان ها در طول چند دهه  به دلیل تغییرات الگو های 
مراقبت، مخصوصا کوتاه  شدن زمان مراقبت بعد از جراحی به شدت 

کاهش یافته  است.
در همین دوران، جمعیت انگلستان از 50 میلیون به 66 میلیون 
افزایش داشته و پیرتر شدن جمعیت فشار مضاعفی بر NHS وارد 
کرده  است. زمانی که در سال NHS ،1948 تاسیس شد، امید به 
زندگی برای مردان 66 سال و برای زنان 70 سال بود. امروزه امید به 

زندگی برای مردان 79.2 و برای زنان 82.9 سال  است.

در سال 1948، علل اصلی مرگ و میر، 

NHSچهپیشرفتی
کردهاست؟

عفونت و ناراحتی های قلبی بوده  است. 
امروزه شــایع ترین علت مرگ و میر، 
سرطان، خودکشــی و ناراحتی های 
قلبی اســت. درمان ســرطان در این 
سال ها موفقیت چشــمگیری داشته   
است. در اواخر دهه 1980 آمار سرطان به حداکثر رسید که در سال 
1960 شدیدا به  دلیل کاهش استعمال دخانیات نزولی بود. البته 
آمار زنده  ماندن بیماران در انگلستان هنوز هم از میانگین اروپا، به 
دلیل تاخیر در تشخیص، پایین تر است. آمار مر گ و میرنوزادان از 
سال 1960، 80 درصد کاهش داشته  است. مرگ در اثر سکته و 
بیماری های قلبی به شــدت کاهش داشــته  که علت آن افزایش 
داروهای پیشگیری شامل استاتین، داروهای کاهش فشارخون و 

ترجمه: سارا  میرمبین

NHS خدمات سالمت ملی )National Health Service( بیش از هر نهاد دیگری مایه فخر و مباهات مردم بریتانیا 
است. در نظرسنجی اخیر به مناسب هفتاد ساله شدن این نهاد، بیش از دوسوم شرکت کنندگان تاسیس آن را بزرگترین 

دستاورد بریتانیا می دانند.

آیا NHS بهترین سیستم بهداشت و درمان در دنیا است؟

هفتاد ساله شد
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همچنین کاهش استعمال دخانیات است که تا حدودی مرهون 
سیاست های دولت در ممنوعیت کشیدن سیگار درفضاهای بسته 

بود.

 ،NHS یکــی از گالیه های اصلــی از
NHSدرچهموارد
ضعیفترشده

است؟

طوالنی بودن زمان انتظار برای درمان 
است. 4.2 میلیون نفر در ماه می امسال 
در صف انتظار مشاوره برای درمان های 
غیراضطراری بودند که حدود 3 هزار 
نفر از آنان بیش از یک ســال در صف 
انتظار بوده اند. آمار موارد اورژانسی نیز نگران کننده است. در حالی 
 که هدف این است که 95 درصد مردم ظرف چهار ساعت در بخش 
اورژانس معاینه شوند، اما در زمستان این آمار در بعضی از ماه ها به 
زیر 80 درصد رســیده  است. یکی دیگر از مســائل نگران کننده، 
افزایش نیاز به مراقبت از افراد دارای اضطراب و افسردگی و سایر 
اختالالت روانی است که NHS، به سختی قادر به تامین آن است. 
کارشناسان اظهار داشته اند تخت به میزان کافی موجود نیست و 
بیماران برای درمان بستری، باید صدها کیلومتر مسافت طی  کنند. 
همچنین پرسنل متخصص روانپزشکی و پرستاران مخصوص برای 

بخش سالمت روان به قدر کافی موجود نیست.

در سال 1949، هزینه داروها آنقدر کم 

وودرمان دار
چطور؟

بود که فقط قدری بیش از 30 میلیون 
پوند برآورد می شد. فقط در انگلستان 
این رقم در سال 2016 به 16 میلیارد 
پوند رسید. در طول این مدت خدمات 
این نهاد، همراه با پیشرفت های علمی 
و تغییرات اجتماعی شامل واکسیناسیون، پیوند عضو، پیشگیری 
از بارداری، ســقط جنین، ام آر آی، آی وی اف،  شیمی درمانی، 
داروهای ضدافسردگی و جراحی بریاتریکس طیف گسترده  تری 
از درمان ها و اقدامات را شامل شد. این هزینه سنگین که به بیش 
از 250 پوند برای هر نفر در کشور می رسد، همه موارد را پوشش 
 NationalInstitutefor Clinical Excellence نمی دهد. انجمن
که در سال 1999 تشکیل شــد، در مورد این که آیا دارویی در 
انگلستان ارزش هزینه  کردن دارد یا خیر تصمیم گیری می کند. 
البته تصمیمات آن ها می تواند مسئله ساز باشد، خصوصا زمانی که 
آن ها هزینه دارویی را که در درمان بیماران موفق بوده  اســت، 

غیرضروری می دانند.

NHS در آوریل سال 1991، بازار داخلی 

اصالحات
NHS

انگلستان را هدف قرار داد. این تغییر 
بسیار بزرگی بود که در اثر آن مسئوالن 
بهداشــت و درمــان اداره  کــردن 
بیمارســتان ها را متوقف و در عوض 
محصوالت بهداشــتی و درمانی را از 
آن ها خریداری  کردند. بنابراین شــکافی میان تامین کنندگان و 
خریداران ایجاد شد. 20 سال بعد تغییر عظیم دیگری در NHS در 
انگلستان رخ داد، این بار این تغییر چنان گسترده بود که به گفته 
دیوید نیکلسون، مدیر اجرایی وقت، می توانســتید از فضا آن را 
ببینید! گروه های پزشکی واســطه جایگزین صدها بیمارستان و 
همچنین اعضای NHS، شدند تا قدرت در اختیار پزشکان قرار گیرد 
و بیماران انتخاب های بیشتری داشته  باشند. این موضوع پس از 

وقفه بی سابقه، در سال 2012 قانونی و در سال 2013 به صورت 
قانونی اعمال شــد. »ترزا می« و »جرمی هانت« وزیر بهداشــت 

اعتراف می کنند که این تغییرات تاثیر بسیار منفی داشته  است. 

ترزا می اعالم کرده  است برنامه هایی 
هزینههابرای
مردمقابل

پرداختاست؟

 NHS برای باال بردن 34 درصد بودجه
تا سال2024 - 2023  دارد و در پایان 
این دوره، بودجه NHS، 20.5 میلیارد 
پوند افزایش خواهد یافت. در حالی که 
تصور می شــود این پول، اقدامی موثر 
برای کم کردن فشار بر NHS است، بعضی کارشناسان معتقدند این 
کار بــه قــدر الزم تاثیرگذار نخواهــد بود، خصوصــا زمانی که 
مراقبت های اجتماعی انجمن های محلی، ناقص و ناکافی باقی مانده 
و منجر به سردرگم شدن اشخاص ســالخورده در بیمارستان ها 

می شود.

Commonwealth Fund، اتاق فکر 

آیاNHSبهترین
مرکزخدمات

درمانیدنیااست؟

بهداشت جهانی که در آمریکا مستقر 
است، سال گذشته انگلستان را جزو 11 
کشــور برتر در ارائه خدمات درمانی 
معرفی کرد. NHS در ارائه خدمات، در 
دسترس قرار دادن خدمات بهداشتی و 
کارآمدی بهتر از سایر سازمان های مشابه عمل کرده  است. بودجه 
NHS از درآمد ناخالص ملی از سایر کشورهای اروپا کمتر است. در 
دهه گذشــته دولت ســاالنه فقط کمی بیش از 7 درصد درآمد 
ناخالص ملی را صرف خدمات درمانی عمومی کرده  است. بودجه 
خدمات درمانی با در نظر گرفتن نهادهای خصوصی در سال 2016، 
فقط 9.7 درصد درآمد ناخالص ملی بوده که  فقط قدری بیشتر از 
میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. 
نتایج گزارش اتاق فکر کینگرز فاند )Kings’ Fund( که به بررسی 
21 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پرداخته، نشان 
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داد که بریتانیا با کمترین ســرانه پزشکان، پرستاران و تخت های 
بیمارستان از کلیه کشوهای اروپایی عقب افتاده  است. در زمستان  
سال گذشته حدود 186 هزار نفر مجبور شدند بیش از 30 دقیقه یا 

بیشتر برای پذیرش منتظر بمانند.

»نای بوان«، طراح NHS تنها سه ماه بعد 
قدمبعدی
چیست؟

از تاسیس این نهاد اظهار داشت: »در 
چند هفتــه اخیر از مــردم خواهش 
کرده ام که از NHS، عاقالنه، منصفانه و 
اخالقی استفاده کنند، چون اگر فشار 
زیادی در اول کار به این نهاد وارد شود، 
ممکن است همین ابتدا با شکست مواجه شود. چون اگر همه چیز 
رایگان باشــد، لزومی ندارد که مردم از شانس خود سوءاستفاده 

کنند.«
پیش بینی های او هفتاد سال بعد کامال درست از آب درآمد. مسئله 
اینجاست که بهبود سالمت مردم غالبا منجر به افزایش طول عمر 
آن ها و نهایتا افزایش فشار بر NHS می شود. توجه داشته  باشید که 
هزینه مراقبت از فرد 80 ساله، پنج برابر فرد 30 ساله است. تعداد 
افراد باالی 75 و 85 سال دائما در حال افزایش است که قطعا فشار 

بیشتری بر NHS وارد خواهد کرد. 
در سال های آتی امید اســت راه های بهتری برای مراقبت از افراد 
همچون امکان درمان در نزدیکی منزل یا حتی در منزل افراد پیدا 
شود. نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر این که فشارهای مالی ممکن 
است به خصوصی سازی بیشتر خدمات درمانی منجر شود. بخش 
خصوصی همیشــه به NHS خدماتی ارائه کرده  است، اما در حال 

حاضر حمایت سیاسی اندکی برای گسترش این امر وجود دارد.

بر خالف صحبت های تــرزار می که 

بودجهناکافی
NHSمی«برای«

افزایش بودجه سالمت را نقطه عطفی 
می داند »میاس مورس« از اداره ملی 
حسابرسی هشدار داده که برای تامین 
سالمت جمعیت متغیر نیاز به بودجه 

بیشتری است.
»مورس« در سالروز 70 سالگی NHS اظهار داشته که دولت باید 
برای تامین نیازهای ســالمت و بهداشــت مردم تدابیر بیشتری 
اندیشیده و بودجه بیشــتری اختصاص دهد. او اظهار امیدواری 
کرده  است که سیاستمداران عمیق تر درباره این موضوع فکر کنند.

»مــورس« زمانی وارد عمل شــد که 

تامینبودجه
NHS

 ،NHS سیمون اســتیونس«، مدیر«
تصدیق کرد که برنامه ریزی های زیادی 
برای تاثیر برکیست در کمبود داروهای 
ضروری انجام شده  بود. با این حال، سه 
وزیر سابق بهداشــت و درمان حزب 
کارگر به »جرمی کوربین« هشــدار دادند که برکسیت به نظام 

سالمت بریتانیا صدمه خواهد زد.
در سالگرد تاسیس NHS، نخست وزیر اعالم کرد که بودجه این نهاد 
را تا سال 2024 - 2023، تا 135 بیلیون پوند افزایش خواهد داد 
که این رقم 20 بیلیون پوند بیشتر از بودجه ساالنه آن، یعنی معادل 

افزایش ساالنه 3.4 درصد است.
اما به گفته »مورس« این بودجه فقط برای نگه داشــتن وضعیت 
فعلی کافی است و نمی تواند نیازهای فزاینده جمعیت را تامین 

کند. مورس اظهار داشــته  اســت: »این افزایش بودجه که حرف 
آن را شــنیده ایم، ظاهرا اقدامی مثبت است، اما هیچ کس تظاهر 
نمی کند که با این بودجه می تــوان کاری بیش از حفظ وضعیت 

فعلی انجام داد.«
»مورس« از وزرا می خواهد که بر توسعه NHS به مجموعه ای 
بهتر، بزرگتر و کامل تر که بســیار مجهزتر شــده و بر بهبود 
کیفیت خدمات برای افراد مســن و جمعیت بیشــتر و 15 
میلیون نفری کــه از بیماری هایی همچون ســرطان، دیابت، 
ناراحتی های ریوی و قلبی، ناراحتی های روانی و افسردگی رنج 

می برند، نظارت داشته  باشند.
او از وزرا و مسئوالن NHS می خواهد تا شــیوه درمانی خود را 
تغییر دهند و به جای درمان در بیمارستان، درمان در منزل را 
ترویج کنند؛ درمانی که ارزانتر و بهتر است و به سالمتی بیماران 
کمک بیشــتری می کند. این نهاد حتما باید برای مراقبت از 
بیمارانی که از ناراحتی های روانی رنج می برند، اهمیت بسیار 
بیشتری قائل شــود. فقط یک چهارم مبتالیان به بیماری های 

روانی از خدمات NHS بهره مند می شوند.
البته الزم است بریتانیا سهم بسیار بیشتری از تولید ناخالص 
ملی را صــرف NHS کند تا به اســتاندارد خدمــات درمانی 

کشورهایی چون آلمان نزدیک شود.
»مورس« می گوید کاهش بودجــه مراقبت های اجتماعی به 
خدمات سالمت و بهداشــت لطمه خواهد زد. او اظهار داشت: 
»روشن است اگر توازن میان مراقبت های اجتماعی و بهداشت و 
درمان را رعایت نکنید، مردم را از یک طرف به طرف دیگر واگذار 
کرده اید. باید به قدر کافی بودجه مراقبت اجتماعی تامین شود 
تا مردم بتوانند مستقل زندگی کنند. آنان نباید ناچار به مراجعه 

به بخش بهداشت و درمان شوند.«
»مورس« معتقد است، این مقدار بودجه که از قبل نیز کمتر 
اســت برای مراقبت اجتماعی کافی نیست و با توجه به سایر 
نشانه ها از فشار مضاعف به این سیستم ظاهرا این مقدار بودجه 

نیز پایدار نخواهد بود.
»مورس« از ادعای »می« در سال 2017 مبنی بر این که دولت 
محافظه کار اهمیت یکسانی برای سالمت روان و سالمت جسم 
قائل است نیز انتقاد کرده و اظهار داشته این امر ممکن است 

موجب بروز توقعی شود که قابل تامین نخواهد بود.
»مورس« می گوید: زمانی که حرف از یکســان بودن اهمیت 
ســالمت روان و جسم زده می شــود، منجر به ایجاد این توقع 
می شود که قرار اســت اقدامات فراوانی در این زمینه صورت 
گیرد.  »مــورس« می گویــد: به عنــوان فردی که مکــررا از 
سرویس های NHS اســتفاده  کرده، مایل به دریافت خدماتی 
اســت که از بیماری ها پیشــگیری کرده و مردم را از اقدامات 

درمانی دور نگه  دارد.
او می گوید: »بهترین کاری که می توان برای یک فرد انجام داد این 
است که او را از بیمارســتان دور نگه داشته و به او کمک کنند که 

خوب زندگی کند و این فقط محدود به سالمندان نمی شود.«
عده ای از وزرای سابق از جمله فرانک دابسون، آلن میلبورن و آلن 
جانسون از رهبر حزب کارگر خواســتند که در برنامه ریزی برای 

سیاست های برکیست، حتما NHS را در نظر داشته باشند.
آن ها می گویند حــزب NHS، حزب کارگر اســت، همان طور که 
آماده ایم 70 سالگی این نهاد را جشن بگیریم، الزم است تصمیمات 
درستی در مورد برکسیت اتخاذ کنیم و اگر موفق به انجام این کار 

نشویم، نسل آینده ما را نخواهند بخشید.

 اگر توازن میان 
مراقبت های 
اجتماعی و 
بهداشت و 

درمان را رعایت 
نکنید،  باید 
به قدر کافی 

بودجه مراقبت 
اجتماعی تامین 

شود تا مردم 
بتوانند مستقل 

زندگی کنند

منبع: 
گاردین
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جیمــز هانســن )James Hansen( ، روز 23 ژوئن 1988 )30 
سال قبل( در یک روز بسیار شلوغ، در واشنگتن، در مقابل کمیته 
انرژی و محیط زیست مجلس سنا گفت که » اثر گازهای گلخانه ای 
شناسایی شده و اقلیم زمین را تغییر می دهد.« در آن زمان، هانسن، 
 )Godard Institute( رئیس موسســه مطالعات فضایی گودارد
در ناســا بود. البته شهادت او اولین هشدار رســمی در مورد »اثر 
گازهای گلخانه ای« نیست. در این زمینه، در گزارشی ساالنه در 
سال 1965 از ســوی برخی دانشمندان اقلیمی به رئیس جمهور 
»لیندون جانسون« هشــدار داده شــده بود که »تغییرات قابل 
اندازه گیری و احتماال تغییــرات در اقلیــم« در دهه های پیش  
رو ممکن هستند. اما هشدار هانســن در مجلس سنا نخستین 
هشدار در ســطح ملی بود که به طور وسیع در روزهای بعد تحت 
پوشــش خبری قرار گرفت. روزنامه ها ماجرا را به همراه نموداری 
از »هانســن« در باالی صفحه اول کار کردند؛ نموداری که نشان 
می داد افزایشی بلند مدت در متوســط دمای جهانی رخ داده که 
سیر صعودی خواهد داشــت. ]مترجم: به گواه شواهد اقلیمی و 
 بررسی اقلیم شناسان مدلی که هانسون در 30 سال قبل ارائه کرد
 )Model Zero(، دقیق ترین مدلی است که تاکنون ارائه شده است[. 
در سی امین سالگرد هشدار هانســن،  در هفته گذشته گروهی از 
دانشــمندان » Natur« گزارش دادند میزان ذوب  شدن یخ های 
قطب جنوب در دهه گذشته سه برابر شده و همان طور که در گزارش 
واشنگتن پست بیان شــده »اگر این روند ادامه یابد، ما در معرض 
مشکالتی جدی هستیم« )اگر یخ های قطب جنوب به طور کامل از 
هم بپاشند و ذوب شوند، سطح دریاهای جهان 200 فوت افزایش 
خواهد یافت و اگر فقط بخش غربی و در معرض خطر یخ های قطب 

جنوب ذوب شوند، سطح دریا حدود 10 فوت افزایش می یابد(.
همچنین در هفته گذشــته، دانشــمندان گــزارش دادند اکثر 
قدیمی ترین درختان بائوباب )baobab( آفریقا، احتماال به دلیل 
تغییرات اقلیمی از بین رفته اند. محققان ماه گذشته نیز نشان دادند 
افزایش سطح CO2  سبب کاهش محتوای مغذی برنج می شود که 
از مهمترین منابع غذایی مردم جهان است. با این حال، واشنگتن 
همچنان این مشکل را نادیده می گیرد یا بدتر از آن، به طور فعاالنه 
مانع تالش ها برای رفع آن شده اســت. چگونه می تواند این گونه 

باشد؟
پاسخ احتمالی که به نظر می رسد همان است که هانسن حداقل 
با بخشی از آن موافق است؛ دانشمندان هستند که باید سرزنش 
کنند. هانسن اکنون 72 ســاله و بازنشسته ناسا است. او اخیرا به 
خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته »افسوس نمی خورم از اینکه به 
اندازه کافی قادر به مطرح کردن این موضوع برای مردم نبوده ام«. 
بسیاری از دانشمندان علوم اقلیمی نیز به  شکلی مشابه می گویند 
آنها در موقعیتی نبوده اند که اطالعات را به مخاطبان عمومی ارائه 
دهند و برای همین است که ده ها تارنما و چندین سازمان برای 
کمک به آنها برای برقراری ارتباط بهتر ایجاد شده است }مترجم: 
و البته اجتماعات و تارنماهای منتشرکننده اطالعات نادرست و 
تردیدآور با کمک های مالی شرکت های بزرگ نفتی مانع اصلی 

منبع: 
نیویورکر

درباره مردی که 3 دهه قبل 
درباره تغییرات اقلیمی هشدار داد

صدایی پس از سی سال
آنها بوده  و است.

به عنوان کسی که مصاحبه های بسیاری با دانشمندان اقلیمی از 
جمله چندین بار با »هانسن« داشته ام، می توانم ادعا کنم آنها به 
تناسب جایگاهی که دارند و در حد و اندازه یک گروه منسجم، در 
بیان یافته هایشان خوب کار نکرده اند. در عین حال، ما 30 سال را 
به مباحثات اقلیمی گذرانده ایم )در واقع 53 سال! البته اگر گزارش 
»لیندون جانسون« در این زمینه به رییس جمهور را هم در نظر 
بگیرید(، بنابراین فکر می کنم زمان آن است که این خط داستانی را 

برای استراحت کنار بگذاریم. 
برگردیم به ســال 1988 و فقط به اطالعاتی نظر کنیم که درباره 
تغییرات اقلیمی  و در سبک غیرعلمی و از منظر غیردانشگاهی نوشته 
 ) Bill McKibben(شده اند. سال بعد از آن بود که بیل مک کیبن
اولین کتاب را درباره این موضوع منتشر کرد که عنوان آن این بود  
»The End of Nature«که هدفش مخاطبان عامه بود. از آن به 
بعد کتاب هایی در دسترس قرار گرفتند که به طور کلی به اقلیم 
می پردازند و و خوانندگان بیشتری می توانستند مشتاقانه با کمک 
آنها پیش روند. این کتاب ها شامل کتاب های کودکان، کتاب های 
کمیک و حتی کتــاب تمرین رنگ آمیزی بــود. در همین حال، 
مقاالتی در روزنامه    ها و مجالت متعدد، برنامه های ویژه تلویزیونی 
و مستندهایی به این موضوع پرداخته  و می پردازند. مهمتر از همه 
اینکه اکنون تغییرات اقلیمی واضح شده اند. دیگر الزم نیست شما 
مطلب ویژه ای بخوانید یا برنامه ای راجع به آن تماشا کنید یا درباره 
آن بشنوید. در بســیاری از نقاط جهان، تنها کاری که باید انجام 
دهید این است که به اطراف خود نگاه کنید. مثال در حال حاضر 
در جنوب غربی ایاالت متحده، چنان خشکسالی شدیدی به وقوع 
پیوســته که محدودیت هایی برای مصرف آب در آنجا وضع شده 
و بسیاری از جنگل های ملی بسته شــده اند. »دک آرند«، رئیس 
نظارت بر اقلیم در مرکز مدیریت اقیانوسی و اقیانوس شناسی ملی 
اشویل )کارولینای شمالی( در این باره به آسوشیتدپرس می گوید 
»30 سال قبل ممکن بود ببینیم قطاری از دوردست ها به سمت ما 
می آید، اما اکنون این قطار در اتاق نشیمن  ما است«. من می خواهم 
پیشنهاد بدهم به  جای استفاده از این سالگرد برای سوگواری به 
مناسبت شکست دانشمندان اقلیمی }جهت اجماع در اقدامات 
بازدارنده{، از آن برای جشن گرفتن استفاده کنیم. البته »جشن« 
احتماال واژه کامال صحیحی نیست، اما شاید مشخص شدن موفقیت 
آنها در صحت پیش بینی های شان ارزش اش را داشته باشد؛ آنها 
که سه دهه قبل به رهبری هانســن، مجموعه ای از پیش بینی ها 
را ساختند و امروز اکثر این موارد ثابت شده به ظاهر بسیار دقیق 
هم هستند. اینکه ما عموم مردم، بعد از این پیش بینی ها همچنان 
منفعل مانده ایم، در مورد ما بیشتر گویاست نسبت به آنچه در مورد 

آنها گفته می شود.
من با هانسن در یک پروژه ویدئویی مصاحبه کرده ام. از او پرسیدم 
آیا او پیامی برای جوانان دارد؟ او گفت: »چیز ســاده ای  است. من 
متاسفم که ما یک چنین کثافت مفتضحی باقی می گذاریم.« آیا 

پیامی می تواند روشن تر از این باشد؟

الیزابت کولبرت
نویسنده مجله 

نیویورکر و برنده 
جایزه پولیتزر

ترجمه: امید رستمیان
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»آنا تیلر«، پژوهشگر انستیتو محیط زیست استکهلم در تحقیقات 
خود بر روی تصمیم گیری و حکمرانی از جهت سازگاری اقلیمی  
در شهرهای جنوب آفریقا متمرکز شــده است. او به این موضوع 
پرداخته که چطور مردم و ســاکنان شهرها سازماندهی  شوند تا 
خطرات ناشــی از افزایش دما، بارش های شدید و خشکسالی ها 
را کاهش دهند؟ با توجه به بحران خشکسالی و کم آبی در ایران 
طی سال های اخیر، بهره مندی از تجربه کشورهای دیگر در این 
 ،)Day Zero( »زمینه می تواند راهگشا باشــد.  تجربه »روز صفر
کیپ تاون )Cape Town( پایتخت آفریقای جنوبی به ما می گوید 
مناظر سدهای کاهش  یافته از آب خطرناکند؛ خشکی و کمبود 
آب برای توزیع عمومی، بانگ  اعالم خطر و جیره بندی را به صدا 
درمی آورند که به شدت و به فوریت به سازگاری پیچیده با تغییرات 

اقلیمی  نیازمندیم.
اما در حال حاضر ورود ســامانه های بارشی زمستانی به مناطق 
آفریقای جنوبی به این معناست که سطح سدها دوباره افزایش 
پیدا می کند و مقررات جیره بندی آب نادیده گرفته خواهند شد. 

خشکســالی که کیپ تاون را به لبه پرتگاه نزدیک می کند، هنوز 
پایان نیافته اســت. تهدیــد جیره بندی آب هنــوز می تواند در 
ســال 2019 نیز واقعیت پیدا کند. همچنین خشکســالی های 
دیگر در کیپ تاون و فراتر از آن وجود خواهد داشــت. شهرهای 
دیگر که کمبود شــدید آب را تجربه کرده اند، شامل ملبورن در 
استرالیا، لس آنجلس در ایاالت  متحده، سائوپائولو در برزیل، الپاز 
پایتخت بولیوی و ماپوتو در موزامبیک هستند. شهرهای جنوبی 
جهان به شدت تحت تاثیر خشکسالی قرار دارند، زیرا منابع آب، 
توانایی های توسعه  ای و ارتقای زیرساخت های آب در این شهرها 
کم است. بسیاری از ساکنان این شهرها دسترسی  بسیار محدود 
و محدودیت های زمانی زیادی برای برخورداری از آب در شرایط 
»عادی« دارند؛ مواردی که در شــرایط کمبود آب نیز دشوارتر 

می شوند.

من یافته هایم را در کنفرانس آتــی )Adaptation Futures( به 
اشتراک خواهم گذاشت که در تاریخ 19 تا 21 ژوئن در کیپ تاون 
برگزار می شــود. این اولین بار اســت که در ســطح بین الملل، 
کارشناسان و متخصصان سازگاری اقلیمی  در قاره آفریقا گردهم 

می آیند.
تحقیقات من نشــان می دهد، ســه درس برای هر شهر جهت 
آماده سازی و مهار شرایط سخت  اقلیمی  وجود دارد. هسته اصلی 
اقدامات در این موارد عبارتنــد از آمادگی، رهبری و درک اینکه 

انطباق نیازمند تغییرات بزرگ و کوچک است. 

در زمان های بحرانی و همچنین زمانی 
درساول:
وظایفتانرا

انجامدهیدوآنرا
تشریحکنید

که نیاز به تغییرات سریع است، برای 
انجام اقدامات موثر و مفید به چندین 
مــورد نیازمندیــم. آنهــا عبارتند از 
سرمایه گذاری های پایدار در تدابیر، 
همچنیــن  و  قــوی  تحقیقــات 
برنامه ریزی های مقدماتی. یک بحران باعث ایجاد یا از دست  رفتن 
فرصت هایی برای تغییر  می شــود. اما باید بــرای جلوگیری از 
واکنش هــای تشــنج زا و راه حل های کوتاه مدت بــا پیامدهای 
ناشناخته  شــان که به طور بالقوه عواقب منفی دارند و می توانند 
پایداری را تضعیف کنند، زمینه ســازی کرد. بــه طور مثال، در 
کیپ تاون، تمایل به بهره گیری نابخردانه و گســترش بیشتر و 
ســریع تر از آب های زیرزمینی و فشــار زیاد به کارخانه های آب 
شیرین کن وجود دارد. هر دوی اینها به سرمایه گذاری های قابل 
توجه و همچنین زیرســاخت های جدیدی نیاز دارند که دارای 
اهمیت بلندمدت برای شبکه آبرسانی، آب ها و محیط زیست محلی 
است. در دهه گذشته، کیپ تاون در تهیه تعدادی از استراتژی ها و 
برنامه ها برای شناسایی اقدامات برای مدیریت معضالت آب و اقلیم 
مشارکت داشته اســت. اینها زمینه های مهمی  را برای ارزیابی 

آنا تیلر
پژوهشگر انستیتو 

محیط زیست 
استکهلم

ترجمه: امید رستمیان 
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گزینه های موجود فراهم می  کنند، اما کار بیشتری الزم است. این 
تحقیقات، برنامه ریزی ها و مشاوره های عملیاتی پیش نیازهای 
مهمی  برای هدایت یک مسیر سازگاری قدرتمند است. بحران ها 
باید دیده، درک، مدیریت و به عنوان بخشی از تالش های سازگار با 
محیط زیست، بسیار طوالنی تر استفاده شوند. بحران کیپ تاون 
نشان داده که چقدر مهم است راه حل ها و اقدامات فنی برای جلب 
مشارکت های عمومی  و سیاسی و همچنین عموم مردم تشریح و 
روشن شوند. اگر این اتفاق نیفتد، تمام برنامه ریزی های جهانی هم 
کمک نخواهد کرد؛ چراکه مردم نتایــج برنامه ریزان را بی پایه و 

اساس خواهند دانست و یا در برابر آن مقاومت می کنند.

رهبری و آزادی ارتباطات، اعتماد ایجاد 
درسدوم:رهبری
مشارکتیبسیار
مهماست

می کند و همکاری را افزایش می دهد. 
این دو برای حرکت در زمان وحشت و 
گذار الزم و ضروری هستند. این امر به 
رهبری در تمامی  حوزه های سیاسی، 
فرهنگی، روشنفکری، مدنی، تجاری و 
حکمرانی مربوط می شود. چنین رهبری در همه سطوح مورد نیاز 
است. هنگامی  که رهبری دفاعی و تفرقه انداز است، همانطور که در 
مراحل اولیه بحــران آب کیپ تــاون بود، منجر به ســرزنش و 
اتهام  پراکنی خواهد شــد. این امر می  تواند تردید و واکنش های 
منقطع و متناقض ایجاد کند؛ دقیقا همان چیزی که در کیپ تاون 
اتفاق افتاد. مدیریت شهری به تدریج خطوط ارتباطاتی خود را از 
طریــق اقدامات و گزارش هــای ابتکاری مانند داشــبورد آب و 
چشم انداز آب بهبود بخشید. این امر به طور قابل توجهی به ایجاد 
مجموعه  یکپارچه تر و مشارکت های گســترده تر برای اقدامات 
برنامه ریزی شده در مسیر پیش رو کمک کرد )به طور مثال این 
گزارش ها و ســامانه های برخط، اهداف و موقعیت کنونی را در 

مصرف و میزان منابع آبی مشخص می کند(.

سازگاری شهرها به تغییرات اقلیمی  
درسسوم:

اقداماتکوچک
وبزرگهردومهم

هستند

ترکیبی از تغییــرات کوچک و بزرگ 
هستند که از همه طرف به اقداماتی 
نیاز دارند. ایــن تغییرات باید صریحا 
نابرابری ها را در نظر گیرند و نشانه روند. 
در دوره هــای بعــدی کمبــود آب 
کیپ تاون، اقدامات بالقوه ای از خانوارها گرفته تا کسب و کارها وجود 
دارند؛ نظیر استفاده مجدد از آب خاکستری )برای مثال استفاده از 
آب حمام برای منبــع توالت ها( و یا جمــع آوری بزرگ مقیاس 
سیالب ها برای ذخیره سازی مجدد در سفره های زیرزمینی. اما 
بسیاری از این تغییرات پرهزینه است و خطر نابرابری و محرومیت 
را افزایش می دهد. خانوارهای ثروتمند و کسب وکارها می توانند به 
خرید فناوری های صرفه جو در مصــرف آب و یا منابع جایگزین 
مانند چاه های خصوصی جمع آوری و ذخیره آب بپردازند، در حالی 
که خانواده هــای کم درآمد و یا شــرکت های کوچک با افزایش 

هزینه های آب شهری مواجه می شوند.

درس های بحران آب کیپ تاون منحصر 

سازگاریاقلیمی
به فرد نیست. همانطور که تجربیات در 
سراسر جهان نشان می  دهد، ممکن 
است درس هایی وجود داشته باشد که 
باید به ســختی آموخته شود. شهرها 
ممکن است نیاز روبه رو شدن با نسخه  
خودشان از یک بحران را داشته باشند تا اقدامات الزم را برای ایجاد 
تغییرات مورد نیاز انجام دهند. اما به انجام رســاندن آماده سازی 
بخش مهمی  از سازگاری است. در این اقدامات، حرکتی فراتر از 
مقابله با یک بحران در کوتاه مدت وجود دارد. ساختن ظرفیتی برای 
اجتناب و یا حداقل، مدیریت بهتر شرایط جدید در بلندمدت، در 

بطن سازگاری با تغییرات اقلیمی  قرار دارد.

تجربه 
»روز صفر«  
کیپ تاون  

پایتخت آفریقای 
جنوبی به ما 

می گوید مناظر 
سدهای کاهش  

یافته از آب 
خطرناکند 
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راه حل

و رفاه قلمر

نگاهی انتقادی به مطالعات کارگری در بعد از انقالب
مطالعه، پژوهش و شناخت آسیب ها و کمبودهای موجود در حوزه زیست کارگران 
و تشکل های کارگری در ابتدا نیازمند دسترسی به آمار و اطالعات دقیق و شناخت 
دقیق از جوانب موضوع است، اما در مطالعات کارگری کمبودهای زیادی وجود دارد و 
دسترسی به اطالعات صحیح سخت است. 



در آمارهای رسمی، پررنگ شــدن وزن جامعه کارگری در  
ترکیب جمعیتی ایران در دهه هــای پس از انقالب به وضوح 
قابل مشــاهده اســت. در ســال 1357، تنها یک میلیون و 
800 هزار نفر از جمعیت 9 میلیون نفری شــاغالن کشــور 
نزد ســازمان تامین اجتماعی به صورت اجباری بیمه بودند. 
»بیمه شده  اجباری« در آمارهای سازمان تامین اجتماعی به 
کسانی گفته می شود که به  صورت رسمی در رابطه  حقوقی 
کارگری-کارفرمایی قرار دارند و به  صورت خاص یا اختیاری 
بیمه نشــده اند. این در حالی اســت که در میانــه  دهه  90 
شمسی مجموع بیمه شــدگان اجباری، کارگران ساختمانی 
 و قالیبافان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به بیش از
 10 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیــت تقریباً 25 میلیون 
نفری شاغالن کشــور افزایش یافته اســت )بنگرید به آمار 
50 ساله و ســالنامه   آماری 1395 سازمان تامین اجتماعی و 
آمار نیروی کار سال 1395 مرکز آمار ایران(. این به تنهایی 
به معنای افزایش دو برابری کارگران تحت پوشــش سازمان 
تامین اجتماعی در نســبت با کل جمعیت فعال کشور است. 
حال اگر به جمعیت کارگران رســمی کشــور در نیمه  دهه 
90 شمسی، حدود 9 میلیون کارگر غیر رسمی )بنا به گفته 
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در خبرگــزاری ایلنا، ُکد 
خبر: 327634، تاریخ انتشار: 1394/09/15 1394( اضافه 
کنیم، حتی با صرف نظر کــردن از جمعیت کارگران مهاجر 
مشغول به کار در کشور و سایر کارگرانی که به طرق مختلف 
از شمول قوانین حمایتی مستثنا شــده اند، با تصویری تازه 
از وزن و جایگاه نیروی کار ایرانی مواجه خواهیم شــد. این 
روند محسوس جمعیتی ریشه در عوامل گوناگونی از جمله  
سیاست های اقتصادی دولت های پس از جنگ دارد که نهایتاً 
می توان تمام آنها را به گســترش مناسبات سرمایه دارانه در 

روابط تولیدی جامعه در سال های پس از انقالب نسبت داد.
از طرف دیگر، طبق قانون کار مصوب سال 1369، مجراهای 
صنفی و سیاســی بیان خواســته های کارگران تنها به سه 
نوع تشکل از پیش تعیین شده با ســاختار متفاوت از برخی 
استانداردهای ســازمان جهانی کار محدود شده است )ماده  
131(؛ این تشکل ها تا حد بسیار زیادی تحت کنترل دولت 
و کارفرمایان قرار دارند )بنگرید به قانون تشــکیل شوراهای 
اســالمی کار و آیین نامه های چگونگی عملکرد انجمن های 
صنفی و نمایندگان کارگری(. گســتره  پوشش تشکل های 
ایرانی در مقایسه با هنجارهای جهانی، بســیار کم و تقریباً 
ناچیز است )دیتابیس سازمان بین المللی کار، آمار عضویت 
در اتحادیه های کارگری( و طبق معدود پیمایش های انجام  
شده کارگران اصوالً تمایلی به مشارکت در امور این تشکل ها 
ندارند )مؤسســه کار و تامین اجتماعــی، 1387: 48-29(. 
از لحاظ سیاسی نیز احزاب کارگری مســتقل و نیرومند در 
کشــور وجود ندارد. میزان قراردادهای دائمی کارگران طی 
سه دهه  اخیر از 94 درصد کل قراردادها به کمتر از 7 درصد 
کاهش یافته که فاصله ای بسیار زیاد با هنجارهای جهانی دارد 
)بنگرید به مصاحبه رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اســالمی با خبرگزاری فارس، کد خبــر: 8904290703، 
مورخ  1389/4/29؛ همچنین اعالم رســمی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در روزنامه کار و کارگر، شماره  6733؛ و 
گزارش سازمان بین المللی کار، 2015: 30(. در همین زمان 
بسیاری از کارگران ایرانی با سازوکارهای حقوقی پیچیده ای 

از شمول تمام یا قسمتی از قوانین حمایتی مستثناء شده اند 
)بنگرید به مــواد 188، 112، 189، 190 و 191 قانون کار 
و همچنین مقررات اشــتغال در مناطق آزاد، مصوبات هیأت  
وزیران در مورد خدام بقاع متبرکه و زندانیان، مصوبه مجلس 
در مورد قالیبافان، آیین نامه  استخدامی شهرداری ها و غیره(. 
انواع نوظهور قراردادها و روابط کاری نظیر اشــتغال شرکتی 
یا مثلثی در بازار کار کشور شــیوع پیدا کرده  است )بنگرید 
به مصوبات شورای عالی اداری کشــور در سال های 1373، 
1379 و 1381 و سرنوشت مصوبه سال 1390 هیأت وزیران 
در همین رابطه(. معیشت کارگران، با پایین نگه داشته شدن 
دستمزدهای واقعی )و نه اسمی( توسط نهاد دولت، در تمام 
چهار دهه  گذشته عموماً بسیار پایین تر از هنجارهای مصرفی 
جامعه قرار داشته است )بنگرید به شــاخص بهای کاالها و 
خدمات مصرفی و هزینه متوسط خانوار سال های مختلف نزد 
بانک مرکزی و مقایسه کنید با حداقل دستمزد مصوب شورای 

عالی کار در همان سال ها( و...
با وجود اهمیت مباحث فوق، موضوع بحث ما در این یادداشت 
متمرکز بر اثبات ادعای گسترش مناسبات سرمایه دارانه در 
جامعه یا بررسی تغییرات جمعیتی طبقه  کارگر در چهار دهه  
اخیر و یا موضوع تشکل ها، قراردادها، حداقل دستمزد و سایر 
موارد ذکر شده، نیست. تصویر جمعیت شناختی و اقتصادی 
فوق را اگــر در کنار گرایش های پژوهشــی غالــب در علوم 
اجتماعی و اقتصادی کشــور قرار دهیم به نکته  بسیار مهمی 
پی خواهیم برد. در حالی که جامعه روز به روز سیمایی هرچه 
کارگری تر به خود می گیرد و وضعیت معیشــتی و سیاسی 
کارگران نیز روز بــه روز وخیم تر می شــود، جریان غالب در 
علوم اجتماعی تمایل به مطالعه و توصیف گرایشات سیاسی، 
فرهنگی و هویتی طبقه  متوســط دارد و عالمان علم اقتصاد 
نیز یا ســرگرم خلق فرمول های تازه و محاســبات پیچیده  
ریاضی برای توجیه وضعیت اقتصادی موجود هســتند یا به 
تتبعاتی مشغولند که نهایتاً به پیشــنهادهایی برای »بهبود 
فضای کســب وکار« و هرچه ســرمایه دارانه تر کردن فضای 
عمومی جامعه ختم می شــود. بنابراین گویــی قاعده  هرم 
طبقاتی جامعه، سهم چندانی در مطالعات اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی دانشــگاه ها ندارد. تمایل ضعیف دانشــگاه برای 
مطالعه  وضعیت طبقه  کارگر، در کنار بــه وخامت گراییدن 
وضعیت این طبقه، چه به لحاظ معیشــتی و چــه از لحاظ 
فرهنگی و اجتماعی، باعث شده که با نسلی از کارگران مواجه 
باشــیم که ویژگی های حاد طبقاتی، فرهنگی و سیاسی آنها 
برای پژوهشگران، سیاستمداران و مورخان عمدتاً ناشناخته 
باقی مانده است. به همین خاطر بیم آن می رود که این نسل 
از کارگران ایرانی یا در عرصه اولویت ها نادیده بمانند )به علت 
این مسئله جلوتر اشاره خواهم کرد(، یا با یک فوران اجتماعی 
نگاه تمام پژوهشــگران و تاریخ نگاران غافــل از موضوع را به 
خود جلب کنند. البته واضح است که پژوهش های شتاب زده  
در هنگامه  تالطمات سیاسی و اجتماعی نه تنها راه به جایی 
نمی برند که خود سرمنشاء ســوءتفاهم های بزرگ تری برای 

مطالعات تاریخی آتی خواهند شد.
اغلب مطالعات حوزه  کار در ایران امروز از دو وجه تحت تاثیر 
قرار دارد؛ اول، همان طور که در باال اشــاره شــد، سوگیری 
طبقاتی مطالعات دانشگاهی در رشته ها و گرایشات گوناگون 
به نفع طبقات متوســط و غیرمزدبگیر؛ و دوم، در دســترس 

علیرضا خیراللهی

 دکترای رفاه اجتماعی 
از دانشگاه عالمه 

طباطبایی

عکس نوشت
کارگران درحال لوله کشی تهران 

در سال 1330

29 مجله  تحلیلی قلمرورفاه شماره  39 تیرماه 1397



نبودن ســاده ترین اســناد و آمارهای مورد نیاز برای پاسخ 
دادن به ســواالت گوناگون حوزه  بازار کار؛ حوادث حقوقی 
و سیاســی مرتبط با کارگران؛ ابعاد جمعیت شناختی طبقه  
کارگر؛ جزئیات وضعیت معیشتی کارگران ایرانی؛ تعداد و نوع 
اعتراضات کارگری در تمام ســال های گذشته و موارد بسیار 
دیگر از این دست. بی توجهی دانشگاه ها به اهمیت مطالعات 
تاریخی طبقه  کارگر در ایران مدرن و در دسترس نبودن آمار 
و اســناد مورد نیاز برای پژوهش در این حوزه، هر نوع شور و 
اشتیاق پژوهشی را خیلی زود مهار می کند، بنابراین ادعای 
ما در مورد از دست رفتن تاریخ یک طبقه در نیم قرن گذشته 
و شــگفت زدگی محتمل سیاســتگذاران و مورخان از بروز 
ناگهانی خصلت های درونی این طبقه در آینده، چندان ادعای 
گزافی نیست. تاریخ طبقه  کارگر ایرانی از ابتدای پیدایش در 
سال های انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی سال 1357، به 
همت کسانی همچون آبراهامیان، اشرف، الجوردی و بیات به 
صورت جسته وگریخته به دست نسل های بعدی پژوهشگران 
رســیده اســت، اما با وقوف مشکالت ذکر شــده، نمی توان 

امیدوارانه به تداوم این انتقال بین نسلی چشم داشت. 
در حال حاضر بدیهی ترین آمار مورد نیاز برای بررسی وضعیت 
قراردادهای شــغلی کارگران ایرانی در دســترس نیســت؛ 
هیچ کس از تعداد دقیــق اعتراضات کارگــری، انگیزه های 
اعتراضی و شیوه  سازمان یابی کارگران اطالع ندارد. در مورد 
معیشــت کارگران غیر از تخمین های غیرمستقیم به وسیله  
محاسبات نســبتاً پیچیده ، آماری برای اظهارنظر در دست 
نیســت. پیرامون مسئله  کارگران شــرکتی حجم انبوهی از 
خبرهای نادقیق رســانه ای فراگرفته اســت. هنوز تحقیق 
مســتقل و قابل اتکایی در مورد روند 11 ساله  تصویب قانون 
کار جمهوری اسالمی )از طرح های پیشنهادی در سال 1358، 
تا کشمکش های میان مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان 
و مجمع تشخیص مصلحت نظام( انجام نشده است. در مورد 
حوادث تاریخی منتج به پاگرفتن »خانه  کارگر« در سال های 
ابتدایی انقالب کیفیت تاثیرگذاری آن در تحوالت کارگری 

کشور اطالع چندانی در دست نیست.
همچنین در مورد بافت اجتماعــی نمایندگان و برگزیدگان 
تشکل های کارگری موجود، اطالعات دقیقی نداریم. تحوالت 
حقوقی چنــد دهه  اخیر در حوزه  مســائل کارگری بســیار 
پرتعداد، درهم  پیچیده و غامض اســت، اما هنوز سلسله ای 
از مطالعات حقوقی هدفمند برای روشــن کــردن ابعاد این 
مسائل طراحی و اجرا نشده است. آراء، نظرات، تجربه  زیست 
و نگرش های واقعی کارگران در 40 ســال گذشته به صورت 
مدون مورد بررســی قرار نگرفته و حقیقتاً هیچ پژوهشگر و 
سیاســتمداری امروز نمی تواند ادعا کند که از خواسته های 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کارگران کشور به صورت جامع 

و سیستمی مطلع است.
با در نظر داشتن این مسائل پژوهشی بسیار بزرگ و بااهمیت 
و بسیاری مســائل ناگشــوده و مغفول مانده دیگر در حوزه  
مطالعات کار، تاریخ نگاری طبقه  کارگر در ســال های پس از 
انقالب و خصوصــاً تاریخ نگاری از پاییــن و درک تحوالت از 
دریچه  نگاه خود کارگران، باید به اولویت آکادمیســین ها در 
دانشکده های علوم اجتماعی، اقتصاد، حقوق و پژوهشگران 
مستقل بدل گردد، پیش از آنکه تاریخ یک طبقه برای همیشه 

از دسترس پژوهشگران آتی خارج شود. 

منابع
بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران )1396(. مرکز داده های 

اینترنتی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، نرخ تورم و شاخص 

بهای کاالها و خدمات مصرفی، 
 تاریخ بازیابی: 1396/01/29: 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران )سال های مختلف(. نتایج 
بررسی بودجه  خانوار در مناطق 

شهری ایران، اداره  آمار اقتصادی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی، 

سال های 1371 تا 1394
خبرگزاری ایلنا )1394(. وزیر 

کار خبر داد: سیستم جامع 
اطالعات بازار کار ظرف 6 ماه 
آینده راه اندازی می شود، کد 

خبر: 327634، تاریخ انتشار: 
1394/09/15

خبرگزاری فارس )1389(. 
کلیات بهسازی قراردادهای 

موقت کار تصویب نشد، کد خبر: 
8904290703، تاریخ انتشار: 

1389/4/29
روزنامه کار و کارگر )1393(. 

گزارش ویژه وزارت کار از امنیت 
شغلی کارگران، شماره  6733، 

صفحه سوم، تاریخ انتشار 
1393/06/12

سازمان تامین اجتماعی )1391(. 
سازمان تامین اجتماعی از نگاه 

آمار: 1340-1390، دفتر آمار و 
محاسبات اقتصادی.

سازمان تامین اجتماعی 
)1396(. سالنامه  آماری سازمان 

تامین اجتماعی سال 1395، 
معاونت اقتصادی و برنامه ریزی، 

دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و 
اجتماعی. 

شورای عالی اداری کشور 
)1373(. واگذاری امور پشتیبانی 

دستگاه های اجرایی به بخش 
غیردولتی، به شماره  5435/دش 

مورخ 1373/04/08
شورای عالی اداری کشور )1379(. 
طرح  اصالح  مصوبه   شماره  5435/

دش،  مورخ 1373/04/08،  
موضوع  بند 2 مصوبـه   شماره  

14/101 مـورخ  1378/05/27 
شوراي  عـالي  اداري در زمینه 

واگذاري  امور پشتیباني  
دستگاه هاي اجرایي  به  بخش 

غیردولتي ، به شماره  46/14 مورخ 
1379/01/31

مجلس شورای اسالمی )1363(. 
قانون تشکیل شوراهای اسالمی 
کار، شماره  پرونده 2/789، مورخ 

1363/10/30
مجلس شورای اسالمی )1380(. 

قانون حمایت از تأسیس و اداره  
مجتمع های بزرگ و متمرکز 

قالی بافی، شماره : 967، مورخ: 
1380/12/22

مجمع تشخیص مصلحت 
نظام )1369(. قانون کار 
جمهوری اسالمی ایران، 

شماره  8840/267/ق، مورخ 
1369/08/29

در تاریخ تحوالت کار در جهان به ویژه بعد از انقالب صنعتی 
قرن نوزدهم در اروپا و آمریکای شمالی، تشدید تضاد شرایط 
کار بین نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی، موجب 
شــد در مقطعی از تاریخ حقوق کار در جهــان، تصمیماتی 
بین المللی برای روابط کار در جهان بین کارگران و کارفرمایان 

گرفته شود. 
از آنجایی که تحقق صلح در جهان بین مستلزم رعایت یکسری 
اصول کلی و بین المللی در شــرایط کار بود، انگیزه شدیدی 
برای تشــکیل کنفرانس های بین المللی در حوزه کار شکل 
گرفت. انگیزه های انسانی و اقتصادی انگیزه های مهمی بودند 
اما بخش اعظم انگیزه های تشــکیل این سازمان بین المللی، 
انگیزه سیاســی بود. انقالب صنعتی در کشــورهای مختلف 
اروپایی از ســویی و پیروزی انقالب اکتبر در شوروی از طرف 
دیگر، در عین اینکه تعداد کارگــران را افزایش داد، همزمان 
مطالبات کارگران را نیز جدی تر کرد همدستی و همداستانی 
این دو عامل انگیزه قوی برای دفــاع حیات جمعی کارگران 
ایجاد کرده بود. این انگیزه سیاسی چنان اهمیتی یافت که در 
مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار هم به آن اشاره شد اما 
پایان انگیزه ها و اهداف تشکیل سازمان بین المللی کار نبود. 
شرکت کنندگان »صلح پاریس« این سطر را که نشان از رویکرد 
اقتصادی - سیاسی ویژه ای در حوزه تحلیل مسائل کارگران 
بود به اساسنامه اضافه کردند: »یک صلح جهانی پایدار تنها بر 

مبنای عدالت اجتماعی بنیان گذاشته می شود.«

در همین مســیر، اولین کنفرانس 
انگیزه سیاسی از 

تشکیل سازمان 
بین المللی کار

بین المللی کار در ســال 1919 در 
شهر واشنگتن برگزار و اما بعد از آن 
از تابســتان ســال 1930 ایــن 

کنفرانس ها در ژنو برگزار شد. 
در اولیــن کنفرانس که در ســال  

1919 برگزار شــد، نمایندگانی از کارگــران، کارفرمایان و 
دولت ها را بــرای اولین بار گردهم آورد و آنها درباره مســائل 

بین المللی کار صحبت کرده و واکنش نشان دادند. 

حــق ســنــدیــکــایــــی 
صلح در جهان تنها با امر ایجابی ترک جنگ 
به دست نمی آمد. ســازمان بین المللی کار 
برای اقدامی ایجابی در حوزه کار اســتقرار 
یافت تا شــاید بخش عمــده ای از جنگ در 

حوزه کار را در جهان برطرف کند. 
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ایده تشکیل ســازمان بین المللی کار اما در خالل »مذاکرات 
پاریس« پذیرفته شــد و اساســنامه آن بین ژانویه و آوریل 
1919 توسط کمیســیون بین المللی کار تشکیل و بر اساس 
»قرارداد ورسای« تنظیم شد. کمیسیون بین المللی کار توسط 
»کنفرانس صلح« ایجاد شد و اساسنامه سازمان بین المللی کار 

بخش سیزدهم »معاهده ورسای« را تشکیل می داد. 
در مجموع در فضای گام برداشتن به ســوی صلح جهانی بر 
مبنای برقراری عدالت اجتماعی بود که ایده تشکیل سازمانی 
بین المللی برای سیاستگذاری و محافظت از کارگران جهان 

شکل گرفت. 
پس از آن، تشــکیل اجالس دیگری در کانادا منجر به تدوین 
اعالمیه مهم و حیاتی »فیالدلفیا« به عنــوان تکمیل کننده 
اساســنامه ســازمان بین المللی کار گردیــد. اهمیت بیانیه 
فیالدلفیا به قدری است که بسیاری معتقدند این بیانیه الگویی 
برای تهیه »منشور ســازمان ملل« و »اعالمیه جهانی حقوق 
بشر« شد؛ بیانیه ای که در بند اولش به صراحت تعیین تکلیف 

می کرد و مصوب کرده بود: »کارگر یک کاال نیست.« 
در نهایت، ســازمان بین المللــی کار در ســال 1946 جزو 

سازمان های وابسته با سازمان ملل متحد گردید. 
این سازمان تصمیم گرفت به بررســی درباره مسائل جهانی 
کار به شــکل تنظیم، تدویــن و تصویب مقــررات در قالب 

مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها بپردازد. 
به همین جهــت، ســازمان بین المللی کار پــس از تصویب 
»کنفرانس عمومی«، موازینی را به شکل موازین بین المللی 
کار مصوب می کند که هر یک از کشــورهای عضو با توجه به 
الحاق یا عدم الحاق شان به این مصوبات ملزم به انجام یا عدم 

انجام اقداماتی در زمینه مشخصی از کار هستند. 
مطابق بند 1 ماده 19 اساســنامه این ســازمان، مصوبه های 
سازمان بایستی به صورت »مقاوله نامه« یا »توصیه نامه« باشد. 
اما سازمان بین المللی کار در راستای اهداف خود بیش از چند 
دهه اســت که مقاوله نامه، توصیه نامه، قطعنامه و بیانیه های 
متعددی تصویب و صادر کرده است. در این میان، مقاوله نامه ها 
)convention( منبع اصلی تعهــدات و تکالیف دولت ها در 
زمینه کار را مشــخص می کند. وقتی دولتی به مقاوله نامه ای 
ملحق شــد دیگر تنها در حوزه بین الملل تعهــد نداده و این 
مقاوله نامه می بایســت به صورت قانون در حقوق داخلی آن 

درآمده و جزو منابع حقوقی داخلی کشور عضو خواهد شد. 
اعتبار بین المللی این مقاوله نامه ها از آنجا ناشــی می شود که 
بدانیم در ساختار سازمان بین المللی کار »سه جانبه گرایی« 
ذیل »گفت و گــوی اجتماعی« رعایت شــده و کارفرمایان و 
دولت ها در کنار نمایندگان کارگران دارای نماینده و حق رای 
در همه تصمیمات هستند؛  هرچند این دولت عضو است که 

نمایندگان هر دو را مشخص می کند. 
دولت عضو دو نفر نماینده دولت، یــک نفر نماینده کارفرما و 
یک نفر نماینده کارگر را انتخاب می کند. البته هر یک از این 
هیات ها می توانند تعدادی مشــاور و حقوقدان را با خود برای 

حضور همراه کنند. 

در فضایــی کــه جهانــی شــدن 
هدف سیاسی 

از بیانیه اصول و 
حقوق بنیادین کار

ســرمایه داری و آزاد سازی جهانی 
تجارت پیش می تازد و تقسیم کار 
جهانی در کشورها همچنان تقویت 
می شــود، مقررات حقوق کار ذیل 
استانداردهای جهانی حقوق کار و 
الزام آور بودن و ضمانت اجرا داشــتن آن، بــه جهانی کردن 
مطالبات حقه کارگران در برابر این آزادسازی ها وجه حقوقی 

بین المللی می دهد. 
در بین مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، مقاوله نامه هایی 
مربوط به حقوق بنیادین کار هستند. این مقاوله نامه ها اهمیت 
ویژه ای دارند، چراکه به صورت کلی جنبه حقوق بشری داشته 
و به آزادی های اساسی در حوزه کار می پردازند، آزادی هایی 
مانند آزادی سندیکایی، حق مذاکره جمعی، آزادی کار، منع 
تبعیض، منع کار اجباری، لغــو کار کودک، حذف تبعیض در 

استخدام و موقعیت شغلی و حذف انواع کار اجباری. 
در سال 1998 کنفرانس بین المللی کار حقوق بیانیه رسمی 
ســازمان بین المللی کار را در موضوع حقوق بنیادین کار به 
تصویب رســاند. اهمیت حقوقی این بیانیه در این اســت که 
در این سند بین المللی عنوان شد همه کشورهای عضو ملزم 
هستند که به اصول بنیادین حقوق کار احترام بگذارند؛ خواه 

این مقاوله نامه ها را تصویب کرده یا تصویب نکرده باشند. 
ایران از همان ابتدا یعنی از زمان تاسیس سازمان بین المللی 
کار در سال 1919 عضو این سازمان بوده است. کشورما تا سال 
1357، 11 مقاوله نامه از این سازمان را امضا کرده و به تصویب 
مجلس شورای ملی رسانده است. دولت ایران بعد از 1357 نیز 
به 3 مقاوله نامه دیگر پیوست و در حال حاضر به 14 مقاوله نامه 

ملحق شده است. 
سازمان بین المللی کار در بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار به 
8 مقاوله نامه بین المللی اشاره کرده که اجرای آنها برای همه 
دولت های عضو الزام آور اســت. ایران از 8 مقاوله نامه بنیادین 
ســازمان بین المللی کار به 5 مقاوله نامــه و از 4 مقاوله نامه 
حاکمیتی تنها به یک مقاوله نامه حاکمیتی و از مجموع 177 
مقاوله نامه فنی تنها 8 مقاوله نامه را تا به امروز پذیرفته است. 

 اما همانطور که گفتیم مطابق بند 4 و ســند پیوست اصول و 
حقوق بنیادین کار تمام دولت های عضو ســازمان بین المللی 

حــق ســنــدیــکــایــــی 
الزام حقوقی پیوستن به مقاوله نامه های

87 و 98 سازمان بین المللی کار

فرشاد اسماعیلی

 پژوهشگر حقوق کار و 
تامین اجتماعی

در ساختار سازمان 
بین المللی کار 

»سه جانبه گرایی« 
ذیل »گفت و گوی 
اجتماعی« رعایت 
شده و کارفرمایان 

و دولت ها در 
کنار نمایندگان 
کارگران دارای 

نماینده و حق رای 
در همه تصمیمات 

هستند؛  هرچند 
این دولت 

عضو است که 
نمایندگان هر 
دو را مشخص 

می کند

31 مجله  تحلیلی قلمرورفاه شماره  39 تیرماه 1397



سندیکا در مقاوله نامه ها
 98 و   87 مقاوله نامه هــای 
مالک های یک سندیکای مستقل 
را ذیل حق سازمان یابی و مذاکره 
دسته جمعی بیان کرده و راهکار 
حقوقی تشکیل سندیکا در ایران 
از پیوستن به این مقاوله نامه های 
دوقلو و تصویب در حقوق داخلی 
و الزام به اجرای کامل آن در عمل 

است

کار ملزم به اجرای این مقاوله نامه های بنیادین هســتند؛ چه 
به این 8 مقاوله نامه بنیادن پیوسته باشند چه نپیوسته باشند. 
بنابراین هدف سیاســی از بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار 
حمایت جامع از حــق جمعی کارگران و پیشــگیری از عدم 
اجرای شــرایط بنیادین کار با توســل به توجیه عدم امضای 

مقاوله نامه ها بود. 
این 8 مقاوله نامه بنیادین ســازمان بین المللی کار به ترتیب 

اولویت عبارتند از:
1( مقاوله نامه آزادی انجمن و حفاظت از حق ســازمان یابی 

)شماره 87 مصوب سال 1348(
2( مقاوله نامه حق سازمان یابی و چانه زنی جمعی )شماره 98، 

مصوب سال 1949(
3( مقاوله نامه کار اجباری )شماره 29 مصوب سال 1930(

 4( مقاوله نامه لغو تمام اشــکال کار اجباری )شــماره 182، 
مصوب سال 1999(

5( مقاوله نامه حداقل ســن کار )شــماره 138، مصوب سال 
)1973

6( مقاوله نامه بدترین اشکال کار کودک )شماره 182، مصوب 
سال 1999(

7( مقاوله نامه مزد برابر )شماره 100 مصوب سال 1951(
8( مقاوله نامه تبعیض در اشــتغال )شماره 111 مصوب سال 

)1951
ایران، مقاوله نامه های بنیادین شماره 87 )مقاوله نامه آزادی 
انجمن و حفاظت از حق سازمان یابی( و 98 )مقاوله نامه حق 
سازمان یابی و چانه زنی جمعی( و 138 )مقاوله نامه حداقل سن 

کار( را هنوز امضا نکرده است. 
یکی از منابع حقــوق کار در ایران منابع بین المللی اســت، 
بنابراین اسناد و مقاوله نامه های بین المللی سازمان بین المللی 
کار که مورد پذیرش دولت و به تصویب قــوه مقننه در ایران 
رسیده بر اساس اصل 77 قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران و ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون بوده و الزم االتباع و 

قابل استناد هستند. 

تشکل های رسمی و محصور موجود 
نتیجه سیاسی 

نپیوستن به 
مقاوله نامه های 

87 و 98

در قانــون کار یعنی »شــوراهای 
اسالمی کار«، »انجمن های صنفی 
کارگری« و »نمایندگان کارگری«با 
اســتانداردهای بین المللــی کار 
هماهنــگ نبــوده و »ســندیکا« 

محسوب نمی شوند.  
مقاوله نامه های 87 و 98 مالک های یک ســندیکای مستقل 
را ذیل حق ســازمان یابی و مذاکره دسته جمعی بیان کرده و 
راهکار حقوقی تشکیل ســندیکا در ایران از پیوستن به این 
مقاوله نامه های دوقلو و تصویب در حقــوق داخلی و الزام به 
اجرای کامل آن در عمل است. اما با همه تالش های منتقدان 
و فعاالن کارگــری و حقوقدانان در تمام این ســال ها هنوز 
مقاوله نامه های بنیادین 87 و 98 مــورد امضای دولت ایران 
قرار نگرفته است. هر چند می بایســت این مقاوله نامه ها پس 
از تصویب هیات دولت برای اجرایی شدن به تصویب مجلس 

شورای اسالمی و شورای نگهبان برسد. 
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تشکل های 
رسمی و محصور 
موجود در قانون 

کار هیچ یک 
تشکل کارگری 
مستقل نبوده 
و »سندیکا« 

محسوب 
نمی شوند

مطابق ســازوکار بین المللی، همه دولت هــای عضو، ملزم به 
اجرای مقاوله نامه های 8گانه بنیادین و از جمله دو مقاوله نامه 
مهم 87 و 98 درباره حق سازمان یابی جمعی و چانه زنی جمعی 
هستند و چنانچه کشوری مفاد این مقاوله نامه ها را اجرا نکند از 
طریق سندیکاها یا اتحادیه های کارگری یا کنفدراسیون های 
بین المللی کارگری می توان نزد کنفرانــس بین المللی کار، 
اقامه دعوی کرد؛ چراکه یکی از وظایف کنفرانس بین المللی 
کار نظارت بر اجرای کنوانســیون ها و توصیه نامه ها در سطح 
ملی است. دولت ها نیز بر اساس پرسش های نهادهای ذی ربط 
ســازمان بین المللی کار موظــف به ارائه گــزارش در زمینه 
عملکردشان در رابطه با مقاوله نامه ها و توصیه نامه های ملحق 
شــده و حتی درباره مقاوله نامه هــا و توصیه نامه هایی که به 
تصویب نرســانده اند و مقاوله نامه های بنیادین هستند. هر 4 
سال یک بار کنفرانس »گزارشات جهانی« در ارتباط با حقوق 
بنیابن کار که از جمله آنها »آزادی سندیکایی« و »شناسایی 
موثر حق قراردادهای دســته جمعی« است مورد بررسی قرار 

می دهد. 

 در نهایــت باید گفــت، در کنار 
تعویق حقوقی 

تشکیل سندیکا؛ 
تعمیق سیاسی 

بحران کارگران

عوارض حقوقی نپیوستن به این 
مقاوله نامه های بنیادین، آنچه در 
نتیجــه نپیوســتن بــه ایــن 
مقاوله نامه هــای دوقلــو بــرای 
کارگران ما رقم خورده، تشــدید 
مشکالت اجتماعی اســت. در نبود ســندیکای مستقل، 

مداخلــه کارگران در سرنوشــت کاری شــان روز به روز با 
سیاســت های اقتصادی راســتگرا کاهش و توان و قدرت 
جمعی کارگران بــرای تعیین دســتمزد واقعی و جبران 
عقب ماندگی ها کاهش یافته است، افزایش حوادث ناشی از 
کارورزی، بیش از 90 درصد قراردادهای کار، قراردادهای 
موقت شده، قراردادهای سفید امضا بیش از پیش رواج یافته 
است، بسته های اشــتغالی با هدف ارزان سازی نیروی کار، 
آینده بیکاران تحصیلکــرده را تهدید می کنــد، بازار کار 
مردساالر و دستمزدها و شــرایط نابرابر هیچ نقش جمعی 
برای زنان کارگر باقی نگذاشــته، بازار غیررسمی کارگران 
اتباع خارجی استثمار آنها را تضعیف کرده و هیچ دستاویز 
جمعی جهت دفاع برایشــان وجود ندارد، کودکان کار در 
شرایط بد بهداشت و ایمنی به بیماری های العالجی مبتال 
می شوند که هیچ نهاد مدنی توان دفاع کامل را از آنان ندارد، 
وضعیت بد اقتصادی و نوسانات ارزی تاثیر مستقیم خود را 
بر سبد معیشــت دهک اول جامعه گذاشته و تورم دهکی 
جایگاهی جدی در تعیین دستمزد ها نمی یابد و ده ها متغیر 
اجتماعی دیگر که هیچ راه حــل فردی برای کارگران باقی 

نمی گذارد. 
در این وضعیت است که نسبت »ما و مقاوله نامه ها« از سطح 
یک بحث حقوقی روبنایی به یک نیاز جدی اجتماعی گسترش 
می یابد و ضرورت تشــکیل ســندیکا با رعایت سازوکارهای 
بین المللی مقاوله نامه ها را در تاریــخ حقوق کار ایران حیاتی 
می کند؛ ضرورتی کــه به »تعویــق« انداختــن آن، تنها به 

»تعمیق« مشکالت منجر می شود.  
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»ایجاد فرصت  های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی 
به کار مناسب و مولد در شــرایط آزاد، ایمن و همراه با کرامت و 
منزلت انسانی«، تعریفی اســت که در هشتاد و هفتمین جلسه 
سازمان بین المللی کار در سال 1998 توسط مدیرکل سازمان 
بین المللی کار از کار شایسته ارائه شد.1 »سازمان بین  المللی کار 
معتقد است کار شایسته نه تنها سهم مهمی در توسعه پایدار دارد 
بلکه فی نفسه نیز هدف مهمی محسوب می  شود. از دیرباز تا به 
امروز، کار نه تنها بخش اصلی زندگی، انسجام اجتماعی و هویت 
شخصی بوده بلکه امروزه مقوله کار شایسته به شکل نوینی بعد 
اساسی زندگی دنیای کنونی را تشکیل می  دهد. از دیدگاه دبیرکل 
سازمان بین المللی کار، کار شایسته در بعد فردی به دنبال تضمین 
کرامت انسانی برای اشخاص بوده و از بعد اجتماعی به منزله یک 
استراتژی توسعه به شــمار می  رود.«2 در واقع کار شایسته یک 
عامل و عنصر مهم برای برقراری عدالت، شمولیت و برابری جوامع 
پیرامون اصول اشتغال، حقوق کارگران، برابری جنسیتی بین زن 
و مرد،3 حمایت اجتماعی و گفت وگوی اجتماعی است.4 البته این 

ایده به لحاظ محتوا و مضمون موضوع جدیدی نبود و این خود 
قرینه  ای است بر تالش  های دوباره ســازمان برای جلب توجه 
بین  المللی به رعایت اســتانداردها، حداقل های ضروری و ابعاد 

متفاوت و گسترده مرتبط با حقوق بنیادین کار. 
ابعاد اصلی کار شایسته که در گزارش دبیرکل سازمان در نشست 
شــماره 87 کنفرانس بین المللی کار در 1999 مطرح شد، چهار 

مولفه ذیل را شامل می  شود:

منظــور از حقــوق بنیادیــن کار5، 
 حقوق

 بنیادین کار
مجموعــه ای از ماهیت ها، کمیت ها و 
اوصافی است که در صورت عدم حضور 
یا نقش آفرینی در عرصه و روابط کار، 
آســیبی به حقوق بشــر و در نتیجه 
کرامت انسانی فرد وارد می گردد.  کار 
کردن یکی از حقوق مذکور اســت که حمایت های خاص خود را 
می طلبد. کسب درآمد به عنوان نیاز زندگی از طریق انجام کار میسر 

علی رحمانی

پژوهشگر حقوق 
حق کارشایــــــستهعمومی

الزام مقاوله نامه ها به کرامت کار 
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خواهد شد. 
اگرچه با یک تعبیر می  تــوان همه معیارهای مصوب ســازمان 
بین  المللی کار را به نحوی با حقوق بنیادین شخصیت کارگر مرتبط 
دانست اما اغلب صاحبنظران، مســائل مربوط به »لزوم منع کار 
اجباری«، »امحای تبعیض«، »آزادی تشــکل  ها و انجمن  ها« و 
»الغای کار کودک« را تحت عنوان حقوق بنیادین و اصول اساسی 

مورد بررسی قرار داده اند6.7
باید اشــاره کرد در بین اســناد بین المللــی کار آن دســته از 
مقاوله نامه هایی که به حقوق بنیادین کار مربوط می شوند، دارای 
اهمیت و اعتبار ویژه ای هســتند. همچنیــن مهمترین ویژگی 
مقاوله نامه های مربوط به حقوق بنیادین کار، ارتباط آنها با یکی از 
جنبه های حقوق انسان است، به همین سبب الحاق بدان ها مورد 

عالقه و تشویق ILO است8. 

الف. لغو و امحای کار اجباری 
احترام به شخصیت و حقوق انسان  ها ایجاب می  کند که هیچ فردی 

بدون رضایت خود به کار گمارده نشود. لذا قوانین کار باید با عنایت 
به این اصل تدوین گردد. احترام به شخصیت انسان وقتی کامال 
مراعات می گردد که حقوق وی از هر نظر محفوظ باشد و شرایط 
زندگی خود و خانواده  اش مســاعدتر گردد. آزادی شــغل الزمه 
حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود است و این آزادی اساس 
و پایه حیات جامعه انسانی را تشکیل می  دهد.9 با وجود این منطق 
قوی نظام بردگی و اختالفات طبقاتی، حکایت از اجبار افراد به کار 
از گذشته های دور تا تاریخ معاصر دارد که در این زمینه منزلت و 

کرامت انسانی زیر پا گذاشته شده است. 
اصل آزادی کار به موجب ماده 23، اعالمیه جهانی حقوق بشــر و 
ماده 8 میثاق بین  المللی حقــوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
مصوب 1966 مورد تاکید قرار گرفته است10. همچنین این شاخص 
از دیرباز مورد توجه و حمایت حامیان حقوق کار، حقوق بین المللی 
کار و تدوین کنندگان اساسنامه سازمان بین  المللی کار بوده است. 
از جمله اینکه مقاوله نامه شماره 29 و توصیه  نامه  های مکمل آن 
به شماره  های 36 و 35 مصوب ســال  1930 و مقاوله نامه شماره 
105 مصوب سال 1957 سازمان بین المللی کار، ناظر بر لغو کار 

اجباری است11. 

ب. آزادی انجمن  ها و اتحادیه  های کارگری و کارفرمایی
یکی از موضوعات مهم و پیچیده در حقوق بنیادین کار، موضوع 
اتحادیه  های مستقل و آزاد کارگری، کارفرمایی 13 و یا اتحادیه  های 
مشترک اســت. هدف تمامی این تشــکل  ها، حمایت از منافع 
گروه  های عضو است. در واقع آزادی سندیکایی یا انجمن  ها، قلمرو 
مهم در حمایت از کارگران و کارفرمایان اســت که در ژوئن سال 
1988 در هشتاد وششمین اجالس کنفرانس بین  المللی کار در 
اعالمیه »اصول و حقوق بنیادین کار« 13 مطرح گردید. امروزه این 
موضوع یکی از مسائل مهمی است که از دیدگاه سازمان بین المللی 
کار، شرط اجرا و تحقق بسیاری از موازین و معیارهای بین المللی 

کار است14. 
سازمان بین  المللی کار به دلیل اهمیت اصل آزادی انجمن  ها و 
اتحادیه  ها اقدام به تصویب مقاوله نامه و توصیه نامه هایی کرده 
است. اولین سند مقاوله نامه شماره 84 مصوب سال 1947 بود 
که با عنوان حق تشکیل اتحادیه در سرزمین  های غیر متروپل، 
عباراتی کلــی راجع به حق تشــکیل اتحادیه و حــق مذاکره 
جمعی را شامل می  شــد15. همچنین ســازمان اسناد دیگری 
چون مقاوله نامه شماره 87 مصوب ســال 1948، درباره »حق 
آزادی انجمن  ها و حمایت از حق تشکل  ها« و مقاوله نامه شماره 
98 مصوب سال 1949، درباره »حق تشکیل سازمان و مذاکره 
جمعی« را به تصویب رسانده اســت16. عالوه بر مقاوله  نامه  های 
مذکــور مقاوله  نامه و توصیه  نامه  های دیگــری نیز در خصوص 
آزادی انجمن  ها، اتحادیه  ها و مســائل مربوط به آن به تصویب 

رسیده است، از جمله:
 مقاوله نامه شــماره 11 درباره حق آزادی انجمن )کشــاورزان(، 

  )1921(
 مقاوله نامه شماره 135 درباره نمایندگی کارگران، )1971( 

 مقاوله نامه شــماره 144درباره مشاوره سه جانبه )استانداردهای 
بین المللی کار(، )1976( 

 مقاوله نامه شماره 154 درباره حق تشکل مذاکره دسته جمعی، 
 )1981(

توصیه نامه شــماره   94 مصوب ســال 1953، درباره »مشاوره و 
همکاری کارگران و کارفرمایان در برنامه  های کارگاهی« 

منابع
.6;ibid.p .)1999( ILO .   1

2   . امیری، الهام و دیگران، 
1384  ، شاخص   های کار شایسته، 

تهران، انتشارات موسسه کار و 
تامین اجتماعی، ص2

3   . برای مطالعه و تحقیق در مورد 
نقش گفت وگوی اجتماعی در 

زمینه برابری جنسیتی، مراجعه 
شود به:

ILO, Bureau for Gender 
Equality, 2005, Gender 
Equality and Decent Work 
Good Practices at the 
Workplace,InternationalLabour 
Office.
Schmidt, Verena, 2009, 
equal access to full 
employmentanddecent work 
as apovertyreduction strategy. 
United Nations. http://www.
un.org/womenwatch/daw
4   . Decent Work for 
a Decent Life, www.
globalprogressiveforum.org.
5   . Rights at Work   
6   . Kuruvilla ,Sarosh C,&Verma, 
Anil. (2006), International 
Labor Standards, Soft 
Regulation, and National 
Government Roles, Cornell 
University ILR School.P; 4.
7   .
8   . نکته   ای که در ارتباط با اصول و 

حقوق بنیادین کار باید به آن اشاره 
کرد این است که از تفاوت  های 

آشکار میان مقاوله  نامه  های اصول 
و حقوق بنیادین کار با سایر 

مقاوله نامه  های سازمان بین المللی 
کار این است که کشورهای عضو 

سازمان، خواه مقاوله نامه  های 
مربوط به حقوق بنیادین کار را 

تصویب کرده باشند یا نکرده باشند، 
ملزم به رعایت و احترام به آنها 

هستند. این اعالمیه  ها کشورهای 
عضو را متعهد می  سازد که اصول و 
حقوق بنیادین کار را رعایت نمایند 

و در مقابل سازمان نیز متعهد 
می  گردد که منابع خود را در جهت 
کمک به اعضا به منظور دستیابی به 

اهداف مزبور در اختیار بگذارد.
9   . وطن خواه، حمید، 1382، تاثیر 
مصوبات سازمان بین المللی کار بر 
حقوق کار ایران، تهران، انتشارات 

سمر، چاپ اول، ص66
10   . ماده 13 اعالمیه جهانی حقوق 

بشر: »کار حق هر انسانی است که 
قدرت کار کردن دارد و جامعه و 

دولت باید اجرای این حق را برای 
همه انسان  هایی که توانایی کار 
کردن دارند تضمین نماید و هر 
انسانی حق آزادی انتخاب کار 
شایسته را دارد،   به گونه  ای که 

هم مصلحت او و هم جامعه است 
برآورده شود.« میثاق بین  المللی 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی: »دولت  های طرف میثاق 

حق کار کردن را که مربوط به 
همه است به رسمیت می  شناسد 
و اقدامات مقتضی برای حفظ این 
حقوق معمول خواهند داشت.« 

در این زمینه مراجعه شود به: 
)عبادی، شیرین، 1386، تاریخچه 

حق کارشایــــــسته
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توصیه  نامه شماره   113 مصوب ســال 1960، درباره »مشاوره و 
همکاری بین مقامات دولتی و سازمان  های کارفرمایی و کارگری 

در بخش صنعت و سطح ملی« 
 توصیه نامه شــماره 149 مصوب 1975، درباره »حق تشــکیل 

سازمان کارگری روستایی« 
 توصیه  نامه شماره   شماره 151 مصوب سال 1978، درباره »روابط 

کار در بخش خدمات عمومی« 
 توصیه نامه شماره 159 مصوب سال 1978، درباره »روابط کار در 

خدمات عمومی« 

ج. منع تبعیض در استخدام و شرایط کار17
توجه نمودن به برابری فرصت ها و رفتار در اشتغال و حرفه برای 
همه و به عبارتی فراهم نمودن فرصت برابر در شرایط و منع تبعیض 
در اشــتغال و نیز پرداخت مزد مســاوی در برابر کار هم ارزش و 
مساوی بدون در نظر گرفتن جنســیت کارگر، از جمله تدابیری 
است که دولت به عنوان خدمتگزار جامعه و مردم ناگزیر از اتخاذ 
آن در سیاستگذاری اشتغال خواهد بود. این بدان دلیل است که 
بهره  مندی افراد یک جامعه از شرایط و حقوق مساوی در زمینه  های 
مختلف، از جمله انتخاب کار و شــغل، زمینه ساز استقرار عدالت 
اجتماعی اســت18، امروزه یکی از موضوعات بســیار مهم و مورد 
توجه سازمان بین المللی کار در جهت امحای هرگونه تبعیض و 
پیشبرد عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی بین زنان و مردان است. 
انجام گفت وگوهای اجتماعی و سه  جانبه  گرایی در قالب برنامه کار 
شایسته از جمله ابزارهای اساسی سیاستگذاری در زمینه گسترش 
برابری جنســیتی و امحای تبعیض بین افراد در حقوق و شرایط 

کار است19. 
تبعیض در اســتخدام، ارتقای شغل و سایر شــرایط کار هم در 
اساســنامه ســازمان و هم در مقاوله نامه  های مختلفی که درباره 
گروه  های گوناگون کارگــری مانند زنان، خارجیــان، کارگران 
مهاجر، کارگران کشــاورزی، معلوالن و... صادر شــده، ممنوع و 
محکوم گردیده است20. مقاوله نامه شماره 111 مصوب 1958 و 
توصیه نامه مکمل آن نیز مشخصا اصل عدم تبعیض را مورد توجه 

قرار داده است21. 

د. الغای اشکال مختلف کار کودک22
استفاده از کار کودکان در همه جای دنیا امری متداول و مرسوم 
بوده و کودکان به جای رفتن به مدرسه و گذران اوقات با همساالن 
خود به کار اشتغال دارند. استفاده از کار کودکان که اغلب در محیط 
خانواده و در کنار ســایر افراد خانواده انجام می شود، از ادوار قدیم 
معمول بوده است23. با توسعه صنعت و ایجاد کارخانجات صنعتی 
و کارهای حاشــیه  ای، کار کودکان به صورت مزدبگیر در خارج از 
محیط خانواده نیز عمومیت پیدا کرد و استثمار شدید کودکان از 
سوی کارفرمایان، کار کودکان را به یک معضل اجتماعی بدل نمود. 
با مشخص نمودن خطرات کار کودکان و عواقب ناخوشایند آن بر 
سالمت جسم و روح کودکان با توجه به وضعیت نامساعد شرایط کار 
و زندگی آنان که از مشخصات آن مزد ناچیز، ساعات کار طوالنی، 
عدم استفاده از مرخصی و عدم برخورداری از حمایت های قانونی 
است، در بسیاری از کشورها تصویب قوانین حمایتی درباره کودکان 

احساس گردید24. 
از یک سو، افزایش آگاهی  های اجتماعی سبب شد بسیاری از امور 
که در گذشته   تاریخ بشری امری طبیعی و عادی تلقی می  شد 
امروزه مغایر با شئون انسانی محســوب گردد.25 در واقع امروزه 

توجه ویژه به حقوق کودکان و حمایت  هــای الزم از آنها از این 
قاعد مستثنا نیست. از سوی دیگر، موضوع حمایت از کودکان در 
اصول کلی مقدمه سازمان بین  المللی کار نیز درج گردیده و پس 
از آن به عنوان یکی از اهداف مستمر سازمان درآمد. کنفرانس 
بین  المللی کار اسناد متعددی را در قالب مقاوله نامه و توصیه نامه، 
راجع به شــرایط کار کودکان و تعیین حداقل سن کار و دیگر 
مســائل مرتبط با آنان وضع نموده است26. از جمله جامع ترین 
آنها، مقاوله  نامه شماره 138، مصوب 1973 است که عالوه بر ذکر 
عناوین مقاوله  نامه  های قبلی نیز حداقل سن اشتغال و امحای 
موثر کار کودکان و افزایش تدریجی سن اشتغال را هدف خود 

قرار داده است. 

اشتغال مولد جزء حیاتی کار شایسته 

اشتغال مولد
است. این مولفه در الگوی کار شایسته 
نه فقط به مشاغل تمام وقت، بلکه به 
مشاغل پاره وقت، خوداشتغالی و حتی 
کار در کارخانه نیز بازمی گردد. بنابراین 
جهت نیل به کار شایسته باید شرایط 
معینی برآورده شده تا برای جویندگان کار به اندازه کافی فرصت 
شغلی وجود داشته باشد و کارگر مزدی را دریافت دارد که نیازهای 
اساسی او را تامین نماید )ابدی، 1386، 50(. بنابراین و با توجه به 
پیچیدگی اشتغال و ابعاد گوناگون آن، توجه به این ابعاد از جنبه های 
فردی و اجتماعی حائز اهمیت است. هرچند اشتغال نتیجه بدیهی 
فراهم بودن عوامل تولید و اقتصاد است، اما بدون تردید منظور از 
اشتغال مولد صرفا اشاره به گروه خاصی از مشاغل و حرفه ها نیست 
بلکه اشــاره به نــوع و مدل اشــتغالزایی نظام اقتصادی اســت 
)ابدی، 1386، 55( و یا به تعبیری عبارت از اشتغال و در آمدی است 

که باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضای موثر می شود. 
اغلب کشــورها در ســطح ملی، در حوزه روابط اشتغال دارای 
مقررات »سختگیرانه«27 هســتند؛ خواه این مقررات در قالب 
مجموعه قوانین باشــد یا پیمان  های جمعی28. امــا از آنجا که 
اهمیت اشتغال و تاثیر ارتباط آن با توسعه اقتصادی، فقر، تامین 
معیشت افراد در جامعه و برقراری موازنه اقتصادی و اجتماعی 
بر کسی پوشیده نیست، ســازمان بین المللی کارنه تنها از بدو 
تاسیس خود مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال را یکی از اهداف 
اصلی خود قرار داده بلکه آن را یکــی از راه  های مبارزه با فقر و 
بی عدالتی می  داند و در این باره اسناد مختلف و مهمی را با هدف 
ایجاد و گسترش اشتغال به تصویب رسانده است. اما گام اساسی 
و موثر سازمان در این زمینه در سال 1964 با تصویب مقاوله نامه 
و توصیه نامه شماره 122 برداشته شد29. عالوه بر این مقاوله نامه، 
مقاوله نامه های دیگر همچون مقاوله نامه شماره 88 مصوب سال 
1948، درباره »سازمان خدمات اشتغال« و توصیه نامه شماره 
83 مصوب همان ســال همراه با آن، مقاوله نامه شــماره 142 
مصوب سال 1975، درباره »تجهیز منابع انسانی« و توصیه نامه 
شماره 150 همراه با مقاوله نامه مزبور از دیگر اسناد و تاکیدات 
سازمان در مورد برنامه اشتغال و اهمیت آن مورد توجه هستند. 
نهایتا باید در قالب یک نکته کلی چنین اشــاره داشت که تحقق 
برنامه کار شایسته در گام اول آن مستلزم ایجاد و توسعه فرصت  های 
شغلی است. به این معنا، همه کسانی که بالقوه جوینده کار محسوب 
می  شوندباید فرصت  های الزم را برای به دست آوردن شغل داشته 
باشــند. بنابراین یکی از اجزای اصلی و مهم کار شایسته، میزان 

دستیابی جمعیت جویای کار در یک کشور به کار است30. 

و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، 
انتشارات روشنگران و مطالعات 

زنان، چ دوم، صص 33 – 29(
11   . I.L.O Forced Labor 
Conventions, No 29, 35, 36 
(1930) & No 105 (1957)
12    . Freedom of Association

13   . والتیکوس، نیکوالس، 
معیارهای بین المللی کار و 

حقوق بشر، ترجمه کارگزاری، 
جواد، نشریه کار و جامعه، شماره 

52، ص 2
14   . عزت اهلل عراقی، همان، 

ص 493
15   . سید مرتضی واسعی زاده، 

همان، ص43
16   . International Labor 
Organization (I.L.O), 
Convention, 1948 (No. 87) 
On Freedom Of Association 
& 1949 (No 98) on Union and 
Collective bargaining.
17   . Elimination of 
Discrimination

18   . حمید وطن خواه، همان، 
ص 68

19   . Schmidt, Verena(2009), 
Equal Access to full 
employment and decent 
work as a poverty reduction 
Strategy. United Nations.P; 8.

20   . سید مرتضی واسعی زاده، 
)1377(، موازین بین المللی کار، 

تهران، انتشارات موسسه کار و 
تامین اجتماعی،  صص 41-40
21   . بر اساس این مقاوله  نامه، 

تبعیض عبارت است از »هرگونه 
تفاوت، محرومیت یا تقدم بر 

پایه نژاد، رنگ پوست، مذهب، 
عقیده سیاسی یا سابقه ملیت آبا و 

اجدادی و طبقه اجتماعی که در امر 
استخدام و اشتغال برابری احتمال 

موفقیت و رفتار با کارگر را زائل 
یا محدود نماید. مراجعه شود به 

مقاوله نامه شماره 111:
International Labor 
Organization (I.L.O), 
Convention, 1958 (No. 111) On 
Discrimination.
22   . Abolition of the Worst 
Forms of Child Labour

23   . حمید وطن خواه، همان، 
ص 135

24   . سید مرتضی واسعی زاده، 
پیشین، صص 79-78

25   . عزت ا... عراقی، پیشین، 
ص 385

26   . مقاوله نامه های شماره 
 ،1921-10 ،1920-7 ،1919-5

 -58 ،1932-33 ،1921 -15
 ،1937-60 ،1937 -59 ،1936

 ،1965 -123 ،1959 -112
138- 1973، در زمینه حداقل 
سن در صنعت، کارهای دریایی، 
کشاورزی، کارهای غیرصنعتی و 

کارهای زیرزمینی و مقاوله نامه های 
شماره 1919-6، 79- 1946، 90- 

1948، در زمینه ممنوعیت کار 
شب کودکان و نیز مقاوله  نامه های 
شماره 16- 1921، 77- 1946، 

78- 1946، 124- 1965 در 
زمینه آزمایش پزشکی نوجوانان 
و مقاوله نامه  های شماره 41، 52، 

شماره  39 تیرماه 1397 مجله  تحلیلی قلمرورفاه 36

راه حل قلمرو رفاه



وقتی از حمایت اجتماعی سخن به میان 

 حمایت اجتماعی
می  آید به صورت عمده  ای سیاست  های 
مربوط بــه تامین اجتماعــی به ذهن 
متبادر می  شــود، با ایــن مفهوم که 
تامین اجتماعی بــه معنای مجموعه 
اقدامات ســازمان  یافتــه ای اطالق 
می شود که جامعه برای حمایت از اعضای خود به هنگام تنگناهای 
اقتصادی و اجتماعی )مانند بیکاری، بیماری، حوادث ناشی از کار، 
پیری و ازکارافتادگی و مرگ سرپرست خانوار که فرد و خانواده  اش 
را دچار بحران می  کند( پیش بینی و انجام می  دهد31. اما با نگاهی به 
گزارش دبیرکل ســازمان بین  المللی کار در نشســت شماره 87 
کنفرانــس ســال 1999، مالحظــه می  کنیــم مقوالتی چون 
مراقبت  های بهداشتی، بازنشستگی، بیمه بیکاری، ایمنی و بهداشت 
شغلی و حتی حوادث ناشــی از کار نیز از جمله مسائلی است که 
زیرعنوان حمایت  های اجتماعی مطرح می گردد32. در واقع سازمان 
بین  المللی نیاز به حمایت اجتماعی را تشخیص داده است. تحلیل 
مورد قبول کنفرانس بین المللی کار در سال 2001، تامین اجتماعی 
را به عنوان حق اصلی بشــر و وســیله  ای برای پرورش انســجام 
اجتماعی، کرامت انســانی و عدالت اجتماعــی تعریف می کند. 
مقاوله نامــه شــماره 102 )مصــوب 1952( در مــورد حداقل 
اســتانداردهای تامین اجتماعی بــه مزایای آن اشــاره دارد33. 
توصیه نامه شماره 202 سال 2012 ســازمان بین المللی کار در 
خصوص »کف حمایت های اجتماعی« نیز از جمله اسناد مهم در 
این حوزه است که دولت های عضو باید آن را سرلوحه برنامه های 

خود در این حوزه قرار دهند. 
ســازمان بین المللی کار در راســتای تحقق برنامه  های حمایتی 
اجتماعی، مقاوله  نامه  ها و توصیه  نامه  های متعددی بالغ بر 26 مورد 
را در زمینه های مختلف تامین اجتماعی به تصویب رسانده است34. 

گفت وگوی اجتماعی به عنوان یکی از 

گفت وگوی 
اجتماعی 

چهار اهداف راهبردی آن و شــیوه  ای 
مطمئــن و کارآمد جهــت تحقق و 
استقرار پایداری کار شایسته از اهمیت 
قابــل توجهــی برخــوردار اســت. 
گفت وگوی اجتماعی فرایندی است که 
جهت شناســایی و حل مشــکالت و چالش  های حوزه کار میان 
شرکای اجتماعی )کارگر و کارفرما( و یا شرکای اجتماعی و دولت 

انجام می پذیرد35. 
توانمندی کارگــران برای دفــاع از عالیق خــود در مذاکرات با 
کارفرمایان و یا شــرکای اجتماعی با دولت یک عامل محوری در 
دموکراسی محل کار و نظام گفت وگوی اجتماعی است. به طور کلی، 
گفت وگوی اجتماعی به هر نوع مذاکره، مشاوره یا تبادل اطالعات 
بین نماینده دولت، کارفرمایان و کارگران گفته می  شــود که به 
موضوعات مربوط به کار و شرایط اقتصادی و اجتماعی برمی  گردد. 
این تعریف که از سوی سازمان بین  المللی کار مطرح شد، مذاکرات 
دوجانبه و سه جانبه را دربر می  گیرد. اما با توجه به ساختار سه جانبه 
ســازمان، آنچه که امروزه بیشــتر مورد تاکید است، گفت وگوی 

اجتماعی در سطح سه  جانبه   است36. 
تعدادی از مقاوله نامه  های سازمان بین  المللی کار، زمینه را برای 
تجربه گفت وگوی اجتماعی ایجاد می  کنند: از جمله، مقاوله  نامه 
شــماره 87 مصــوب 1948  ، در خصــوص »آزادی انجمن  ها و 
حمایت از حق تشکل  ها«، مقاوله  نامه شماره 98 مصوب 1949  ، 

در خصوص »حق تشکل و مذاکرات جمعی«، مقاوله نامه شماره 
144 مصوب1976، در زمینه »مشــاوره سه جانبه« و مقاوله نامه 
شماره 154مصوب 1981، در زمینه »گسترش مذاکرات جمعی« 
که حقوق کارگران، کارفرمایان و سازمان  های مرتبط دیگر را برای 

گفت وگوهای اجتماعی در سطوح مختلف پایه گذاری می  کنند. 
اما در مقام ارزیابی در خصوص گفت وگوی اجتماعی در نظام حقوقی 
ایران باید اذعان داشت، اگرچه موضوع گفت وگو، مشاوره و مذاکره 
از جمله فرهنگ جامعه ایرانی است و در آموزه های دینی نیز توجه 
خاصی به این مهم شــده، اما در حوزه روابط کار و حقوق کار هنوز 
به رشد و شکوفایی قابل قبولی نرسیده است. »بدون تردید یکي از 
ضعف هاي اساسي در برقراري کار شایســته در کشورهاي در حال 
توسعه از جمله در ایران، مبحث گفت وگوهاي اجتماعي است و در این 
راستا دولت ها مسئولیت سنگیني برعهده دارند، به ویژه جمهوري 
اسالمي ایران که در قانون اساسي به خوبي برای آزادي هاي فردي، 
اجتماعي و حقوق انسان ها اهمیت فوق العاده اي قائل گردیده است«37. 
اما این در حالی است که هنوز به مقاوله نامه  های اساسی و بنیادین 

شماره 87 و 98 ملحق نگردیده است. 

برنامه کار شایسته مقوله جدیدی است 
برنامه کار شایسته 

در نظام حقوقی 
ایران

که قریب به 18 ســال از طرح آن در 
ســطح بین  الملل از ســوی سازمان 
بین المللی می  گذرد. جمهوري اسالمي 
ایــران نیــز در چارچوب اهــداف و 
آرمان هاي مقدس خــود و با توجه به 
اینکه از شمار اولین کشورهایي بود که به سازمان بین المللي کار 
پیوسته است، پس از در دســتور کار قرار گرفتن کار شایسته در 
ســازمان بین المللي کار درصــدد آن برآمد تا عــالوه بر عینیت 
بخشیدن به آرمان هاي خود در توجه به نیروي کار و برقراري عدالت 
اجتماعي همراه با سایر کشورها نسبت به برقراري کار شایسته در 
یک برنامه ملي به عنوان گفتمان جدید اقدام نماید38. برنامه »کار 
شایسته« در ایران، در برنامه چهارم توسعه گنجانده شد و قرار بر این 
شده که سند یا منشور آن یک سال پس از اجراي برنامه چهارم آماده 
و زمینه اجراي آن مهیا شود، اما این ســند هم مانند بسیاري از 
تصمیم هاي دیگر با تغییر دولت به تعلیق درآمد و روند پیگیری آن 
در دولت نهم دچار وقفه شد. مجددا این موضوع در ماده 25 برنامه 
پنجم توسعه )1394-1390( مورد تاکید قرار گرفته است: »وزارت 
کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، 
سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و 
حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق 
بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و 

با مشارکت تشکل  های کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.« 39
تهیه سند کار شایسته به برنامه ششم توسعه رسید که در این الیحه 
دولت مکلف گردیده به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه 
عدالت، نسبت به اعمال سیاست های اشتغالزایی، مهارت افزایی 
و ارتقای دانش حرفــه ای، حمایت از مشــاغل کوچک خانگی و 
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و کار شایسته« و در بند )ض( »حق رفاه و تامین اجتماعی« اشاره 

شده است. 
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چه درآمدها و سودهایی 
 و چگونه از این صنعت به دست می آید؟
 و این پول ها به جیب چه کسانی می رود؟

نگاهی به اقتصاد فیفا و جام جهانی 
فوتبال 2018 روسیه

برندپولساز
جامجهانی



تب مسابقات فوتبال جام جهانی ســرانجام خاموش شد تا 4 سال 
بعد بساط آن در قالب جام جهانی بار دیگر افکار عمومی  جهان را 
از طریق رسانه های مسلط به تسخیر خود درآورد. در این میان از 
توانمندی های تکنیکی بازیکنان، سیستم های مربیان، تاکتیک های 
دفاع، حمله و... و از داوری و ناداوری و فســاد و... نیز فراوان سخن 
گفته می شود. اما به راستی چه کسانی و با کدام انگیزه این رویداد 
پر هیاهوی جهانی را با تشدید گسترده  احساسات ناسیونالیستی در 
ابعاد جهانی مدیریت می کنند؟ و به راستی ورای شور و حال ملی 
برانگیخته شده و بازتولید شده در این ارتباط در کشورهای مختلف 
جهان، رفتن تیم های ملی به مراحــل باالتر چه تاثیری بر زندگی 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مردم یک کشور می تواند 
داشته باشــد؟ آیا زندگی مردم کشــورهایی مانند برزیل، ایتالیا، 
فرانسه، آرژانتین و... وقتی قهرمانی جام جهانی را به دست آورده اند، 
به استناد فکت های واقعی اجتماعی با بهبود های قابل مشاهده ای 
همراه شده است؟ آیا آنگونه که ادعا می شود، نظامی  واقعا حرفه ای و 
دموکراتیک بر ورزش فوتبال در سطح جهانی حاکم است یا در آنجا 
نیز مانند نهادهای مالی بین المللی شاهد نظامی  غیردموکراتیک و 
متاثر از انواع البی های قدرت هستیم که تمایل دارد به نفع برخی 
باشگاه ها، ستاره ها و کشورهایی که به اصطالح به نوعی در این زمینه 
حق آب و گل دارند، عمل کند؟ میزبانی جام جهانی چه مزیت هایی 
ممکن است برای کشورهای میزبان داشته باشد و چگونه است که 
کشوری مانند قطر به عنوان میزبان جام جهانی انتخاب می شود؟ 
چه پول هایی در صنعت فوتبال در جهــان و به طور اخص در جام 
جهانی فوتبال گردش دارد؟ چه درآمدها و سودهایی و چگونه از این 
صنعت به دست می آید و این پول ها به جیب چه کسانی می رود؟ 
و... پرسش های متعددی از این نوع در ارتباط با فدراسیون جهانی 

فوتبال )فیفا(، قابل طرح هستند. 

کافی است به این نکته توجه شود که 
درآمد،هزینه

وسودجامجهانی
جام جهانی فوتبال تاثیر قابل توجهی 
بــر اقتصــاد جهانــی دارد. فیفــا، 
هیات مدیره جهانــی فوتبال با 204 
کشــور عضــو،  مجموعــه ای از 
فرصت های کسب درآمد را در قالب 
صنعت فوتبال در سطح جهانی ایجاد کرده که بزرگترین انگیزه  
مدیران و دست اندرکان آن، برخورداری از سهم هر چه بیشتری 
از این درآمد است. نمودارها تصویر بهتری از جنبه اقتصادی جام 
جهانی فوتبال را که در واقع انگیزه  اصلی فیفا و دست اندرکاران 

برگزاری این مسابقات است، نشان می دهند. 
 نسبت ســود حاصل از این درآمدها نیز در سه دوره  پیاپی جام 

جهانی فوتبال در نمودار شماره یک نشان داده شده است. 
مقایسه منحنی صعودی سود حاصل از برگزاری مسابقات جام 
جهانی فوتبال در دوره های مختلف و نیز قدر مطلق سودهای 
به دســت آمده از این رویداد جهانی که از منبــع فیفا در این 
نمودار ارائه شده، سبب می شود تالش فیفا برای افزایش تعداد 
تیم ها از 32 تیم به 48 تیم در جام جهانی 2026 به راحتی قابل 
درک باشد. این سود اساســا از فروش حق پخش تلویزیونی و 
فرصت های تبلیغاتی به شــرکت ها به دست می آید. در نمودار 
شماره 2 تعداد کسانی که این مسابقات را از تلویزیون در سطح 
جهان تماشا می کنند و درآمد حاصل از حق پخش تلویزیونی این 

مسابقات طی دوره های مختلف جام جهانی مشاهده می شود. 
 حقوق پخش تلویزیونی جام جهانی یک تجارت بسیار بزرگ 
است. فیفا برای پخش آن در تک  تک کشورها مذاکره می کند. 
فاکــس )Fox( و تلمونــدو )Telemundo( پخش تلویزیونی 
مسابقات جام جهانی را در سال 2018 و 2022 به قیمت 1.25 

میلیارد دالر از آن خود کرده اند. 
سایر درآمدها نیز از فروش حق میزبانی و اعطای مجوز جهت 
بهره برداری های تبلیغاتی به شرکت ها و سازمان های مختلف به 
دست می آید. بیشترین هزینه های مربوط به برگزاری نیز اساسا 
به چند صد میلیون دالر جوایز برای کشورهای شرکت کننده و 
کمیته برگزاری مسابقات و هزینه های تولیدات تلویزیونی در 
ارتباط با مسابقات مربوط می شود. قابل ذکر است بودجه جام 
جهانی 2018 روسیه نیز برابر 2.1 میلیارد دالر تعیین شده و 
مارکوس کوتنر )Markus Kuttner( مدیر مالی فیفا در ماه ژوئن 

اعالم کرد: »چشم انداز مالی بسیار مثبت است.« 
با این وجود بحث های متعددی در مورد مزایا و ریســک های 
میزبانی جام جهانی و سرمایه گذاری جهت ایجاد زیرساخت های 
الزم بدین منظور در بین کارشناسان در جریان است که موید 
آن است که اساسا برخوردار شــدن از مزیت های چشمگیر در 
ارتباط با برگزاری جام جهانی به هیچ وجه یک امر پیشــفرض 
و قطعی برای کشــورهای برگزار کننده نیست و مجموعه ای از 

مسعود امیدی

پژوهشگر و مترجم

در این نوشته کوشش می شود تا فارغ از هیجانات گسترده و رایج در جام جهانی فوتبال با استناد به 
واقعیات و آمار و ارقام، تصویر واقعی تری از آنچه رسانه های مسلط در معرض دید مردم قرار می دهند، 
ارائه شود تا هم به شناخت بیشتر ورزش به مثابه یک صنعت بسیار سودآور بین المللی کمک شود و 
هم به روشن تر شدن انگیزه های اصلی دست اندرکاران و گردانندگان جام جهانی فوتبال در پشت 

این هیاهو کمک کند. 

نمودار یک 
درآمد، هزینه و سود جام جهانی

2002

2002

2006

2006

2010

2010

درآمد

سود

هزینه ها

400میلیارد
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عوامل بر میزان بهره مندی کشورهای میزبان از برگزاری جام 
جهانی تاثیرگذار است. بودجه رسمی  تخصیص یافته از سوی 
دولت روسیه برای برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 687 
میلیارد روبل برابر با 11.6میلیارد دالر برای پروژه های مرتبط با 
برگزاری این مسابقات است و این در حالی است که فیفا سودی 
به مبلغ 5.656 میلیارد دالر را در ارتباط با این مسابقات برای 
خود هدفگذاری کرده بود،  اما به 6 میلیــارد دالر درآمد از این 

مسابقات دست می یابد. 

آدیداس )adidas( شرکت ورزشی 
شرکایتجاریفیفا
وحامیانجام
جهانی

 )Coca Cola( آلمانــی، کوکاکــوال
شرکت نوشیدنی آمریکایی، شرکت 
چینی واندا )Vanda( فعال در حوزه 
مالی، تجاری و فرهنگی و بزرگترین 
دارنده هتل های 5 ستاره در جهان و 
ارائه کننده خدمات هتلداری در سطح جهان و بزرگترین اپراتور 
سینمایی در جهان، گازپروم )GAZPROM( غول انرژی روسیه، 
هیوندا )HYUNDAI( هولدینگ غول صنعتی کره ای، کیا موتورز 
)KIA MOTORS( شــرکت خودرو ســازی کره ای، شــرکت 
هواپیمایی قطر )QATAR AIRWAYS(، و ویزا )VISA( دارنده 
بزرگترین شبکه کارت اعتباری و پرداخت الکترونیکی سریع و 
ایمن در بیش از 200 کشور جهان، شرکای تجاری فیفا هستند. 
 حامیان فیفا در سه سطح مطرح هستند که عبارتند از شرکای 
فیفا، پشتیبانان فیفا و حامیان ملی )که همه آنها از شرکت های 
برزیلی هستند(. فیفا این ســه بخش را به صورت زیر توصیف 

می کند: 
»6 شریک، باالترین سطح همکاری را با فیفا داشته و در همه 
رویدادهای فیفا به خوبی نقش بسیار گسترده ای در حمایت و 
توسعه فوتبال در سرتاسر جهان از همه رویدادهای درجه اول تا 

رویداد جام جهانی ایفا می کنند. 
حامیــان )پشــتیبانان( جام جهانــی فیفا از حــق عضویت 
در فدراســیون های فیفا و جام جهانی فیفا در ســطح جهانی 
برخوردارند. اصلی ترین حق حامیان در این سطح، انجمن برند، 
اســتفاده از امکانات بازاریابی منتخب و قرار گرفتن در معرض 
نمایش رســانه ها و نیز انتشار بلیت و پیشــنهادهای میزبانی 
رویدادهاســت. مهمترین حامیان مالی جــام جهانی 2018 

عبارتند از: 
 )Anheuser-Busch InBev( ،شرکت آنهویزر - بوش اینبیف ●
شرکت بلژیکی - برزیلی و چندملیتی تولیدکننده انواع نوشیدنی 
● شرکت  های  سنس )Hisense( شــرکت دولتی الکترونیک 
چینی فعال در زمینه تولید لوازم خانگی بزرگ، دســتگاه های 
گیرنده دیجیتال تلویزیون، ترمینال های رایانه، تجهیزات تهویه 
مطبوع، دستگاه های تلفن همراه و تبلت، صندوق ها و پایانه های 

فروش
● شــرکت مک دونالدز، )McDonald's( بزرگترین رستوران 
زنجیره ای جهان که با بیش از 35 هزار شــعبه در 119 کشور، 

روزانه به 64 میلیون مشتری سرویس می دهد
● شرکت ویوو )Vivo Smartphone( یک شرکت فناوری چند 
ملیتی - چینی که طراح، توسعه دهنده و تولیدکننده گوشی های 
هوشمند، لوازم جانبی گوشی های هوشمند، نرم افزار و خدمات 

آنالین است 
 سطح حامیان ملی، سطح نهایی ساختار حمایت مالی فیفاست 

که به شرکت هایی که در کشور میزبان ریشه دارند، اجازه می دهد 
که در هر رویداد فیفا برای ترویج و تقویت جایگاه برند خود در 

بازار بومی  تالش کنند. 
 بی تردید فیفا بــه دنبال حصــول اطمینان از آن اســت که 
شــرکت هایی که دالرهای بیشــتری را برای پشتیبانی مالی 
می پردازند، بتوانند خیلی بیشتر از حامیان غیرمستقیم باشند. 
فیفا شماری از مستندات راهنما را در سایت خود قرار داده که در 
بردارنده آن هستند که حامیان مستقیم و غیرمستقیم در ازای 

پشتیبانی خود چه چیزی به دست می آورند. 
شرکای تجاری فیفا و حامیان مالی آن که منابع قابل توجهی را 
صرف حمایت از فیفا می کنند، به خاطر عشق به فوتبال یا برای 
ارضای حس انسان دوســتانه خود و توسعه تفریح و سرگرمی 
 برای شاد کردن مردم جهان و... اقدام به چنین کاری نمی کنند، 
به اســتناد ضرب المثل »هیچ گربه ای برای رضای خدا موش 
نمی گیرد«، تنها انگیزه  آنها دستیابی به سود و انباشت هر چه 
بیشتر سرمایه از طریق این رویداد بزرگ و پربیننده  جهانی است. 

رییــس فیفــا، جیانــی اینفانتینو 
ارزشبرند
جامجهانی

)Gianni Infantino( اعالم کرد جام 
جهانی فوتبال در سال 2026 به جای 
32 تیم با 48 تیم برگزار خواهد شد. 
افزایش 16 تیم به جام جهانی فوتبال 
با افزایش درآمدی برابر با یک میلیارد 
دالر آمریکا و ســودی برابر با 640 میلیــون دالر از حق پخش 
تلویزیونی و پشتیبانان مالی )اسپانســرها( همراه خواهد بود. 
یوآخیم لُوو )Joachim Löw( سرمربی تیم ملی آلمان قهرمان 
دوره  پیشین جام جهانی در ارتباط با تغییر تعداد تیم ها هشدار 
داد »فیفا و یوفا مسئولیت دارند که نسبت متعادل و درستی از 

منافع تجاری و جنبه های ورزشی را رعایت کنند.« 
جیانی اینفانتینو همچنین در یک گزارش کارشناسی تحلیلی 64 
صفحه ای درباره  افزایش تعداد تیم ها از 32 تیم به 48 تیم نوشت:

»درآمد برگزاری جام جهانی می تواند تقریبا با استفاده از درآمد 
پیش بینی شده 5.5 میلیارد دالر برای جام جهانی 2018 روسیه 
به عنوان ســال پایه با 20 درصد افزایش بــه 6.5 میلیارد دالر 
افزایش یابد. با اینکه هزینه های ســازماندهی نیز از حدود 2 تا 
2.3 میلیارد دالر افزایش می یابند، پتانسیل سود می تواند تا 640 

تمرکز بر جنبه 
اقتصادی، درآمد، 
سود و ذی نفعان 

فوتبال و روند 
افزایشی انباشت 
در این ارتباط به 
هیچ وجه نافی 

ضرورت مطالعه 
در زمینه ابعاد 

ورزشی، تفریحی، 
جامعه شناختی، 

سیاسی و... آن 
نخواهد بود

عکس یک 
شرکای تجاری فیفا و حامیان 

جام جهانی
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میلیون دالر افزایش پیدا کند.« 
داده های منتشــر شــده از ســوی فوربس )Forbes( شرکت 
رسانه ای و مجله آمریکایی نشان می دهد ارزش برند جام جهانی 
فیفا در سال 2016 معادل 229 میلیون دالر آمریکا بوده است. 
ارزش برند فیفا در واقع به فرصت های درآمدی فیفا در ارتباط با 
رسانه ها، اسپانسرها، بلیت فروشی و مجوزهای تبلیغات کاالها در 
ارتباط با رویدادهای هر روز و هر بازی است. در نمودار شماره 3 
تغییرات ارزش برند جام جهانی فیفا طی 5 سال 2012-2016 
مشاهده می شود. طی 5 سال ارزش برند از 147 میلیون دالر به 
229 میلیون دالر آمریکا افزایش یافته است. 82 میلیون دالر 
افزایش طی 5 سال به معنای متوسط 16.4 میلیون دالر به ازای 
هر سال و رشد متوسطی برابر با 11 درصد در سال است. بدین 
ترتیب روشن می شود این افزایش ارزش چند 10 میلیون دالری 
در ســال انگیزه  نیرومندی برای دســت اندرکاران فیفا جهت 
برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال و افزایش تعداد تیم های 

آن و شرکا و حامیان مالی آن است. 
 

امر پوشــیده ای نیســت که بیشتر 
حقوقهای

نجومیمربیان
بازیکنان حاضــر در رقابت های جام 
جهانــی فوتبال 2018 در روســیه 
مولتی میلیونر و اگر با ارزش پول ایران 
بخواهیم ســخن بگوییــم، مولتی 
میلیاردر هستند. حضور در بازی های 
جام جهانی و به ویژه درخشش در این بازی ها می تواند ارزش برند 
آنها را به شدت افزایش داده و حتی چندین برابر کند. اما مربیانی 
که در جام جهانی فوتبال 2018 روســیه حضور دارند، از چه 

درآمدهایی برخوردارند؟ 
بر اساس برآوردهای منتشر شده از سوی Mirror، یوآخیم لوو 
ســرمربی تیم ملی آلمان پردرآمدترین مربی مسابقات سال 
جاری با حقوق ساالنه 3.8 میلیون یورو بوده است. ارقام نجومی 
 درآمدهای برخی از مربیان به دنبال یوآخیم لوو در نمودار شماره 
4  نشان داده شده است. پس از او تیته )Tite( سرمربی تیم ملی 
برزیل دیدیه دشان )Didier Deschamps( سرمربی تیم ملی 
فرانسه با 3.6 میلیون یورو به طور مشترک در رده دوم قرار دارند. 
)Stanislav Cherchesov( پس از آنها استانیسالو چرچسوف

سرمربی تیم ملی روسیه با 2.5 میلیون یورو در رده سوم و بعد از 
او نیز فرناندو سانتوس )Fernando Santos( سرمربی تیم ملی 
پرتقال است که درآمد سالیانه او برابر با 2.2 میلیون یورو برآورد 
شده و در رتبه چهارم قرار می گیرد. در ادامه کارلوس کیروش 
)Carlos Queiros( سرمربی تیم ملی ایران و گرث ساوتگیت 
)Gareth Southgate( سرمربی تیم ملی انگلستان با رقم 1.9 
میلیون یورو به صورت مشترک در رتبه پنجم قرار می گیرند. 
حتی مربیان با کمترین درآمد در جــام جهانی فوتبال، درآمد 
بسیار باالیی برای یک زندگی بســیار خوب دارند. الیو سیسه 
)Aliou Cissé( ســرمربی تیم ملی فوتبال ســنگال با بدترین 
قرارداد در بین 32 سرمربی حاضر در جام جهانی تقریبا 200 
هزار یورو در ســال دریافت می کند و با اینکه حتی این درآمد 
بیش از درآمدی اســت که بســیاری از مردم در طول زندگی 
خود نیز نمی توانند آن را کسب کنند، با این وجود این ارقام در 
مقایسه با مربیان سطح باشگاهی به مراتب ارقام کوچکی هستند. 
طبق گزارش مجله فوتبال فرانسه )France Football( خوزه 
مورینیو )José Mourinho( در منچســتر یونایتد 26 میلیون 

نمودار 3
ارزش برند جام جهانی

نمودار 2
حقوق پخش تلویزیونی جام جهانی 

نمودار 4
حقوق های نجومی مربیان
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یورو در یک ســال درآمد دارد و سایر مربیان لیگ برتری مانند 
 یورگن کلوپ )Jürgen Klopp( مربی لیورپول و پپ گوآردیوال
 )Pep Guardiola( مربی منچسترسیتی بیش از 10 میلیون 

یورو در سال حقوق می گیرند. 
 برای اینکه تصور بهتری از این ارقام داشته باشیم، اجازه دهید 
رقم برآوردی جهت درآمد ســاالنه  کارلوس کیروش سرمربی 
تیم ملی ایران را با ارقام درآمدی مردم ایران مقایسه کنیم. اگر 
هر یورو را به قیمت های بازار برابر 9 هــزار و 500 تومان فرض 
کنیم، درآمد کیــروش به پول ایران برابر بــا 18 میلیارد و 50 
میلیون تومان در سال برآورد می شــود. برای اینکه از این رقم 
حس واقعی تری داشته باشــیم، آن را بر حقوق سالیانه تعیین 
شده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای یک کارگر 
ایرانی یعنی 12 برابر حقوق ماهانه )1 میلیون و 114 هزار و 140 
تومان( که برابر با 13 میلیون و 369 هزار و 680  تومان می شود، 
تقسیم می کنیم و بدین ترتیب مشخص می شود حقوق سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران برابر حقوق تعیین شده برای هزار و 350 
کارگر در سال است. از سوی دیگر هزینه های انجام شده برای 
تیم ملی فوتبال به حقوق سرمربی تیم ملی محدود نمی شود و 
باید همه پول هایی را که در این ارتباط به مدیران قراردادها، کادر 
فنی، مسئوالن مختلف، تدارکات و تجهیزات، هزینه های سفر، 
بازی های تدارکاتی و...  پرداخت می شود، به این ارقام اضافه کرد. 

 با توجه به گســتره  جهانی رویداد 
سودباشگاهها
ازجامجهانی
فوتبال

مســابقات جــام جهانــی فوتبال، 
تعجب آور نیســت که جام جهانی 
بزرگترین منبع درآمــد برای فیفا 
است. بر اساس آخرین گزارش مالی 
فیفا، هیات مدیره سازمان بین المللی 
فوتبال امسال درآمدی برابر با 3.9 میلیارد دالر را انتظار دارد. 
سهم شیر )اشــتراک گذاری( این درآمد از فروش حق پخش 
بازی ها به رســانه ها و حقوق تبلیغات در ارتباط با جام جهانی 

است. 
اما درآمد باشگاه هایی که بازیکنان در استخدام خود را برای بازی 
در مسابقات اعزام می کنند، چگونه است؟ زیرا آنها هستند که 
قیمت های بسیار باالی خرید بازیکنان و دستمزهای سنگین آنها 
را پرداخت می کنند. می توان تصور کرد که آسیب دیدن احتمالی 
هر یک از بازیکنان باشگاه ها در جام جهانی، چه ریسک باالیی 
را بر آنها تحمیل می کند. بر این اساس به ازای هر روز حضور هر 
یک از بازیکنان در جام جهانی رقمی  برابر 8 هزار و 530 دالر به 
باشگاه های مربوطه پرداخت می شــود و این پرداخت نیز از دو 
هفته قبل از شروع رسمی  بازی های جام جهانی تا یک روز بعد 
از پایان یافتن حضور هر تیم و خروج از مسابقات برای بازیکنان 

محاسبه و پرداخت می شود. 
آنگونه که نمودار شماره 6 نشان می دهد، این پرداخت ها مجموع 
قابل توجهی از درآمد را برای باشگاه های جهان ایجاد می کند. 
با این حال باید توجه داشت بسیاری از بازیکنان برجسته بسیار 
بیشــتر از 8 هزار و 530 دالر در روز دریافت می کنند. برآورد 
شده است باشگاه رئال مادرید 3.96 میلیون دالر به خاطر حضور 
بازیکنانش در رقابت های جام جهانی 2018 روســیه به دست 
آورد. در مجموع فیفا، 209 میلیــون دالر تحت عنوان »برنامه 
منافع باشگاه ها« در این جام جهانی پرداخت خواهد کرد که البته 
رقم قابل توجهی از پولی که فیفا به دست می آورد، نخواهد بود. 

 همانطور که در نمودار شــماره 6 مشاهده می شود، به ترتیب، 
باشــگاه های رئال مادرید، منچسترســیتی، چلسی، بارسلونا، 
پاریس سن ژرمن، تاتنهام، منچستریونایتد، موناکو، بایرن مونیخ و 
آرسنال بیشترین منافع را از حضور بازیکنان شان در جام جهانی 
روسیه به دست خواهند آورد. بیشترین رقم برابر 3 میلیون و 963 
هزار و 600 میلیون دالر برای باشگاه رئال مادرید و کمترین آن 
برابر 2 میلیون و 280 هزار و 400 میلیون دالر برای آرســنال 

پیش بینی شده است. 
همه ارقامی که در این نوشته به آنها اشــاره شد، ارقام رسمی ، 
قانونی و علنی ای هســتند که از ســایت های رســمی  و فیفا 
نقل شــده اند. اما با توجه به واقعیت وجود فساد در فوتبال که 
پرونده های برخی از آنها نیــز در محاکم قضایی مطرح و منجر 
به صدور رای شــده اند، می توان در مورد ارقــام هنگفتی که 
در ارتباط با میزبانی مســابقات از جمله جام جهانی، ترانسفر 
بازیکنان و ســتاره های فوتبال به تیم های مختلف، جابه جایی 
مربیان برجســته، داوری های جهت دار و... در صنعت فوتبال 
و زیرمجموعه فیفا دســت به دست می شود، گمانه زنی و حتی 

پژوهش کرد. 
با این همه، حقیقت آن است که تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل 
تاریخی، فرهنگی، سیاسی، جامعه شناختی، اقتصادی و اجتماعی 
و... فوتبال به واقعیتی اجتماعی فراتر از یک ورزش و یا فقط یک 
صنعت و یا حتی یک ابزار مدیریت سیاسی جامعه برای طبقه 
حاکم تبدیل شده است. فوتبال کارکرد اجتماعی پیچیده ای 
در جهان امروز یافته است. از یک دید کالن و درست، از یک سو 
فوتبال به ابزاری در دست نظام سرمایه داری برای مدیریت اذهان 
و افکار عمومی  و در عین حال فرصت بی نظیری برای کسب سود 
و انباشت سرمایه تبدیل شده و از ســوی دیگر به ویژه در جام 
جهانی به نمادی از چالش و مبارزه  »مرکز – پیرامون« نیز تبدیل 
شده است و  از سویی به نمادی نیز جهت تمایز جهتگیری های 
سیاسی مختلف در روابط بین المللی تبدیل شده است. تمرکز بر 
جنبه اقتصادی، درآمد، سود و ذی نفعان فوتبال و روند افزایشی 
انباشــت در این ارتباط به هیچ وجه نافی ضرورت مطالعه در 
زمینه ابعاد ورزشی، تفریحی، جامعه شناختی، سیاسی و... آن 

نخواهد بود. 

3/963/600 دالر

3/781/500 دالر

3/522/800 دالر

3/192/900 دالر

3/167/300 دالر

3/107/700 دالر

2/732/400 دالر

2/661/200 دالر

2/536/400 دالر

2/280/400 دالر

نمودار6
سود باشگاه ها از جام جهانی فوتبال
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توماس پیکتی در کتاب »اقتصاد نابرابری« به تشریح این مساله می پردازد که منشاء نابرابری دستمزد و نابرابری سرمایه 
چیست؟ و چرا این مساله حائز اهمیت است؟ و اینکه آیا چند برابر شدن میزان نابرابری در جامعه اهمیتی دارد یا خیر؟ او 

برای پاسخ به این سوال ها، آمارهایی ارائه می دهد که جالب  توجه است.

مروری برکتاب اقتصاد نابرابری نوشته توماس پیکتی





»توماس پیکتی«، اقتصاددان فرانســوی و نویســنده  کتاب 
معروف »ســرمایه در قرن بیســت و یکم« در مقدمه  کتاب 
»اقتصاد نابرابری« اشاره می کند که برای نوشتن این کتاب 
از ادبیات انگلیس و فرانســه، همچون کتاب »باباگوریو« از 
»بالزاک« بهره برده اســت؛ چراکه در کتاب باباگوریو به این 
مساله اشاره می شــود که چگونه می توان یکدفعه به ثروتی 
کالن دســت  یافت. او نیز در کتاب »اقتصاد نابرابری« به این 
مساله اشاره می کند که ثروت، توزیعی نسبی دارد و از یک پدر 
ثروتمند به فرزند می رسد و افراد بدون تالش خاصی می توانند 
به ثروت دست یابند. او بحث خود را با اشاره به این مساله آغاز 
می کند که ثروتمندان عالوه بر ثروت انســانی، ثروت مادی 
را هم به ارث می برند. او همچنیــن بین ثروت مادی و ثروت 

انسانی تفاوت قائل می شود. 
پیکتی به این مساله اشاره می کند که منشاء درآمد خانواده ها 
چند چیز است: دســتمزد و درآمد ناشــی از خوداشتغالی، 
انتقاالت، درآمد ناشــی از مســتمری ها مانند بازنشستگی، 
درآمدهای انتقالی مانند بیمه بیکاری، اعانه و ناشی از سرمایه. 
آمارها نشان می دهد که در کشور فرانســه در سال 2000، 
دهک اول یعنــی فقیرترین دهک بــا )D1(  و دهک دهم با 
)D10( مشخص می شود. در دهک اول، دستمزد، 17 درصد 
از درآمد خانوار را تشــکیل می دهد و به  طور متوسط در 10 
دهک، .8 50 درصد درآمد خانوار حاصل از دستمزد است، اما 
آنچه برای پیکتی حائز اهمیت است، یکی دستمزد و دیگری 
سرمایه است. در واقع، سرمایه برای دهک اول چندان اهمیتی 
ندارد. در دهک های باالتر، اهمیت سرمایه نیز بیشتر می شود. 
این نکته را نیز باید مدنظر داشت که هر چقدر درآمد ناشی از 
دستمزد در آمارها مشخص است اما از درآمد ناشی از سرمایه، 
اطالعات چندانی وجود ندارد و قابل  ســنجش نیست و این 
مساله در همه کشــورهای جهان وجود دارد. به  عنوان  مثال، 
درآمد حاصل از ارث به  راحتی قابل  سنجش نیست. مطالعاتی 
که اقتصاددانان بزرگ انجام داده اند نشان می دهد که سرمایه 
جایگاه مهمتری در ثروت خانواده های ثروتمند دارد. از دهک 
اول که به ســمت دهک دهم می آییم، مشاهده می شود که 
اهمیت دستمزد، در درآمد خانوار اهمیت زیادی پیدا می کند. 
در دهک اول، اهمیت دســتمزد در درآمد خانوار، 17 درصد 
است و در دهک نهم، حدود 70 درصد و همین آمار به  خوبی 
میزان نابرابری را نشــان می دهد. در واقــع در دهک دهم، 
دستمزد تقریبا 5 برابر دهک اول است. این نابرابری دستمزد 
بسیار حائز اهمیت است به این دلیل که منشاء اصلی درآمد 
خانوار، دستمزد است و این نابرابری می تواند بسیار مهم باشد 
و هنگامی  که این نابرابــری در کنار نابرابری درآمد حاصل از 
سرمایه قرار داده شود، این اهمیت در دهک های باالتر، بیشتر 
می شود و ثروتمندانی که در دهک های باالتری قرار دارند، هم 
دستمزد بیشتری دریافت می کنند و هم اگر سرمایه ای داشته 
باشند از آن ســرمایه، درآمدی را کســب می کنند. بنابراین 
شــکاف و فاصله  میان ثروتمندان و افرادی که در دهک اول 

هستند بسیار عمیق و گسترده تر است.
الزم به ذکر اســت میانگین دســتمزد ماهانه در دهک اول، 
890 یورو و در دهک دهم، 4 هزار و 30 یورو اســت. تقریبا 
میانگین دستمزد دهک دهم، 4/2 دهم برابر دهک اول است. 
در ایران این نسبت 6 برابر اســت و در آمریکا، 4/5 تا 5 برابر 
فردی است که در دهک اول قرار دارد. در سطح بین الملل در 

 کشورهایی مانند نروژ، ســوئد، دانمارک و هلند، این نسبت 
2 برابر است )از 2/1 دهم تا 1/3 دهم(، بنابراین این آمار نشان 
می دهد که میزان نابرابری در این کشورها پایین تر است؛ اما 
در کشورهایی مانند کانادا، انگلیس، آمریکا و فرانسه، میزان 
نابرابری شدیدتر است و 4 و یا 5 برابر است و نابرابری دستمزد 
در این کشورها بسیار باال است. ایران و آمریکا، از لحاظ ضریب 
جینی بسیار با هم شــباهت دارند و میزان نابرابری در هر دو 

کشور به یک  میزان است.
در ســال 1870، یک کارگر یقــه آبی، 960 یــورو حقوق 
می گرفت. در همان سال یک مدیر ارشد 4 هزار و 360 یورو 
حقوق دریافت  کرده و در سال 1994 کارمند یقه  آبی 7 هزار 
و 300 یورو حقوق دریافت کرده اســت. مدیر ارشد 20 هزار 
و 800 یورو حقوق می گرفته که این آمار نشان می دهد این 
نسبت کمتر شده ولی در واقع اتفاقی که افتاده این است که 
سرعت رشد درآمد مدیران ارشد بسیار زیاد بوده است. یک 
اتفاق مهمتری نیز افتاده  که پیکتی در کتابش نیز به آن اشاره 
می کند؛ اینکه او برای توضیح این پدیده به نظریه  ســرمایه  
انسانی اشاره می کند. در نظریه  سرمایه  انسانی به  عنوان  مثال، 
در یک سازمان کسی که میزها را تمیز می کند و کسی که یک 
برنامه نرم افزاری می نویسد که به مشتریان پاسخگو باشد، از 
نظر سازمان، ارزش کار کسی که یک برنامه نرم افزاری نوشته 
است برای سازمان به  مراتب بیشتر از کار فردی است که میزها 
را تمیز می کند، لذا به دومی 5 برابر اولی حقوق می دهند. این 
نظریه نشــان می دهد که نابرابری دستمزد به خاطر کیفیت 
کار این دو فرد اســت بنابراین دستمزدهایشان به این دلیل 
با یکدیگر متفاوت است. این نظریه مبتنی بر کتاب »سرمایه  
انسانی«، »گری بکر« است، پس نابرابری وجود دارد و قابل 
توجیه اســت. پیکتی می گوید: »آیا ما باید ایــن نابرابری را 

بپذیریم؟ یا باید آنرا کاهش دهیم؟«.
از ســوی دیگر، پیکتی نظریه  »سرمایه انسانی« »گری بکر« 
را به چالش می کشــد و می گوید: »مــا نمی توانیم به  راحتی 
بپذیریم که این دو فرد با یکدیگر فــرق دارند«. او می گوید: 
»ممکن است کارمندی که مســئول خدمات است به خاطر 
اســتعداد پایین و کارمندی که برنامه نویس است به خاطر 
استعداد باالیش به چنین شغلی دست  یافته اند و این نابرابری 
از جای دیگری در سرمایه  انســانی این دو فرد صورت گرفته 
است. به  عنوان  مثال، اگر این دو فرد باید مسابقه  دو بدهند، 
باید برای ایجاد برابری به پای آن دیگری که استعداد باالتری 
دارد یک وزنه  سنگین بست که شرایط هر دو نفر برای دویدن 
یکسان شود.« در ایران، حداقل دستمزد حدود یک میلیون 
و 260 هزار تومان تعیین شــد و مصوبه ای وزارت اقتصاد دو 
سال قبل صادر کرد که بر اساس آن مصوبه حقوق یک مدیر 
ارشد یک سازمان و یا شــرکت، 24 میلیون تومان می تواند 
باشد. نسبت حقوق مدیر ارشــد به کارگر یقه آبی حدود 22 
برابر است، بنابراین مساله  نابرابری برای ما به  شدت دشوارتر 
است. در فصل اول کتاب، پیکتی این مساله را با دقت تشریح 

می کند.
در فصل دوم کتاب »اقتصاد نابرابری«، به مساله  نابرابری در 
سرمایه پرداخته می شود. مطالعات نشان می دهند که تقریبا 
10 درصد از درآمد خانوارها ناشی از سرمایه است. تا صدک 
نود و پنجم )P95(، اهمیت ســرمایه تقریبا 5 است در صدک 
95 تا 100، اهمیت ســرمایه به  یکباره 8/8 دهم می شود و با 
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سرعت خیلی زیادی رشــد می کند و اهمیت درآمد ناشی از 
دستمزد در این 5 درصد کم می شــود. این 5 درصد چندان 
کاری با دستمزد ناشی از نیروی کار ندارند چون در واقع کار 
دستمزدی انجام نمی دهند و تمام ثروت و درآمدشان ناشی 
از سرمایه اســت. پیکتی در کتابش مرتب خوانندگانش را به 
دو داستان تاریخی از »جین آســتین« و »باباگوریو« ارجاع 
می دهد و این دو داستان را به ما یادآور و تاثیر ارث و سرمایه 
را در درآمد یــک درصد باالی جامعه، تاکیــد می کند. او در 
بخش دوم، سراغ این مســاله می رود که آیا این نابرابری در 
نظام سرمایه داری و در هر اقتصاد دیگری، به  جز اقتصادهای 
سوسیالیستی قابل توجیه است؟ اگر نیست چگونه باید این 

نابرابری را رفع کرد؟
یکی از تعاریف مهم علم اقتصاد این اســت که »اقتصاد، علم 
تولید و مصرف و توزیع« اســت. اقتصاددانان بر روی مصرف 
تاکید زیادی دارند و البته تولید و شــیوه تولید نیز برایشان 
درخور توجه است اما در زمینه  توزیع، تنها بر توزیع کاال وقت 
گذاشــته و وقت چندانی صرف توزیع ثروت و توزیع درآمد 
نکرده اند. فقط مارکس بود که به  شدت روی توزیع درآمد و 

ثروت تاکید داشت.
»ســیمون کوزنتس« که از اقتصاددانان برجســته است و 
پیکتی بســیار از او تاثیر گرفته، یــک کار تحقیقاتی انجام 
داده و نشــان می دهد با دیتاهایی که در اختیار دارد از قبل 
از جنگ جهانــی اول یعنی طی ســال های 1870 تا 1950 
»نابرابری در اقتصادهای سرمایه داری در حال کاهش و این 
نابرابری به شکل U معکوس اســت. در اوایل مراحل توسعه، 
نابرابری زیاد است. بعد به یک حد ثباتی می رسد و وقتی  که 
نظام ســرمایه داری به یک وضعیت مطلوب رسید، این روند 
نابرابری افت می کند.« کینز نیز مقاله ای دارد به نام »اقتصاد 
سرمایه داری در ســال 2015« و می گوید: »در سال 2015 
نیازهای مادی نظام ســرمایه داری رفع شده و سرمایه داری 
فقط به نیازهای انســانی و ماوراء طبیعی و معنوی انســان 

پاسخگو خواهد بود.«
پیکتی این دیتاهای کوزنتس را که می بیند، می کوشد دریابد 
که آیا مشاهدات، گفته های کوزنتس را تایید می کند یا خیر؟ 
او از سال 1950 دوباره اطالعات را وارد و این منحنی را ترسیم 
می کند. از قضا نابرابری از ســال 1960 به بعد به  شدت سیر 
صعودی و از سال1970 به بعد کامال افزایش پیدا می کند. به 
اعتبار این مشــاهدات آماری نظریه  کوزنتس درست به نظر 
نمی رســید. بدین معنا که نابرابری شبیه U معکوس نیست 
و مرتبا افزایش  یافته است. در یک مقطعی، ثبات پیدا کرده 
و سپس مجددا افزایش  یافته است. پیکتی می کوشد به این 
سوال پاسخ دهد که از ســال 1970 به بعد چه اتفاقی افتاده 

است.
در درجه  اول پیکتی نشــان می دهــد آن دوره ای نابرابری 
دچار ثبات می شود )در کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان 
و بریتانیا( جنــگ جهانی بوده و جنگ موجــب توقف روند 
نابرابری در این کشورها شد، دومین عامل این ثبات، ضریب 
مالیاتی بوده که به درآمدهای باال اعمال می شــده است. به 
 عنوان  مثال: در فرانسه، در یک دوره ای، حدود 90 درصد از 
درآمد را به  عنوان مالیات دریافــت می کردند اما به  مرور این 
قوانین تقلیل و تخفیف پیدا می کنــد و افزایش درآمد الزاما 
منجر به افزایش مالیات بر درآمد نمی شــده است. به تعبیر 

پیکتی، این دو عامــل موجب تثبیت نابرابری شــده بود. به  
محض اینکه جنگ تمام می شود و اقتصاد بر یک روال طبیعی 
قرار می گیرد، نابرابری زیاد می شود و قانون مالیات در همه  این 
کشورها تخفیف پیدا می کند. ریشه  تلطیف قوانین مالیاتی در 
همان منابع سرمایه  انسانی است که استدالل مشهوری دارد 
بدین شرح که اگر شما از فردی که درآمد باالیی دارد، مالیات 
زیادی دریافت کنید، انگیزه  کســب وکار را از دست می دهد، 
اما پیکتی می گوید: »مشاهدات نشان می دهد که این نظریه 
چندان درست نیست« و مثال می زند که: »شما همین  االن از 
آقای رونالدو که بهترین فوتبالیست دنیا است خیلی مالیات 
دریافت کنید، انگیزه های فوتبالی رونالدو کم نمی شود، اگر از 
بیل گیتس خیلی هم مالیات دریافت کنید بازهم انگیزه های 
کارآفرینانه  او کم نمی شــود.« لذا این نظریه را به  این  ترتیب 

به چالش می کشد.
در ادامــه، کاری که پیکتی می کند این اســت که می گوید: 
»عمال مشــاهدات اثبات می کند که نابرابــری وجود دارد و 
این مساله را ما پذیرفته ایم و نابرابری از سال 1970 تا 2015 
مرتب افزایش یافته است«. سپس او به این مساله می پردازد 

که چگونه این نابرابری را رفع کنیم؟
در این زمینه دو نظریــه وجود دارد. همچنیــن یک مناظره  
معروف بین توماس پیکتی و گریگــوری منکیو، در این زمینه 
صورت گرفته که بســیار قابل  توجه اســت. زمینه  اصلی این 
مناظره درباره  نابرابری است. در این مناظره منکیو نکته  جالبی 
مطرح می کنــد و به پیکتی می گوید: »از ایــن کتاب که یکی 
میلیون نسخه فروش داشته، شما ثروتمند شده اید و خود شما 
االن جزو طبقه ای هستید که آن را مورد انتقاد قرار داده اید«. 
در جواب پیکتی می گوید: »مســاله  من این نیســت و به رغم 
داشــتن چنین ثروتی عقیده دارم که باید یــک نظام مالیات 
تصاعدی وجود داشته باشد که از من هم مالیات دریافت کند. 
مساله این اســت که من کارگزار این نظام نیستم.« لذا یکی از 
روش هایی که پیکتی می کوشد مطرح کند این است که ما باید 
یک نظام مالیات تصاعدی بر درآمد وضــع کنیم و می گوید: 
»در مقطع ثبات دهه  70، جنــگ و مالیات تصاعدی بر درآمد 
موجب کاهش نابرابری شده بود که من جنگ را قطعا توصیه 
نمی کنم. پس باید مالیات تصاعــدی را بر درآمد اخذ کرد؛ اما 
اگر این اخذ مالیات تصاعدی تنها در یک کشور صورت گیرد و 
کشورهای پیرامون آن دریافت نکنند، منجر به آن می شود که 
سرمایه از کشور فرار کند و به همین دلیل یک مالیات تصاعدی 
بین المللی را پیشــنهاد می دهد و جایی تحت عنوان بهشت 
مالیاتی نباید وجود داشته باشــد تا افراد سرمایه  خود را به آن 

کشورها منتقل و از این پرداخت مالیات فرار کنند.«
مساله  دیگری که او مورد بررســی قرار می دهد این است که 
آیا نابرابری برای توسعه، الزم است یا خیر؟ یعنی آیا نابرابری 
منجر به توسعه می شــود؟ این سوال شــبیه آن است که ما 
بپرسیم آیا فساد منجر به توسعه می شــود یا خیر؟ بسیاری 
از اقتصاددانان عقیده دارند که فســاد بــه  منزله  روغنکاری، 
چرخ های توسعه است. پیکتی می کوشد در کتاب خود به این 
سوال پاسخ دهد آیا نابرابری در روند توسعه، تاثیرگذار است 
یا خیر؟ و چنین پاســخ می دهد که خیر. نابرابری تاثیری در 
فرایند توسعه ندارد و می تواند در این فرایند آسیب زا هم باشد.
نکته  دیگری که پیکتــی، هم در کتاب و هــم در مناظره بر 
آن تاکید دارد، بحث هزینه های تحصیل اســت. او می گوید: 

اقتصاددانان 
بر روی مصرف 

تاکید زیادی 
 دارند 

و البته تولید 
و شیوه تولید نیز 
برایشان درخور 
توجه است اما 

در زمینه  توزیع، 
تنها بر توزیع کاال 

وقت گذاشته 
و وقت چندانی 

صرف توزیع ثروت 
و توزیع درآمد 
نکرده اند. فقط 

مارکس بود که به  
شدت روی توزیع 

درآمد و ثروت 
تاکید داشت
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»هزینه هــای تحصیل، هیچ جــای درآمــد خانوارها دیده 
نمی شود. به  عنوان  مثال اگر شما بخواهید در دانشگاه هاروارد 
تحصیل کنید باید پول بسیار زیادی پرداخت کنید اما این در 
مصرف خانوار دیده نمی شود و اقتصاددانان فقط تابع مصرف 
را تخمین می زنند ولــی هزینه  تحصیــل در مصرف لحاظ 
نمی شــود.« بنابراین پیکتی بیش از آنکه بر نابرابری ناشی از 
سرمایه تمرکز کند بر نابرابری ناشی از دستمزد تمرکز دارد. 
در حوزه  دستمزد یکی از مهمترین نظریات، نظریه  »سرمایه  
انسانی« است و نظریه  دوم که حدود سال 1980 مطرح شد 
بحث »کارایی دستمزد« است. او می گوید: »اگر شما دستمزد 
باالتری پرداخت کنیــد، نیروی کار هم به شــکل کاراتری 
فعالیت می کند« و به اعتبار این نظریه مدیران ارشد، دریافت 
دســتمزد باالتر را توجیه می کنند. یا مدیرعامل یک شرکت 
بیمه  ایرانی و یا مدیرعامل یک بانــک، اینگونه درآمد باالی 
خود را توجیه می کند که »من ریسک باالیی را تحمل می کنم 
به همین دلیل هم حقوق باالتری متناسب با این ریسک باید 
دریافت کنم و کسی که ریسک و فشار کاری کمتری دارد باید 
حقوق و دستمزد کمتری هم دریافت کند.« استدالل پیکتی 
اینگونه اســت و رگه هایی از توهین هم در چنین استداللی 

وجود دارد.
بحث دیگری که پیکتی به آن می پردازد »بحث اتحادیه ها« 
اســت. یک مثالی که او در این زمینه می زند این اســت که: 
»فرض کنید دولت تصمیم می گیرد حداقل دســتمزد یک  
میلیون تومان و دســتمزد مدیران ارشــد 6 میلیون تومان 
باشد. اگر اتحادیه ها باور داشته باشند که این نسبت، درست 
نیست و منجر به این می شود که افراد دیگر خوب کار نکنند 
و انگیزه هایشان را از دســت بدهند و حس نابرابری بین آنها 

تشدید شود. اتحادیه ها باید اینجا وارد عمل شوند.«
پیکتی در بخش پایانی کتاب می گویــد: »با این اوصاف اگر 
نابرابری وجود دارد، ما باید به فکــر بازتوزیع درآمد و ثروت 
باشیم« و ابزارهایی را برای بازتوزیع معرفی می کند. در حل 
کلی دو روش بازتوزیع وجود دارد؛ یکی بازتوزیع مســتقیم و 
دیگری هم بازتوزیع مالی است. بازتوزیع مالی را دولت انجام 
می دهد؛ از طریق یارانه دادن و یا اخذ مالیات و درآمد حاصل 
از مالیات را بین افراد به شکل های گوناگون توزیع می کند، اما 
بازتوزیع مستقیم یعنی اینکه در همان بنگاه اقتصادی کاری 
صورت گیرد که درآمد افراد باالتر رود. یعنی دولت ابزارهایی 
را به کار گیرد که منجر به افزایش درآمد شــود. مثال حداقل 
دســتمزد را به  جای یک  یا 2 میلیون تومان تعیین کند. به 
 عنوان  مثال، در ایران در جلسه  تعیین حداقل دستمزد بین 

نماینده  کارگــران و کارفرمایان و دولــت، نماینده  کارگران 
حداقل دســتمزد را 2 میلیون و 500 پیشــنهاد داده بود اما 

حداقل دستمزد یک  میلیون و 200 هزار تومان تعیین شد.
پیکتی در این زمینه عقیــده دارد که در اجتمــاع نماینده 
کارگران و کارفرمایــان و دولت، دولت بایــد نقش بی طرف 
را بازی کند اما دولت در ایران نه تنها بی طرف نیســت بلکه 
بزرگترین کارفرمای اقتصادی اســت، لذا نظرش رو به سوی 
کارفرمایان اســت. پیکتی می گوید: »در شــرایط اختالف 
میــان کارگران و کارفرمایــان، اتحادیه هــا می توانند نقش 
تعیین کننده ای داشته باشــند. اتحادیه ها نباید ابزار مالیاتی 
و ابزار بازتوزیع مستقیم داشــته باشند. آنان فقط باید قدرت 
چانه زنی برای بازتوزیع مســتقیم داشــته باشــند و بتوانند 
چانه زنی کننــد که در همــان محیــط کار، نابرابری کمتر 
شــود.« در مقابل، پیکتی به قدرت انحصــاری کارفرمایان 
اشاره می کند و اینکه اتحادیه ها هر چقدر قدرتمند باشند اما 
کارفرمایان به علت تعددشان که بسیار کمتر از کارگران است 
به  راحتی می توانند با یکدیگر تبانی کنند و این تبانی کردن 
به کارفرمایان یک قدرت انحصاری می دهد که سبب می شود 
همواره در تعیین دســتمزد، دســت باالتر را داشته باشند. 
بنابراین اتحادیه های کارگری باید بکوشند هم به دولت فشار 
بیاورند و هم بتوانند با خود کارفرمایــان چانه زنی کنند. لذا 
اینجا مساله ای که اهمیت دارد و پیکتی به آن اشاره می کند 
بحث »قانون کار« است. به  عنوان  مثال، قانون کار در فرانسه، 
4 هزار صفحه اســت و این قوانین چنان پیچیده است که به 
 عنوان  مثال اخراج از محیط کار تقریبا ناممکن است. پیکتی 
می گوید: »این قانون کار آنقدر اهمیت دارد که باید به مساله  

نابرابری به شکل کامال جدی بپردازد.«
نهایتا پیکتی بحثی را مطرح می کند که دســتمزدها باید به 
ســمت کارایی و منصفانه بودن بروند. پیکتی در واقع، ابتدا 
می گوید: »بر اساس این مشاهدات آماری نابرابری وجود دارد 
و در علم اقتصاد به این مساله کم توجهی شده است«. او بر این 
باور است که اگر جلوی روند نابرابری گرفته نشود تضادهای 
نظام ســرمایه داری خیلی جدی بــروز پیــدا خواهد کرد. 
مشاهداتی همچون بحران مالی ســال 2008 نظر پیکتی را 
تایید می کنند. نهایتا پیکتی به سراغ ابزارهای بازتوزیع می رود 
و در زمینــه  بازتوزیع به مهمترین ابزاری که اشــاره می کند 
»مالیات تصاعدی بر درآمد« اســت. نقش عمده  نویسنده ای 
مانند پیکتی این است که بعد از مارکس مجددا سبب شد که 
بحث نابرابری در میدان علم اقتصاد مطرح شود و مجددا این 

مساله مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد.

نابرابری ناشی از دستمزد 
 پیکتی بیش از آنکــه بر نابرابری 
ناشــی از ســرمایه تمرکز کند بر 
نابرابری ناشی از دستمزد تمرکز 
دارد. در حــوزه  دســتمزد یکی 
از مهمتریــن نظریــات، نظریه  
»سرمایه  انســانی« و نظریه  دوم 
که حدود سال 1980 مطرح شد 

بحث »کارایی دستمزد« است.

اقتصاد نابرابری
  نویسنده: توماس پیکتی

ترجمه:  علی صباغی- 
محمدرضا فرهادی پور

صفحه: 128
قیمت: 20هزار تومان

انتشارات: موسسه عالی 
پژوهش تامین اجتماعی
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»اســالوی ژیژک« نظریه پرداز و اندیشــمند منتقد، هدف 
خود را در کتاب »ســال رویاهــای خطرناک«، شناســایی 
تضــاد آشــتی ناپذیر و پیکار طبقاتــی در جهــان معاصر و 
پاسخ های احتمالی به »بن بســت«  موجود می داند. به اعتقاد 
وی، ســرمایه داری، یک نوع شــکل بندی اجتماعی است که 

مشخصه اش عدم توازن ساختاری است.
ژیــژک در کتــاب 10 فصلی خود می کوشــد به پیشــبرد 
»نقشه برداری شناختی« از منظومه جهان معاصر کمک کند 
و پس از ارائه توصیفی کوتاه از ویژگی های اصلی سرمایه داری 
معاصر، طرحی کلــی از خطوط اصلی ایدئولوژی مســلط به 
دست دهد، آن هم با تمرکز بر پدیده های ارتجاعی و مشخصا 
شــورش های »پوپولیســتی« که در واکنش به تخاصم های 

اجتماعی سر بر می آورند. 
نیمه دوم کتاب به دو جنبش رهایی بخش بزرگ سال 2011 
بهار عرب و جنبش اشغال »وال استریت« می پردازد و پس از 
آن، از خالل بحثی درباره سریال »وایر«، با این پرسش دشوار 
درگیر می شود که چگونه می توان با سیستم مبارزه کرد و به 

فرایند های پیشرفته و پیچیده آن دامن نزد.
وی تالش می کند تفسیری از جنبش های شکل گرفته در چند 
سال اخیر به دست دهد، از »اشغال وال ا ستریت« که به بیشتر 
شــهر ها و مراکز مالی اروپا نیز کشیده شــد، تا بهار عربی که 
شامل انقالب های دموکراتیک و جنگ های چندساله  داخلی 

ا  ست  و تا جریان راستگرایی جدید در اروپا. 
به باور ژیژک وقایعی مانند جنبش »اشــغال وال استریت« و 
بهار عربی و تظاهــرات در یونان و اســپانیا و نظایر آن را باید 

نشانه هایی از آینده تعبیر کرد. 
از ســوی دیگر، او پیامد افزایش بهره وری بر اســاس رشــد 
تصاعدی معلومات جمعی را در تغییر نقش بیکاری می داند. به 
گفته وی فقط امروز که »کار غیرمادی« به شکل مسلط کار 
بدل  شده می توان از امکان عینی سرنگونی انقالبی نظم موجود 
سخن گفت. این کار غیرمادی بین دو قطب مختلف گسترش 
می یابد: کار نمادین فکری )شامل تولید ایده ها، کدها، متن ها، 
برنامه ها، اعداد و...( و کار عاطفــی )کارهایی که با عواطف و 
تاثرات جسمانی ما سر  و  کار دارد، از کار پزشک تا پرستار بچه 
و خدمه پرواز(. امروزه کار غیرمادی »هژمونیک« شده است. 
بدین ترتیب، آنچه ظاهر می شود قلمرو تازه پهناوری از »امور 
مشترک« است: معلومات مشترک، فرم های تعاون و ارتباط و 
غیره، که دیگر در قالب مالکیت خصوصی نمی گنجند؛ چرا که 
در تولید غیرمادی، محصوالت دیگر نه اشیای مادی بلکه خود 
مناسبات اجتماعی جدید )بین افراد( هستند. به  طور خالصه، 
تولید غیرمادی مستقیما زیست سیاســی است؛ یعنی تولید 

حیات اجتماعی. 

ژیژک در کتاب حاضر پــس از طرح توصیــف مختصری از 
ابزار های اصلی در ســرمایه داری امروز، با ارائه  خطوط کلی از 
ایدئولوژی هژمونیک آن ادامه  می دهــد و بر این پدیدار های 
ارتجاعی )مشــخصا شورش های پوپولیســتی( تمرکز کرده 
است که در واکنش به »آنتاگونیسم« های اجتماعی برآمده اند. 
او می گوید »وقایع سال 2011 بیانگر و پیام دهنده درک یک 
واقعیت سیاسی جدید اســت: مدینه فاضله ای که جهانیان از 
سرمایه داری وحشی انتظارش را داشتند دروغی بیش نبود و 
در اعتراض به این دروغ بزرگ، هجوم انسان ها به خیابان های 
مختلف در سراســر کره  زمین، به ویژه در جهان غرب، مردم 
علیه سرمایه داری، و در جهان عرب، مردم علیه بی عدالتی و 
ظلم و ستم در میدان به وقوع پیوست، مردم بیرون آمده امید 
به عدالت اجتماعی داشــتند، گرچه تعدادی از آنها اکنون در 

سرشماری مردگان قرار گرفته اند.
 این کتاب نگاه قوی و عمیق فلســفی به واقعیت های موجود 
جهانی دارد، و هدف از طرح این موضوع را؛ امیدواری به نجات 
از واقعیت موجود جهانی می داند که در آن زندگی می کنیم. 
ژیژک می نویســد: »در حال حاضر دنیــا از موضوع جهانی 
شدن به جنگ های داخلی سمت و ســو داده شده، به نحوی 
که میلیون ها نفر از مردم جهان در حیطه این خشــونت قرار 
گرفته اند و با اشــاره به عالئم موجود و روشن، نشان می دهد 
که جهــان در دوره  »طالق قریب الوقوع بین دموکراســی و 

سرمایه داری وحشی قرار گرفته است«. 
محور نوشــته های اسالوی ژیژک، زندگی ســوژه در جهانی 
اســت که از وجوه مختلف تحت سلطه ســرمایه داری متاخر 
)سرمایه داری لیبرال( و دچار سوژه زدایی است. وی می کوشد 
از وجوه مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زندگی 
سوژه تحت ســلطه را بررســی کند تا راه برون رفت از چنین 
بن بستی را نشــان دهد. ژیژک نوک تیز پیکان انتقاداتش را 
متوجه ایدئولوژی دموکراسی لیبرال می کند و آن را به چالش 

می کشد. 
در عین حال تقابل بین »پوپولیزم« راســت و رواداری لیبرال 
را تقابلی کاذب می داند چرا که ما با دو روی یک سکه سر و کار 
داریم. بر حســب نظریه ژیژک، هژمونی یا فرادستی لیبرال 
دموکراتیک امروز به مدد گونه ای نانوشــته حفظ می شــود. 
عناوین کتاب »ســال رویاهای خطرنــاک« عبارتند از: ورنم 
نهادن1، از سلطه تا استثمار و شــورش، عمل رویای بازنمایی 
سیاسی، بازگشت شی ء شــر قومی، به برهوت پسا ایدئولوژی 
خوش آمدید!، زمستان، بهار، تابســتان و پاییز عرب، اشغال 
وال استریت یا خاموشــی خشــونت بار آغازی نو، »وایر« 2 یا 
در زمانه بی رخداد چه باید کرد؟ فراســوی رشــک و کین، و 

نشانه هایی از آینده. 

محمد صدرالغروی

روزنامه نگار

مروری  بر   کتاب » سال رویاهای خطرناک«

سال رویاهای خطرناک
نویسنده: اسالوی ژیژک  

ترجمه: صالح نجفی،   
رحمان بوذری

نشر: هرمس  
سال انتشار: 1397  

تعداد صفحات:  
198 صفحه

قیمت: 24 هزار تومان  

ــایـه داری  ــرمــ ـــی ســ جــــدایـ
و دمــــــــــــــــوکــــــــــــــــراســــــــــــــــی

پی نوشت
1 . وایر مجموعه ای تلویزیونی 

است که هر فصل آن شامل 
تجارت غیرقانونی  می شود.  
شخصیت  های سریال اعم از 
دزد، پلیس، دالل مواد مخدر 

و قاضی شخصیت  هایی 
خاکستری هستند. آنها بنا 
به شرایطی که در آن قرار 

دارند عمل می کنند و در این 
روزمرگی کسی برای نجات یا 
نابودی بشریت و آزادی کاری 

انجام نمی  دهد. 

 2. در فارسی کهن عبارت 
ور نم نهادن، به معنی آن است 
که شخصی را بکشند و در زیر 
خاک پنهان کنند و بر باالی او 
گل و ریاحین برویانند.  معنای 
کنایی این عبارت از نظر غایب 

شدن است.
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»به راستی جهان را چه کســانی اداره می کنند؟« »سوزان 
جورج«، پژوهشگر علوم سیاســی، فعال اجتماعی و چهره 
شاخص جنبش جهانی علیه جهانی ســازی نئولیبرالی، در 
کتاب »ابرقدرت های در سایه« )چگونه شرکت های بزرگ 
جهانی در حال تصاحب قدرت هســتند؟( می کوشد پاسخ 

مناسبی برای این سوال بیابد. 
خانم ســوزان جورج در کتــاب خود می کوشــد روایتی از 
درهم تنیدگی نظام های سیاســی، اقتصادی و اجتماعی با 
تمرکز بر ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا ارائه کند. در 
این روایت »شــرکت های فراملیتی«کننده نظام اقتصادی، 
»شــهروندان و نهادهای مدنی«کننده نظــام اجتماعی و 
»دولت ها«کننده نظام سیاسی هستند. پیکار میان این سه 
نظام در اواخر قرن بیســتم و اوایل قرن بیست و یکم، محور 
اصلی این کتاب است. فرضیه ای که این کتاب می کوشد تا 
به درســتی آزمایی آن بپردازد این است که بر اساس اصول 
نئولیبرالیســم، دولت های ملی در مقابل قدرت روزافزون 
شــرکت های فراملیتی به طور روزافزونی بــه عقب رانده 
شده اند و همین مساله موجب شده که حق تعیین سرنوشت 

شهروندان در معرض تهدید جدی قرار گیرد.
»ابرقدرت های در سایه« متشکل از 5 فصل است. در فصل 
اول به بحث و بررسی پیرامون البی ها و ابرالبی ها در جهان 
پرداخته می شود. ایاالت متحده آمریکا، قلمرو اصلی جوالن 
البیگرها در دنیا اســت و بعد از آن اتحادیه اروپا و بروکسل 
مرکز عمده البیگری به شــمار می آیند. آنها مدام در حال 
اعمال فشار برای پیشــبرد اهداف و منافع کارفرمایان خود 
هستند. اهدافی چون تســهیل فروش مواد خوراکی ناسالم 
و بــدون ارزش غذایــی، محصوالت تراریختــه، دخانیات، 
محصوالت دارویی، باز گذاشــتن دست بانک ها و موسسات 
مالی و در واقع تمام آنچه که شرکت های فراملیتی خواستار 

دست یازیدن به آنها هستند.
در دنیای امروز البی کردن تبدیل به یک صنعت، علم و یک 
هنر شده و مبتنی بر یکسری قوانین مشخص است. قانون اول 
تالش برای تصویب یک قانون و یا جلوگیری از تصویب قانونی 
اســت که منافع اربابان البیگرها را به خطر می اندازد. قانون 
دوم این است که البیگرها باید بکوشند اجازه ندهند بحثی 
مطرح شود که در آن امکان پیروزی ندارند و ادعای خود را 
اگر الزم اســت با تکیه بر ادعاهای گزاف و حتی دروغ پیش 
ببرند. قانون سوم که بسیار قانون مهمی است، این است که 
البیگرها باید تمام تالش خود را به کار برند تا کسی متوجه 
نشود که در راستای منافع یک درصد ثروتمند جامعه عمل 
می کنند و باید به گونه ای رفتار کنند که گویی حامی منافع 
جمعی، منافع ملی و حامی حقوق مردم عادی و رنج دیدگان 
و مالیات دهنــدگان هســتند. قانون چهارم این اســت که 
برای توســعه تولید مواد تراریخته، باید بــر قدرت رقابت و 

تقویت توســعه اقتصادی و اشــتغالزایی تاکید شود. قانون 
پنجم می گوید: »برای توسعه محصوالتی مانند دخانیات و 
مشروبات الکلی و مواد شیمیایی مضر از یکسری گزاره های 
شبه  علمی برای تحریف افکار عمومی استفاده شود.« قانون 
ششم این اســت که برای اثبات علمی استدالل های خود از 
دانشمندان اجیر شده و انتشار اظهارات به ظاهر علمی شان 
در ژورنال های علمی استفاده شود. قانون هفتم برای رعایت 
جانب احتیاط در اســتفاده ابزاری از دانشــمندان و قانون 
هشتم، بر ایجاد جنبش های ساختگی تاکید دارد. قانون نهم 
البیگری این است که برای حمایت از یک کاالی خاص که 
مخالفان زیادی دارد، نه بر منافع اربابان که بر حق انتخاب 
مصرف کنندگان تاکید شود. قانون دهم نیز شیوه ایجاد ترس 
اســت. بدین معنا که اگر فالن قانون تصویب شود، منجر به 
تحمیل هزینه های زیادی به صاحبان کسب و کار و افزایش 

قیمت مصرف کنندگان و بیکاری می شود.
»سوزان جورج« معتقد است این 10 قانون برای البیگرها و 
ابرالبی ها بسیار حائز اهمیت است و همواره آنها را مورد توجه 
قرار می دهند، اما قانون نهایی در البیگری این است که اگر 
همه روش های دیگر شکست خورد، باید در ارگانی جاسوسی 
کنند که گمان می شود به منافع البیگران و اربابان شان ضربه 
بزند. از این رو، جاسوسی شــرکت های خصوصی از فعاالن 
اجتماعی و موسسات و ســازمان های غیرانتفاعی تبدیل به 
یکی از تجارت های بسیار پررونق در قرن 21 شده و بازاری به 
ارزش بیش از 50 میلیارد دالر در سال را تشکیل داده است!

فصل دوم کتاب در رابطه با پیمان های بین المللی است که 
توسط شرکت های بزرگ و در راســتای منافع آنها طراحی 
شده است. با توجه به اینکه این امکان چندان میسر نیست 
که شرکت های بزرگ، منافع خود را در مسیر قوانین موجود 
پیش برند، عموما در این راســتا تــالش می کنند قوانینی 
تنظیم کنند که به تمام فعالیت های آنان مشروعیت بخشد. 
شــرکت های فراملیتی با علم به این مســاله می کوشــند 
به واســطه همکاری و مذاکره بــا دولت ها، آنهــا را به عقد 
قراردادهایــی وادارند که مســیر تاخت و تاز شــرکت های 

فراملیتی را هموار کند.
اولین قدم هــا بــرای تدوین قوانین متناســب بــا منافع 
شرکت های فراملیتی، تاسیس سازمان تجارت جهانی بود. 
فشار چشــمگیر و تالش آمریکایی ها برای تصویب پیمان 
تجارت خدمات، منجر به آن شــد که بندهــای متعددی 
در این پیمــان، اختیــارات قابل توجهی به شــرکت های 
فراملیتی بدهد و راه سازمان تجارت جهانی را برای اعطای 
دسترسی بی سابقه به این شرکت ها برای ورود به حوزه های 
مختلف اقتصادی باز کند. در جوالی سال 2013، مذاکرات 
درباره پیمان همکاری تجاری و ســرمایه گذاری ترانس – 
آتالنتیک)TTIP( که یک قرارداد مشترک بین کشورهای 

آزاده شعبانی

پژوهشگر

مدیریت جهان در دست 
داووس 

یک هسته دوراندیش و بلندپرواز 
از نخبــگان اقتصــادی در حال 
برنامه ریزی برای دســتیابی به 
یک هدف ساده هستند که آن هم 
در دســت گرفتن امــور جهان 
است. یکی از مهمترین مشکالت 
شرکت های فراملیتی این است 
کــه فعالیت های ســودمحور 
خصوصــی را از فعالیت هــای 
غیرانتفاعی برای منفعت عمومی 
تفکیــک می کنند و  کســانی 
که اعتقــاد دارنــد بخش های 
خصوصی و عمومــی باید از هم 
مجزا باشــند، کامال از قافله جا 

مانده اند. 

شماره  39 تیرماه 1397 مجله  تحلیلی قلمرورفاه 50

فرهنگ قلمرورفاه



مروری بر  کتاب »ابرقدرت های در سایه«

دو ســوی اقیانوس اطلس )آتالنتیک( یعنی آمریکا و اروپا 
است، آغاز شــد. این پیمان جاه طلبانه ترین پیمان تجارت 
آزادی است که تاکنون امضا شــده و اگر به امضای طرفین 
برسد، مســبب انجام تغییراتی در مقررات ناظر بر ایمنی و 
اســتانداردها در مواد خوراکی، محصــوالت داروخانه ای و 
بهداشتی، پاک کننده ها و محصوالت شیمیایی، محصوالت 

تراریخته و بسیاری از حوزه های دیگر خواهد شد.
فصل ســوم این کتاب در رابطه با همسوسازی مقررات است؛ 
چراکه استانداردها و مقررات، در امر تجارت بسیار حائز اهمیت 
اســت. برای صاحبان تجارت در دو قاره، از بروکسل گرفته تا 
واشنگتن، این قواعد نه عوامل ضروری برای حفاظت از سالمت 
و ایمنی افراد و حفظ محیط زیســت، بلکه موانعی بر ســر راه 
تجارت خوانده می شوند. شرکت های بزرگ در راستای تامین 
منافع خود به مقررات زدایــی اقدام می کنند ولی در ظاهر این 
مقررات گریزی ها را برای همگان مفید می دانند. فصل چهارم 
کتاب تحت عنوان از فراملی بــه مافوق ملی، به بحث در رابطه 
با ســازمان ملل متحد می پردازد که در محاصره شرکت های 
بزرگ درآمده اســت. به اعتقاد ســوزان جورج، سازمان ملل 
متحد، نه از جانب یک دشــمن خارجی بلکــه از جانب یکی 
از دست ســاخته های خود، مورد حمله قرار گرفته و زمان آن 
رسیده است که نیروهای کاله آبی حافظ صلح این سازمان برای 

محافظت از خود سازمان ملل به محوطه آن فراخوانده شوند.
البی شرکت های بزرگ فقط به تحمیل قراردادهای فراملیتی 
اکتفا نکرده و از نفوذ خود در ســطح ملی و یا سطح اتحادیه 
اروپا راضی نیستند و به دنبال بســط نفوذ خود در سراسر 
جهان هستند و تصور می شود که پیمان های همکاری تجاری 
و ســرمایه گذاری ترانس - آتالنتیک و ترانس - پسیفیک 
گام های برجسته ای هســتند که رو به سوی سلطه جهانی 
شــرکت های فراملیتی دارند. عالوه بر نفوذ شــرکت های 
فراملیتی در ســازمان ملل، شــاهد نفوذ این شرکت ها در 
نهادهای بین المللی دیگر نیز هستیم. سازمان های جهانی 
همچون ســازمان بهداشــت جهانی، ناگزیرند هزینه های 
خود را از محل کمک های مالــی داوطلبانه تامین کنند، در 
نتیجه این سازمان ها به ورطه جلب همکاری های عمومی – 
خصوصی افتاده و همین تنگناهای مالی زمینه ساز دعوت از 
بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت به عنوان سخنران ویژه 

در مجمع جهانی بهداشت در سال 2005 شد.
به اعتقاد سوزان جورج، ســازمان ملل به کرنش در مقابل 
شــرکت های چندملیتی جهانی روی آورده و این وضعیت 
موجب شده که شــرکت هایی همچون مایکروسافت نیز به 
عنوان یکی از اعضای سازمان ملل پذیرفته شوند؛ مگر اینکه 
به رویه رسوخ شرکت های بزرگ بین المللی در نشست های 
مهم سازمان ملل خاتمه داده شود. از سال 2000 که کوفی 

عنان، میدان دادن به شرکت های بزرگ را آغاز کرد، بسیاری 
از نهادهای تخصصی سازمان ملل نیز با تدوین راهبردهای 
الزم، شروع به بسط همکاری های خود با شرکت های بزرگ 
خصوصی کردند. »خانم جورج« چنین نتیجه می گیرد که 
سازمان ملل، خود به بخشی از مشکالت عدیده جهانی بدل 
شده است که شــهروندان با آنها رو به رو هســتند. معاهده 
جهانی تدوین شده توسط این ســازمان، هیچگاه یک یاور 
راســتین برای ملت ها نبوده اســت. این معاهده به غیر از 
انتشار یکسری راهبردهای کلی و بدون ضمانت اجرا، هرگز 
بخشــنامه ای برای مدیریت عملکرد شرکت ها صادر نکرده 
و هیچ شــواهدی مبنی بر اینکه عضویــت در این معاهده، 
کوچکترین اثری در اصالح رفتار شــرکت های بزرگ یا بر 
اولویت بندی های تجارت در عرصه بین المللی گذارده باشد، 

وجود ندارد.
فصل پنجم و آخر کتاب »ابرقدرت های در سایه« در رابطه 
با اجالس داووس و اهداف آن اســت. در ابتدای این فصل، 
جورج بر یک واقعیت مهم تاکید می کند که در مورد تجارت 
فراملیتی نئولیبرال باید دانسته شود و این واقعیت، آن است 
که یک هسته دوراندیش و بلندپرواز از نخبگان اقتصادی در 
حال برنامه ریزی برای دستیابی به یک هدف ساده هستند 
که آن هم در دست گرفتن امور جهان است. یکی از مهمترین 
مشکالت شــرکت های فراملیتی این است که فعالیت های 
ســودمحور خصوصی را از فعالیت هــای غیرانتفاعی برای 
منفعت عمومی تفکیک می کنند. از دیدگاه آنهایی که عضو 
طبقه »داووس« هستند، کسانی که اعتقاد دارند بخش های 
خصوصی و عمومی باید از هم مجزا باشند، کامال از قافله جا 

مانده اند. 
اهالی داووس تصمیم جدی دارند سکان وضع قوانین را در 
دست گیرند که از وضع قوانین ساده آغاز کرده اند و به مرور 
در حال وضع قوانین مستحکم تری هستند. آنها با استعانت 
از طرح همکاری های عمومی - خصوصی برای چیره شدن 
بر بخش خدمات عمومی نیز خیز برداشته اند. هزینه چنین 
خدماتی، طبیعتا از طریــق مالیات بخش خصوصی )آن هم 
با رواج فــرار مالیاتی( تامیــن نخواهد شــد، بلکه از محل 
مالیات های مردم عادی پرداخت می شود. سوزان جورج بر 
این مســاله تاکید می کند اگرچه هیچ یک از مردم، اعضای 
داووس را انتخاب نکرده اند اما اهالی داووس به واسطه پول و 
قدرت، به خود و افراد منتخب شان مشروعیت بخشیده اند. 
به اعتقاد وی »شــرایط ما شــهروندان تحت رهبری پروژه 
بازطراحی جهانی، مشابه شرایط مرغ های خانگی است که 
نگهداری آنها به روباه سپرده شده است و این سوال همچنان 
بی پاســخ خواهد ماند که چه کســی بر رفتار این نگهبانان 

نظارت خواهد کرد؟«.

ابرقدرت های در سایه
نویسنده: سوزان جورج  

ترجمه: علی دادگر    
و محمود میرهاشمی

نشر: موسسه عالی پژوهش   
تامین اجتماعی 
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189  صفحه
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»کیفیت زندگی« عنوان کتابی است که به تازگی نشر »شیرازه 
کتاب ما« انتشار داده است. این کتاب مجموعه مقاالتی است 
که از سوی »آمارتیا سن« و »مارتا نوسبام« در دو بخش تحت 
عناویــن زندگی هــا و توانمندی ها )بخش یکم( و ســنت ها، 
نسبیت ها و عینیت باوری )بخش دوم( تنظیم شده است. این 
مجموعه مقاالت، برگرفته از همایشی است که در سال 1988 

در هلسینکی و به همت آمارتیا سن و مارتا نوسبام برگزار شد.
به گفته »لعل جایاواردنا«، نویســنده پیشگفتار کتاب، هدف 
مهم مقاالت ارائه شده در این همایش و کتاب، شکل دادن به 
یک فضای گفت وگوی میان رشته ای در باب مفهوم »کیفیت 
زندگی« و سیاستگذاری اجتماعی الزم برای بهبود آن، میان 
فالسفه و اقتصاددانان اســت. یکی از نقاط اصلی عروج در این 
کتاب، نقد دیدگاه رایج در باب مفهوم »درآمد سرانه« به عنوان 
شــاخصی کلیدی برای ارزیابی میزان رفاه در جوامع مختلف 
است؛ مفهومی که بسیار مورد استناد اقتصاددانان جریان اصلی 
و بســیاری نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق 

بین المللی پول بوده است. 
از این رو، مباحث مطروحه در این کتاب، با توجه به این نکته 
کلیدی که پیچیدگی روزافزون موضوعــات اقتصادی، درک 
مبانی توسعه   ای را بسیار سخت کرده، زمینه مناسبی برای نقد 
دیدگاه رایج در باب مفاهیمی از گونه درآمد ســرانه و ارزیابی 
مفهوم کیفیت زندگی است. به عالوه، یک وجه مشترک دیگر 
مقاالت این کتاب تالش بــرای ارائه معیاری چندگانه از معیار 

مطلوب کیفیت زندگی است.
»جرالد آلن کوهن«، فیلسوف سیاسی فقید کانادایی نویسنده 
اولین مقاله کتاب حاضر تحت عنــوان »برابری در چه چیز؟ 
درباره رفاه، موهبت ها و توانمندی ها« است. وی در مقاله اش، 
رویکرد »توانمندی« که از سوی »سن« مطرح شده را به همراه 
محاســبات فایده گرایانه، تاکید »جان رالــز« بر موهبت های 
اولیه و اســتفاده »دورکین« از منابع را نقد می کند. به اعتقاد 
»کریستین کورسگارد« که در کتاب حاضر به شرح و نقد مقاله 
جرالد کوهن و آمارتیا سن پرداخته، دغدغه جرالد کوهن بیشتر 
درباره برابری است: چیست آن چیزی که افراد باید به میزان 
برابر از آن داشته باشــند تا به معنای مورد نظر برابری طلبان، 
با هم برابر باشند. کوهن در مقاله اش با نقد دیدگاه های رالز و 
سن، دیدگاه خود را مطرح می کند که می گوید »برابری باید در 

دسترسی به مزیت باشد.« 
بدون شــک، یکــی از مهمتریــن مفاهیم کتــاب، رویکرد 
»توانمندی« یا »قابلیت« اســت که آمارتیا سن، اقتصاددان 
و فیلسوف هندی برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998 آن 
را در مقاله »توانمندی و خوش زیســتی« مطرح می کند. این 
رویکرد، با ارزیابی مزیت شــخص در چارچوب توانایی واقعی 
او در دســتیابی به عملکردهای ارزشــمند گوناگون به مثابه 
بخشی از زیستن، سر و کار دارد. این رویکرد، در واقع چشم انداز 

زندگی را ترکیبی از انواع »انجام  دادن ها و بودن ها« می داند و 
کیفیت زندگی را بر حسب توانمندی دستیابی به عملکردهای 
باارزش ارزیابی می کند. »کورســگارد« رویکرد آمارتیا سن را 
به کیفیت زندگی را اینگونه توضیــح می دهد که وی آن را بر 
حسب توانمندی های شخص ارزیابی می کند. وی توانمندی 
از منظر ســن را عبارت از توانایی یا امکان انجام کاری یا بودن 
در وضعیت خاص – به زبان فنی تر- دستیابی به عملکردهایی 
خاص می داند؛ عملکردهایی که به چهار دســته همپوشــان 
تقسیم می شوند و »سن« آنها را به ترتیب آزادی خوش زیستی، 
دستاورد خوش زیستی، آزادی کنشگری و دستاورد کنشگری 

می نامد. 
در تعدادی از مقاالت کتاب، رویکرد سوئدی و یا به  طور کلی تر، 
اسکاندیناویایی به کیفیت زندگی مورد نقد و بررسی قرار گرفته 
اســت. در همین زمینه، »رابرت اریکســون«، در »توصیفات 
نابرابری: رویکرد ســوئدی به پژوهش رفاه« به این نکته مهم 
در ابتدای مقاله اش اشــاره می کند که تا دهه 1950 میالدی، 
مشــخص شــده بود که ســرانه تولید ناخالص ملی، معیاری 
ناکافی برای اندازه گیری خوش زیستی شهروندان است. برای 
همین بود که تعدادی از کارشناسان ســازمان ملل پیشنهاد 
کردند که با پشت سر گذاشــتن معیارهای مالی، اندازه گیری 
خوش زیستی را باید بر مولفه های متفاوت بسیار که با هم سطح 
زندگی را کامل می کنند، مبتنی کرد. وی ســپس به بررسی 
اولین »سنجش سطح زندگی سوئدی ها« که در سال 1968 
انجام گرفت،  پرداخت. او در توضیح چگونگی برنامه ریزی این 
پژوهش می گوید »در ســال 1965 حکومت سوئد کمیته ای 
تشکیل داد که کارش توصیف شرایط زندگی و مشکالت افراد 
کم درآمد بود. این کمیته کارش را در سه مرحله برنامه ریزی 
کرد: 1. مطالعه توزیع درآمد عامل 2. مطالعه توزیع درآمد قابل 
اســتفاده 3. مطالعه ای درباره توزیع رفاه برحسب مولفه های 

غیرپولی.« 
»اریک آالرت« در مقاله »داشتن، خواستن، بودن، بدیلی برای 
الگوی ســوئدی پژوهش رفاه« به نقد معیارهــای کلی مانند 
سرانه تولید ناخالص ملی، ســرانه ثبت نام در مدارس و تعداد 
متوسط افراد خانوار ســاکن در یک اتاق می پردازد و می گوید 
»این معیارها درباره توزیع و نابرابری های دخلی، چیزی به ما 
نمی گویند.« نکته  دیگری که وی در مقاله اش مطرح می کند 
این است که نظام نمایه ها بر رویکرد به نیازهای پایه ای که برای 
توصیف شرایط اجتماعی در کشــورهای اسکاندیناوی به کار 
می رود، بسیار متفاوت از نمایه های کشورهای »جهان سوم« 
و یا در واقع، همان در حال توسعه است و باید باشد. همچنین 
در مقاله آالرت، مفهوم دیگری معرفی می شــود تحت عنوان 
»کف« که به معنای پایین ترین ســطح اســت و این که هیچ 
فردی نباید پایین تر از آن قرار گیرد. نکته ای که آالرت بر روی 
آن انگشت گذارده و سعی در برجسته کردن آن کرده، این است 

علی رفاهی

پژوهشگراجتماعی

کیفیت زندگی
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نشر: شیرازه کتاب ما   
تعداد صفحات:   

553  صفحه
قیمت: 50  هزار تومان  

شماره  39 تیرماه 1397 مجله  تحلیلی قلمرورفاه 52

فرهنگ قلمرورفاه



که مفهوم کف را نه فقط با معیارهای اقتصادی - اجتماعی، بلکه 
با معیارهای زیست محیطی و بیولوژیکی نیز باید تدوین کرد و 

مورد استفاده قرار داد. 
»دان بروک« در مقاله »معیارهای کیفیت زندگی در مراقبت 
سالمت و اخالق پزشکی«، تالش می کند برخی از درونمایه های 
اصلی برداشــت های کیفیت زندگی مندرج در ادبیات اخالق 
پزشکی و سیاســتگذاری ســالمت را در پیوند با یکدیگر قرار 
دهد. او آزادی اراده در حوزه تصمیم گیــری در مورد معالجه 
و محوریت ظرفیت شــخص در مقام کنشــگری ارزشگذار را 
مورد بررســی قرار می دهد. نکته مورد تاکید وی در این مقاله 
این اســت که ظرفیت برای آزادی اراده و اعمال آن را می توان 
یکی از آرمان های بنیادین – یا به باور وی تنها آرمان بنیادین 
- شخص در درون اخالق پزشکی محسوب کرد. بروک توضیح 
می دهد که اعمال آزادی اراده برای ایجاد یک زندگی بالنسبه 
پربار انسانی نیاز به وجود چهار نوع وسیع کارکرد اولیه در فرد 
دارد: زیست شناختی )مثال اندام های سالم(، جسمی )تحرک(، 
اجتماعی )ظرفیت های ارتباط ســازی( و ذهنی )مجموعه ای 

متنوع از توانمندی های عاطفی و استداللی(. 
بخــش دوم کتاب تحت عنوان »ســنت ها، نســبیت باوری و 
عینیت« حاوی مقاالتی از تعدادی از فالســفه مشهور معاصر 
است که مباحث شان را با طرح پرســش ها و گزاره هایی برای 
تقویت راهکارهایی در جهت قدرتمندسازی سیاستگذاری در 

حوزه رفاه و ارتقای کیفیت زندگی ارائه می کنند.
»هیالری پاتنــام«، فیلســوف فقید آمریکایی کــه به خاطر 
تحقیقات اش در حوزه فلسفه علم، ذهن و زبان مشهور است، 
در مقاله  عینیت و تمایز علم - اخالق دیدگاه های مکتب اثباتی 
منطقی را نقد می کند. پیروان این مکتب در حوزه دوگانگی امر 
واقع - ارزش، استداللی بسیار ساده مطرح کردند که به گفته 
پاتنام همچنان مورد استفاده و ارجاع اقتصادددانان است؛ اینکه 
گزاره های علمی )غیر از منطق و ریاضیــات محض( از لحاظ 
تجربی قابل اثبات هستند و داوری های ارزشی غیرقابل اثبات. 
او با مثال زدن نظریه جاذبه نیوتن، به عنوان نظریه ای که بدون 
مدد جســتن از فرضیه های کمکی متناسب، هیچ پیش بینی 
آزمون پذیری را با خود حمل نمی کنــد، این نکته را برای نقد 
رویکرد پوزیتیویســتی مدعیان این مکتب طرح می کند اگر 
گزاره ای را که در خود و به  خودی خود، بر اساس معنای خاص 
خود، روش اثباتی نداشته باشد، بی معنا بدانیم در آن  صورت 

بیشتر علوم نظری بی معنا خواهند بود. 
»عینیت و معنــای اجتماعی« نام مقاله ای اســت از »مایکل 
والزر«، فیلسوف سیاسی و روشنفکر مردمی آمریکایی. به گفته 
وی، در این مقاله روایتی از »معنای اجتماعی« ارائه شــده که 
می تواند اســاس نظریه عدالت توزیعی را که پیش تر در کتاب 
حوزه های عدالت مطرح شده بود، تشکیل و تایید کند. او برای 
دســتیابی به مفهوم زندگی خوب در جامعه ای واحد، گونه ای 

نسبیت باوری تعدیل شــده را مورد حمایت قرار می دهد که 
متضمن اشــکال گوناگون نارضایتی و انتقاد برخاسته از بطن 
یک جامعه است و هر کدام از این اشکال انتقادی، دربر گیرنده 
داده هایی مهم برای درک مفهوم زندگی در جامعه مورد نظر 

است. 
»توماس اســکنلون«، فیلســوف آمریکایی در ابتدای مقاله 
»ارزش، میل، و کیفیت زندگی« با طرح چند پرسش به موضوع 
کیفیت زندگی می پردازد. اینکه چه نوع اوضاع و احوالی شرایط 
مناسب زندگی را فراهم می سازد؟ چه چیزی زندگی فرد را برای 
او مطلوب می ســازد؟ و چه چیزی زندگی را چیزی ارزشمند 
می ســازد؟ از دیگر نکات قابل توجه مقاله او، مورد تردید قرار 

دادن این ادعا است که میل، تنها معیار کیفیت زندگی است. 
»چارلز تیلور«، فیلسوف کانادایی که به خاطر نظریات اش در 
حوزه فلسفه سیاسی، فلســفه علوم اجتماعی، تاریخ فلسفه و 
تاریخ اندیشه مشهور اســت، در مقاله »تبیین و خرد عملی«، 
به طرح پرسشی حساســیت برانگیز و متعاقبا مثال هایی قابل 
توجه می پردازد: اگر افرادی پیدا شــوند کــه در پایه ای ترین 
و حیاتی ترین درون یافت اخالقی ما ســهیم نباشند، تکلیف 
چیست؟ وی سپس این نکته را مطرح می کند که الگوی ضمنی 
ما از خرد عملی نقشی مهم بر عهده می گیرد. »مارتا نوسبام« 
در شــرح و نقد مقاله تیلور، ارزش استدالالت تیلور را اینگونه 
روشن می سازد که آنها شیوه ای راهگشا هستند جهت بررسی 
مناقشات مربوط به ارزیابی های دشواری که هنگام تفکر درباره 
توسعه جوامعی که هم با هم متفاوت اند و هم )در بسیار موارد( 

از لحاظ درونی ناهمگون، در برابر ما قرار می گیرند. 
مقاله مهم دیگر بخش دوم کتاب »فضایل غیرنسبی: رویکردی 
ارسطویی« تالیف مارتا نوسبام، فیلســوف آمریکایی است. او 
ارســطو را بزرگترین مدافع رویکرد اخالقی مبتنی بر مفهوم 
فضیلت می داند و معتقد اســت آثار وی، دقــت را با وضعیت 
انضمامی، قدرت تئوریک را با حساسیت نسبت به شرایط واقعی 
زندگی و گزینش انســان در تمام تکثر، تنوع و ناپایداری اش 
ترکیب کرده است. نوسبام در ادامه، نکته افتراق چشمگیری 
را که بین ارســطو و نظریه معاصر فضیلت وجود دارد، نشــان 
می دهد. او می گوید »ارســطو مدافع نظریه اخالقی مبتنی بر 
فضایل و توصیفی عینی و واحد از خیر بشر، یا شکوفایی انسان، 
بود؛ بنابراین کســانی که قصد انتقاد از ســنت های محلی به 
شیوه ای عقالنی را داشته و می خواهند انگاره پیشرفت اخالقی 
را مطرح کنند، بسیار زود متوجه خواهند شد که اخالق شناسی 
معطوف به فضیلت کمک چندانی به آنان نمی کند.« نوســبام 
ایــن را می افزاید که »اگر قرار باشــد خرد عملی مثال ســنن 
برده داری و نابرابری نژادی، عدم تسامح مذهبی، دریافت های 
خشن و جنگجویانه از مردانگی و هنجارهای نابرابر توزیع مادی 
را مورد انتقاد قرار دهد، این انتقاد باید از موضعی »کانتی« و یا 

فایده باورانه انجام گیرد، نه از طریق رویکرد ارسطویی.«

رفاه سوئدی   
در ســال 1965 حکومت سوئد 
کمیتــه ای تشــکیل داد کــه 
کارش توصیف شرایط زندگی و 
مشکالت افراد کم درآمد بود. این 
کمیته کار خود را در سه مرحله 

برنامه ریزی کرد:
1. مطالعه توزیع درآمد عامل

2. مطالعه توزیــع درآمد قابل 
استفاده 

3. مطالعه ای درباره توزیع رفاه 
برحسب مولفه های غیرپولی

درباره کتاب »کیفیت زندگی« 
اثر آمارتیا سن و مارتا نوسپام
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انباشت سرمایه و

»ســیلویا  فدریچی« پژوهشگر فمینیســت - چپگرای ایتالیایی 
و از فعــاالن جنبش زنان از دهــه  1960 تاکنون اســت. عموما او 
را با جنبش»کارزار بین المللی حق دســتمزد بــرای کار خانگی« 
می شناسند. به باور فدریچی تبعیض علیه زنان نه پیامد سرمایه داری 
بلکه الزمه شکل گیری و تکوین آن است. انباشت بدوی، فرایند اصلی 
شکل گیری سرمایه داری با سلب مالکیت زمین از دهقانان و جدایی 
تولید از بازتولید با انقیاد بدن زنان به  وجود آمده اســت. در نتیجه 
فعالیت های بازتولیدی چون نگهداری از کودکان و کار خانگی فعالیت 
اقتصادی محسوب نمی شدند و به امری زنانه، طبیعی و رایگان بدل 
شدند. در واقع دو جنبه اساسی ساختار سرمایه داری تولید کاال و تولید 
نیروی کار برای بازار است. در سیستم سرمایه داری به دلیل پنهان 
کردن تولید نیروی کاری که بر عهده زنان است، تبعیض زنان شکل 
گرفته است. حتی قدرت اجتماعی محدودی هم که برای یک مرد 
کارگر به رسمیت شناخته شده و بابت آن حقوق و دستمزد دریافت 
می کند نسبت به زنان که مهمترین بخش فرایند تولید نیروی کار 
هستند نفی شده و زنان از آن محروم اند. در جوامع سرمایه داری به رغم 
آنکه زنان مهمترین عامل مولد محسوب می شوند اما به دلیل کاهش 
هزینه تولید، کار آنها نامریی شده است. پس جنبش حق دستمزد به 
دنبال مریی ساختن فعالیت های بازتولیدی زنان است تا از این طریق 

امکان رهایی زنان از استثمار و تبعیض فراهم آید.

عنوان کتاب، »کالیبان و ساحره « برگرفته 

کالیبانوساحره
از کاراکترهای نمایشنامه »طوفان« اثر 
شکسپر است. کالیبان هیوالیی غریزی 
است. این موجود زمانی که کشتی اش در 
ساحل جزیره پروسپرو پهلو می گیرد به 
تسلط پروسپروی جادوگر درمی آید. از 
زبان کالیبان گفته می شود که او پسر یک ساحره بود و در این نمایشنامه 
او به شکل یک مخلوق غریزی توصیف می شــود که بی وقفه وادارش 
می کنند، کار کند و در نهایت علیه آن می شورد. در این کتاب او نمایانگر 
ملت استعمارشده در سرمایه داری است و حتی نمایانگر بدن پرولتری 
که سرمایه داری آن را به شکل منبع نیروی کار درآورده و رام کرده است. 
ساحره، مادر کالیبان نمایانگر زنان بسیاری است که در قرون 16 و 17 
در افق جوامع ســرمایه داری مدرن به واســطه ظاهر جادوگری شان 

سوزانده یا به دار آویخته شدند. 

سیلویا   فدریچی با پرسش چرایی تبعیض 
تاریخ

سرمایهداریو
بازتولیداجتماعی

علیــه زنان بــه بازاندیشــی توســعه 
سرمایه داری می پردازد. او دوره گذار به 
ســرمایه داری را بــا محوریــت مفهوم 
»بازتولیــد اجتماعی« و تنــزل جایگاه 
اجتماعی زنان بررســی می کند. به باور 
فدریچی »در روایت مارکس، انباشت بدوی ضرورتا شامل سلب مالکیت 
زمین از دهقانان اروپا و شکل گیری کارگر آزاد و مستقل است« )ص 
108( و او به دگرگونی های عمیقی که سرمایه داری در بازتولید نیروی 
کار و موقعیت اجتماعی زنان ایجاد کرده و همچنین ساحره کشی عظیم 
در سده شانزدهم و هفدهم اشاره نمی کند. در واقع فدریچی تالش دارد 
بخش تاریخی غایب در کار مارکس را بنویسد.  او بررسی تاریخ زنان را از 
جنبش های بدعت گذار و هزاره باور و مطالبه های آنها در سده میانه آغاز 
می کند. جنبش هایی متشکل از فرودستان و زنان با آرمان هایی چون 
اشتراک ثروت و قدرت، رد سلسله مراتب و هنجارهای  جنسیتی مسلط 
که توسط اربابان، کلیسا و بازرگانان سرکوب شدند. زمینه سرکوب این 
جنبش ها با وقوع مرگ سیاه و بحران نیروی کار فراهم شد.  در دوران 
بحران انباشت کار و بحران نیروی کار، ضرورت به کنترل درآوردن بدن 
زنان بیش  از  پیش در راس سیاست کلیســا و دولت  قرار گرفت و امر 
بازتولید با انقیاد بدن زن و تنزل جایگاه آنها بر عهده زنان گذاشته شد. »در 
جامعه سرمایه داری بدن برای زنان همان نقش کارخانه برای کارگران 
مزدبگیر را داشته، یعنی حوزه اصلی استثمار و مقاومت؛ چرا که دولت و 
نیز مردان، بدن زن را تصاحب کرده و آن را واداشته اند، همچون وسیله ای 
که برای بازتولید و انباشت کار کارکرد داشته باشد.«)ص31(  پس به زعم 
نویسنده »انباشت بدوی صرفا انباشت و تمرکز کارگران قابل استثمار و 
سرمایه نبود، بلکه انباشت تفاوت ها و تقسیم بندی های درون طبقه کارگر 
نیز بود. تقسیم بندی درون طبقه کارگر است که سلسله مراتب جنسیت، 
نژاد و سن در آن ساخته و به اصل بنیادی سلطه طبقاتی و شکل گیری 
پرولتاریا مدرن بدل می شود« )109(. همچنین فدریچی تاکید می کند 
که شکل گیری سرمایه داری تحولی تدریجی، خطی، ضروری و تنها 
امکان موجود به بحران فئودالیسم نبود، بلکه امکان های دیگری چون 
پیروزی این جنبش ها و رهایی وجود داشت. پس روش تاریخی کتاب، 
پرداختن به چرایی تحقق سرمایه داری است و اینکه چرا امکان های دیگر 
برای فرارفتن از فئودالیسم محقق نشد. به باور او »نمی توان همچون 
بسیاری از مارکسیست ها و دیگران، انباشت سرمایه داری را مترادف با 
رهایی کارگران، زن یا مرد دانست یا ظهور سرمایه داری را مرحله ای از 

عاطفه رنگریز

پژوهشگر

کتاب »کالیبان و ســاحره« )زنان، بدن و انباشت بدوی( با پرســش محوری چرا تاریخ زنان 
با تاریخ ســرمایه داری تداخل دارد؟ به تبارشناسی تاریخ ســرمایه داری از منظر فمینیستی 

می  پردازد و مسائل این حوزه را با چارچوب مفهومی متفاوتی تحلیل می کند. 

بدِن  تحت انقیاد ِ دولت 
فدریچــی بــه دنبــال توضیح 
چگونگی سازوکار سرمایه داری 
بر بدن اســت، اینکــه  چگونه 
نیروی فردی باید توسط کلیسا 
و دولــت به نیــروی کار تبدیل 
شود؛ فرایندی که به زعم »فوکو« 
فرایند انضباط بخشــی بدن نام 
دارد.  او  به عوامل استراتژیک و 
مداخالت دولت و عرصه اندیشه 
که در پیدایش و شکل گیری این 

بدن موثر بودند اشاره می کند

مروری بر کتاب »کالیبان و ساحره«
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پیشــرفت تاریخی احتســاب کرد. برعکس، ســرمایه داری اشکال 
وحشیانه تر و مکارانه تری از برده سازی آفریده؛ چرا که در بدن پرولتاریا 
تقسیم بندی های عمیقی قرار داده که به تشدید و پنهان سازی استثمار 
یاری می رساند. تا حد زیادی، به علت این تقسیم بندی های تحمیلی - 
به ویژه میان زنان و مردان - است که انباشت سرمایه داری به ویران کردن 

حیات در هر گوشه از سیاره ادامه می دهد« )ص 109(.

فدریچی به دنبال توضیح چگونگی سازوکار 

سیاستبدن
سرمایه داری بر بدن است، اینکه  چگونه 
نیروی فردی باید توسط کلیسا و دولت به 
نیروی کار تبدیل شود؛ فرایندی که به زعم 
»فوکو« فرایند انضباط بخشــی بدن نام 
دارد.  او  به عوامل استراتژیک و مداخالت 
دولت و عرصه اندیشه که در پیدایش و شکل گیری این بدن موثر بودند 
اشاره می کند. از فالسفه »دکارت« و »توماس هابز« که با طرح دوگانگی 
بدن و ذهن به شــکل گیری مفهوم جدیدی از فــرد کمک کردند تا 
مداخالت کلیســا و دولت با وضع قوانین خون بار و تشدید کیفرها بر 
سوژه های شورشــی )کالیبان( )کالیبان نماد سوژه شورشی است که 
سرمایه داری قصد دارد آن را رام کند(. همچنین او اشاره می کند این 
متمرکز شدن بر بدن، بازتاب ترس طبقه حاکم و بورژوا بود، زیرا بدن های 
نافرمانی چون زنان )ساحره ها(، گدایان و بی خانمان ها به دلیل تن  ندادن 
به کار مزدی تهدید جدی علیه نظم موجود بودند. به همین دلیل بورژوا 
و دولت سرگرم با بدن شــدند تا بدنی رام به سان انسان قرن نوزدهم با 
ســاعت مچی پدید آید. »از منظر فرایند انتزاعی که فــرد در گذار به 
سرمایه داری متحمل شــد، می توان دید که تحول »ماشین انسانی« 
اصلی ترین جهش تکنولوژیک بود و نیز گام اصلی در رشد نیروهای تولید 
که در دوره انباشت بدوی رخ داد. به بیان دیگر، می توان دید که اولین 
ماشینی که سرمایه داری پرورش داد بدن انسان بود و نه ماشین بخار و 

نه حتی ساعت« )ص 241(. 

سوال محوری فدریچی در این کتاب عبارت 

ساحرهکشیبزرگ
دراروپا

است از اینکه »چرا توسعه سرمایه داری 
مالزم قتل عام زنان بود؟« او اشاره می کند 
سه سده ساحره کشــی در اروپا در تمام 
پژوهش های تاریخی مرتبط به بررســی 
دوره »گذار به سرمایه داری« نادیده گرفته 
شده و فقط »در پی جنبش های فمینیستی و در نتیجه همذات پنداری 
فمینیست ها با ساحره ها، ساحره کشی از پستویی که در آن محبوس شده 
بود، بیرون آمد و دیری نپایید که به عنوان نماد طغیان زنانه برگزیده شد« 
)ص 269(  و آنها دریافتند که »ممکن نبود صدها هزاران زن بدون اینکه 
ســاختار قدرت را به مصاف طلبیده باشــند، قتل  عام شــوند و تحت 

بی رحمانه ترین شکنجه ها قرار گیرند« )ص 269(. از این  رو، وی با بررسی 
ساحره کشی متوجه می شود ساحره ها عموما زنان دهقانانی بودند که با 
حصارکشی ها، زمین های شان از دست رفته بود و یا زنانی که جرات تنها 
زیستن داشــتند و یا بیوه ها و ســالمندان که کارایی در منطق تولید 
نداشتند، بودند. زنانی که روی بدن و تولید مثل خود کنترل داشتند و 
شورشیانی که برای نظم موجود اقتصادی - اجتماعی مسلط تهدیدی به 
حساب می آمدند. به همین دلیل سرمایه داری ناگزیر با ساحره کشی به 
مدت سه سده شکل گرفت و تثبیت شد. فرایند انباشت بدوی، نیازمند 
دگرگونی بدن به ماشین نیروی کار و انقیاد زنان به بازتولید نیروی کار بود. 
این فرایند بیش از هر چیز مستلزم نابودی قدرت زنان بود که در اروپا 

همانند آمریکا، از طریق قلع و قمع ساحره ها به دست آمد.

یکی از دغدغه های فدریچی در این کتاب 

فرایندانباشت
بدوی

ارتباط ساحره کشــی با جهانی   شــدن 
سرمایه داری و دنیای نو است. او می گوید: 
»چرا شــاهد رشــد جهانی جنبش های 
آوارگان همراه با پیگــرد کارگران مهاجر 
بوده ایم کــه باز هــم یــادآور »قوانین 
خونباری« است که در اروپای سده های شــانزدهم و هفدهم برای در 
دسترس قرار دادن »ولگردان« برای اســتثمار محلی برقرار شده بود. 
مهمترین نکته برای کتاب حاضر، تشدید خشونت علیه زنان و در برخی 
از کشورها )برای مثال آفریقای  جنوبی و برزیل( و بازگشت ساحره کشی 
است« )ص 24(  و چرا در آغاز هزاره سوم، پس از 500 سال سلطه سرمایه، 
کارگران هنوز در مقیاس توده ای به عنوان بینوا، ســاحره و قانون شکن 
تعریف می شوند؟ به باور فدریچی، انباشــت بدوی، فرایندی عام در هر 
مرحله از رشد سرمایه داری است و سرمشق تاریخی اصلی انباشت بدوی 
استراتژی های دیرپایی است که به شیوه های مختلف در برابر هر یک از 
بحران های بزرگ سرمایه داری بازیابی می شود تا به ارزان سازی هزینه کار 
و پنهان کردن استثمار زنان و سوژه های استعماری کمک کند. به باور وی 
»ظهور دوباره ساحره کشی در دهه 80 و 90 در بسیاری قسمت های دنیا 
نشانه روشــنی از فرایند انباشــت بدوی اســت و بدین معناست که 
خصوصی سازی زمین و دیگر منابع جمعی، فقیرسازی توده ای، چپاول و 
کاشتن تخم تفرقه در کمونته های پیش تر متحد، بار دیگر در دستور کار 
جهانی قرار دارد. سالمندان در روستایی از سنگال در بیان هراس شان از 
آینده به انسان شناسی اروپایی گفتند، »اگر اوضاع همینطور پیش برود، 
فرزندانمان همدیگر را می خورند« و این چیزی است که با ساحره کشی به 
انجام رسیده است، چه از باال هدایت شده باشد، به عنوان وسیله ای برای 
جرم انگاری مقاومت در برابر سلب مالکیت، چه از پایین، به عنوان وسیله ای 
برای تصاحب منافع رو به کاهش، آن طور که امروزه در برخی بخش های 

آفریقا به نظر می رسد صادق باشد« )ص380(.

در نهایت خود نویســنده اشاره می کند 

سخنآخر
»درس سیاسی که می توان از کالیبان و 
ساحره آموخت، این است که سرمایه داری 
به عنوان نظامــی اجتماعی - اقتصادی، 
ضرورتا دســت اندرکار نژادپرســتی و 
جنسیت نگری است؛ چراکه سرمایه داری به ناچار، تضادهایی را که در دل 
مناسبات اجتماعی ایجاد کرده - وعده آزادی در مقابل واقعیت اجبار و 
تحمیل گسترده و وعده رونق در برابر واقعیت تنگ دستی وسیع - با 
تحقیر »ماهیت«  افرادی که اســتثمار کرده، یعنی زنان، سوژه های 
اســتعماری، نوادگان برده های آفریقایی و مهاجران آواره  شده بر اثر 

جهانی سازی، توجیه و نیز رازآلود می کند« )ص 34(.

  کالیبان و ساحره 
)زنان، بدن و انباشت بدوی(

نویسنده:   
سیلویا فدریچی

ترجمه: مهدی صابری  
نشر: چشمه   

تعداد صفحات:  
436 صفحه

قیمت: 44 هزار تومان  
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فیلم »توهین«، محصول لبنان، ساخته سال 2017، »زیاد دوئیری« 
به عنوان فیلم اول لبنان به اسکار فرســتاده و نامزد بهترین فیلم 
غیرانگلیسی  زبان اســکار به سال 2018 شــد. این فیلم با عنوان 
»پرونده  شماره  23« در لبنان به نمایش درآمد.  فیلمساز با ارجاع 
به وقایع و اشخاص تاریخی از قبیل جنگ داخلی  لبنان، »سپتامبر 
سیاه«، کشتار »صبرا و شتیال«، مساله  پناهندگان فلسطینی، حزب 
فاالنژ مسیحی و خطابه های »بشــیر جمیل« آشکارا پا را از حدود 
قصه  یک درام حول جدلی معمولی فرامی گــذارد و از همان پالن 
اول روشن می کند که قصد ارائه یک مانیفست را دارد. در صحنه ای، 
مکانیک لبنانــی در گاراژ محل کار خود مشــغول گوش دادن به 
یکی از سخنرانی های بشیر جمیل - رییس جمهور لبنان در  سال 
1982 و رهبر ترورشده  حزب فاالنژ مسیحی  - است. این جمالت 
»بشیر جمیل« پخش می شود: »فلســطینی ها »به  سبب رهبری  
فاسدشان« در سراسر لبنان تحقیر شده اند، بروند در جهان عرب جز 
لبنان پراکنده شوند، بروند با اردن متحد شوند، بروند ایران، مهم این 
است که اینجا در لبنان نمانند...«. صحنه بالفاصله به تصویر عرفات 
و محمود عباس در خیابان بریده می شود. مانیفست فیلمساز که در 
شگردهایی »سینمایی« از  این  دست آفتابی می شود، رئوسی نهان  
آشکار دارد. »گیدئون لوی« از قسمی مکانیزم روانی  صهیونیستی 
ســخن می گوید زیرعنوان »محو جنایت« که در واقع به تخفیف و 
عادی جلوه دادن جنایات اسراییلی ها اشاره دارد. لوی معتقد است 
یکی از قوی ترین اهرم ها در بقای رژیــم آپارتاید، عمل کردن این 
مکانیزم در ذهنیت بسیاری از مردم است. پیام فیلم »توهین« را باید 

در متن همین مکانیزم »محو جنایت« خواند. 
»دوئیری« در مورد جرقه  ایده  ابتدایی  فیلم می گوید: »روزی مشغول 
آبیاری  گلدان هایم بودم که دیدم ناخواســته چنــد قطره آب روی 
سر همسایه  فلسطینی ام پاشید. وقتی که او اعتراض کرد، برگشتم 
گفتم ای کاش آریل شارون همه تان را از بین می برد«؛ همان صحنه  
در ابتدای فیلم و همان دیالوگی که تونی به یاســر می گوید و او را 

خشمگین می کند. دوئیری، علی الظاهر در جهان واقعی از گفته اش 
عذر خواسته و اما ایده خود را در جهان فیلم اش بسط داده است. 

ایده  او چیست؟ او در فیلمش دو طرف را مقابل هم می چیند، تقابل را 
به  نحوی که می خواهد بزک می کند و سر آخر به ترتیبی دلخواه و با 
نتیجه ای مطلوب خود زمینه  مصالحه و آشتی را فراهم می آورد. یک 
طرف، یاسر، طرف دیگر تونی. یک طرف تصویر مطلوب فیلمساز از 
یک فلسطینی، طرف دیگر »رنج« ملت و مسیحیان لبنان از، به گفته  
بشیر جمیل، حضور پناهنده های فلسطینی در لبنان، رنجی که البد 
بناست دست های ســیاه جنایت صبرا و شتیال را شست وشو دهد. 

رنجی که بناست »محو جنایت« کند.
قدری به عقب بازگردیم؛ به ســال 2012 که دوئیری بخش هایی 
از فیلم »هجوم« را در اســراییل فیلمبرداری می کند. در حالی که 
بر اساس قانون منع سفر شــهروندان لبنانی به اسراییل، دوئیری 
برای اکران فیلمش در لبنان بــا مقامات درگیر شــده بود، »بی.

دی.اس« - کمپین بایکوت اسراییل- این اقدام فیلمساز را در راستای 
»عادی سازی « اشــغال و آپارتاید ارزیابی کرد و کمپینی علیه او و 
فیلم اش سازمان داد. اما دوئیری از انتخاب خود، »بی هیچ افسوس 

و عذرخواهی« دفاع کرد و این سرآغاز جدال او با بی.دی.اس بود.
زیاد دوئیری در گفت وگویی تصریح می کنــد: »زیاد نمی خواهد 
 یک بچه  خوب صلح طلب باشــد. ]این شــیوه  ارجاع بــه خود با 
سوم شخص را در فیلم هم داریم؛ در کالم وکیل مدافع ضدفلسطینی  
تونی که می گویــد: ارجاع به خود با سوم شــخص خوش آهنگ تر 
است.[ می خواهم فیلم بعدی ام را در مورد خوب مطلق و بد مطلق 
بســازم... می خواهم آدم هایی در مایه های بی.دی.اس را در مطلق 
بدی و تاریکی تصویر کنم، همین.« وقتی در مورد کمپین بایکوت 
اسراییل چنین می گوید و آن را شر مطلق تصویر می کند، می توان 
نظرش را در مورد اسراییل حدس زد: »موضوع اسراییل، امروز برای 
من یک موضوع جزیی  است، نه یک مساله.« پس تقالی فیلم را تمام 
باید در جهت جزیی جلوه دادن مساله  اشغال و قبح زدایی  از آپارتاید 

فربد شیرمحمد

منتقد فیلم

مـروری بـر فـیلم »تـوهین«

نامزد اسکار  سال 2018

»توهین« یک فیلم لبنانی نامزد دریافت جایزه اسکار است که به موضوع درگیری و اختالف میان 
فلسطینی های مهاجر در لبنان و شهروندان لبنانی می پردازد. اما پیامی که فیلم القا می کند، بیشتر 

به دستکاری تاریخ از مجرای شگردهای محو جنایت شبیه است. 

دســــــــــتــــــــــکــــــــــاری  تــــــــــاریــــــــــخ یــــــــــک »تــــــــــوهــــــــــیــــــــــن«

توهین
کارگردان: 

زیاد دوئیری
بازیگران: 

عادل کرم، کمال الباشا و ...
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دســــــــــتــــــــــکــــــــــاری  تــــــــــاریــــــــــخ یــــــــــک »تــــــــــوهــــــــــیــــــــــن«
پی گرفت. فیلم می خواهد بخش هایی از گذشــته را رستگار کند. 
فیلم، تکه هایی از تاریخ را بیرون می کشــد، دست های سیاهکاران 
را می شوید و از نو جاسازی می کند؛ تکه های تاریکی همچون واقعه  
سپتامبر سیاه و فاجعه  صبرا و شتیال - کشتار هزاران فلسطینی در 
اردوگاه پناهندگان به  دست شبه نظامیان فاالنژ لبنانی - »وجدی 
وهب«، وکیل مدافــع تونی در صحنــه  دادگاه می گوید: »چنان از 
مظلومیت فلســطینی ها دم می زنید انگار اونها تنها آدمای مظلوم 
دنیان. ارمنی ها چی؟ ُکردها، همجنســگراها، کولی ها، هنرمندها 
یا دستفروش های خیابانی چطور؟ همه شــون از حقشون محروم 
شدن منتها اینجور به جون هم نیفتادن.« رنج یا تبعیضی که یک 
دستفروش خیابانی می بیند، ســطح و زمینه  متفاوتی از رنج یک 
هنرمند دارد، هم  از  آن  دســت که مساله  قومیت های تحت ستم از 
رنگ دیگری  اســت. آری در همه  موارد، رانه های ستم و سرکوب 
»دیگری« ریشه ها و شیوه های شبیه دارند، اما آمیختن این موارد در 
هم و این  همان کردن شان با مساله  فلسطین، در این متن، یکسر در 
خدمت همان کارکرد »محو و عادی سازی  جنایت« قرار می گیرد. 
مبارزات فلسطین هم البد تنها »به جان یکدیگر افتادن« کسانی  
است که مثل »هنرمندان« تحت نوعی از ستم هستند. در این گام 
انگار مخاطب باید بپذیرد که در هر حال ستم وجود دارد؛ ستم یک امر 
»طبیعی« است. مخاطب هنگام مواجهه با تاریخ مبارزات فلسطین و 
ظلمی که بر آنها می رود، انگار باید آن جمله  آشنا را تکرار کند: »خب! 
کجای دنیا ظلم نیست؟«؛ جمله ای که از همین آقای وکیل مدافع 
خواهد آموخت: »عذاب کشیدن به انسان خاصی محدود نمی شود، 
به هیچ کس.« حتی آریل شارون؟!  فیلمساز ابتدا برای ارائه  مانیفست 
خود، دو فرد، »یاسر و تونی« را استعاره هایی از موقعیت های تاریخی 
می گیرد اما در میان خطابه هایی که جابه جا از زبان وکیل مدافعان 
جاری  است، عامدانه فراموش می کند که از موقعیت فردی فرا رود 
و به موقعیت تاریخی و اجتماعی بازگردد. بــه دیگر بیان، او وقایع 
تاریخی را با همان سنجه های مناسبات فردی در جدل دو کاراکتر 
داستان می خواند و از این رهگذر مساله را به سطح افراد فرو می کاهد 
و درست همین جا خطابه  اصلی  فیلمساز را باید از میان خطوط فیلم و 
از تکه های سفید قصه خواند: »چیزی زیر عنوان تاریخ در کار نیست. 
مساله تاثرات فردی از حوادث مختلف است که بسته به میزان درد و 
رنج هر فرد باال و پایین می شود.« در این گام، مخاطب آرام آرام باید 
بپذیرد که اگر با قصه  رنج و درد پناهندگان فلسطینی در صبرا و شتیال 

و کشتار آنان آشناست، در آن  ســوی ماجرا هم، او که از تاریخ لقب 
»قصاب صبرا و شتیال« گرفت، بی تردید قصه ای دارد. باید با »رنج« 
او هم آشنا شد. »عذاب کشیدن به انسان خاصی محدود نمی شود، 
به هیچ کس.« همان حکم پوک، غیرتاریخی و شبه اومانیستی  جناب 
وکیل و تازه از این هم فراتر: قصه  رنــج و درد گروهی نباید چندان 
مکرر شود که فضای - البد محدود - همدردی و احساسات بشری را 
اشغال و جا را برای بقیه تنگ کند. بازهم از زبان وکیل مدافع تونی رو 
به یاسر سالمه: »ما اونقدر از نهضت شما گفته و شنیده ایم که جایی 
برای گفتن و شنیدن از بقیه نمونده« و یاسر سالمه که در موضع یک 
»فلسطینی  خوب« با احساسی حاکی از شرم سر می افکند و نگاه خود 
را می دزدد. شمایلی مطلوب فیلمساز از یک فلسطینی: شریف چندان 
که نتواند از خود دفاع کند و در قبال فاجعه تقصیر را در خود بجوید؛ 
ســربه زیر چندان که در قبال ظلمی که زندگی  او را زیر و زبر کرده 
یکسر گیج جلوه و حتی نتواند در مقام دفاع از خود، جمله  ضدانسانی  
تونی را در دادگاه تکرار کند؛ یک »فلســطینی  خوب« که جنایات 
اسراییل را نه برجسته، بلکه »محو« می کند و اسراییل را همچون زیاد 
دوئیری، نه یک »مساله«، بلکه »امری جزیی« می داند. یک میانه رو، 
نه یک افراطی، مثل کمال الباشــا - بازیگر نقش یاسر سالمه - که 
نشان می دهد، به قول فیلمساز »فلسطینی ها آرتیستی دارند که 
می تواند برود آن سوی آب جایزه بگیرد و ثابت کند که ملتی هستند 
بافرهنگ و تحصیلکرده با اذهانی باز که لیاقت صلح را دارند.« درست 
به همین سبب هم البد تاریخ فلسطین باید مرهون دوئیری باشد و 
بی.دی.اس باید از بایکوت فیلم او شرم کند. مفهوم ذهن باز هم که 
روشن است. فیلم از مخاطب می خواهد که فراموش کند. مثل مدیر 
یاسر که درست در لحظاتی که یاسر از آن جمله  وهن آور تونی از خشم 
به خود می لرزید، از یاسر می خواست با یک عذرخواهی سروته غائله 
را هم آورد وگرنه »اخراج می شود«. زیاد دوئیری هم می گوید جهان 
عرب نیازمند یک پاکسازی  اساسی  است. البد از »فلسطینی های 
بد«، از امثال بی.دی.اس، از پناهندگان، از آنها که با قصه  رنج و تاریخ 
مبارزاتشان اذهان ما را اشغال کرده اند، از »دیگری »ها و »بدن های 
مازاد« تاریخ؛ و ما که بــه  گاه یاد آوردن رنج خــود، باید رنج دیگر 
»دیگران« را فراموش کنیم و از آن فراتر مقابل رنج آنها بایستیم. فیلم 
نمی خواهد »دیگری« ها کنار همدیگر بایستند. دوئیری خواسته یا 
ناخواسته این پیام را به مخاطب منتقل می کند که زمان یاد آوردن 

رنج خود شعار »مرگ بر فلسطین« سر بدهند!

قبح زدایی در »توهین« 
 تقالی فیلــم را تمــام باید در 
جهت جزیی جلوه دادن مساله  
اشــغال و قبح زدایی  از آپارتاید 
پی گرفــت. فیلــم می خواهد 
بخش هایی از گذشته را رستگار 
کند. فیلم، تکه هایــی از تاریخ 
را بیرون می کشــد، دست های 
سیاهکاران را می شــوید و از نو 

جاسازی می کند

57 مجله  تحلیلی قلمرورفاه شماره  39 تیرماه 1397



»سهراب شهیدثالث«  می خواســت با فیلم هایش »نقبی بزند 
که مردم! دارید بد زندگی می کنید.« مستند »سفر سهراب« 
ضمن مرور زندگی هنری و آثار ســینمایی یکی شاخص ترین 
کارگردانان سینمای اجتماعی ایران، تالش دارد دیدگاه او در 
مورد فقر، محرومیت، زندگی و طبیعت بی جان انســانی را به 

تصویر کشد. 
از دیرباز میان دو گونه برداشت از دستاوردهای هنری تعارضی 
سخت در کار بوده اســت. ســابقه این تعارض به قرن ها قبل 
بازمی گردد، اما در همیــن زمانه  نزدیک مــا و در تاریخ هنر 
معاصر ایران نیز بحث های فراوانی پیرامون این دو برداشــت 
متفاوت در خاطر اهالی  پیگیــر عرصه های هنری و ادبی باقی 
مانده است. بحث هایی که هنوز ادامه دارند و قرار هم نیست به 
نتیجه  مشخصی ختم شوند؛ چراکه پایه های این دو برداشت، 
ریشــه های مادی و واقعی در مناســبات جامعه دارند که این 
ریشه ها بس  سخت تر از پسند این هنرمند و آن منتقد هنری در 
کار است. ساده بنویسم، آنچه  که یک کارورز هنر را به سمت  و 
 سویی می برد که در اثرش تنها به سرگرم کردن و شاد کردن و 
خالصه پرت کردن حواس ها به نفع نظم مسلط بسنده و تاکید 

کند، همانقدر ریشــه در مادیت و موضع و جایگاه آن فرد در 
مناسبات اجتماعی و تجربه زیسته او دارد که مسائل دیگری، 
یک هنرمند دیگر را وامــی دارد که به قول آن شــاعر بزرگ 
موضوع اثر خود را از زندگی، خود زندگی برگزیند؛ از دردها و 

حرمان های مردم گمنامی که تاریخ را می سازند. 
»سهراب شــهیدثالث« ، هنگامی که در سال های پایانی  دهه 
چهل، پس از تحصیل سینما در اروپا، به ایران بازگشت، جریان 
اصلی  سینمای ایران آکنده بود از فیلم هایی پرهزینه، پرزرق 
 و  برق، وراج و بی ربط به آنچه زیر پوســت جامعه می گذشت. 
افزایش قیمت نفت و رشــد درآمدهای نفتــی  رژیم پهلوی و 
مدرنیزاسیون از باال به پیدایی  یک قشر متوسط شهری انجامید 
که بالقوگی  بدل شدن به پایگاهی بی خطر برای رژیم برآمده از 
کودتا را داشت. تقالی حکومت برای عادی سازی  اوضاع کشور 
از پس کودتای 28 مرداد، الگوهایی برای مصرف فرهنگی  این 
قشر متوسط رو به باال معین کرد تا در ناخودآگاهش احساسی 
ساختگی و مصنوع از رضایت در نتیجه  زیست در جامعه ای به 
 اصطالح شاد و مرفه داشته باشد. در این فضا، سینمای جریان 
اصلی در بســتر ناآگاهی  توده های مردم پا گرفت؛ سینمایی 
که هیچ نشان و نشــانه ای از انبوه تهیدستان و مهاجران فقیر 
روستایی در »نو - حلبی آبادهای« بی درو پیکر به دست نمی داد 
و اگر کاراکتری از طبقه  محروم جامعه در آنها ظاهر می شد، جز 
به  دستاویز سرگرمی و شــوخی با فقر و رنج و نکبت زندگی او 
یا در بستر قصه ای سست و بی محتوا نبود. سینمایی که دکتر 
»هوشنگ کاووسی«، بحق، »فیلم فارسی« نامش گذارده بود؛ 
شاید از آنجا که تنها وجه اشتراکش با ایران آن زمان، زبان تکلم 

کاراکترهای فیلم بود و بس.
در چنان فضای غالبی، »شــهیدثالث«، پس از تجربه  ساختن 
فیلم های مســتند و کوتاه برای وزارت فرهنگ  و هنر، دوربین 
خود را بی درنگ  به  میان انسان های واقعی  برد؛ انسان هایی که 
به  قول خود »شهیدثالث« با طنز تلخ همیشگی اش، زندگی شان 
»مالل آور هم هست. بنابراین تماشاچی را خوش نمی آید، ولی 
آدم می تواند خیلی مودبانه بعدها از تماشاچی ها عذرخواهی 
کند.« او معتقد بود حقایق، دم دســت ماست؛ »آن  چیزی  که 
جلوی پای ما افتاده و ما هم راحــت می بینیم و راحت بالطبع 
ندیده می گیریم؛ ولی اگر خیلی لطف کنیم و شــعور به خرج 
دهیم همانطور که می بینیم تحویل دوربین می دهیم و دوربین 
تحویل البراتوار می دهد.« و از قضا همین پایبندی  سمج او به 
واقعیت، منشاء نقدهایی چند به او می شــود؛ نقدهایی که به 
 تفصیل در فیلم مستند »سفر سهراب« به آنها اشاره شده است. 
»ســفر ســهراب«، پرتره ای 77 دقیقه ای ا ســت از سهراب 
»شهیدثالث«؛ اثر امید عبداللهی که به تازگی در گروه سینمایی  
هنر و تجربه اکران شده است. فیلم در یک کالم، مخاطب را قانع 
می کند که در پایان در حدود یک مستند پرتره، همراه زندگی  
یکی از درخشان ترین چهره های سینمای سالم در ایران شده 

فربد شیرمحمد

منتقد فیلم

سفر سهراب
کارگردان  و نویسنده: 

 امید عبداللهی
موسیقی:

 امیر بیات
فیلمبردار: 

رضا تیموری

مروری بر زندگی و آثار سینمایی  »سهراب شهیدثالث« 

به بهانه  اکران مستند »سفر سهراب«

شماره  39 تیرماه 1397 مجله  تحلیلی قلمرورفاه 58

فرهنگ قلمرورفاه



اســت. پیشــروی  فیلم و همراهی با زندگی و کار فیلمسازی  
»شهیدثالث« گام به گام است و هر تکه از فیلم پرسش هایی را از 
آن زندگی  سرشار و پرفراز و نشیب و عجیب و پر از درد و بیماری 
و در عین  حال پر از شور و شوق به فیلمسازی طرح می کند که 
چاره ای جز پیگیری  جواب ها در متن فیلم های »شهیدثالث« 
باقی نمی گذارد. موســیقی  »امیر بیات« بر صحنه های فیلم 
خوب نشسته اســت و به رغم بار رمانتیک، به  اصطالح بیرون 
نمی زند. »سفر سهراب«، گرچه بیشتر روی دوران فیلمسازی  
»شهیدثالث« در ایران و به ویژه دو فیلم معروف او، »یک اتفاق 
ســاده« و »طبیعت بی جان« متمرکز است و در مورد کارنامه  
خارج از کشور او به بیان کلیاتی اکتفا کرده و از نام بردن شماری 
از فیلم های او صرف نظر کرده، امــا با نمایش تکه  فیلم هایی از 
گفت وگوهای »شهیدثالث« و آوردن اسناد و اطالعات تاریخی 
از کارنامه  ســینمایی و زندگی  او، به  خوبی مخاطب جوان و به 
 احتمال ناآشنا با او را کنجکاو و عالقمند به آشنایی با زندگی و 
کار او می کند. با  این  همه، متن گفتار فیلم که با مخاطب قرار 
دادن خود »شهیدثالث«، تالش کرده صمیمانه جلوه کند و به  
نوعی با احضار »شــهیدثالث« در این تخاطب، فضای فیلم را 
ملموس تر کند، باورپذیر نیست؛ چراکه فیلم، نشانه   دیگری از 
هم کناری  فیلمساز و »شهیدثالث« و صمیمیتی از آن  دست، 
حتی در حد اظهار حس الفت فیلمسازی جوان با سلف خود به 
دست نمی دهد و از این  رو، متن گفتار فیلم از حدود چارچوبی 
ســانتی مانتال فراتر نمــی رود. خاصه اینکه فیلــم در مورد 
فیلمسازی ا ست که در بیان حاق مفاهیم هیچ مصلحت اندیشی 
صوری و محتوایــی را برنمی تابید و از بیان ســانتی مانتال در 
باب واقعیت زندگی  محرومان و مطــرودان احتراز می کرد. در 
صحنه ای از »طبیعت بی جان«، شاهد سوزن نخ کردن پیرزن 
فیلم هستیم که چند دقیقه  تمام طول می کشد. این صحنه و 
صحنه هایی مشابه در فیلم های دیگر »شهیدثالث«، منتقدانی 
در پی داشت. در »سفر سهراب« اشاره می شود که منتقدان تا 
حد مطرح کردن کارنابلدی  فیلمســاز در تدوین و حتی متهم 
کردن فیلمساز به هدر دادن بیت المال برای تجربه گرایی اش 
پیش رفته اند. در زمان نمایش فیلم، در این صحنه عده ای سالن 
سینما را ترک می کردند. »شهیدثالث« در گفت وگویی جواب 
می دهد کســانی که به این صحنه معترضند، نمی فهمند که 
زمانی فراخواهد رسید که خودشان پیر می شوند و چشم شان 
نمی بیند و ســوزن نخ کردن را همین قدر طول می دهند. این 
بیان دقیق تکنیک »شــهیدثالث« بود: خلق ریتم متناسب با 
محتوا بــا به کارگیری  اصلی ترین عنصر هنر ســینماتوگراف، 

یعنی »زمان«.
»شهیدثالث« در بیشــتر فیلم هایش به ویژه باز در »یک اتفاق 
ساده« و »طبیعت بی جان« از نابازیگر بهره  برد. ناگفته پیداست 
چرا. خودش در باب »یک اتفاق ساده« می گوید: »من نمی توانم 
از هنرپیشــه  غیرحرفه ای »والنتینو« خلق کنــم که یکی از 
ابروهایش باال جســته. چشم مســتند در این فیلم محسوس 
است برای اینکه به چیزی استناد شــده که وجود دارد. قصه 
نیست. شوی سینمایی هم نیست.« برخورد »شهیدثالث« با 
»نابازیگران« اش، برخوردی خارج از چارچوب های کلیشه ای 
و رایج سینمای »حرفه ای« ا ســت. فیلم های او تنها برشی از 
زندگی  واقعی  آنها است و از همین رو، او خارج و پس از این برش 
نیز همراه سرنوشت آنها می شود؛ چنان که پسرک »یک اتفاق 
ساده« را در »طبیعت بی جان« به  عنوان منشی  صحنه انتخاب 

می کند و تا سال ها بعد حتی پس از مهاجرت اجباری به آلمان، 
بخشی از هزینه های زندگی  او را تامین می کند و مادر پسرک، 
نامه ای به او دیکته می کند تا برای »شهیدثالث« بفرستد: »پسر 
عزیزم که در دهکده های غریب، تنها هســتی... «؛ همچنان 
که به رغم تنگدســتی، جایزه  فیلم »یک اتفاق ساده« را طی 
مراسمی در یکی از سینماهای گرگان میان »نابازیگران« اش 
قســمت می کند، که عکس هایی از این مراســم را در مستند 
»سفر سهراب« می بینیم؛ و همچنان که در صحنه ای درخشان 
از »سفر سهراب«، »شهیدثالث« در گفت وگویی در سال های 
مهاجرت، خاطره ای از روزی را تعریف می کند که در پشــت 
 صحنه فیلم »طبیعت بی جان« تاس کباب می پزند و بنا می شود 
که پیرزن و پیرمرد فیلم روی زمین بنشینند و کنار هم خوراک 
بخورند. پیرزن به فیلمســاز گفته بود که: »یه عمر گدا بودیم، 
حاال هم باید رل گداها رو بازی کنیم.« در »ســفر ســهراب« 
شاهدیم که سال ها بعد هنگامی که »شهیدثالث« این خاطره 
را برای خانم مصاحبه گر تعریــف می کند، آن خانم ناخودآگاه 
می خندد، »شــهیدثالث« اما با نگاهی جدی می گوید هرگز 
گمان نکرده که فقر انسان ها می تواند موضوعی فکاهی باشد، 
اما آن پیرزن جوری آن جمله را گفته بود که حس کرده سیخی 

داغ روی قلبش گذاشته اند.
»شــهیدثالث« نه فقط کاراکترهای فیلمش را از انســان های 
مطرود برمی گزیند، بلکه می خواهد تصویرشان را به خود آنها 
نشان دهد. وقتی ریتم »طبیعت بی جان« را به کندی  روزمرگی  
زندگی  پیرمرد و پیرزن می گیرد و هنگامی که از »هوشــنگ 
بهارلو«، فیلمبردارش می خواهد دوربین اش را روی هر نما قفل 
کند تا تصویر برخالف آنچه در سینمای متداول مرسوم است، 
حرکت نکند، نچرخد یا ارتفاع نگیرد؛ صحنه چنان پرداخت و 
اجرا می شود که انگار پیرزن و پیرمردی درست شبیه پیرزن و 
پیرمرد فیلم در آیینه به تماشای خود نشسته اند؛ آیینه ای که 
در فیلم هنگامی که پیرمرد خود را در آن تماشا می کند از تاقچه 
برداشته می شــود و صحنه خالی از تصویر انسان و »طبیعت« 

»بی جان« می شود.
سال های پایانی  زندگی  »شهیدثالث«، همچنان که در »سفر 
سهراب« نیز اشاره می شــود، با دردی بزرگتر از بیماری  سل و 
سرطان که درگیرشــان بود، عجین است؛ درد فیلم نساختن. 
او که پس از فروپاشی  دیوار برلین و شروع فشار بر فیلمسازان 
مستقل از آلمان به کانادا و سپس به ایاالت متحده کوچ کرده 
بود، دیگر هرگز نتوانست ســرمایه و امکانات الزم برای فیلم 
ســاختن را مهیا کند. او که در جوانی روی تخت بیمارستان 
مخصوص مسلوالن در پاریس، هنگامی که مرگی زودرس را 
انتظار می کشــید، در نامه ای به عمویش نوشته بود که »هیچ 
نمی خواهد جز اینکه زندگی را با همه نکبت هایش، آنچنان که 
در این مردم بستری در بیمارستان که سخت دوست شان دارد، 
می بیند روی نوار متحرک بیاورد و ثبت کند«؛ او که دشوارترین 
بخش فیلم ساختن را فیلم نساختن می دانست، در آپارتمانش 
در شــیکاگو در حســرت یک فیلم دیگر، تمام شد. »سهراب 
شهیدثالث« در پی زندگی  بهتر برای انسان ها بود و چنان که در 
»سفر سهراب« می گوید، می خواست با فیلم هایش »نقبی بزند 
که مردم! دارید بد زندگی می کنید«؛ شاید با سرمشق گرفتن 
از این جمله  آنتوان چخوف، نویسنده محبوبش؛ جمله ای که در 
ابتدای مستند »سفر سهراب« نیز آمده است: »زندگی  انسان 
زمانی بهتر خواهد شد که به او نشان دهند اکنون چگونه است.«

»شهیدثالث« در 
بیشتر فیلم هایش 

به ویژه در »یک 
اتفاق ساده« 
و »طبیعت 
بی جان« از 

نابازیگر بهره  برد. 
ناگفته پیداست 
چرا. خودش در 
باب »یک اتفاق 
ساده« می گوید: 
»من نمی توانم 

از هنرپیشه  
غیرحرفه ای 

»والنتینو« خلق 
کنم که یکی از 
ابروهایش باال 

جسته...«
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»پاپ« فیلمی اجتماعی و سه اپیزودی، درباره جوانان، مهاجرت 
و اوضاع اجتماعی امروز ایران اســت. نام اپیزودهای این فیلم، 
مکزیک، ایتالیا و انگلیس اســت. فیلم در بوشهر تصویربرداری 
شده و سه داســتان در هم فرو رفته از یک خانواده سیاهپوست 

را روایت می کند.
دختر دانشجویی که مستاجر خانواده است و باید به هر شکلی به 
نامزدش که در بند است، کمک کند تا به ربوکاپ مکزیک برسد، 
پسر خانواده که به امید طی کردن کانال مانش هر روز در دریا شنا 
می کند و پاپ که قرار است بعد از کاخ سفید کلید واتیکان را هم 
در دست سیا هان بگذارد تا باالخره تاریخ، بدهی اش را به سیاه ها 

پس دهد. این سه روایت، داستان سه اپیزود فیلم »پاپ« است. 
موسیقی فیلم پاپ از نوع جاز است و در جای  جای فیلم بازیگران 
در گوشــه خیابان نوازندگی می کنند. در شهری که نی انبان به 
عنوان ساز بومی مورد توجه است، نواختن موسیقی جاز با تاکید 
بر سیاهپوستان آن اقلیم بر درست بودن انتخاب کارگردان صحه 
می گذارد. از مسائل قابل تامل درباره فیلم پاپ می توان به روند 
طوالنی نمایش آن اشاره کرد که نهایتا این اثر در گروه هنر و تجربه 
به نمایش درآمد و از این منظر که تماشاگران گروه هنر و تجربه 
تماشاچیانی کیفی هستند، می تواند اتفاقی مثبت برای فیلم باشد.

 احســان عبدی پور به عنــوان کارگردان بوشــهری فیلم که از 
جنوب کشــور آمده پیــش از این »تنهــای  تنهــای تنها« و 
»تیک آف« را ســاخته بود و در ادامه مســیر فیلمسازی اش به 
پاپ می رسد، در تالش اســت تا در آثارش فرهنگ زادگاه خود 
را به روشــنی به مخاطب عرضه کند. »پاپ« فیلمی اســت که 
در کوچه پس کوچه های بوشهر روایت می شــود و تن ندادن به 
فیلم های آپارتمانی از ویژگی های کارگردان آن محسوب می شود. 
این فیلم در ســه اپیزود خود اعضای یک خانواده بوشهری را به 
نمایش می گذارد و هــر اپیزود با اپیزود دیگر در ارتباط اســت. 
اپیزودهای فیلم پاپ در یک برش ثابت زمانی است که هر بار از 
زاویه نگاه یک فرد تعریف می  شود. اپیزود در لغت یعنی رویداد 
اما در هنرهای نمایشی به تولید چند بخشی گفته می شود. بر این 
اساس اپیزودهای فیلم های اپیزودیک با هم مرتبط اند. مثال در 
مکانی واحد، قصه ها روایت می شــوند. چنانکه در فیلم پاپ نیز 
از موقعیت مکانی و شخصیتی مشترک استفاده شده است. در 
عین حال در هر سه اپیزود که راوی عشق آدم های قصه همگام 
با بازنمایی شرایط اجتماعی و سیاسی محیط پیرامون آنها است، 
یک طرف رابطه غایب بوده و هستی، ترانه و توماج عاشق کسانی 

هستند که در فیلم دیده نمی شوند. این وضعیت برزخ وار پروسه 
رنجی را نشان می دهد که در دوری و به دست نیاوردن معشوق 

پنهان است. 
بازنمایی شرایط اجتماعی و سیاسی محیط در فیلم چنان است 
که به طور مثال در یکی از اپیزودها، وقتــی پاپ در واتیکان در 
حال انتخاب شدن اســت و احتمال این را دارد که سیاهپوست 
باشد، این انتخاب برای سیاهپوستان بوشهری از اهمیت فراوانی 
برخوردار است. در فیلم نشان داده می شود کاردینال غنا یا نیجریه 
به  احتمال خیلی زیاد پاپ بعدی و رهبــر واتیکان خواهد بود و 
این احتمال، نظم زندگی خانواده  فرج که مثل پاپ سیاهپوست 
هستند را برهم  زده است. بدین وســیله کارگردان وجوه جهان 
وطنی و ارتباط گســترده مردمــان جهان با هــم را به نمایش 
می گذارد. از سوی دیگر، از درون این نظرگاه، فیلم روایت گوشه ای 
از زندگی سیاهانی است که ســالیان پیش از وطن خود روی به 
مهاجرت آوردند. آنان برای فرار از فقــر و بیماری و مرگ، کوچ 
کرده اند تا برده نباشــند و در سرزمینی دیگر حقوق شان همسو 
با سفیدان باشــد. گرچه این حقوق در روابط عرفی همچنان با 
مشکالتی همراه است و کارگردان در نشــان دادن آن به خوبی 
عمل کرده است. بدین ترتیب داستان فیلم حول محور اعضای 
یک خانواده و مشکالت آنها می چرخد و روایت گوشه ای از زندگی 
سیاهانی است که سالیان پیش روی به هجرت آوردند. این هجرت 
با اپیزود دیگر فیلم پیوند خورده است. بر این اساس داستان فیلم 
بیشتر به موضوع مهاجرت هایی می پردازد که در پس آن آدم ها 
هویت خود را می فروشند تا فقط در یک کشور پناهندگی بگیرند 
و مکان فیزیکی زندگی شــان تغییر کند؛ جوانانــی که با انواع و 
اقسام ترفندهای تحقیرآمیز مواجه اند. با این حال، تلنگری که 
در فیلم پاپ به مخاطبان زده می شود جای تامل دارد و بر اساس 
آن کارگردان رهیافت جدید به زندگی در ســینما را به نمایش 
می گذارد و در نهایت اندیشیدن به رستگاری و رهایی انسان ها، 

نویدی است که فیلم پاپ به ما می دهد. 
ریتم، لحن و فضاســازی فیلم  تابع شــرایط اقلیمی و محیطی 
جنوب اســت و این رنگ و بوی جنوبی فارغ از اینکه بیننده را به 
یاد داستان های» احمد محمود« می اندازد، حال و هوای تازه ای 
در سینمای ایران به  حساب می آید. از این رو، فیلم پاپ با توجه 
به اینکه ما را به فضای متفاوت و دیگری از آنچه همیشه دیده ایم، 
می برد و در معرض لوکیشن، زبان و لهجه، تاریخ، فرهنگ، هنر و 

نحوه زیستی تازه و بکر می گذارد، دیدنی است.

محمد صدرالغروی

روزنامه نگار

پاپ
کارگردان و نویسنده: 

احسان عبدی پور
بازیگران: 

حدیث چهره پرداز
مرضیه بردک نیا

غالمرضا فرج زاده
توماج پورمراد، لیال دمان

ابراهیم تمهید، حسین قفلی
عباس باک

وایت دردهای مشترک انسانی ر
مروری بر فیلم پاپ 
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»دلم می خواد« فیلمی بــه کارگردانی بهمــن فرمان آرا و 
نویســندگی امید سهرابی، محصول ســال 1392 است که 
سال 1397 در سینماهای ایران اکران شد. این فیلم آخرین 
ساخته  فرمان  آرا درباره »بهرام فرزانه« نویسنده ای است که 
مدت هاست نمی تواند داستان بنویسد اما ناگهان بر اثر یک 
تصادف اتومبیل، آهنگی در ذهنش تکرار و تداعی می شود 
که او را به رقص درمی آورد و همین اتفاق، شوق نوشتن را در 

او برمی انگیزد.
بهمن فرمان آرا، کارگردان فیلم های »بوی کافور، عطر یاس«، 
»خانه ای روی آب« و »یک بوس کوچولــو« در فیلم »دلم 
می خواد« سعی کرده اســت مولفه های سینمای خود یعنی 
تقابل مرگ و زندگی و فضای افسرده حاکم بر جامعه را حفظ 
کند و با تقطیع هایی از مالقات روانپزشک با بیماران افسرده و 

وجوه مختلف یک جامعه افسرده را به نمایش بگذارد. 
یکی از این بیماران افسرده، بهرام فرزانه با بازی رضا کیانیان 
است که به عنوان نویسنده و همزمان با از دست دادن یارانش، 
تنها و در نهایت افسرده شــده است. در میان این افسردگی، 
تصادف به عنوان نقطه کلیدی فیلم، بهرام فرزانه را با وضعیت 
جدیدی مواجه می کند. بهرام فرزانه مدام در گوش خود یک 
موسیقی ریتم دار را می شــنود و در مکان ها و موقعیت های 
مختلف به رقص درمی آید. بهرام می رقصد و می رقصد و حال 

خوشش به دیگران سرایت می کند. 
با توجه به اینکه نام اصلی فیلم پیش تر »دلم می خواد برقصم« 
بود، همگام با نقش محوری رقص در مناسبات اجتماعی، در 
فیلم نیز نام کتابی که بهرام می نویسد بر نام قبلی و اصلی فیلم 
تاکید می کند. در این چشــم انداز، برایند رابطه دیالکتیکی 
بهرام فرزانه با کاراکترهای دیگر مثــل زن خیابانی با بازی 
مهناز افشار، همسایه مومن متظاهر و زن ارمنی و پرنده اش 
به شناخت کاراکتر اصلی و فضای زندگی او یاری می رساند. 

فیلم حول موسیقی، صدا و سکوت می گذرد و با حرکت میان 
مولفه های فوق پیامش را منتقل می  کند. باید در نظر داشت 
موسیقی »کارن همایونفر« نیز به  عنوان یک عنصر دراماتیک 
به پیشبرد داستان فیلم یاری می رساند؛ چراکه شنیده شدن 
صدای موسیقی از سوی بهرام فرزانه به عنوان بخش محوری 
و سوررئالیستی اثر از منظر نشانه شناسانه داللت بر معنایی 
خاص دارد و به خلق فضایی میان خیال و واقعیت و مرگ و 

امید می انجامد. 

در عین حال تصادف، اعتیاد نســل جوان، مرگ و مســائل 
مربوط به زنان و مواجهه بهرام فرزانــه با آنها در پرداخت به 
شخصیت اصلی فیلم یاری می رساند. از سوی دیگر، اتومبیل 
و خانه قدیمی، استفاده از ماشین تایپ، آشفتگی ظاهری و ... 
عناصری هستند که فیلمساز به منظور تعریف ابعاد مختلف 
شخصیتی بهرام فرزانه طراحی کرده است؛ شخصیتی که در 

یک روند تکاملی، زندگی را آهنگین و موزون می بیند. 
نوع برخورد و نگاه بهرام فرزانه به زندگی به عنوان جذاب ترین 
شخصیت فیلم و با بازی برونگرای رضا کیانیان، لحظه های 
شــاد و تلنگر آمیزی را برای بیننده رقم می زند. تالش بهمن 
فرمان آرا بــرای نقد جامعــه و مشــکالتش در فیلم »دلم 
می خواد« به وضوح افســردگی، دلمردگی، یاس و ناامیدی 
را نشــانه رفته اســت. همین ایده و نوع تغییر روند رفتاری 
شخصیت اصلی فیلم و اتفاقی که پس از آن تغییر رخ می دهد، 
جذابیت هایی دارد که بیننده را به فکر فرو می برد. به لحاظ 
دکوپاژ، میزانسن، مولفه های بصری، حرکات و زوایای دوربین 
و قاب بندی ها نیز فیلم از یک محیط افســرده و غمگین به 
زندگی و نشاط رهنمون می شــود. رقصیدن و رها شدن در 
شرایط محدود اجتماعی موضوعی است که می  تواند مخاطب 
را ساعت ها مقابل پرده نقره ای نگه دارد و فیلم »دلم می خواد« 
را با تمام سانسورهایی که نســبت به آن اعمال شده، اثری 
قابل تامل نشان دهد تا آنجا که همه مردم همسو و یکدست 
با شــخصیت اصلی فیلم می  رقصند و می رقصند؛ یک میل 
ساده انسانی که زوایای مختلف و ابعاد شــخصیتی افراد را 

نشان می دهد.
آخرین فیلم بهمن فرمان آرا تالش می کند تا با زبانی شیرین 
نقد های خود را به جامعه و شــرایط وارد کند و در این میان 
از دغدغه های اجتماعی نیز ســخن به میان آورد. مهمترین 
وجه فیلمنامه نیز در ایده مرکزی شــوخی های کنایه آمیز 
با معضالت فرهنگی و سیاسی اســت که با نگاه استعاره ای 
کارگردان بر تضادهای اجتماعی تاکید دارد. در میان این نفی 
و اثبات ها، نگاهی که فرمان آرا در پایان فیلمش دارد، نگاهی 
امیدوارانه به نسل نو است و امید دارد نوزادانی که از بدو تولد 
با رقص، پا به این دنیا می گذارند، بتوانند نســلی شاد باشند 
و به فضای روشنی برسند. بنابراین در فیلم »دلم می خواد«، 
فرمان آرا می خواهد از دل تمامی  وقایع تلخ اجتماعی اثرش 

به امید برسد.

دلم می خواد
کارگردان: 

بهمن فرمان آرا
بازیگران: 

رضا کیانیان، مهناز افشار
رویا نونهالی، بهناز جعفری

سحر دولتشاهی
پردیس احمدیه

محمدرضا گلزار و صابر ابر

مروری بر فیلم »دلم می خواد« 

علیه افسردگی
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فرهنگی را تحلیل می کنند. 2- بررسی رابطه بین مغز و اقتصاد: 
درک اینکه چگونه رفتار انسانی و محیط بر پدیده های اقتصادی 
اثر می گذارد. 3- بررســی نقش انتخاب آزادانه در تصمیم گیری 
اقتصادی: بررسی شــرایطی که ضروری اســت تا افراد با وجود 
محدودیت های پیش روی خود، انتخاب هایی داشــته باشند که 
بیانگر اولویت های آنهاست. 4- شاد  شدن: شناسایی عواملی غیر 
از ثروت و پول که برای ایجاد شادی افراد بسیار مهم هستند، مانند 

عواملی که توسط اقتصاد رفتاری تعریف شده اند. 
***

در اوایل قرن بیســتم میالدی و در جریان موج اول فمینیســم 
و تالش برای کســب حــق رای، عده زیــادی از زنــان خود را 
فمینیست نامیدند؛ واژه ای که با آغاز دهه های 60 و 70 میالدی 
و اوج گرفتن مــوج دوم جنبش های اجتماعــی جای خودش را 
در ادبیات، سیاســت، هنر، تاریخ، اقتصاد، حقوق، انسان شناسی 
و جامعه شناســی باز کرد. در پاسخ به ســوالی درباره چیستی 
فمینیسم، پاســخی جامع نمی توان داد. گروهی آن را جنبشی 
سازمان یافته برای به دست آوردن حقوق زنان قلمداد می کنند، 
گروهی آن را چشــم اندازی در پی رفع کردن فرودستی، ستم، 
نابرابری ها و بی عدالتی ها علیه زنان می دانند و گروهی نیز آن را 
یک ایدئولوژی می پندارند که هدفش نه فقط برابری زنان و مردان 
که دگرگون ســازی تمام ســاختارهای اجتماعی است. با وجود 
تعریف های گوناگون، فمینیست ها همگی معتقدند که به زنان به 

خاطر جنسیت شان ظلم شده است. 
»جوزفین دانون« سنت فکری فمینیســتی آمریکا را با تمامی 
پیچیدگی اش بررسي می کند. کتاب نظریه فمینیستی گزارشی 
اســت جامع از ارتباط تفکر فمینیستی با تاریخ اندیشه سیاسی، 
آرمان های روشــنگری، انقالب و ضد انقالب سه قرن گذشته و 
مبارزات پیگیر زنان برای حقوق، احترام و همچنین فرصت های 
برابر زندگی. این کتاب یکی از مهمتریــن آثار موجود در زمینه 
نظریه فمینیستی است. هدف اصلی کتاب پاسخ به این پرسش 
است: »فمینیسم چیست؟« و در این راستا مبنای فلسفی و نظری 
گرایش های متفاوت فمینیستی، همچون مارکسیسم، فرویدیسم، 
اگزیستانسیالیسم و غیره را نیز مورد  مطالعه و بررسی قرار داده و 
همین امر کتاب را به منبعی غنی و قابل  رجوع برای اندیشه های 
فمینیستی تبدیل می کند. دانون بدون قضاوت و شعارپردازی، 
تحــرکات و فعالیت های زنــان را از زمانی که نام فمینیســم به 
خود می گیرند، مورد  مطالعه و بررســی قــرار می دهد؛ از دوران 
روشنگری و فمینیسم لیبرال تا فمینیسم فرهنگی قرن نوزدهم، 
دیدگاه های اخالقی قرن بیستم و باالخره با عنوان »به سوی قرن 
بیست و یکم« خواننده را در پاسخ به پرسش »فمینیسم چیست؟« 
به قرن بیست و یکم رهنمون می شود و مباحث جدیدی همچون 

»اقتصــاد رفتــاری« رشــته ای اســت کــه بــا روش علمی 
روانشناسی شناختی، فاکتورهای مربوط به احساسات و اجتماع را 
در تحلیل و فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار می گیرد و بسیاری 
از عوامل جزیی را که به انتخاب های مالی کمک می کنند، بررسی 
می کند. کتاب اقتصاد رفتاری »آلتمن« توضیح می دهد که چگونه 
عوامل روان شــناختی و اجتماعی نظیر الگوهای غریزی، فشار 
اجتماعی و قالب بندی ذهنی می توانند به شدت بر تصمیم گیری 
روزمره و انتخاب های مالی ما اثر بگذارند. کتاب اقتصاد رفتاری بر 
اساس مثال های روانشناسی و جامعه شناسی و مبتنی بر دنیای 
واقعی، بینشی ارائه می دهد تا به سرمایه گذاران در پیشگیری از 
ارتکاب اشتباهات تکانشی، به شــرکت ها در درک ساز وکارهای 
نهفته در انتخاب های فردی و به دولت ها و شرکت های غیرانتفاعی 

در تصمیمات عمومی کمک کند. 
نویســنده این کتاب موریس آلتمن، اســتاد اقتصاد رفتاری و 
اقتصاد نهادی و رییس دانشکده اقتصاد و مالیه دانشگاه ویکتوریا 
در ولینگتون است. او طی ســال های 2003 تا 2006 در جایگاه 
رییس انجمن توسعه اقتصاد رفتاری خدمت کرد و در سال 2009 
به  عنوان رییــس انجمن اقتصاد اجتماعی انتخاب شــد. آلتمن 
تاکنون بیش از 80 مقاله داوری  شــده در حوزه اقتصاد رفتاری، 
تاریخ اقتصادی، روش شناسی و اقتصاد کالن تجربی و چهار کتاب 
درمورد نظریه اقتصادی و سیاست عمومی منتشر کرده است. او 
همچنین روی موضوعات تغییرات فنــی درونزا، پیوندهای بین 
عدالت اقتصادی )حقوق بشــر(، قدرت، رشد و توسعه اقتصادی 
و همچنین اهمیت نوع  دوستی، اخالق و عمل متقابل در نظریه 
اقتصادی تحقیق می کند. آلتمن پروژه های بزرگی را نیز در حوزه 
اقتصاد آزمایشگاهی رهبری می کند. یکی از این پروژه ها به بررسی 
نقش قیمت ها، درآمدها و متغیرهای اجتماعی در تعیین تقاضای 
مصرف کننده می پردازد. موضوع پروژه دیگر او، بررسی تاثیر بهبود 
شرایط کار بر میزان تالش افراد و چگونگی تاثیر آن بر هزینه ها و 

سودآوری واحد است. 
کتاب از یک مقدمه، 5 بخش و 18 فصل تشکیل شده است. بخش 
اول »معرفی اقتصاد رفتاری: علم انتخاب هــای دنیای واقعی«، 
بخش دوم »درک انتخاب«، بخش ســوم »رشد کیک اقتصادی: 
اهمیت اقتصادی اخــالق، بهروزی و فرهنــگ«، بخش چهارم 
»وقتی حباب ها، رکودها و ناکارایی ها ممکن می شوند: بینش های 
رفتاری در دنیای واقعی اقتصاد« و بخش پنجم »بخش ده تایی ها« 
)ده کاربرد کلیدی اقتصاد رفتاری در سیاست عمومی(  را شامل 
می شود. محورهاي عمده اي که در کتاب مورد بحث قرار مي گیرند 
عبارتند از: 1- اســتفاده از مفروضات واقعی بــرای تحلیل های 
اقتصادی: بررسی مفروضات اقتصاد مشخص می کند که چگونه 
اقتصاددانان رفتــاری، مالحظات اجتماعی، روان شــناختی و 

اقتصاد رفتاری
نویسنده:موریس آلتمن

مترجم: دکتر محسن رنانی
نشر: آوند دانش

قیمت: 39 هزار تومان
تعداد صفحات: 400 صفحه

نظریه فمینیستی
آسیب های اجتماعی و نابرابری 

)دوره 2 جلدی(
نویسنده: جوزفین دانون

مترجم: فرزانه راجی
نشر: چشمه

قیمت: 38 هزار تومان
تعداد صفحات: 347 صفحه

کتابهایماه
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بر آن می پردازد. در ادامه فصل 5 نظریه های رفتاری تصمیم گیری 
تحت خطر و نحوه عزیمت از نظریه های کالسیک را شرح می دهد 
و نظریه چشــم انداز را به تفصیل توضیح می دهد. فصل 6 برای 
مخاطبینی نوشته شــده که به دنبال ترســیم ترجیحات تحت 
ریسک هستند و عالقمند به کار آزمایشگاهی. فصل 7 و 8 کتاب 
هم با نحوه مدل سازی ترجیحات در طول زمان به صورت کالسیک 
آغاز می شــود و بعد به نظریه های رفتاری پیرامون ترجیحات در 

طول زمان می پردازد. 
***

کیفیت زندگــی، مفهومــی چندجانبه و چند بعدی اســت که 
تنها جنبه های مادی زندگی را دربر نمي گیرد بلکه ســنجش و 
اندازه گیری آن، در گرو دسترســی به عوامل و امکانات مختلف 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی است. در چند دهه اخیر 
دگرگونی  های بنیادی و اساسی در وضعیت زنان به وقوع پیوسته 
که منجر به تحوالتی در زمینه چندگانگی نقش  و جایگاه اجتماعی 
 آنان در بخش  هایی  از جامعه  شده اســت . برخی از پژوهشگران 
بر آنند که نقش   هــای چندگانه اجتماعی  ، شــغلی و خانوادگی 
منابع گوناگونی هستند که منافع متعددی را در اختیار افراد قرار 
می دهند و پاداش ها و امتیازات متعددی را به همراه مي آوردند که 
بر کیفیت زندگی زنان می افزایند . بهبود کیفیت زندگی و رشــد 
قابلیت های انســانی زنان یکی از مالک های اصلی ارزیابی سطح 
توسعه انسانی پایدار است و طیف گسترده ای از شاخص ها را شامل 
می شود. این پدیده هم ابزار و هم هدف توسعه انسانی پایدار بوده و 
در بستر عدالت اجتماعی و جنسیتی تحقق می یابد. در سال های 
اخیر در زمینه کیفیت زندگی زنان، مطالعات اندکی صورت گرفته 
به ویژه در ایران، به تفاوت های جنسیتی در این باره توجه کافی 
نشده است. کتاب »زنان و کیفیت زندگي« تالیف فریبا سیدان، 
عضو هیات علمي دانشگاه الزهرا)س( از جمله معدود مطالعات در 
زمینه کیفیت زندگی زنان در شهرهاي ایران است که در چندین 
بخش تنظیم شــده اســت. در بخش آغازین، مطالبی پیرامون 
جنسیت و کیفیت زندگی، نیازهای اساسی و انسانی زنان، ویژگی 
نقش های جنسیتی، قابلیت های انسانی زنان و کیفیت زندگی، 
کیفیت زندگی به مثابه توسعه انسانی، عدالت جنسیتی و توسعه 
پایدار، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی زنان نگاشته شده است. 
بررسی ویژگی های جنسیتی کیفیت زندگی زنان و زندگی شهری، 
تجربه و ادراک زنان از کیفیت زندگی در فضای شهری، نیازهای 
عملی و استراتژیک زنان در فضاهای شهری و درک و تجربه زنان 
از تردد در معابر و اســتفاده از حمل ونقل شهری، در بخش دوم 
کتاب مطرح شده است. بررسی اشتغال زنان در شهرها و کیفیت 
زندگی آنان، اقتصاد و دوگانگی های جنســیتی در شهر، جهانی 
 شدن، شهرنشینی و تقسیم کار جنسیتی در شهرها و به حاشیه 

اکوفمینیسم، چند فرهنگی، پست مدرنیسم و فمینیسم جهانی را 
در اختیار خواننده قرار می دهد. کتاب با پیشگفتار نویسنده آغاز 
مي شود و در پي آن در 8 فصل به گرایش هاي مختلف فمینیستي 
مي پردازد: روشنگري فمینیسم لیبرال، فمینیسم فرهنگي قرن 
نوزدهم، فمینیسم و مارکسیسم، فمینیسم و فرویدیسم، فمینیسم 
و اگزیستانسیالیسم، رادیکال فمینیسم، دیدگاه اخالقي فمینیسم 

فرهنگي قرن بیستم و به سوي قرن بیست و یکم.  
***

موضوع علم اقتصاد پیش از هر چیز مطالعه رفتار انســان است. 
در طول 40 سال گذشته، اقتصاد رفتاری روش مدل کردن رفتار 
انسان را به چالش کشیده است. اقتصاد رفتاری به مدد یافته های 
تجربی به مســتند کردن خطاهای اقتصاد مسلط و بهینه سازی 
مدل های اقتصادی می پــردازد. با دریافت جایزه نوبل توســط 
»ریچارد تیلر« به خاطر نگارش کتاب اقتصاد رفتاری، مباحث این 
شاخه از علم اقتصاد در سراسر دنیا از جمله ایران به شدت داغ شد 
و در بسیاری از کشورها از جمله ایران کتاب او به سرعت ترجمه 
و انتشار یافت. اخیرا اولین کتاب تالیفي اقتصاد رفتاري در ایران 
»مبانی اقتصاد رفتاری؛ تصمیم گیري فردي« با تالیف »نرگس 
حاجی مالدرویش« فارغ التحصیل دانشــگاه لستر انگلستان و 
استاد دانشگاه الزهرا)س( و با مقدمه »حسین راغفر« روانه بازار 

نشر شده است.  
اگر مباحــث علم اقتصــاد را بــه تصمیم گیری هــای فردی و 
تصمیم گیری های متقابل جمعی تقسیم کنیم، اقتصاد رفتاری 
در هر دو حوزه یافته های قابل توجه فراوانی داشته است. از آنجا 
که فهم تصمیم گیری هــای متقابل افراد مســتلزم درک نحوه 
تصمیم گیری فردی است، روند تاریخی تحوالت اقتصاد رفتاری 
از نحوه تصمیم گیری فردی آغاز شده و نویسنده در ابتداي کتاب 
به این تصمیمات می پردازد. براي آشنایی دانشجویان و مخاطبان 
با روند شکل گیری پیشرفت های علمی که در طی مناقشه و نقد 
و تعامل شکل می گیرند، سعی شده به نحوه شکل گرفتن اقتصاد 
رفتاری و روش شناسی آن پرداخته شود. هدف کتاب، ارائه اقتصاد 
رفتاری به  صورت رسمی و کاربردی اســت به نحوی که ابزاری 
باشد برای عالقه مندان به انجام تحقیقات در این حوزه. نویسنده 
سعی کرده بنیان های اقتصاد رفتاری، معرفی و نحوه عزیمت از 
مدل های اقتصاد نئوکالسیکی شرح داده شــود. با توجه به ارائه 
نظریه های اقتصاد نئوکالســیک و نظریه های رفتاری به  صورت 
همزمان، خوانندگان عالقه مند و آشــنا با مباحث اقتصادی نیز 
می توانند کتــاب را دنبال کنند. فصل 3 کتــاب به انتخاب های 
مصرف کننده و تقاضا می پــردازد. فصل 4 با مقدمه ای از مفاهیم 
احتمال آغاز می شود و سپس به تبیین نظریه های تصمیم گیری 
تحت ریسک به ویژه نظریه مطلوبیت مورد انتظار و نقدهای وارد 

مبانی اقتصاد رفتاری
نویسنده:   نرگس حاجی 

مالدرویش
نشر: نهادگرا

قیمت: 30 هزار تومان
تعداد صفحات: 360 صفحه

زنان و کیفیت زندگي
نویسنده:  فریبا سیدان

ناشر: تیسا
قیمت: 24 هزار و 900 تومان
تعداد صفحات: 248 صفحه

کیفیت زندگی، مفهومی چندجانبه و چند بعدی 
است که تنها جنبه های مادی زندگی را دربر 
نمي گیرد بلکه سنجش و اندازه گیری آن، در گرو 
دسترسی به عوامل و امکانات مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و محیطی است
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رانده  شدن زنان در اشتغال شهری از دیگر مباحث این کتاب در 
بخش سوم است. در بخش پایانی کتاب، افزایش مهاجرت زنان به 
شهرها و تاثیرات آن بر کیفیت زندگی آنان با توجه به مباحثی چون 
بررسی توازن جنسیتی در مهاجرت به شهرها، روند جهانی شدن 
و افزایش مهاجرت های شــهری و بین المللی زنان، آسیب های 

اجتماعی و مهاجرت زنان به شهرها پی گرفته شده است. 
***

»آلن بدیو«، متولد ســال 1937 در رباط )مراکش(، فیلســوف، 
نویسنده و نمایشنامه نویس فرانسوي است. او در سال هاي 1969 
و 1970 با »آلتوســر« همکاري مي کرد و در همان ســال ها در 
مدیریت دانشگاه پاریس – ونسن نقش داشت. سپس به یک گروه 
مائوئیستي پیوست که این همکاری تا سال 1980 ادامه یافت. او 
از فیلسوفان جناح چپ رادیکال فرانسه به  شمار مي رود و تاکنون 
کتاب هاي زیادي از او در حوزه سیاست، فلسفه و هنر منتشر شده 
است. کتاب »منشاء درد ما جای دورتری است« متن سخنراني 
بدیو در سمیناري است که چند روز پس از کشتار 13 نوامبر سال 
2015 درباره این حوادث انجام داد و اکنون »بهروز عارفی« آن را 
به فارسی ترجمه کرده است. در 13 نوامبر یک رشته از حمالت 
هماهنگ  شده تروریستی متشکل از تیرباران های دسته جمعی و 
بمب گذاری های انتحاری در منطقه های مختلف شــهر پاریس، 
منجر به کشــته شــدن 130 نفر و مصدومیت تعداد زیادي از 
فرانسویان شد. به عقیده بدیو، یکی از وظایف اساسی و همیشگی 
عدالت تا حد امکان، گسترش فضای عواطف عمومی و مبازره با 
محدودیت های هویتی اســت و اینکه به خاطر داشته باشیم که 
فضای ســیه روزی از فضاهایی است که ســرانجام در سطح کل 
انسانیت مطرح است، در نتیجه ما هرگز نباید خود را در چارچوب 

گفتارهای محدودکننده هویتی و منطقه اي محبوس کنیم. 
بدیو در این کتاب، ساختار ذهنی جهان معاصر و چارچوب عمومی 
آنچه که رخ می دهد را توضیح می دهد. هدف او، روشن ساختن 
تغییرات در ساختار ذهنی جهان معاصر است، به آن صورتی که از 
سال های دهه 80 قرن گذشته شکل گرفته است. سپس آثار عمده 
این ســاختار را بر مردم، با همه گونا گونی و درهم آمیختگی شان 
بررسی مي کند. به عقیده بدیو، این جهان ذهنیت های غیرعادی 
ایجاد کرده که مشــخصه های دوران امروزي اند. او، سه ذهنیت 
نمونه متمایــز را تفکیک مي کند. در بخش چهــارم، او در مورد 
آنچه که چهره های معاصر فاشیســم می نامد، توضیح مي دهد. 
در بخش پنجم به خود رویداد پاریس در همه جنبه های اجزای 
تشکیل دهنده اش می پردازد. قاتالن چه کسانی اند؟ عامالن این 
جنایت جمعی کیســتند؟ و این عملیات را چــه باید نامید؟ در 
بخش ششم به ایجاد دولت و پروردن افکار عمومی حول دو واژه 
»فرانسه« و »جنگ« می پردازد. بخش هفتم، به تالش در جهت 

ایجاد اندیشه ای متفاوت می پردازد، به  این معنا  که از شکل  دادن 
افکار عمومی از سوی دولت و سمت گیری واکنشی آن اهتراز کند. 
در پرتو کل مسیر، این بخش به شرایط آنچه بازگشت به سیاست 

رهایی بخش می نامد، مربوط می شود. 
***

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم کتاب دانشگاه،  
اخیرا کتاب »از نردبان تا سایه« را به قلم »عباس کاظمی« منتشر کرده 
است. کتاب حاضر مجموعه مقاالت، یادداشت ها و مصاحبه هایی است 
که ظرف یک دهه در حوزه عمومی منتشر شده است. کتاب در چهار 
بخش تنظیم شده است. بخش اول به مسائل آموزش عالی و دانشگاه 
به معنای کلی می پردازد. در بخــش دوم، به پدیده جدید اقلیت های 
دانشگاهی اشاره شده که ناشی از تحوالت جدید دانشگاه است. بخش 
سوم، زندگی و حیات علوم اجتماعی در ایران را روایت می کند و بخش 

چهارم، به تجربه مطالعات فرهنگی در ایران اختصاص یافته است. 
بخش اول با نگاهي کلي، روند شکل گیري و تاثیر آموزش عالي و 
نهاد دانشگاه را در دنیاي امروز نشان مي دهد و درباره این پرسش  ها 
تامل می کند که دانشــگاه های ما به کجا می روند؟ روزمره   شدن 
دانشگاه ها با پدیده »مک دونالدی«   شدن چه ارتباطی دارد؟ آیا 
کالس درس، ُمرده است و دانشگاه ها چیز زیادی برای آموختن 
به ما ندارند؟ در چند دهه گذشــته، چگونــه پدیده  های جدید 
دانشــگاهی، تحت تاثیر نظام های کنکوری شکل گرفته اند؟ به  
طور کلی در این بخش نشان داده می شــود که چگونه با تغییر 
چهره دانشگاه در دهه های اخیر، مسائل آن نیز تغییر کرده است. 
محور بخش دوم کتاب، موضوع اقلیت های جدیدي است که وارد 
نظام دانشگاهی مي شــوند. گروه بندی های جدیدی در دانشگاه 
ایجاد شده  که توجه به آنها برای آینده ضروری است؛ پرولتاریای 
پژوهشی، حق التدریســی ها، پیمانی ها، نوکیسگان دانشگاهی 
و برون سپاران بخشی از این اقلیت ها به شــمار می آیند. به  زعم 
نویسنده، توجه به این اقلیت های جدید برای جامعه ما ضروری 
است زیرا بحران ها و مســائل اجتماعی در این اقلیت های جدید 
ریشه دارند. بخش سوم با عنوان نظریه  زدگی و علوم اجتماعی، به 
یکی از مناقشات مهمی می پردازد که »کاظمي« در چند سال اخیر 
مطرح کرده  است؛ اینکه در ایران، رویکرد علوم اجتماعی نسبت به 
امر نظری و مواجهه اش با آن، بیمارگونه و در تمنای تولید نظریه 
به دام پیچیده بازی با نظریات غربی افتاده اســت. بخش چهارم، 
سرنوشت مطالعات فرهنگی در ایران را طی یک دهه گذشته شرح 
می دهد. مجموعه این مطالب به سه شکل متفاوت عرضه شده اند. 
برخی از آنها مقاالتی بوده اند که در مجالت عمومی منتشر شده اند، 
برخی در قالب سخنرانی بوده  که کاظمي سعی کرده  ساختار آنها 
را حفظ کند و برخی نیز مصاحبه  هایی  هستند که در زمان های 

مختلف انجام شده است. 

منشاء درد ما جای دورتری 
است

نویسنده: آلن بدیو
مترجم: مهدی رضایی

انتشارات:  دیبایه
قیمت: 9 هزار و 500 تومان
تعداد صفحات: 84 صفحه

دانشگاه از نردبان تا سایبان
نویسنده: عباس کاظمی

انتشارات: پژوهشکده 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی

قیمت: 26 هزار تومان
تعداد صفحات: 520 صفحه
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