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به نام خداوند بخشنده ومهربان

ماه گذشــته همراه بود با برخی اعتراضات صنفــی در بازار تهران. 
دالیل این اعتراض مشخص اســت. یکی از بازاریان به خبرنگار ایرنا، 
خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، گفته است: »شما نمی دانی چرا 
بازار بسته شده که آمده ای می پرسی؟ باز و بسته بودن دیگر برای ما 
فرقی نمی کند. نه کسی می خرد و نه کســی پول دارد جنس بیاورد. 
اعتراض ما سیاسی نیست. دغدغه ما فقط کمبودهای صنف خودمان 
است.« دیگری که تولیدکننده بوده گفته است: »من تولیدکننده ام و 
دیگر تولیدی ندارم و پولی هم ندارم به کارگر بدهم. قبال ۲۵ نفر نیرو 
داشتم، اما حاال تنها ۱۵ نفر دارم که تا یک ماه آینده احتماال کارگاه را 
تعطیل کنم. ما می دانیم که همه امور دست دولت نیست و نهادهای 

دیگر هم مقصرند.«
با اینکه برخی تحلیلگران و خبرنگاران و حتی مقامات دولتی درباره 
ســازماندهی این نارضایتی ها شک و شــبهه هایی دارند اما اجماع 
عمومی آن است که اعتراض کننده ها حق دارند. سوال همه - از جمله 

ناراضیان- این است که بعد از این چه می شود؟ 
اعتراض یکی از اشــکال انتقــال پیام )اغلب نارضایتی( از ســوی 
شهروندان به دولت است. این پیام را پاســخی باید. این اعتراض به 
وضعیت باید منجر به تغییر وضعیت شود وگرنه بدون شک به خشونت 
منجر می شود. کارکرد اعتراض همین است که پیامی را که به واسطه 
تغییرات سریع نمی تواند از سازوکارهای معمول به حاکمیت منتقل 

شود، منتقل کند و تغییرات سریع را به ارمغان بیاورد. 
اوال: مکمل اعتراضات، ســازوکارهای دموکراتیک است. هرچه این 
سازوکار دموکراتیک قوی تر باشند، کمتر شاهد این اعتراضات خواهیم 
بود و هرچه کارآمدتر عمل کنند، نتیجه این اعتراضات سریع تر خواهد 
بود و خشونت کمتری خواهد داشــت. بنابراین، قبل از اینکه چرخه 
اعتراض و مقابله تندتر شــود، تاکید روی این نکته که راه حل مساله 

تقویت نهادهای انتخابی و باز کردن گره هاست، ضروری است. 
اگر نهادهای دموکراتیک با فراغ بال نتوانند خواسته ها را نمایندگی 
و انتظارات را اجرا کننــد، این خطر وجود دارد که خواســته های 
منجی گرایانه به واسطه بیگانگی بین جامعه و حاکمیت قدرت بگیرد. 
خالصه باید مراقب این ایده بود که »کاوه ای پیدا نخواهد شد، امید/ 
کاشکی اسکندری پیدا شود«. این شعار اوج ناامیدی و استیصال یک 

ملت است، یک خطر واقعی. 
ثانیا: داشتن احزاب آزاد، رسانه های آزاد و سندیکاهای آزاد و سایر 
تشکل های مدنی مقدمه واجب کارایی سازوکار دموکراتیک هستند. 
یکی از همان بازاریان به خبرنگار ایرنا گفته است »ما لیدر و سندیکا 
نداریم. اتحادیه های ما فقط یک تابلو دارند و فقط از ما حق عضویت 

می گیرند.« 
ثالثا: بحران ارز و نوسانات شــدید قیمت در بازار و اتفاقات در پی آن 
نشان داد که سیاست بازار آزاد، سیاست درستی نیست. همین طور 
نشــان داد ادامه توزیع یارانه های ارزی هم درست نیست. با اینکه 
دیرهنگام بود و ناکافی، اما سیاست دولت در زمینه شفاف کردن نام 
کسانی که ارز دولتی گرفته اند، کار درستی بود. این کار باید تحت یک 
سیاستگذاری منسجم انجام شود. کسانی بودند که می پرسیدند اصال 
چه ضرورتی دارد این مقدار ارز دولتی توزیع شــود. به نظر می رسد 
اصال پاسخی برای این سوال نیست و این یعنی سیاستگذاری خاصی 

وجود ندارد. 
 برای برون رفت از وضعیت فعلی نه تنها نیازمند سیاستی جدید )تقویت 
سازوکارهای دموکراتیک( که نیازمند سیاستگذاری جدید )از جمله 

اعالم شفاف نام ذی نفعان یارانه ها( هستیم. 
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خبر-تحلیل:  بند »ز« و مطالبه کارگران 
بند »ز« تبصره 7 بودجه سال 97 یعنی  جداسازی 
منابع درمان تامین اجتماعی و واریز آن به حساب 

خزانه داری کل نگرانی هایی را برای کارگران 
و تأمین اجتماعی ایجاد کرده است. همچنین 

باورهای نادرستی در مورد تأمین اجتماعی وجود 
دارد که الزم است در مورد آن ها روشنگری شود. 

ونده اصلی:  ورای دستمزد  پر
در این پرونده سعی کرده ایم با نگاهی به آمار و 

ارقام موجود و رسمی، نوری بتابانیم بر روندهای 
حاکم بر سیاستگذاری دستمزد نیروهای کار 

در سالیان اخیر. همچنین نگاهی کرده ایم 
به اقتصاد سیاسی حداقل دستمزد در ایران 
تحت عنوان دستمزدهای فقیرانه کارگران.

اقتصاد:  کار و اشتغال در پسابرجام 
با عملی شدن برجام فضایی از امید در عرصه 

اقتصادی و کار و اشتغال ایجاد شد. دستاورهای 
برجام چه بود؟ و در دوران پسابرجام و 
در سایه لغو برجام چه الزامات و نگرانی 

هایی برای کارگران و اشتغال وجود دارد؟  

جهان:  فرانسه قدیم، فرانسه جدید 
50 سال از جنبش ماه می در فرانسه می گذرد. 

جنبشی که دارای تاثیرهای قابل توجه بر 
بخش های مختلف فرانسه و جهان داشت. در 

مقاله ای به بررسی تاثیر این جنبش بر تحوالت 
شهری و نوع نگاه به شهر م پردازیم. همچنین 
به فرانسه کنونی می آییم و بررسی می کنیم 

مکرون در اصالحات خود چه تصمیماتی 
گرفته است که موجب خشم و نارضایتی 

کارگران و دانشجویان را فراهم کرده است. 

 فرهنگ: سرشت پول و سرشت انسان
مروری بر کتاب »فلسفه پول« نوشته گئورگ زیمل 

که به تازگی ترجمه شد. کتاب »خشونت و نظام 
های اجتماعی« از داگالس نورث و معرفی تازه ترین 
فیلم ها و کتاب ها با موضوع های اجتماعی و رفاهی 

از جمله مطالب بخش فرهنگ است. 
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  در برخی انواع بیمه ها، بیمه شــده طبق قانون مختار شــده 
درمان  را انتخاب کند یا نکند، لذا تکلیف افرادی که درمان را 

انتخاب نکرده اند، چه می شود؟
  خدمات درمانی منحصر در درمان متعارف نیست و بیمه شده 
ممکن اســت مثال به ارتز و پروتز نیازمند باشد یا فوت کرده و 

هزینه کفن و دفن به وی تعلق گیرد و ...
  این رویه سازمان را از امکان شــفافیت نسبی خارج کرده و 

ضمن افزایش هزینه ها، فساد را گسترش می دهد.

اما چرا بند »ز« در دستور کار دولت و 

چرا بند »ز« اجرا 
می شود؟ 

یا همان وزارت بهداشت قرار گرفت و 
به رغم آگاهی از انتقادات و اعتراضات 
احتمالــی، در برنامه بودجه ســال 
جــاری گنجانده شــد؟ محســن 
ایزدخواه )معاون پیشین حقوقی و 
بین الملل سازمان تامین اجتماعی( در این ارتباط با تاکید بسیار 
بر این نکته که یک دلیل عمــده در این گونه جهتگیری ها این 
است که وجه غالب مطالبه گری و کنش های جمعی کارگران، 
تدافعی و عکس العملی ا ست و از همین روست که اکثریت قریب 
به اتفاق این حرکت ها عقیم می ماند، می گوید: »بند »ز«، ظاهر 
و باطنش یکی نیست و با هم تفاوت دارد. ظاهر امر این است که 
این بند از قانون بودجه، تامین اجتماعی را موظف کرده سهم 
درمان را به حسابی در خزانه کل منتقل کنند، اما در باطن، این 
انتقال، دغدغه وزارت بهداشت اســت که می پندارد سازمان 
تامین اجتماعی پول زیــادی دارد و نمی  خواهد در اختیار آنها 
بگذارد. در ظاهر به بهانه »شفاف سازی« این بند در دستور کار 
قرار گرفته اما این مبحث یک پیش زمینه تاریخی داشته که به 

اینجا رسیده  است.«
به گفتــه ایزدخواه، وزارت بهداشــت می پنــدارد چون مثال 
تامین اجتماعی در ســال گذشــته حدود 70 هــزار میلیارد 
تومان، وصول حق بیمه داشته، 9/ بیست و هفتم )که البته 9/ 
بیست و هفتم جایگاه قانونی ندارد و با احتساب 3 درصد سهم 
دولت، در اصل 9/ سی ام اســت( باید به دولت برسد و آنچه در 
ارتباط با سهم درمان به دولت می رسد، بدون شک و تردید باید 

به وزارت بهداشت منتقل و خرج طرح تحول سالمت شود.
چرا در زمینه درمــان عمومی به اینجا رســیدیم؟ چرا دولت 
و وزارت بهداشت بر آن شــدند تا »تحولی« در حیطه درمان 
به وجود بیاورند؟ تحول پر هزینه نظام ســالمت، چطور کلید 

 به اعتقاد تشــکل ها و فعاالن کارگران، فلســفه وجودی بند 
»ز« تبصره 7 الیجــه بودجه، یعنی جداســازی منابع درمان 
تامین اجتماعی و واریز آن به حساب خزانه داری کل و در نزد 
دولت، تالش وزارت بهداشت برای تامین خالهای ریالی طرح 
تحول سالمت و اقدام به جبران کاستی های این طرح از جیب 
کارگران اســت. طرحی که پیش از آن، مدیرعامل ســازمان 
تامین اجتماعی، ضمن تاکید بر اهداف بلند انسانی و اجتماعی 
آن و آثار مثبت اش بر جلــب رضایتمندی مردم و مراجعان به 
مراکز درمانی دولتی، هشدار داد چنانچه بسته نظارتی الزم به 
موازات اجرای طرح برای کنترل هزینه های آن عملیاتی نشود، 
می تواند مبدل به »چاه ویلی« برای جذب بی حد و حصر بودجه 

بیمه ها شود.

بند »ز« در شــورای نگهبــان نیز 

بند »ز« 
به کجا رسید؟

تصویب و برای اجــرا به دولت ابالغ 
 شــد. رییس جمهــور نیــز در 22 
اردیبهشــت ماه ســال جاری، در 
نامه ای خطاب به وزرا، اجرایی شدن 
این بند را که حاال بند »و« در تبصره 
7 قانون بودجه است، ابالغ کرد و این بار »شیوه اجرا« موجب 
انتقاد مضاعف  واقع شد. رییس جمهور در نامه شماره )17656( 
از کارفرمایان و بیمه شدگان اختیاری خواستند سهم درمان را 
در فیشی جداگانه به حساب خزانه داری کل واریز کنند و این 
تفکیک که به اعتقاد کارگران، تامین اجتماعی را دور زده است 

به اعتراض مجدد منجر  شد.
در تقابل با این ابالغیه، تشکل های کارگری باز هم قدم به میدان 
عمل گذاشتند و این بار ناچارا دســت به دامان دیوان عدالت 
اداری شدند. به عنوان نمونه، کانون هماهنگی شوراهای اسالمی 
کار استان تهران و همچنین انجمن صنفی کارگران ساختمانی 
مریوان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال 
نامه رییس جمهور شــدند. در نامه انجمــن صنفی کارگران 
ســاختمانی به موارد زیر در قالب مغایرت های قانونی دستور 

رییس جمهور اشاره شد:
 در دستور ریاست جمهوری، کارفرما مکلف شده مبلغ بیمه را با 
توجه به دستور فوق تفکیک کرده و باید سهم درمان به حساب 
تعیین شده و مابقی به حساب ســازمان تامین اجتماعی واریز 
شود که مستلزم هزینه و اتالف وقت کارفرما شده و قانون آمره 

در این زمینه واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی است.

نسرین هزاره مقدم

روزنامه نگار

29 بهمن سال گذشته، مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه بودجه سال 1397، بند 
»ز« تبصره 7 را از تصویب نمایندگان گذراند. 

به گفته فعاالن کارگری و بازنشســتگی این بند بیش از دیگر بندهای الیحه انقباضی و تعدیلی 

خبر تحلیل

و رفاه قلمر
بار  طرح تحول سالمت روی دوش تامین اجتماعی
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خورد؟ ایزدخواه در این رابطه می گوید: »قبل از ســال 93 از 
لحاظ درمانی در وضعیت اســفباری بودیم، پرداخت از جیب 
کارگری و کارفرمایی به باالی 70 درصد رســیده بود و طبق 
پژوهش های انجام شــده، ســاالنه 5 تا 7 درصــد اجتماع به 
خاطر هزینه های کمرشــکن درمان، تنــزل طبقه اجتماعی 
پیدا می کنند، به عبارتی از طبقه متوسط به طبقه فقرا سقوط 

می کنند و این بسیار خطرناک است.«
به گفته او صورت مساله را درست تشخیص دادند، اما راه حلی 
که اعمال کردند، راه به ناکجا برده  است؛ حل مشکالت درمانی 
مردم بر عهده دولت اســت اما برای راه حــل آن، طرح تحول 
سالمت را مطرح کردند. این طرح، مشــکالت بسیاری دارد. 
در وهله اول، این طرح به هیچ وجه جایگاه قانونی ندارد و هیچ 
مصوبه مجلســی برای اجرای این طرح وجــود ندارند و فقط 
یکســری آیین نامه ها و تصویب نامه هایی موجود است که در 
خود وزارت بهداشت و گاهی در هیات وزیران تصویب شده اند 
و همچنین باید به این نکته اشــاره کرد کــه این طرح، بخش 
بزرگی از منابع دولتــی را بلعیده و ناچارا دولــت دنبال منابع 
جایگزین است و به همین دلیل بوده که سراغ صندوق درمان 

تامین اجتماعی رفته  است.

از  »صیانــت  مجمــوع،  در 

واکنش ها به بند 
»ز« تبصره 7

تامین اجتماعــی«، یــک مطالبه 
مشــترک اســت؛ فعاالن کارگری 
رسمی و غیررسمی، بر لزوم مقابله با 
بند »ز« و بخشنامه اجرایی آن تاکید 
دارند و معتقدند نباید در این زمینه 
کوتاه آمد. کاظم فرج اللهی )فعال کارگری مستقل( مشکل را در 
برخی نگاه های قیم مآبانــه و آمرانه می دانــد و در این رابطه 
می گوید: »مشکل اصلی را باید جای دیگر پی گرفت. سازمان 
تامین اجتماعی سال هاست در معرض تهدید است؛ چراکه نگاه 
نهاد دولت به تامین اجتماعی و به طبقه کارگر، نگاه نادرستی 
اســت؛ نگاه پدرخواندگی. در همه کشــورهای سرمایه داری 
پیشرفته، تشکل های کارگری چهارچشمی مراقب سازمان های 
بیمه ای و صندوق های بازنشستگی هســتند و حساب شان و 
ارزش ســهام آنها در بورس را کنترل می کننــد، اما اینجا اوال 
بسیاری از آمار و اطالعات صندوق های بیمه ای شفاف نیست و 
از آن طرف به دلیل نگاه تولی گری، سازمان های کارگری دچار 
لکنت شده اند. صدای کارگران کجا می خواهد شنیده شود؟ چه 

زمانی دولت اجازه خواهد داد کارگــران صاحب اختیار اموال 
خودشــان باشــند و حداقــل در مســائلی که مســتقیم به 

سرنوشت شان مربوط است، حق دخالت موثر داشته باشند؟«
او راهکار را تغییر این نگاه آمرانه می داند و می گوید: »دولت باید 
از این حجم از احاطه گری بر تشــکل های کارگری خودداری 
کند. دولت بایســتی به مقاوله نامه های بین المللی گردن نهد. 
نهاد دولت در حال حاضر از طریق حقوقی  در اعماق تشکل های 
کارگری نفوذ می کند؛ از تشــخیص صالحیــت اعضا گرفته 
تا تدوین اساســنامه. آنقدر این نفوذ زیاد اســت که کارگران 
بسیاری از خیر عضویت می گذرند؛  دقیقا به همین علت است 
که کارگران نتواسته اند قدرتمند عمل کنند و برخی در متن و 
حاشــیه دولت هم به این خیال افتاده اند که به هر بهانه ای که 
شده، به سراغ منابع سازمان بروند. در یک کالم باید این را بگویم 
که سازمان تامین اجتماعی، یک بنگاه مالی قدر قدرت است و از 
قبل انقالب اندوخته مالی دارد و طبیعی  است دولت بخواهد در 
مقاطعی به منابع آن ورود کند و همین دولت برای اینکه با مانع 
و رادع روبه رو نشود، مانع از شکل گیری سازمان ها و تشکل های 

کارگری قدرتمند است.
حسن صادقی )رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری( 
در تحلیل این نامه و چرایی ابالغ آن می گوید: »به نظر می رسد 
رییس جمهور برای امضای این نامه به خوبی »توجیه« نشده ؛ 
و این نامه توســط وزارت محترم بهداشــت تدوین و البه الی 
صدها نامه دیگر به کارتابل ریاســت جمهوری رفته و شــاید 
رییس جمهور نیز بدون توجه و کنکاش در محتوای حقوقی آن، 
دست به توشیح آن زده  است. ضمن آنکه ادبیات این نامه هم 
متعلق به رییس جمهور نیست و از وزارت بهداشت سرچشمه 

گرفته  است. 
او معتقد است اگر رییس جمهور دست به مطالعه مجدد نامه 
بزند و با زیر و بم های حقوقی آن آشنا شود، آن را پس خواهد 
گرفت؛ چراکــه رییس جمهور یک »حقوقدان« اســت و یک 
حقوقدان آن هم در مقام یک رییس جمهور هرگز چنین نامه ای 
را که مشحون از ایراد های حقوقی  است، امضا و ابالغ نمی کند. 
انتقاد صادقی تنها متوجه این نامه و محتوای آن نیست و تیغ 
تیز انتقاد او در مرحله اول، متوجه بند »و« یا همان بند »ز« و 
تالش دولت به پرچمداری وزارت بهداشت برای تصاحب اموال 
کارگران است. او می گوید: »باید بدانند نه این نامه اخیر و نه آن 
مصوبه مجلس، هیچ کدام قابلیت اجرایی ندارند. مجلس حق 
ندارد درباره اموال و منابع سازمان تامین اجتماعی تصمیم گیری 
کند. این اموال دولتی نیســت و به صاحبان مشــخص یعنی 
کارگران تعلــق دارد و هر زمان مجلس توانســت برای اموال 
خصوصی و غیردولتی تصمیم گیری و تعیین تکلیف کند، برای 

تامین اجتماعی و منابع آن هم می تواند.«
به نظر می رسد زنان و مردانی که دوم اسفند ماه سال گذشته 
مقابل شورای نگهبان جمع شــدند، هنوز هم نگرانند و این بار 
دست به دامان دیوان عدالت اداری شده اند. این بیمه پردازان 
معموال کم درآمــد، همه راه ها را می آزماینــد تا دفترچه های 
درمانی شان بی اعتبار نشــود و دارایی های بین نسلی شان آب 
نرود، اما در شــرایطی که همه راه ها »ظاهرا« به بن بست ختم 
شــده، آیا می توان امیدوار بود که دیوان »عدالت« وارد میدان 
شود و عدالت را به نفع کارگران به جریان بیندازد؟ آیا کارگران 
به آن حد از توانایی دست پیدا کرده اند تا بتوانند عدالت را به نفع 

خودشان به جریان بیندازند و ورق را برگردانند؟

مطالبه کارگران
»صیانت از تامین اجتماعی«، یک 
مطالبه مشــترک است؛ فعاالن 
کارگری رسمی و غیررسمی، بر 
لزوم مقابله با بند »ز« و بخشنامه 
اجرایی آن تاکید دارند و معتقدند 

نباید در این زمینه کوتاه آمد

دولت، دغدغه کارگران و بازنشســتگان را 
فراهم کرده است. اما این بند چه می گوید و 

چه اهدافی را دنبال می کند؟ 
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»تامین اجتماعی تحت حمایت دولت اســت«، »بنگاهداری باعث بحــران در تامین اجتماعی 
شده است«،  »صندوق های بازنشســتگی باید تجمیع شــوند«، »دولت می تواند ورشکستگی 

تامین اجتماعی را جبران کند«. 
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اینها چهــار بــاور عمومــی در مــورد تامین اجتماعی اســت و تصــور می شــود در صورت 
 اجــرا یا عــدم اجــرای آنهــا بحــران تامین اجتماعی رفــع می شــود. مطلب حاضر نشــان

 می دهد این باورها چرا اشتباه است و کشورهای دیگر چه تجربه ای در این مورد داشته اند. 
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تصور رایج در جامعه درباره سازمان 
تامین اجتماعی 

تحت حمایت 
دولت است

تامین اجتماعـی این اسـت کـه این 
سـازمان دولتـی اسـت و یـا تحـت 
حمایـت ویـژه دولـت قـرار دارد. اما 
یـک  تامین اجتماعـی  سـازمان 
سـازمان عمومـی غیردولتی اسـت 
که طبق اساسـنامه آن شـخصیت حقوقی و اسـتقالل مالی و 
اداری دارد و منحصـرا طبـق مقـرارت اساسـنامه خـود اداره 
می شـود. اداره تامین اجتماعـی بایـد بـه صـورت شـراکتی 
سـه جانبه از طرف دولت، کارگـران و کارفرمایان اداره شـود و 
دولت بـه جـز پرداخت سـهم خـود از حـق بیمـه، حمایتی از 
تامین اجتماعـی نمی کنـد. بـا ایـن حـال، سـال ها مدیریـت 
دولتمـردان بر سـازمان تامین اجتماعـی باعث شـده اغلب در 
سـپهر عمومی این سـازمان به عنوان نهادی دولتی شـناخته 
شـود. نگاهـی بـه بیـش از نیـم قـرن سـابقه سـازمان 
تامین اجتماعـی در ایـران نشـان می دهـد ایـن صنـدوق کـه 
وظیفـه حمایت از کارگـران بیمه پـرداز تحت پوشـش خود را 
دارد، همـواره از سـوی دولت هـا بـه عنـوان منبـع تامیـن 
نقدینگی، ضربه گیـری اقتصـادی و واگذاری مسـئولیت های 
مدنی دولت اسـتفاده شـده اسـت. دکتر محمد سـتاری فر، از 
مدیران سـابق تامین اجتماعـی در همین رابطـه می گوید: »از 
همـان سـال های پیـش از انقـالب دولت هـا هر وقـت خرجی 
داشتند که منابع اش را در اختیار نداشـتند از تامین اجتماعی 
برداشـته اند. بعد از انقالب هم این رویه ادامه پیـدا کرد. روزی 
یکـی از چهره های شـاخص کشـور نـزد نخسـت وزیـر وقت، 
مهندس میرحسـین موسـوی رفته و برای انجـام کاری تعهد 
گرفته بـود کـه از تامین اجتماعی پولی به حسـاب آنهـا واریز 
شـود. مـن آن زمـان در تامین اجتماعـی بـودم. بـه دفتـر 
مهندس موسـوی رفتـم و گفتم چرا سـرمایه کارگرانـی را که 
االن در خـط مقـدم جبهه هـا در حال دفاع از کشـور هسـتند 
به آنها دادیـد؟ در این شـرایط جنگی چطـور می خواهید این 
پول را پـس بگیریـد؟ موسـوی منقلب شـد و گفت: »اشـتباه 
کـردم.« او قسـمتی از زمین هـای در اختیار دولـت را در قبال 
آن پول بـه تامین اجتماعـی داد و توانسـتیم به نوعـی آن پول 
را پـس بگیریـم.« اسـتفاده دولت های مختلـف قبـل و بعد از 
انقـالب از منابـع تامین اجتماعـی تنها محـدود به اسـتفاده از 
نقدینگـی ایـن سـازمان نمی شـود. تجربـه اجبـار سـازمان 
تامین اجتماعی بـه تاسـیس مراکز درمانـی و بیمارسـتان در 
دورانـی کـه وزارت بهداشـت و درمـان بودجـه کافـی بـرای 
تاسـیس مراکز بهداشـتی نداشـت، نمونه دیگری از اسـتفاده 
دولت هـا از تامین اجتماعی اسـت. دکتر سـتاری فر که سـابقه 
حضـور در مدیریـت تامین اجتماعـی را دارد در همیـن بـاره 
می گویـد: »گفتنـد پـول نیسـت و بایـد تامین اجتماعـی 
بیمارسـتان بسـازد. بعـد بـا پـول تامین اجتماعـی جایـی 
بیمارسـتان سـاختند کـه بـه تناسـب تعـداد تخت هـای آن 
بیمارسـتان هـم بیمه شـده تامین اجتماعـی وجـود نداشـت. 
یعنـی سـرمایه سـازمان صـرف چیـزی شـد کـه بهـره وری 
متقابلـی بـرای بیمه شـدگانش نداشـت.« جالـب آنکـه چند 
سـال پـس از آنکـه تامین اجتماعـی ایـن مراکـز درمانـی را 
تاسـیس کـرد، تالش هایـی از طـرف وزارت بهداشـت بـرای 
تصاحـب ایـن مراکز تحـت عنـوان »تجمیـع مراکـز درمان« 
انجام گرفت کـه البته نـاکام ماند. تعهـدات سرسـام آوری که 

ظـرف مـدت چنـد سـال در دولـت دوم احمدی نـژاد بـه 
تامین اجتماعـی تحمیـل شـد، یکـی دیگـر از نمونه هـای 
اسـتفاده دولت هـا از تامین اجتماعـی اسـت. در ایـن مرحلـه 
بسـیاری از افـرادی کـه دولـت وظیفـه داشـت طبـق قانـون 
اساسـی از آنهـا حمایـت کنـد، تحـت پوشـش سـازمان 
تامین اجتماعـی قـرار گرفتند و این سـازمان درحالـی هر ماه 
هزینـه تعهـدات ایـن گروه هـا را پرداخـت می کند کـه دولت 
هرگز به بخشـی کـه وظایـف آن برعهـده خودش بـوده عمل 
نکـرده اسـت. بدهـی دولـت بـه سـازمان تامین اجتماعی در 
حال حاضـر به 150 هـزار میلیارد تومان رسـیده که نشـان از 
حجم بـزرگ عقب ماندگی های دولـت در عمل بـه تعهداتش 

دارد.

یکـی از تصوراتـی کـه دربـاره 
 آیابنگاهداری 
باعث بحران در 

تامین اجتماعی 
شده است؟

تامین اجتماعـی رایـج شـده نقـش 
منفـی بنگاهـداری در بحران هـای 
تامین اجتماعـی اسـت. برخـی از 
بنگاهـداری  سیاسـیون، 
تامین اجتماعـی را عامل مشـکالت 
اقتصادی آن می دانند و حتـی پا را فراتـر می گذارند و فعالیت 
اقتصادی مجموعه شسـتا را عامل مشـکالت اقتصادی کشور 
می خواننـد. نگاهـی بـه تجربیـات دیگـر کشـورها و وضعیت 
صندوق هـای بازنشسـتگی در آنهـا نشـان می دهـد نه تنهـا 
صندوق هـای بازنشسـتگی در کشـورهای مختلـف بـه دلیل 
خاصیـت بین نسلی شـان الزامـا بنگاهـداری می کننـد بلکـه 
حجـم بنگاهـداری آنهـا بسـیار بیـش از حجـم بنگاهـداری 

تامین اجتماعی نسبت به اقتصاد ایران است. 
برای پاسـخ به این سـوال کـه آیـا تامین اجتماعـی در صورت 
سـرمایه گذاری در بازارهـای دیگـر بـه وضعیـت امـروز دچار 
می شـد، بایـد نگاهی بـه وضعیت بخش هـای مختلف کشـور 
داشـته باشـیم. نگاهی کلی بـه وضعیـت اقتصاد کشـور در دو 
دهه اخیـر نشـان می دهد بخـش بزرگـی از آسـیب های وارد 
شـده بـه تامین اجتماعـی تابعـی از آسـیب های وارد شـده به 
اقتصاد کشور بوده اسـت. سیاسـت تعدیل اقتصادی و ضربات 
اساسـی به امنیت شـغلی در دهه های گذشـته میـزان زیادی 
از درآمدهـای سـازمان تامین اجتماعی از طریق حـق بیمه ها 
)بـه عنـوان شـاهرگ درآمدهـای تامین اجتماعـی( را از بین 
برده اسـت. برخی از اقتصاددانـان تعداد افرادی کـه در بخش 
غیرشـفاف اقتصاد ایران بـدون برخـورداری از بیمه مشـغول 

بـه کار هسـتند را بالغ بـر 7 میلیون نفـر تخمیـن می زنند. 
فـارغ از آن، افزایـش تنش هـا در روابـط  بین الملـل و سـپس 
آغـاز تحریم هـای هسـته ای همزمـان بـا وارد کـردن ضربات 
اساسـی بـه بخش هـای مختلـف اقتصـاد ایـران بر بهـره وری 
بنگاه هـای اقتصـادی تامین اجتماعـی نیز اثر منفی شـدیدی 
گذاشـت. در بخـش صنعـت، کاهـش امـکان واردات مـواد 
اولیـه و واسـطه ای همزمـان بـا افزایـش قیمـت مـواد اولیـه 
بـه افزایـش قیمـت تمام شـده محصـوالت و کاهـش ظرفیت 
تولیـد کارخانجـات منجر شـد. همزمـان بـا آن، عـدم امکان 
به روزرسـانی خطوط تولید و عدم دسترسی به اسـتانداردها و 
تکنولوژی تولیـد نیز به افزایـش قیمت تمام شـده محصوالت 

و کاهـش بهـره وری خطـوط تولید منجر شـد. 
برخـی از شـرکت های تولید کننـده گاهـی بـه دلیـل نقـص 

بنگاهداری و تجربه جهانی
نگاهی به تجربیات دیگر کشورها و 
وضعیت صندوق های بازنشستگی 
در آنهــا نشــان می دهــد نه تنها 
صندوق هــای بازنشســتگی در 
کشورهای مختلف به دلیل خاصیت 
بین نسلی شــان الزاما بنگاهداری 
می کنند بلکه حجــم بنگاهداری 
آنها بسیار بیش از حجم بنگاهداری 
تامین اجتماعی نســبت به اقتصاد 

ایران است.
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یـا فقـدان قطعـه ای کوچک بـه کلـی از جریـان تولیـد خارج 
شـدند. امـا ایـن آسـیب ها تنهـا بـه بخـش صنعـت کشـور 
محـدود نشـد. بخش هـای دیگـر اقتصـاد ایـران نیـز تحـت 
تاثیر همـان عوامـل بیرونی بشـدت آسـیب دیـد. محدودیت 
سـرمایه گذاری های خارجـی، تضعیـف پـول ملـی، تـورم 
فزاینـده و کاهش صـادرات نفـت و به تبـع آن کاهـش درآمد 
ارزی، بحران هـای بانکـی و آسـیب بـه گروه هـای مختلف در 
بـازار بـورس بـه خوبـی نشـان می دهـد اگـر تامین اجتماعی 
هـر فعالیـت اقتصـادی دیگـری بـه جـز بنگاهـداری بـرای 
حفـظ سـرمایه های خـود می کـرد نیـز تفاوتـی در نتیجـه 
حاصل نمی شـد و نمی تـوان بنگاهـداری را عامـل بحران های 

اقتصـادی تامین اجتماعـی دانسـت.  

یکـی از تصوراتـی که در سـال های 
صندوق های 

بازنشستگی باید 
تجمیع شوند

اخیر درباره صندوق بازنشسـتگی از 
جملـه تامین اجتماعـی بـه وجـود 
آمـده ایـن اسـت کـه صندوق های 
بازنشسـتگی بایـد تجمیـع شـوند. 
حتی بـا اصالحاتی که در سـال های 
آخر دولـت احمدی نـژاد در اساسـنامه تامین اجتماعی ایجاد 
شـد، هیات امنـای تامین اجتماعـی بـه عنـوان هیات امنـای 
صندوق هـای بازنشسـتگی دیگر نیز محسـوب شـدند. به نظر 
کاهـش  بـرای  تجمیعـی  سیاسـت های  ایـن  می رسـد 
هزینه هـای دولـت در صندوق های بازنشسـتگی ورشکسـته 
کشـور از طریـق همپوشـانی آن بـا منابـع تامین اجتماعـی و 
صندوق روسـتاییان و عشـایر انجـام می گیـرد، امـا نگاهی به 
وضعیـت صندوق های بازنشسـتگی در دیگر کشـورها نشـان 

از تعدد صندوق های بازنشستگی در این کشورها دارد. 
تعـداد صندوق هـای بازنشسـتگی دارای نظـام بازنشسـتگی 
مزایـای معین )DB( در بلژیـک ظرف 5 سـال از 172 صندوق 
در سـال 2010 بـه 196 صنـدوق در سـال 2015 رسـید و 
تعـداد ایـن صندوق هـا در ترکیـه 223 صنـدوق بوده اسـت. 
ایـاالت متحـده در سـال 2010 بیـش از 700 هـزار صندوق 
بازنشسـتگی داشـته و ایـن تعـداد در ایرلنـد در سـال 2015 
بیـش از 67 هـزار صنـدوق بـوده اسـت. بنابرایـن نه تنهـا 
در ایـران نسـبت بـه دیگـر کشـورها بـا تعـدد صندوق هـای 
بازنشسـتگی دارای نظـام بازنشسـتگی مزایای معیـن )مانند 
ایـران( روبـه رو نیسـتیم بلکه بـه نظر می رسـد بایـد رواج این 
تصور غلـط را نیـز در ادامـه همـان سیاسـت های تحمیلی بر 
تامین اجتماعی از طـرف دولت ها در ایران دانسـت. در جدول 
مقابل نگاهی به تعـداد صندوق های بازنشسـتگی دارای نظام 
بازنشسـتگی مزایای معیـن )DB( در برخی کشـورها تا سـال 

2015 انداخته ایـم.
 

یکـی از تصـورات اشـتباه دربـاره 
دولت می تواند 

ورشکستگی 
تامین اجتماعی را 

جبران کند

تامین اجتماعی، منابـع و مخارج آن 
و تـوان دولـت در عمـل بـه آن 
تعهـدات ایـن اسـت کـه گفتـه 
ناتوانـی  صـورت  در  می شـود 
بـه  عمـل  در  تامین اجتماعـی 
تعهداتـش دولـت می توانـد به ایـن تعهـدات عمل کنـد. این 
همـان نکتـه ای اسـت کـه بسـیاری از سیاسـیون و حتـی از 

دسـت اندرکاران تامین اجتماعی پیوسـته تکـرار می کنند، اما 
نگاهی بـه آمـار و ارقـام و تجربیات مشـابه نشـان می دهد در 
صـورت ورشکسـتگی تامین اجتماعی آنچنان کـه در صندوق 
بازنشسـتگی کشـوری اتفاق افتـاد، دولت قـادر بـه تحمل بار 

تعهدات تامین اجتماعی نیست. 
هرچنـد بـه لحـاظ عرفـی دولت هـا بـه عنـوان پایدارتریـن نهاد 
اجتماعـی، ضامـن حیـات صندوق هـای بیمه گراجتماعـی 
محسـوب می شـوند  امـا در عمـل، ایفـای ایـن نقـش بـه 
آسـانی ممکـن نیست.سـازمان تامین اجتماعـی هزینه هـای 
ماهیانـه اش را بالـغ بـر 6 هـزار میلیـارد تومـان اعـالم کـرده 
 اسـت. فرامـوش نکنیـم کـه دولـت سـال آینـده بایـد بیـش از
 14 هـزار میلیارد تومـان بـرای کمک بـه صندوق بازنشسـتگی 
تامین اجتماعـی نیروهای مسـلح و 26 هزار میلیـارد تومان برای 

صندوق بازنشسـتگی کشـوری پرداخـت کند. 
بـرای درک بزرگی رقم هزینه هـای تامین اجتماعی در یک سـال 
بایـد بدانیم مجمـوع رقـم پرداختـی یارانه هـا در طول سـال 96 
به 50 هـزار میلیـارد تومـان نمی رسـد و امـروز دولـت در تامین 
همین رقـم آنچنان دچار مشـکل اسـت کـه محمدباقـر نوبخت، 
رییس سـازمان برنامه و بودجـه از تالش های دقیقه نـودی برای 
پرداخـت یارانه هـا در پایـان هر مـاه خبر می دهـد و معـاون وزیر 
نفـت ادعـا می کنـد »پرداخـت یارانه ها عمـال طرح های توسـعه 
صنعت نفـت را زمین گیر کـرده اسـت«. از دیگر سـو، هـر روز به 
تعداد بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران صندوق تامین اجتماعی 
اضافه و از سـوی دیگر از تعـداد ورودی هـا و بیمه پـردازان جدید 
کم می شـود؛ روندی کـه یقینا هزینه هـای تامین اجتماعـی را در 
آینده بسـیار بیـش از این خواهـد کـرد، در حالی کـه درآمدهای 

دولـت افزایـش چندانی نخواهد داشـت. 
بنابرایـن می تـوان گفـت تسـاهل دربـاره سرنوشـت صنـدوق 
تامین اجتماعـی و واگـذاری حـل مشـکالت آن بـه آینده بـا این 
توجیـه کـه نهـاد دولـت می توانـد از پـس تعهـدات آن بربیایـد، 
تصـوری اشـتباه اسـت. در ادامـه، میـزان هزینـه دولـت در دو 

صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری و لشـکری آمـده اسـت:

جمعیت
8،8۰۰،۰۰۰
۱۱،3۵۰،۰۰۰
3۵،۱۵۰،۰۰۰
۱۰،6۱۰،۰۰۰
6،۵۷۰،۰۰۰
۱۷،۲۰۰،۰۰۰
۲،۰6۵،۰۰۰

46،۵4۰،۰۰۰
8،46۵،۰۰۰

6۵،648،۰۰۰
3۲6،۷۵۱،۰۰۰
۲۰8،۷۵۵،۰۰۰

عملکرد ۱3۹۵
۱۵684
۱86۱۵

تعداد صندوق ها
۱3
۱۹6

88۷6
۵۵

6۷84۰
3۲۰

۹
۱688
۱866

436۹۰
68۵۲۰3

3۱۷

مصوب ۱3۹6
۱۵۲۵83
۱8۵3۰

برآورد ۹۷
۱446۰
۲6۵4۲

جدول شماره ۱
سهم دو صندوق لشکری و کشوری از بودجه عمومی کشور )اعداد به میلیارد تومان(

 جدول شماره 2
سهم دو صندوق لشکری و کشوری از بودجه عمومی کشور )اعداد به میلیارد تومان(

نام کشور
اتریش
بلژیک
کانادا

جمهوری چک
ایرلند
هلند

اسلوونی
اسپانیا

سوییس
انگلستان

ایاالت متحده
برزیل

صندوق
صندوق لشکری
صندوق کشوری

سیاست تعدیل 
اقتصادی و 

ضربات اساسی به 
امنیت شغلی در 
دهه های گذشته 

میزان زیادی 
از درآمدهای 

سازمان 
تامین اجتماعی از 
طریق حق بیمه ها 
)به عنوان شاهرگ 

درآمدهای 
تامین اجتماعی( 

را از بین برده 
است
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ونده اصلی پر

و رفاه قلمر

 اگر بپذیریم بحران های اقتصادی سال های اخیر ایران 
بیش از هرشکل دیگر، در قالب تورم بوده است، آنگاه 
شکل مواجهه دولت در تعیین حداقل دستمزد و شیب 

افزایشی ساالنه آن اهمیت دوچندان می یابد. 
بر سر معیارهای حداقل دســتمزد همواره در ایران 
مناقشه ای در بین سیاستگذاران دولتی، نیروهای کار 

و تولید و کارفرمایان در جریان بوده است. 
در یک تقسیم بندی کلی و براساس قانون کار فعلی، 
دو معیار اصلی مورد اختالف در خصوص تعیین حداقل 

دستمزد وجود دارد. 
نخستین معیار افزایش حداقل دستمزد براساس درصد 
افزایش سالیانه تورم است. معیار دوم اما کمی جامع تر و 
اجتماعی تر است. این معیار، سبد معیشت خانوار است 
که بر مبنای میانگین نیازهــای یک خانوار چهارنفره 
تعیین شده است. در سالیان گذشته نیروهای کار بیش 
از هرچیز بر توجه به معیار دوم یعنی ســبد معیشت 
خانوار تاکید کرده اند؛ در حالی که کارفرمایان تاکید 
اصلی خود را بر محاســبه نرخ تورم سالیانه به عنوان 
معیار تغییرات حداقل دستمزد کارگران قرار داده اند. 

باید توجه داشت که حتی با معیار محاسبه نرخ تورم 

هم، در بســیاری از سالیان گذشــته و به خصوص در 
دولت های دهه ۸۰ شمســی، ضریب افزایش حداقل 
دستمزد بسیار کمتر از رشــد نرخ تورم بوده است. به 
رغم این مقدمات هنوز این مباحثه ادامه دارد و تعیین 
تکلیف قطعی نشده است، به طوری که هرسال با نزدیک 
شدن به نیمه دوم سال و بخصوص فصل زمستان این 
اختالف نظرها به اشکال مختلف بیرون می ریزد و در 

جامعه مدنی بروز می یابد. 
در پرونده »سیاست دستمزدی« ســعی کرده ایم با 
نگاهی به آمار و ارقام موجود و رسمی، نوری بتابانیم 
بر روندهای حاکم بر سیاستگذاری دستمزد نیروهای 
کار در ســالیان اخیر. همچنین نگاهــی کرده ایم به 
اقتصاد سیاسی حداقل دستمزد در ایران تحت عنوان 

دستمزدهای فقیرانه کارگران. 
در نهایت ســعی کرده ایم معیار ســومی برای تعین 
حداقل دســتمزد ارائه دهیم که برگرفته از تجارب 
جهانی است. این معیار ســوم همان موضوع درآمد 
پایه اســت که عالوه بر نیازهای اولیه، سایر مایحتاج 
و نیازهای نیروهای کار و خانواده های کارگران را نیز 

تحت پوشش قرار می دهد.
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امسال نیز مانند سال های گذشته، 

 دولت فعال تر برای 
تعیین دستمزدها 

تعیین میزان رشــد دستمزدها در 
یک فرایند چانه زنی بین کارفرمایان، 
کارگران و دولــت در جریان بود و 
هنوز پرونده  این موضوع باز اســت. 
گرچه طرفین با تصویب رشد 19.8 
درصدی نسبت به سال گذشته، در خصوص حداقل دستمزدها 
به توافق رسیده اند، اما در خصوص ســایر سطوح دستمزدی 

هنوز ابهامات زیادی وجود دارد. 
به نظر می رسد نفس طرح بحث »ســایر سطوح دستمزدی« 
موضوعی فریبنده از ســوی کارفرمایان باشد تا در عین اینکه 
نشان دهند کارفرمایان حداقل نیاز کارگران را می پذیرند اما 
سطوح باالتر را با رشد خیلی کمتری قبول کنند و در عین حال 
سهم کل پرداختی به نیروی کار را از این طریق کاهش دهند. 
این مساله ای اســت که هم دولت هم نیروی کار را به واسطه  

جنبه های عوامانــه و ابعاد غیرکارشناســی موضوع با چالش 
مواجه کرده  است. 

این روش باعث کاهش انتظارات نیروی کار در افزایش ســهم 
خود می شود و سایر ســطوح درآمدی را نیز به سطح حداقل 
دستمزد نزدیک می کند؛ گرچه امسال به واسطه  تالش طرف 
نیروی کار موضوع »ســبد کاال« مورد پذیــرش طرفین قرار 

گرفت. 
متاســفانه دولت به عنوان مهمترین عامــل تاثیرگذار در این 
مساله، نقش خود را از سطح یک عامل و طرف گفت وگو به سطح 
نوعی میانجی و ریش سفید تقلیل داده و تالشی نیز برای ایفای 

نقش موثرتر از خود نشان نمی دهد. 
این در حالی اســت که دولت از توان باالی ناشی از مطالعات 
کارشناســی و بهره مندی از رویکردی کالن در مقایسه با دو 
طرف دیگر این چانه زنی برخوردار است اما دچار نوعی موقعیت 
متناقض شده  است. دولت به نوعی مهمترین عامل تاثیرگذار 

ابهام باقی
گرچه طرفین با تصویب رشــد 
19.8 درصدی نســبت به سال 
گذشــته، در خصوص حداقل 
دستمزدها به توافق رسیده اند، 
اما در خصوص ســایر ســطوح 
دستمزدی هنوز ابهامات زیادی 

وجود دارد.

فرشید یزدانی

گروه نظرسنجی 
و افکارسنجی 

موسسه عالی پژوهش 
تامین اجتماعی

موضوع تعیین حداقل دستمزد سال 97، در آخرین روزهای سال گذشته از مهمترین موضوعات 
حوزه تامین اجتماعی، رفاه و سیاستگذاری کشور به شــمار می رفت. موضوع در حوزه »حداقل 
دستمزد« همان روزهای پایان سال با توافقی مبنی بر افزایش 19.8 درصدی نسبت به سال 95 به 
پایان رسید اما پرونده سایر سطوح دستمزدی همچنان باز است و کارفرمایان بر 5 درصد افزایش 
و کارگران بر 8 درصد افزایش تاکید دارند که از منظر کارشناسی با توجه به وضعیت عمومی کشور 
و حوزه اشتغال، هر دو پیشنهاد افزایشی ناکافی به شمار می رود. از سوی دیگر، از منظر تخصصی، 
ابهامات و خالء های این فرایند تعیین حداقل دستمزد همچنان پابرجاست و رفع آنها نیازمند مداخله 
جدی تر بازیگران اصلی این حوزه یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی 
است. این گزارش، بر همین موضوعات و ضرورت ایفای نقش جدی تر دولت و وزارت متبوع در این 

فرایند - بخصوص در سالی که عنوان »حمایت از تولید داخلی« را یافته - تمرکز دارد.

چرا دولت باید از افزایش حداقل دستمزد حمایت کند؟
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است اما کمترین مسئولیت را بر عهده می گیرد. با این رویکرد، 
دولت با چنین شیوه ایفای نقشی، به واسطه  قدرت البیگری، به 
سوی کارفرمایان گرایش می یابد و در عمل خواسته های آنان 

را محقق می کند.
مطابق آخرین جدول داده - ستانده کشور که توسط مرکز آمار 
ایران تهیه شده  است، در سال 1390 سهم پرداختی به نیروی 
کار از کل عوامل تولید حدود 21 درصد از کل هزینه ها را دربر 
می گرفته  است )البته با تفاوت هایی در مشاغل و فعالیت های 

مختلف(. 
در سال 1391 و 1392، نرخ های تورم باال در سایر عوامل تولید 
و عدم افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم، طبیعتا به کاهش 

این سهم انجامیده  است. 
صرفا در خصوص حداقل دستمزد با توجه به ارقام اعالم شده در 
خصوص تورم و رشد دستمزدها قدرت خرید حداقل بگیران تا 
آغاز سال 1396 فقط نزدیک به 13 درصد کاهش داشته  است. 

ارقام مربوطه به قرار ذیل بوده  است: )جدول یک(
همانطور که مشاهده می شود، سهم نیروی کار به نزدیک 18 
درصد در عوامل تولید کاهش یافته در حالی که نرخ رشد سایر 

سطوح دستمزدی، کمتر از ارقام مذکور بوده است. 
به این واسطه، با توجه به نرخ های در جریان بحث امسال برای 
سایر سطوح دســتمزدی که به نصف رشد حداقل دستمزدی 
نیز نمی رســد، ســهم نیروی کار از عوامل تولید به حدود 15 
درصد کاهش یافته  است؛ موضوعی که متاسفانه نادیده گرفته 

می شود. 
این وضعیت را با عطف توجه به سهم حداقل بگیر در بین سطوح 
دستمزدی می توان بهتر درک کرد: مطابق آخرین آمار اعالمی 
توسط سازمان تامین اجتماعی در سال 1395، فقط 6 درصد 
بیمه پردازان در سطح حداقل دستمزد بیمه پرداخت می کنند.
با توجه به اینکه متوســط دســتمزد اعالمی حدود 1.5 برابر 
حداقل دستمزد است، این سهم، در پرداختی ها به نیروی کار 

به حدود 4 می رسد. 

بنابراین، در واقع توافق کارفرمایان برای افزایش 19.8 درصد 
حداقل دستمزد فقط 6 درصد تعداد و 4 درصد کل پرداختی به 
نیروی کار را شامل می شود. مطابق همان آمار، نزدیک به 65 
درصد بیمه پردازان بین حداقل دستمزد و 1.25 برابر حداقل 

دستمزد، بیمه  پرداخت می کنند. 
به بیان دیگر، با توجه به ســمت و ســوی مذاکرات در جریان 
65 درصد نیروی کار، با رشد دستمزدی کمتر از نصف حداقل 
دستمزد خواهند داشت و این باز به معنای کاهش سهم نیروی 

کار در عوامل تولید است. 
این شیوه تعیین دســتمزد و نوع نگاه به نیروی کار، با اهداف 
ســالی که به نام »حمایت از کاالی داخلی« نامگذاری شــده 
همخوانی ندارد؛ چراکه حمایت از کاالی ایرانی در درجه اول، 
در گروی حمایت از نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و در کنار نیروی 

کار غیرماهر است. 
وقتی سطح دســتمزد نیروی کار ماهر و نیمه ماهر هر روز رو 
به کاهش اســت نمی توان انتظار بهبود در کاالهای داخلی را 
داشت. به نظر می رسد در این بین الزم است وزارت کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی، گرچه دیرهنگام، اما با اندکی کار کارشناسی 
وارد گفت وگو شــود؛ کاری که معطوف به ایفای وظیفه  اصلی 
آن یعنی حمایت از مناســبات کار و تولید در کشور است. به 
جای مقهور شدن در مقابل استدالل طرف کارفرما و حامیان 
بازار آزاد خودتنظیم گر، دولت باید نقشی فراتر و ملی بر عهده 
گیرد، نه آنکه صرفا نقشــی منفعالنه به عنوان یک میانجیگر 

صرف ایفا کند.

سال
9۰
91
92
93
94
95

نرخ تورم رسمی اعالمی
21.5
3۰.5
34.7
15.6
11.9

9

نرخ افزایش حداقل دستمزد )درصد(
9

17.9
25
25
17
14

جدول شماره ۱
مقایسه نرخ تورم اعالمی و درصد 

 افزایش حداقل دستمزد در 
5 سال گذشته
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تعییـن حداقل مـزد، اقدامـی بـرای کاهـش نابرابـری مزد و 
فقر نیروی کار در بسـیاری از کشورهاسـت. مطابـق با تعریف 
سـازمان بین المللـی کار )ILO(، »حداقـل مزد مبلغی اسـت 
کـه کارفرمـا بایـد در ازای کار انجـام  شـده طـی یـک مـدت 
معیـن بـه کارگـر پرداخـت کنـد. ایـن مقـدار نمی توانـد بـا 
توافـق جمعـی یـا قـرارداد فـردی کاهـش یابـد.« در واقـع، 
منظـور از حداقـل مـزد مبلغـی اسـت کـه بـدون توجـه بـه 
عرضـه و تقاضای بـازار و میزان بهـره وری نیـروی کار، عمدتا 
مبتنی بـر مالحظات معیشـتی نیـروی کار، تعیین می شـود 

)جعفـری، 1393(. 
حداقـل مـزد می توانـد مولفـه ای از سیاسـت غلبـه بـر فقر و 
کاهـش نابرابری، مثـال بین زنان و مردان، باشـد. شـایان ذکر 
اسـت کـه نظام هـای حداقل مـزد بایـد بـه  گونـه ای طراحی 
و تعریـف شـوند کـه مکمـل و ضمانـت سـایر سیاسـت های 

اجتماعی و اشـتغال باشـند.
در این بیـن، طی ادوار گذشـته تعییـن حداقل مـزد در طول 
زمـان از یـک ابـزار سیاسـتی بـرای اسـتفاده در تعـدادی از 
بخش هـای منتخب بـا دسـتمزد پایین بـه ابزاری با پوشـش 
گسـترده تر در سـطح کشـورها تکامـل یافتـه اسـت. ایـن 
تکامـل در مقاوله نامه هـای سـازمان بین المللـی کار بـه  
خوبـی مشـخص اسـت. مقاوله نامه شـماره 26 تحـت عنوان 
»مقاوله نامـه نظـام برقـراری حداقـل مـزد«1، کـه در سـال 
1928 تصویـب شـد، کشـورها را بـه تعییـن حداقـل مـزد 
در بخش هایـی کـه »ترتیباتـی بـرای تنظیم گـری موثـر 
دسـتمزدها به  وسـیله توافق جمعی یا سـایر روش هـا ندارند 
و سـطح دسـتمزد در آنهـا به  طـور غیرعـادی پایین اسـت«، 
تشـویق کـرد. سـپس، در سـال 1970 در مقاوله نامـه 131 

تحت عنـوان »مقاوله نامه تثبیـت حداقل مزد«2 کشـورهای 
عضـو را بـه پوشـش »تمـام گروه هـای حقوق بگیـری کـه 
شـرایط اسـتخدام آنها به گونه ای اسـت که پوشش شان الزم 
اسـت« ملزم کـرد. ایـن مقاوله نامـه با تمرکـز بر کشـورهای 
در حـال  توسـعه مـورد تصویـب قـرار گرفت. عـالوه  بـر این، 
مقاوله نامه هـا و توصیه نامه هـای متعـدد دیگـری هـم در این 
زمینـه در سـازمان بین المللـی بـه  تصویـب رسـیده کـه این 
امر ناشـی از اهمیـت تامین حداقـل زندگی برای نیـروی کار 
اسـت.3  امروزه، حداقل مزد در بیش از 90 درصد کشـورهای 

عضـو سـازمان بین المللـی کار وجـود دارد.
در شـرایطی کـه نابرابری دسـتمزد در بسـیاری از کشـورها، 
اعـم از توسـعه یافته و در حـال توسـعه، رو بـه  فزونـی اسـت، 
بسـیاری از کشـورها بـه مکانیسـم های جدیـد یـا قوی تـری 
برای تعییـن حداقل مـزد روی  آورده اند )سـازمان بین المللی 
کار، 2016(. بحـران اخیـر و رونـد طوالنی مـدت افزایـش 
نابرابری هـا سـبب شـده مباحـث مربوط بـه حداقل مـزد در 
جهان مجـددا قـوت گیـرد )سـازمان  همـکاری  اقتصـادی و 
توسـعه، 2015(. بـه  عنـوان  مثـال، بریتانیـا که حداقـل مزد 
قانونـی با پوشـش ملـی را در سـال 1999 معرفی کـرده بود، 
مـزد معیشـتی ملـی را در سـال 2016 در سـطح باالتـری 

تعییـن کرد. 
تعییـن حداقل مـزد باید بـه شـکل متوازنی صورت گیـرد. بر 
مبنـای توصیه نامه شـماره 135 سـازمان بین المللـی کار که 
در سـال 1970 تصویب شـد، توجه بـه 6 مولفه بـرای تعیین 
حداقـل دسـتمزد ضـروری اسـت. اول، نیازهـای کارگـران 
و خانـواده آنهـا؛ دوم، سـطح عمومـی مـزد در کشـور )نـگاه 
مقایسـه ای بین حداقل دستمزد و سایر سـطوح دستمزدی(؛ 

نرگس اکبرپور روشن

 گروه بیمه های 
اجتماعی و محاسبات 
موسسه عالی پژوهش 

تامین اجتماعی

هدف از تعیین حداقل مزد، حمایت از نیروی کار در مقابل دریافت مزد کم و ناشایست است. با این کار سهم منصفانه ای 
از کیک رشد اقتصادی عاید همه  شده و حمایت حداقلی برای تضمین معیشت نیروی کار تضمین می شود. اما بررسی 
های دقیق روند افزایش دستمزد نشان می دهد به رغم روند رو به رشد دستمزد اسمی، دستمزد واقعی و قدرت خرید 

کارگران طی دهه های اخیر کاهش یافته است. 
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سـوم، هزینـه زندگـی و تغییـرات آن )توجـه بـه شـاخص 
قیمت هـا(؛ چهـارم، مزایـای تامین اجتماعـی )بـرای حداقل 
 کـردن فرار بیمـه ای(؛ پنجـم، اسـتانداردهای نسـبی زندگی 
سـایر گروه هـای اجتماعـی )توجـه بـه کاهـش فقر نسـبی( 
و ششـم، عوامـل اقتصـادی و ضروریـات توسـعه اقتصـادی 
)یزدانـی، 1389(. همچنیـن، به  موجـب توصیه نامه شـماره 
30 مصـوب سـال 1928 و مقاوله نامـه شـماره 131 مصـوب 
سـال 1970، ایـن کار باید مبتنـی بـر مذاکرات سـه  جانبه و 
مشارکت سـازمان های کارفرمایی و کارگری باشـد. بنابراین، 
بـر اسـاس دسـتورالعمل سـازمان بین المللـی کار، تعییـن 
حداقل مزد باید مبتنی بر شـواهد آماری و در مشـورت کامل 

با شـرکای اجتماعـی انجام شـود. 
بررسـی تجارب کشـورها نشـان می دهـد نیازهـای کارگران 
ز شـاخص های تـورم و  و خانواده های شـان )اسـتفاده ا
هزینه هـای زندگـی( و همچنین ظرفیـت پرداخـت بنگاه ها 
مهمتریـن معیارهـا در تعییـن حداقـل مـزد اسـت. در واقع، 
ایـن دو معیـار ماموریت اصلـی حداقل مـزد شـامل تضمین 
اسـتاندارد زندگـی بـرای نیـروی کار و اثربخشـی را تامیـن 
می کننـد. در جـدول )1( معیارهـای مـورد اسـتفاده بـرای 
تعییـن و تعدیل حداقل مزد بـه همـراه دوره تعدیل در برخی 

از کشـورهای منتخـب ارائه شـده اسـت.
بـا توجه  بـه قوانین ذکر  شـده، هـر سـاله حداقل مـزد قانونی 
کشـور اعالم می شـود. بررسـی رونـد تغییـرات حداقـل مزد 
ماهانه طی یـک دهـه اخیر نشـان می دهـد، به رغـم افزایش 
پیوسـته و مسـتمر میزان اسـمی حداقل مزد طی دوره مورد 
بررسـی، حداقـل مـزد واقعـی بـا کاهش مواجه شـده اسـت 
)نمـودار 1(. این امر بـه معنای کاهـش قدرت خریـد حداقل 
مـزد طـی یـک دهـه اخیـر اسـت، بـه  عبـارت  دیگـر، ارزش 
حداقـل مـزد در مقابـل تـورم حفـظ نشـده اسـت. بـه  طـور 
مشـخص، حداقل مزد واقعـی از 859 هـزار و 155 تومان در 
سـال 1386 به 687 هزار و 59 تومان در سـال 1392 کاهش 
یافت. ایـن تنزل قـدرت خرید عمدتـا به دلیل سـطوح باالی 
تـورم در سـال های 1390 تـا 1392 بـوده اسـت. البته، پس 
 از آن، حداقـل مزد واقعـی در مسـیر افزایش قـرار گرفت و به 
848 هزار و 540 تومان در سـال 1396 رسـید )نمـودار 1(. 
تذکر: حداقـل مـزد ماهانـه واقعـی از تقسـیم حداقـل مزد 
ماهانـه اسـمی بـه شـاخص قیمت هـای سـال پایـه 1395 
که توسـط بانک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران گزارش 

می شـود، بـه دسـت آمـده اسـت.
همانگونه کـه در نمودار )2( نشـان داده شـده، کاهش قدرت 
خرید دسـتمزدها طـی ایـن دوره بـه ایـن دلیل ایجاد شـده 
که در برخی سـال ها )بـه  طور مشـخص، سـال های 1391 و 
1392، 1387 ،1390( نـرخ رشـد حداقـل مزد از نـرخ تورم 
کمتـر بـوده اسـت. بـا ایـن  حـال، از سـال 1393 نرخ رشـد 
حداقـل مـزد از نرخ تـورم بیشـتر بـوده و بـا ادامه ایـن روند، 
قـدرت خریـد حداقـل مـزد از سـال 1386 پیشـی خواهـد 

گرفت)نمـودار 2(.
بـرای ارزیابـی سـطح حداقـل مـزد نسـبت بـه وضعیـت 
اقتصـادی و اجتماعـی کشـورها معمـوال از شـاخص  نسـبت 
حداقل مزد به مـزد میانه یا متوسـط مزد کشـورها اسـتفاده 
می شـود. نظر به اینکه دسترسـی بـه اطالعات مـزد میانه در 
کشـور وجـود نداشـته، نسـبت حداقل مـزد به متوسـط مزد 

کشـور در این نوشـتار مورد بحث قـرار می گیرد. در راسـتای 
دسترسـی بـه سـطح دسـتمزد متوسـط کشـور می تـوان 
متوسـط هزینـه خانوارهـای بـا یک نفـر شـاغل کـه در آمار 
هزینـه و درآمـد خانوارهای مرکز آمـار ایران قابل دسترسـی 
اسـت را بـا تقریبـی نمایانگر متوسـط درآمـد نیـروی کار در 
نظـر گرفـت. بـا ایـن فـرض، متوسـط درآمـد نیـروی کار در 
سـال 1394 معادل 2 میلیون و 344 هزار و 425 تومان بوده 
اسـت. با در نظـر گرفتـن حداقـل مـزد ماهانـه در این سـال 
)712 هـزار و 425 تومـان(، نسـبت حداقل مزد به متوسـط 
مزد کشـور حـدود 30 درصد خواهـد بـود. داده دیگـری که 
می تواند تقریبی از متوسـط مزد کشـور باشـد سـرانه جبران 
خدمات شـاغالن کارگاه های صنعتی کشـور اسـت. بر اساس 
آخریـن اطالعـات منتشـر شـده از سـوی مرکـز آمـار ایران، 
سـرانه جبران خدمات شـاغالن در سـال 1394، 2 میلیون و 
207 هـزار و 502 تومان بوده اسـت. بـا اسـتفاده از این رقم، 
نسـبت حداقـل مزد بـه متوسـط مـزد کشـور در حـدود 32 

درصـد بـرآورد می شـود. 
بررسـی نسـبت حداقل مزد به متوسـط مـزد در کشـورهای 
توسـعه یافته اروپایی نشـان می دهد نسـبت یاد شـده عموما 

کشور

استرالیا

آمریکا

اندونزی

چین

ژاپن

فرانسه

فیلیپین

ونزوئال

ایران

نرخ تورم رسمی اعالمی
 استانداردهای عمومی زندگی کارگران

 عوامل اقتصادی از قبیل سطح بهره وری، تورم و اشتغال
 نیازهای کارگران کم درآمد

 هزینه زندگی
 تورم

 درآمد مورد نیاز برای حفظ استانداردهای زندگی در سطحی 
باالتر از خط فقر

 سطح عمومی دستمزدها
 بهره وری نیروی کار و سود کارفرمایان

 حداقل نیازهای معیشتی
 هزینه زندگی

 ظرفیت بنگاه ها
 دستمزد رایج بازار

 شرایط بازار کار، رشد اقتصادی و درآمد سرانه
 کارایی نیروی کار

 حداقل هزینه زندگی برای برآورده  کردن نیازهای اساسی 
کارگران و خانواده های شان

 میانگین سطح دستمزد کل جامعه
 بهره وری

 شرایط اشتغال در کشور
 تفاوت میان مناطق در زمینه توسعه اقتصادی

 مزایای تامین اجتماعی
 هزینه امرار معاش کارگران

 دستمزد کارگران در شرایط مشابه
 ظرفیت و توانایی صنعت برای پرداخت حداقل مزد

 نیاز کارگران و خانواده آنها
 متوسط دستمزد کارگران ساده

 تورم
 عوامل اقتصادی نظیر وضعیت اقتصادی، بهره وری و اشتغال

 تغییرات هزینه زندگی در مناطق مختلف
 نوسان قیمت ها

 بهره وری نیروی کار
 سطح توسعه منطقه

 شرایط کسب وکار
 هزینه زندگی خانوار

 مقیاس بنگاه
 عوامل اقتصادی نظیر وضعیت اقتصادی

 تورم
 متوسط هزینه زندگی خانوار کارگران

جدول شماره )۱(
 معیارهای مورد استفاده برای 
تعیین و تعدیل حداقل مزد و 

دوره زمانی تعدیل در کشورهای 
منتخب

نرخ افزایش حداقل دستمزد )درصد(
طول دوره تعدیل

ساالنه

نامنظم

حداقل یک بار در هر دو سال 
 به  صورت منطقه ای و به تفکیک بخش ها

ساالنه- به  صورت منطقه ای

ساالنه- به  صورت منطقه ای و به تفکیک بخش ها

ساالنه و در برخی موارد بیش از یک بار در سال

ساالنه- به  صورت منطقه ای

حداقل یک بار در سال- به  صورت منطقه ای

ساالنه
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می شـود )حـدود 0/7 تا 0/8 متوسـط مـزد(. در کشـورهایی 
ماننـد پـرو، برزیـل و کاسـتاریکا حداقـل مـزد در سـطحی 
تقریبا معـادل یا بیش از 50 درصد متوسـط دسـتمزد تعیین 
می شـود. در اینجـا، تذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه به 
دلیـل روش هـای متفـاوت محاسـبه متوسـط دسـتمزد در 
کشـورها و دشـواری دسـتیابی به مقادیر صحیح و واقعی این 
متغیرهـا بایـد در مقایسـه شـاخص یـاد شـده بین کشـورها 
و تفسـیر آن محتـاط بود. عـالوه  بـر ایـن،  برخی از کشـورها 
حداقل مـزد را به  صـورت منطقـه ای و یـا به تفکیـک صنایع 
و بخش هـای مختلـف تعییـن می کننـد، بنابرایـن سـطوح 
مختلفی از حداقل مـزد در آنها وجـود دارد. بـه همین دلیل، 
اطالعـات بیـن کشـوری باید بـا توجه  بـه اطالعـات تکمیلی 

هر کشـور تفسـیر و تحلیل شـوند.
عالوه  بـر آمـار پیش گفتـه، بـا اسـتفاده از داده های سـازمان 
بین المللـی کار می تـوان معـادل دالری حداقـل دسـتمزد را 
در کشـورهای مختلـف مـورد مقایسـه قـرار داد. بـر اسـاس 
اطالعـات پایـگاه  داده ILO دربـاره دسـتمزدها در جهـان9، 
نمـودار )3( رونـد تغییـرات معـادل دالری حداقـل مـزد در 
کشـور را طی یـک دهـه اخیر نشـان می دهـد. بدیهی اسـت 
با توجـه  به افزایـش قابل  توجـه نـرخ ارز طی سـال های اخیر 
انتظار می رود ایـن مقدار با روندی نزولی مواجه شـده باشـد. 
با مقایسـه این نمـودار با نمـودار )1( واضح اسـت کـه به رغم 
کاهـش قـدرت خریـد حداقـل دسـتمزد اسـمی کشـور در 
سـال های 1390 و 1391، معـادل دالری حداقـل مـزد در 

بیـن 40 تا 55 درصد اسـت. البته ایـن رقم در کشـورهای در 
حال  توسـعه در دامنـه وسـیع تری قـرار می گیرد، بر اسـاس 
آخریـن اطالعـات در دسـترس، در حالی کـه نسـبت حداقل 
مزد به متوسـط مـزد در کشـورهای مالـی، ویتنـام، مکزیک 
و هنـد نسـبتا کـم )بیـن 0/3 تـا 0/4( اسـت، نسـبت های به 
مراتب باالتـری در کشـورهای فیلیپیـن و اندونزی مشـاهده 

نمودار )۱(
مقایسه روند تغییرات حداقل حقوق ماهانه اسمی و واقعی طی دوره 1386-96

نمودار )2(
مقایسه روند نرخ رشد حداقل مزد اسمی با نرخ تورم طی دوره 1386-96

نمودار )3(
روند تغییرات معادل دالری حداقل مزد ماهانه در ایران طی 2007-16
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این سـال ها بـا افزایـش مواجه بـوده، اما بـا جهـش ارزی 73 
درصـدی و نـرخ تـورم 34/8 درصـد در سـال 1392 معـادل 
دالری حداقـل مزد به  شـدت کاهش یافـت. به  نظر می رسـد 
بـا افزایش قابـل  مالحظـه نـرخ ارز در ماه  هـای اخیـر مجددا 
معـادل دالری حداقل مزد بـا کاهش مواجه شـود)نمودار 3(.

تذکر: اطالعـات حداقـل مـزد ایـران در پایـگاه  داده ILO تا 
سـال 2011 موجود بوده و نگارنده بر اسـاس میـزان حداقل 
مـزد ماهانـه و نـرخ ارز رسـمی معـادل دالری حداقـل مـزد 
ماهانـه کشـور را برای سـال های بعـد از آن محاسـبه و اضافه 
کرده اسـت. خاطرنشـان می شـود در صورت اسـتفاده از نرخ 
ارز غیررسـمی، مقادیر نشـان داده  شـده کمتر می شـوند، اما 
اسـتفاده از نرخ ارز رسـمی بیشـتر با داده های ILO متناسب 

بوده اسـت.
مقایسـه معادل دالری حداقل مـزد ماهانه در سـال 2016 با 
برخی کشـورهای منتخب در نمـودار )4( نمایش داده شـده 
است. همچنین انتخاب کشـورها بر اسـاس موجودی داده ها 
در سـال 2016 بوده اسـت. همانگونه که مشـاهده می شـود، 
کشـور لوکزامبـورگ بـا حداقـل مـزد 2 هـزار و 127 دالر 
بیشـترین حداقل مزد را در بین کشـورها به خـود اختصاص 
داده اسـت. پس  از آن ایرلند، هلنـد و بلژیک بـا مقادیر تقریبا 
مشـابه حداقل مـزد ماهانـه در حدود یـک  هـزار و 700 دالر 
در رتبه هـای دوم تـا چهارم قـرار دارنـد. همچنین، فرانسـه، 
بریتانیـا، آلمـان، ژاپـن و ایاالت متحـده دیگـر کشـورهای با 
حداقل مـزد باالتر از یـک  هزار دالر در ماه هسـتند. متوسـط 

حداقـل مـزد ماهانـه در 32 کشـور مـورد بررسـی در حدود 
794/77 دالر بـوده اسـت. همانطـور کـه مشـاهده می شـود 
ایران بـا حداقـل مـزد ماهانـه ای یعنـی حـدود 259 دالر در 
رتبـه 29 و در زمره کشـورهای پایین تـر از حد متوسـط قرار 

دارد )نمـودار 4 (.
تذکـر 1: کشـورها بـه ترتیـب بیشـترین حداقـل مـزد بـه 

کمتریـن حداقـل مـزد نمایـش داده شـده اند.
تذکر 2: در پایـگاه  داده ILO، ارقام حداقل مـزد ماهانه برای 
ژاپـن و هنگ کنـگ بـه  صـورت سـاعتی بـوده که بـا فرض 8 
سـاعت کار در روز و 20 روز کاری در مـاه در اینجـا گـزارش 

شـده اند. 
بـه  منظـور بررسـی بیشـتر، بـا توجه  بـه اینکـه آخریـن رقم 
گزارش  شـده پایگاه  داده ILO درباره دسـتمزدها بـرای ایران 
بـه سـال 2011 )قبـل از شـوک ارزی( بازمی گـردد، مقادیر 
حداقل مـزد ماهانه کشـورها در این سـال هم مورد مقایسـه 
قـرار گرفت. بـرای این سـال، داده هـای مربوط به 96 کشـور 
بـا متوسـط حداقـل مـزد ماهانـه 426/28 دالر موجـود بود. 
ایـران بـا حداقـل مـزد ماهانـه 311 دالر در رتبـه 35 و در 
کمتر از سـطح متوسـط قـرار دارد.10 با توجـه  به ایـن، به  نظر 
می رسـد معادل دالری حداقل مزد ماهانه در کشـور نسـبت 

به متوسـط کشـورهای مـورد بررسـی کمتر اسـت. 
بـا ایـن  حـال، میـزان مطلـق حداقـل مـزد به تنهایـی 
مـالک مناسـبی بـرای مقایسـه نیسـت. در واقـع، آنچـه که 
اهمیـت دارد، میـزان قـدرت خریـد حداقـل مـزد ماهانه در 

مسئله این است
میزان مطلق حداقل مزد به تنهایی 
مالک مناســبی برای مقایســه 
نیست. در واقع، آنچه که اهمیت 
دارد، میزان قدرت خرید حداقل 

مزد ماهانه در کشورهاست
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کشورهاسـت؛ اینکه بـا حداقل مـزد ماهانه در هر کشـور چه 
سـبدی می توان خریداری کرد. بـرای این منظـور می توان از 
حداقل مـزد ماهانه تعدیل شـده با نـرخ برابری قـدرت خرید 
)PPP(11 اسـتفاده کـرد. از آنجایـی  که داده هـای حداقل مزد 
 ILO ماهانه کشـورها به واحد پـول داخلی هم در پایـگاه  داده
موجود اسـت، می تـوان بـا اسـتفاده از عامل تبدیـل PPP که 
توسـط بانـک جهانـی گـزارش می شـود، بـه مقادیـر حداقل 
مـزد ماهانـه کشـورها بر اسـاس شـاخص PPP دسـت یافت. 
عامـل تبدیـل PPP تعـداد واحدهایـی از پـول یک کشـور را 
نشـان می دهـد کـه بـرای خریـد مقادیـر مشـابهی از کاالها 
و خدماتـی کـه بـا دالر آمریـکا در ایاالت متحـده می تـوان 
خریداری کـرد در بازار داخلی الزم اسـت.12 مقـدار این عامل 
بـرای ایـران در مقایسـه بـا کشـورهای دیگـر قابـل  مالحظه 
اسـت. 13 این مقدار بـا رشـد زیـادی از 1780/666 در سـال 
2004 به 8212/146 در سـال 2016 رسـیده است. کاهش 
ارزش ریال در مقابل دالر طی سـال های اخیـر یکی از دالیل 

افزایـش سـریع این عامـل بوده اسـت. 
در نمودار )5( حداقل مـزد ماهانه برخی کشـورهای منتخب 
در سـال 2016 بـر اسـاس برابـری قـدرت خریـد مقایسـه 
شـده اند. همانگونـه کـه قبـال ذکـر شـد، اسـاس انتخـاب 
کشـورها، موجود بودن اطالعات در سـال 2016 بوده اسـت. 
مطابق با نمـودار یاد شـده، لوکزامبورگ همچنان بیشـترین 
حداقـل مـزد را در بیـن کشـورهای منتخـب ارائـه می دهد، 
امـا رتبه بنـدی بسـیاری از کشـورها نسـبت بـه نمـودار )4( 
تغییـر یافته اسـت. به  طور مشـخص، بلژیـک، ایرلنـد، هلند، 
آلمان، فرانسـه، بریتانیا، اسـلوونی، ژاپن و ترکیـه مقام دوم تا 
دهم را بـه خود اختصـاص می دهنـد و ایاالت متحـده، مالت، 
اسـپانیا، یونان، پرتغال و لهسـتان پس  از آنهـا در رده یازدهم 
تـا شـانزدهم جـای می گیرنـد. ایران بـا حداقـل مـزد ماهانه 
988/98 دالر بر اسـاس برابری قدرت خریـد در رده هفدهم 
قرار دارد. بدیهی اسـت با در نظـر گرفتن حداقل مـزد ماهانه 
بـر اسـاس برابـری قـدرت خرید کـه شـاخص مناسـب تری 
برای مقایسـه سـطح حداقـل مـزد در کشورهاسـت، جایگاه 
ایـران در بین کشـورها بهبـود یافته اسـت. با این وجـود، این 
مقدار هنوز هم از متوسـط حداقـل مزد ماهانه در 36 کشـور 

)حـدود 1016/41( کمتر اسـت. 
با حـذف چهار کشـور آذربایجـان، روسـیه، مالـی و مولداوی 
از نمـودار )5( می تـوان مقایسـه دقیق تـری را با نمـودار )4( 
انجـام داد. در ایـن صـورت، متوسـط حداقـل مـزد ماهانه بر 
اسـاس برابری قدرت خرید بین 32 کشـور حدود 1114/27 
خواهد بـود و بـا توجـه  بـه اینکـه تمامـی کشـورهای حذف 

 شـده حداقل مـزد ماهانـه ای کمتـر از ایـران ارائـه می دهند، 
ایـران همچنـان در جایـگاه هفدهـم باقـی می ماند. ایـن امر 
نشـان می دهـد گرچـه مقـدار دالری حداقـل مـزد ماهانـه 
کشـور در بیـن 32 کشـور از 28 کشـور کمتـر اسـت، امـا 
قـدرت خریـد آن تنهـا از 16 کشـور مـورد بررسـی کمتـر 
اسـت. بـا این  حـال، ایـن مقـدار هـم از متوسـط کشـورهای 
مـورد بررسـی کمتـر اسـت. همچنیـن، بررسـی و مقایسـه 
مقادیـر حداقل مزد ماهانه کشـورها بر اسـاس PPP در سـال 
2013 نشـان می دهد کـه ایران از بین 97 کشـور با متوسـط 
643/79 دالر حداقـل مـزد در مقـام 32 قـرار می گیـرد. 
 خاطر نشـان می شـود کـه ایـن مقـدار از متوسـط کشـورها 
)585/41 دالر( بیشـتر بـوده اسـت. اگـر ایـن آمـار بـه 
سـال های بعد نیـز تعمیـم داده شـود، با فـرض اینکـه توالی 
کشـورها در سـال های بعـد هـم ماننـد سـال 2013 باشـد، 
حداقـل مـزد ماهانـه ایـران بـر اسـاس PPP از متوسـط 97 

کشـور جهـان بیشـتر اسـت.
به  طورکلی، نتیجـه حاصـل از ارزیابی حداقل مزد در کشـور 

را می تـوان در چنـد نکته زیر خالصـه کرد:
گرچـه دسـتمزد ماهانـه اسـمی در طـول یـک دهـه اخیـر 
همواره روند رو به  رشـدی داشـته، امـا حداقل حقـوق واقعی 
)حداقـل مزد تقسـیم بر شـاخص قیمت ها( با کاهـش مواجه 
شـده اسـت. این امر به معنـای کاهـش قدرت خریـد حداقل 

مزد در طـول دوره مورد بررسـی اسـت.
بر اسـاس داده های موجـود، نسـبت حداقل مزد به متوسـط 
مـزد کشـور در حـدود 30 تـا 32 درصـد بـرآورد شـده، در 
حالی که نسـبت یاد شـده در کشورهای توسـعه یافته اروپایی 

عموما بیـن 40 تـا 55 درصد اسـت.
در یـک دهـه اخیـر معـادل دالری حداقـل مـزد به  شـدت 
کاهـش یافتـه که تـا حـدود زیـادی مرتبط بـا جهـش ارزی 
73 درصدی و نـرخ تورم 34/8 درصد در سـال 1392 اسـت.
در مقایسـه معـادل دالری حداقل مـزد ماهانه در 32 کشـور 
در سـال 2016، ایران با حداقل مزد ماهانه  حـدود 259 دالر 
در رتبـه 29 و در زمـره کشـورهای پایین تـر از حد متوسـط 

)در حـدود 794/77 دالر( قرار دارد.
مقایسـه حداقـل مـزد ماهانـه 32 کشـور بـر اسـاس قـدرت 
برابری خرید )PPP( در سـال 2016 نشـان می دهـد ایران با 
حداقـل مـزد ماهانـه 988/98 دالر بر اسـاس برابـری قدرت 
خریـد در رده هفدهـم قـرار دارد. ایـن مقـدار هنـوز هـم از 
متوسـط حداقل مزد ماهانه در 32 کشـور )1114/27( کمتر 
است. خاطرنشـان می شـود این شـاخص مالک مناسب تری 

برای مقایسـه بین کشـوری اسـت.

شکاف دستمزد :
نســبت حداقل مزد به متوســط 
مزد کشــور در حــدود 30 تا 32 
درصد برآورد شــده، در حالی که 
نســبت یاد شــده در کشورهای 
توســعه یافته اروپایی عموما بین 

40 تا 55 درصد است

شماره  38 خرداد ماه 1397 مجله  تحلیلی قلمرورفاه 16

ونده اصلی پر قلمرو رفاه

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی 
کـتـاب، مـقالـه، ژورنـال، مجـلـه



نمودار )4(
پی نوشت: مقایسه معادل دالری حداقل مزد ماهانه در کشورهای منتخب در سال 2016

1. Minimum Wage Fixing 
Machinery Convention -

2 . Minimum Wage Fixing 
Convention

3. توصیه نامه های شماره 30 
)1928(، 89 )1951( و 135 

)1970( و مقاوله نامه های 
شماره 99 )1951( و 117 

)1962( از این جمله هستند.
4. Belman and Wolfson,

5.Doucouliagos and 
Stanley

6. Leonard
7. Neumark and Wascher

8. Nataraj
9.ILO Global Wage 

Database
10. بر اساس اطالعات سال 

2011، استرالیا بیشترین 
حداقل مزد ماهانه را ارائه 

می دهد و لوکزامبورگ در مقام 
دوم قرار دارد.

 Purchasing Power .11
Parity

12. منطق برابری قدرت خرید 
را با این مثال ساده می توان 

دریافت. یک سبدی از کاالها و 
خدمات را در نظر بگیرید )مثال 

یک کیلو شکر، گندم و مانند 
آن(. مقدار پولی که برای خرید 
تمام اقالم این سبد الزم است را 
پیدا کنید. فرض کنید در ایران 

برای خرید همچون سبدی 
از کاالها و خدمات، 100 هزار 
ریال پول نیاز است. حال باید 
دید که در ایاالت متحده برای 
خرید این سبد از بازار داخلی 

چه مقداری باید هزینه کرد. اگر 
برای خرید این سبد از کاالها و 
خدمات در ایاالت متحده هزار 

دالر الزم باشد، آنگاه 100 هزار 
ریال برابر  هزار دالر آمریکا 
است. بنابراین، نرخ برابری 

قدرت خرید برابر با 100 ریال 
در ازای هر دالر آمریکا می شود. 
در محاسبات بانک جهانی تولید 

ناخالص داخلی به  عنوان سبد 
در نظر گرفته می شود.

13. مقایسه مقادیر این عامل 
برای کشورها نشان می دهد 
کشور کویت با مقدار 0/11 

کمترین مقدار را به خود 
اختصاص داده است.

نمودار )5(
مقایسه حداقل مزد ماهانه در کشورهای منتخب بر اساس برابری قدرت خرید )PPP( در سال 2016
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مالحظاتی مقدماتی درباره  حداقل دستمزد

در میان موضوعات اقتصادی احتماال کمتر موضوعی از حیث مناقشه خیزی و اختالف انگیزی به پای حداقل دستمزد می رسد. 
نه  فقط از حیث عملی که از حیث نظری نیز تا جایی که به وجه عملی مناقشه بر سر حداقل دستمزد مربوط می شود تکلیف 
روشن است: همواره فروشنده  نیروی کار، همچون هر فروشنده  دیگری، می کوشد نیروی کارش را به قیمت باالتری بفروشد 
و از آن طرف، خریدار نیروی کار، همچون هر خریدار دیگری، تقال می کند آن را به قیمت هرچه ارزانتری تصاحب کند. ستیز 
واقعی طرف های ذی نفع در بازار کار بر سر نرخ دستمزد تا زمانی که یکی از طرفین فروشنده  نیروی کار است و طرف دیگر 

خریدار آن، ادامه خواهد داشت و به هیچ طریقی نمی توان آن را یک بار برای همیشه رفع و رجوع کرد. 
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در ســاحت نظری نیز اوضاع و احوال کم وبیش از همین قرار 
است: میان پارادایم های اقتصادی از حیث اینکه وجود چیزی 
چون حداقل دستمزد را اساســا ضروری ارزیابی می کنند یا 
آن را برای نظــام اقتصادی در کل و برای فضای کســب وکار 
به طور مشــخص بی ثمر یا حتی مخل می داننــد، اختالفات 
آشتی ناپذیری وجود دارد. عالوه بر این، بر سر حداقل دستمزد 
باال یا پایین هم دعوای نظری پرحاشیه ای در جریان است. این 
امر، دست کم تا حدی، ریشــه در این حقیقت دارد که تعارض 
منافع طرف های یک رابطه  اقتصادی در »لحظه  دستمزد« به 

مستقیم ترین و بی واسطه ترین سطح خود می رسد. 
قانون حداقل دستمزد قرار اســت این تعارض را به نفع طرف 
ضعیف تر این رابطه که نیروی کار باشــد تعدیل کند. به این 
اعتبار، قانون حداقل دستمزد اساســا قسمی سیاستگذاری 
حمایتی اســت. اما این قانون مشخصا بناســت از چه کسانی 
حمایت کند؟ به بیان ســاده تر، این قانون دقیقا چه گروهی را 
هدف گرفته است؟ چنانکه می دانیم نیروی کار آموزش دیده 
و تحصیلکرده ای که ماهر و مجرب است و تقاضای فزاینده ای 
نیز برای کارش وجود دارد، دستمزد باالیی می گیرد یا دست کم 
اینکه دستش در چانه زنی برای مزد باال یا افزایش دستمزد باز 
اســت. اما نیروی کار غیرماهر تازه کاری که تجربه  چندانی در 
بازار کار ندارد چطور؟ قیمــت چنین نیرویی که منطقا ناگزیر 
است فرودست ترین و بی ارج ترین کارها را انجام دهد، به ویژه 
در شرایطی که جامعه گرفتار رکود مزمن یا بیکاری فزاینده یا 
در بدترین حالت، هر دوی اینها باشد، بسیار ارزان است، اغلب 
اوقات ارزانتر از حدی که قادر باشــد به اتکای آن حداقل های 
معاش  روزمره اش را تامین کند. قانون حداقل دستمزد در مقام 
یک سیاستگذاری حمایتی قرار است از همین کارگر تازه کار 
غیرماهر که در بازار کار موقعیت شکننده ای دارد، پشتیبانی و 
حمایت کند. مفروض بنیادین این قانون آن است که دستمزد 
هر کارگر، فارغ از اینکه چه کاری انجام می دهد و کارش چقدر 
ارزش تولید می کند یــا بهره وری کارش چقدر اســت و نوع 
قراردادش چیست، حداقل می بایســت به اندازه ای باشد که 
بتواند از طریق آن از پس تامین هزینه های زندگی برآید. به بیان 
دیگر، هر کس که کار می کند باید قادر باشد به واسطه  مزدی 
که از قَِبل کارکردنش دریافت می کند از استانداردهای حداقلی 
یک زندگی آبرومندانه بهره مند باشــد. حداقل دستمزد اما، 
عالوه بر این، به مثابه  یک »پایه  مزد« نیز عمل می کند. طبیعی 
است که هر چقدر این پایه باالتر باشد دیگر مزدها نیز – یعنی 
مزدهای غیرحداقلی – باالتر خواهند بود. به بیان روشن تر، نرخ 
حداقل دستمزد فقط حداقل بگیرها را متاثر نمی کند بلکه بر 
کلیه  سطوح دســتمزدی نیروهای کار اثر می گذارد و افزایش 

آن به دیگر دستمزدها نیز تسری می یابد.1 تا جایی که به کشور 
ما مربوط می شود، »شورای عالی کار« حین تعیین نرخ ساالنه  
حداقل دســتمزد عمال »پایه  مزد« هر سال را تعیین می کند 
که دیگر سطوح دستمزدی نیز یا متناســب با درصد افزایش 
ساالنه  حداقل دســتمزد و یا کمتر از آن افزایش می یابند. به 
عنوان نمونه، در ســال 95 حداقل دســتمزد و دیگر سطوح 
دستمزدی جملگی 14 درصد افزایش یافتند. در سال 96 اما 
به حداقل دستمزد 14/5 درصد و به دیگر سطوح دستمزدی 
12 درصد اضافه شد. چنانکه از شواهد و قرائن پیداست در سال 
97 اختالف نسبتا چشمگیری میان افزایش حداقل دستمزد و 
افزایش دیگر سطوح دستمزدی در کار خواهد بود. در حالی که 
شورای عالی کار بر افزایش 19/8 درصدی حداقل دستمزد به 
توافق رسیده، مذاکره بر سر افزایش دیگر سطوح دستمزدی 
همچنان ادامه داد. نهادهای کارفرمایی افزایش 8/5 درصدی – 
متناسب با نرخ تورم – را پیشنهاد داده اند، دولت به افزایش 12 
درصدی نظر دارد و تشکل های کارگری از افزایش 14 درصدی 
دفاع می کنند. به نظر می رســد در نهایت بر  پیشنهاد دولت 

اجماع حاصل شود. 

تا جایی کــه به قانــون کار مربوط 
شورای عالی کار 

و حداقل دستمزد: 
خ تورم و سبد  نر

معیشتی

می شــود، مــاده  41 آن تکلیــف 
سازوکار تعیین حداقل مزد را بدون 

هیچ ابهامی روشن کرده است: 
»شــورای عالی کار هر  ساله موظف 
اســت میزان حداقل مزد کارگران 
را برای نقاط مختلف کشــور و یا صنایع مختلــف با توجه به 
معیارهای ذیل تعیین نماید: 1( حداقل مزد کارگران با توجه به 
درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی اعالم 
می شود. 2( حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی 
کارگران و ویژگی های کار محول  شده را مورد توجه قرار دهد 
باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط 

آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود تامین نماید.« 
چنانکه پیداست حداقل دستمزد به واسطه  تناسب اش با نرخ 
تورم با حفظ »قدرت خرید« و به واســطه  تناسب اش با سبد 
خانوار با تامین »حداقل معاش« پیوند دارد. به تعبیر روشن تر، 
حداقل دســتمزد می بایســت هم قدرت خرید نیروی کار را 
همساز با نرخ ســاالنه  تورم حفظ نماید و هم شرایط حداقلی 
معاش خانوار را هماهنگ با قیمت کاالهای اساســی یا همان 
سبد معیشتی تامین کند. بنابراین تا جایی که پای قانون کار 
در میان است تعیین حداقل دســتمزد فرمول مشخصی دارد 
که شرایط حادث و تاریخی، از وضعیت عرضه و تقاضای نیروی 

حسام سالمت

دانشجوی 
دکترای جامعه شناسی 
اقتصادی دانشگاه تهران

گروه نظرسنجی و 
افکارسنجی موسسه عالی 

پژوهش تامین اجتماعی
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کار و نرخ بیکاری تا رکود یــا رونق اقتصادی و قدرت چانه زنی 
جمعی، منطقا نمی باید اثر مستقیمی بر آن بگذارد. کسب وکار 
گرفتار رکود باشد یا نباشــد، نیروهای کار صاحب اتحادیه ها 
و سندیکاهای کارگری باشــند یا نباشند، عرضه  نیروی کار بر 
تقاضای آن پیشی گرفته باشــد یا نه، هیچ یک از این شرایط 
قانونا نمی بایســت معیارهای دوگانه  تعیین حداقل دستمزد 
را ملغی کند یا به حال تعلیق درآورد. فرمول حداقل دستمزد 
صریح است: نرخ تورم و سبد معیشتی را در هر صورت می باید 
لحاظ کرد. با این همه، می دانیم که تعیین حداقل دستمزد در 
عمل نه یک فرمول دو متغیره که فرمولی چندمتغیره اســت. 
بسته به برهه های گوناگون تاریخی، متغیرهایی چون مصالح 
سیاسی، شرایط کلی حاکم بر نظام اقتصادی یا قدرت چانه زنی 
طرف های ذی نفع در اینکه حداقل دستمزد چه سرنوشتی پیدا 
کند مستقیما اثرگذار بوده اند. در ادامه بررسی خواهیم کرد که 
هر یک از معیارهای دوگانه  تعیین حداقل دستمزد به راستی تا 

چه حد لحاظ شده اند.
اینکه نرخ حداقل دستمزد ساالنه متناسب با نرخ تورم افزایش 
یابد یا نه، همــواره تابع موقعیت کلی تر فضای کســب وکار و 
شــرایط عام تر نظام اقتصادی در ایران بوده اســت. به عنوان 
نمونه، در سال های جنگ، غیر از سال 64، نرخ افزایش حداقل 
دســتمزد کمتر از نرخ رشــد تورم بود تا جایی که در فاصله  
سال های 60 تا 63 حداقل دستمزد با وجود تورم باال عمال ثابت 
ماند و کوچکترین تغییری نکرد. اما در دوران پس از جنگ، در 
برهه  دولت های سازندگی و اصالحات، حداقل دستمزد عموما، 
غیر از چند استثنای انگشت شمار، باالتر از نرخ تورم بوده است. 
در اوایل دهه  90 این روند به واسطه  رکود تورمی اقتصاد ایران 
از یک طرف و تضعیف سیاســی قدرت چانه زنی تشکل های 
کارگری از طرف دیگر، برای ســه ســال دچار وقفه شد و نرخ 
تورم از درصد افزایش حداقل دســتمزد پیشی گرفت. همین 
امر، قدرت خرید نیروهای کار را به شــدت کاهش داد که به 

فقیرانه سازی دستمزدها انجامید )جدول یک( .
به واسطه  سیاســت های ضدتورمی دولت اعتدال، از سال 92 
به بعد بار دیگر حداقل دســتمزد از نرخ تورم پیشی گرفت. به 
این اعتبار، ظاهرا قدرت خریــد کارگران در این برهه تا حدی 
تقویت شده است. این نتیجه گیری اما شــتابزده است. برای 
تعیین حداقل دستمزد، چنانکه از نص صریح خود قانون کار نیز 
پیداست، عالوه بر نرخ تورم می باید به حداقل معاش هم نظر 

داشت. با این حال، سال هاست که معیار تناسب حداقل دستمزد 
با سبد معیشــتی خانوار نادیده گرفته می شود. اساسا در کل 
سال های پس از انقالب میان حداقل دستمزد و سبد معیشتی 
فاصله  فزاینده ای در کار بوده است و این یعنی حداقل بگیرها از 
تامین کمینه های یک معاش آبرومندانه همواره ناتوان بوده اند. 
به تعبیر صریح تر، سال هاســت که نرخ حداقــل مزد در ایران 
نمی تواند نیروی کار حداقل بگیر را از زندگی فقیرانه نجات دهد. 
در این حالت، کار فقرزدا نیست، حال آنکه کمترین انتظاری که 
از کار کردن و شغل  داشــتن می رود آن است که به فرد امکان 
دهد خود را از تله  فقر بیرون بکشد. در اینجا الزم نیست خودمان 
را درگیر انواع و اقسام تعاریفی کنیم که از فقر وجود دارد. عجالتا 
فقر را به معنای ساده و سرراست ناتوانی از تامین ابتدایی ترین 
و حداقلی ترین نیازهــای مادی یک زندگی انســانی تعریف 
می کنیم. سبد معیشتی قرار است با مشخص  کردن اساسی ترین 
کاال هایی که هر خانواری می باید از آنها برخوردار باشد مبنایی 
برای فقیر نبودن به دســت دهد. هزینه  پولی تامین این سبد 
همان »خط فقر« است. حداقل دستمزد باید به میزانی باشد 
که به اتکای آن بتوان کاالهای اساســی این سبد را تهیه کرد. 
برآوردهای مختلفی از محاسبه  رقم این سبد در ایران وجود دارد 
که بیش از هر چیز به ایــن برمی گردد که هر یک از طرف های 
ذی نفع اساسا چه کاالهایی را در شمار کاالهای اساسی این سبد 
لحاظ می کنند یا نمی کنند. روشن است که نهادهای کارفرمایی 
می کوشند این سبد را هرچه کوچکتر و هرچه ارزانتر تعریف 
کنند و در برابر گروه های کارگری جدوجهد می ورزند که این 
سبد را سنگین تر کنند و کاالهای بیشتری را در آن جا دهند. 
بنابراین تعریف »عینی«ای از سبد معیشتی خانوار وجود ندارد 
و تکلیف آن همواره از خالل ستیزها و چانه زنی های ذی نفعان 
روشن می شود. به عنوان نمونه، در مذاکرات مربوط به تعیین 
حداقل دستمزد سال 96 در نهایت بر هزینه  2 میلیون و 480 
هزار تومانی سبد معیشتی خانوار توافق شد. با این همه، سبد 
معیشتی هیچگاه مبنایی برای تصمیم گیری شورای عالی کار 
برای تعیین حداقل دســتمزد قرار نگرفته، کمااینکه حداقل 
دستمزد سال 96 با اختالفی چشمگیر از هزینه  سبد معیشتی، 
930 هزار تومان تعیین شــد. همین رویه را برای سال 97 نیز 
شاهد بودیم. در حالی که کمیته  مزد شورای عالی کار خط فقر 
یا همان سبد معیشتی سال 97 را 2 میلیون و 670 هزار تومان 
اعالم کرد اما حداقل دستمزد سال 97 در نهایت از یک میلیون 
و 116 هزار تومــان تجاوز نکرد. چنانکه پیداســت در تعیین 
حداقل دستمزد سال هاست که تنها معیار نرخ تورم مالک قرار 
می گیرد و تناسب حداقل دستمزد با استانداردهای اولیه  زندگی 
یا همان خط فقر، پاک از نظر دور می ماند. با این اوصاف، بازار کار 
ایران تا جایی که به حداقل بگیرها مربوط می شود، با معضلی 
دست به گریبان است که می توان آن را »دستمزدهای فقیرانه« 
نامید. بروز این معضل مزمن هم ریشه های اقتصادی دارد و هم 
خاستگاه های سیاسی - اجتماعی. وجه اقتصادی آن به انباشت 
تاریخی عقب افتادگی حداقل دستمزد از نرخ تورم و هزینه  سبد 
معیشتی مربوط می شود )و خود این را نیز باید در متن شرایط 
حاکم بر بازار کار، موقعیت کســب وکارهای کوچک و بزرگ، 
سطح بهره وری یا به تعبیر شاید دقیق تر، ارزش آفرینی نیروی 
کار و در یک کالم، نظام اقتصادی ایران بررســی کرد( و وجه 
سیاسی - اجتماعی آن به اتحاد استراتژیک دولت و نهادهای 
کارفرمایی در برابر تشکل های کارگری ربط پیدا می کند که در 

بازار کار ایران با 
معضلی دست 

به گریبان است 
که می توان آن را 

»دستمزدهای 
فقیرانه« نامید. 

این معضل مزمن 
هم ریشه های 
اقتصادی دارد 
و هم خاستگاه  

سیاسی-اجتماعی

سال
13۸4
13۸5
13۸6
13۸7
13۸۸
13۸9
139۰
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

درصد افزایش حداقل دستمزد)درصد(
 15

 22.4
 22
 2۰
 2۰
 15
 9

 1۸.1
 25
 25
 17
 14

 14.5
 19.۸

مابه التفاوت افزایش حداقل دستمزد با نرخ رشد تورم )درصد(
 4.6
 1۰.5
 3.6
 5.4
 9.2
 2.6

- 12.5
- 12.4
- 9.7
 9.4
 6.1
 5

 6.2
-

جدول شماره )۱(
ما به التفاوت دستمزد و تورم در 

سال های مختلف 
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نهایت طرف کارگری مذاکرات »شــرکای اجتماعی«2 بر سر 
حداقل دستمزد را به گونه ای سیستماتیک از پیگیری جدی و 

موثر منافع نیروهای کار ناتوان ساخته است.

 چنانکه باید تا اینجا روشن شده باشد، 

اقتصاد سیاسی 
حداقل دستمزد

قانون حداقل دســتمزد ســازوکار 
مداخله گرانه ای  است جهت تنظیم 
قیمت نیروی کار در بازارهای کار. اما 
به راستی آیا این سیاست حمایتی از 
حیث اقتصادی موجه است؟ اجماع 
فراگیری بر سر پاسخ چنین پرسشی وجود ندارد، با این همه 
تمایل اغلــب نظریه هــای اقتصادی رایــج کــه از پارادایم 
نئوکالسیک تغذیه می کنند این است که به این پرسش پاسخ 
منفی دهند.3 در واقع آنچه در نهایت تکلیف چنین پرسشی را 
مشــخص می کند آن اســت که بــازار را نهاد خودبســنده  
خودانگیخته ای فرض بگیریم که به اتکای »دست نامریی«اش 
همیشه و تحت هر شرایطی بهترین تصمیم ها را می گیرد و یا آن 
را همچون نهادی بفهمیم که دست کم در مواردی، نباید به حال 
خود رها شود و در عوض می بایست الاقل تا حدی آن را به اتکای 
دولت یا نهادهای عمومی یا تشــکل های مدنی، تنظیم کرد و 
سامان داد. طبعا بازارگرایان، کمتر یا بیشتر، با تعیین حداقل 
دستمزد به مثابه  رویه ای تنظیمی مخالف اند و بر این نظرند که 
قیمت نیروی کار می بایســت در بازار مشخص شود. در سوی 
دیگر اما، مداخله گرایان معتقدند اعتماد نامشــروط به بازارها 
وجهی ندارد و لزوما اینگونه نیست که بازارها همواره »درست« 
عمل کنند. مثال در بــازاری چون بــازار کار، اگر هیچ ضابطه  
الزم االجرایی در کار نباشــد دســت کارفرمایان در تحمیل 
شرایط شان به نیروی کار تماما باز خواهد بود و این به سهولت 
می تواند به بهره کشــی فزاینده از کارگــران بینجامد. دوگانه  
متخاصم بازارگرایی و مداخله گرایی، از طیف بندی درونی خود 
این دو رویکرد که بگذریم، به طــرح دعاوی معارضی در قبال 
حداقل دستمزد انجامیده و به مناقشات پایان ناپذیری دامن زده 
که تا همین امروز نیز ادامه داشته  است)Herr, 2009(. در ادامه، 
ابتدا دعاوی بازارگرایان مخالف قانون حداقل دستمزد یا مخالف 
حداقل دســتمزد باال را به بحث خواهیم گذاشت. سپس، اهم 
دعاوی مدافعان قانون حداقل دستمزد یا حداقل دستمزد باال 

را ارزیابی خواهیم کرد.

 مخالفان حداقل دســتمزد دالیل 

اول: 
بازارگرایان مخالف

متنوعی برای مخالفت شــان اقامه 
می کنند. دو دلیل عمده  آنها از این 

قرار است:
الف. یک اصل ساده  اقتصادی وجود 
دارد که می گویــد زمانی که قیمت 
یک کاال افزایش پیدا کند تقاضــای آن کاهش خواهد یافت. 
نیروی کار نیز یک کاالست و به همین دلیل ساده، اگر قیمت 
آن - همان دســتمزد - باال برود تقاضا برای آن کم می  شــود 
و این پیامدی جز افزایش بیکاری نخواهد داشــت. مطالعات 
تجربی اخیر اما این دعوی را تا حد زیــادی رد می کنند. این 
مطالعات نشان داده اند در صورتی که حداقل دستمزد و دیگر 
سطوح دســتمزدی به گونه ای متعادل افزایش یابند عمال اثر 
 Schmitt,( چشــمگیری بر کاهش اشتغال نخواهد داشــت

2013(. مخالفان حداقل دستمزد باال فرض می گیرند که اولین 
واکنش کارفرمایان در قبال افزایش دســتمزدها آن است که 
شماری از نیروی کار خود را اخراج کنند یا از استخدام نیروی 
کار جدید اجتناب ورزنــد. در عمل اما تنوعــی از واکنش ها 
وجود دارد: از کاهش دیگــر هزینه ها و صرفه جویی در مخارج 
تا بازآرایــی فرایند تولید جهت افزایش بهــره وری، از کاهش 
ساعات کار )یا لغو اضافه  کار( تا افزایش نسبی قیمت کاالها یا 
خدمات.4 مخالفان حداقل دستمزد باال بر این باورند که ارزان 
 بودن نیروی کار سبب می شود که کارگران کم مهارت جذب 
بازار شوند، نرخ اشــتغال باال برود و از این راه، رونق اقتصادی 
حاصل شود. در اینجا نیز شواهد تجربی موید درستی این دعوی 
نیست)Prasch, 1996(. پایین  بودن دستمزدها بیش از هر چیز 
به شکاف درآمدی دامن می زند، غیر از اینکه ارزان سازی نیروی 
کار، خود، دست کم تا حدی، مشروط به نرخ باالی بیکاری است، 
یعنی به مازاد عرضه  نیروی کار به تقاضای آن: در شرایطی که 
»ارتش ذخیره «ای وجود دارد که برای یافتن کار  دســت وپا 
می زند کارفرما می تواند شــرایط اش از جمله »کار ارزان« را 

جویندگان کار تحمیل کند. 
ب. افزایش دستمزد نیروی کار یک بنگاه اقتصادی هزینه  تولید 
را افزایش می دهد و این، الــف( به قیمت کاالها یا خدماتی که 
بنگاه تولید می کند سرایت خواهد کرد، به این دلیل ساده که 
بنگاه می کوشــد افزایش هزینه  تولید را از راه باال بردن قیمت 
محصوالتش جبران کند. ب( افزایش قیمت کاالها و خدمات 
بیش از همه به زیان خود حداقل بگیرهــا خواهد بود؛ چراکه 
باالرفتن قیمت هــا در نهایت افزایش دســتمزد آنها را خنثی 
می کند. در یک کالم، افزایش دســتمزدها )از جمله حداقل 
دستمزد( به تورم دامن می زند. برای ارزیابی صحت و سقم این 
ادعا باید سهم دســتمزد در هزینه های تولید را بررسی کنیم. 
طبق اطالعات مرکز آمار ایران در ســال های 1373، 1386 و 
1392 سهم هزینه  نیروی انسانی )به تعبیر مرکز آمار: »جبران 
خدمات مــزد و حقوق بگیران«( از کل هزینه هــای تولید در 
»کارگاه های صنعتی 60 نفر کارکن و بیشتر« به ترتیب 14/6، 
8/8 و 4/6 درصد بوده اســت )به نقل از ریاضی، 1396:99(. 
چنانکه پیداست در 20 سال اخیر از سهم دستمزدها در هزینه  
تولید صنایع گوناگون پیوســته کاسته شــده است. این روند 
نزولی دست کم دو دلیل عمده دارد. دلیل اول به افزایش سهم 
سرمایه )مشخصا »سرمایه  ثابت«: ماشین آالت و تکنولوژی( در 
کارگاه های صنعتی مربوط می شود و دلیل دوم به رشد کمتر 
سطح دستمزدها در قیاس با دیگر هزینه های تولید. البته باید 
توجه داشــت که آمارهای مذکور گویای میانگین یا متوسط 
سهم دستمزدها در هزینه های تولید کارگاه های صنعتی است. 
این نسبت در هر کارگاه صنعتی از حیث اینکه سرمایه بر باشد 
یا کاربر تفاوت می کند. دامنه  نوســان سهم نیروی انسانی در 
هزینه های تولید در سال 92 بین 0/6 تا 28/9 درصد بوده است. 
طبعا هرچه یک کارگاه صنعتی کاربرتر باشــد سهم افزایش 
دســتمزدها در هزینه های تولید آن بیشتر است. در سال 92 
صنایع »تولید پوشاک« )با 28/9 درصد(، »بازیافت« )با 28/6 
درصد(، »تولید سایر وســایل حمل و نقل ]غیرموتوری[« )با 
24/1 درصد( و »تولید مبلمان« )با 19/6 درصد( کاربرترین و 
صنایع »پتروشیمی« )با 0/6 درصد(، »تولید مواد و محصوالت 
شیمیایی« )با 4/1 درصد(، »تولید رادیو و تلویزیون« )با 4/8 
درصد( و »تولید مــواد غذایی و آشــامیدنی« )با 6/6 درصد( 

1 . ژوزف استیگلیتز همین 
واقعیت را به زبان دیگری بیان 
می کند: »عالوه بر افرادی که 

حداقل دستمزد را دریافت 
می کنند، ساختار مزد دیگر 

کارگران گروه های پایین 
درآمدی نیز بر مبنای حداقل 

دستمزد تعیین می شود. شواهد 
اقتصادسنجی در تغییرات 

حداقل دستمزد نشان می دهد 
درآمد کارگرانی که کمی 
بیشتر از حداقل دستمزد 

دریافت می کنند، به ویژه مزد 
کارگرانی را که در 10 درصد 
پایین مزدبگیران قرار دارند، 

تحت  تاثیر قرار می دهد.« 
)استیگلیتز، 1395: 63(

2 . در ادبیاتی که سال های اخیر 
پیرامون سه  جانبه گرایی شورای 

عالی کار شکل گرفته است، 
از گروه های ذی نفع درگیر 
در مذاکرات تعیین حداقل 

دستمزد به »شرکای اجتماعی« 
تعبیر می شود. تو گویی 

دولت، نهادهای کارفرمایی و 
تشکل های کارگری به قیاس 
شرکای یک بنگاه اقتصادی 

در نهایت مشترک المنافع اند 
و سود و زیان یکی، سود و 

زیان همه است. این تعبیر اما 
بیش از هر چیز قسمی تلطیف  
خشونت عینی واقعیت به مدد 

ظاهرسازی زبانی است. 
3 . در اکثر قریب به اتفاق 

کتاب های درسی رشته اقتصاد 
که از منظر پارادایم اقتصادی 
نئوکالسیک نوشته شده اند با 

قانون حداقل دستمزد به مثابه  
سازوکاری که به چسبندگی 

)انعطاف ناپذیری( دستمزدها 
منجر می شود و از این راه به 

بیکاری دامن می زند، مخالفت 
شده است. فرض پایه ای اقتصاد 

نئوکالسیک آن است که 
دستمزدها می باید متناسب با 
عرضه و تقاضای بازارهای کار 

انعطاف پذیر باشند. از این رو، هر 
آنچه در برابر کاهش دستمزدها 
مانع تراشی کند درخور نکوهش 
است؛ از قانون حداقل دستمزد 
گرفته تا اتحادیه های کارگری. 

محض نمونه نگاه کنید به 
)منکیو، 1391(.
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سرمایه برترین کارگاه های صنعتی بوده اند )به نقل از همان(. با 
این اوصاف، اثر تورمی افزایش سهم دستمزدها در هزینه  تولید 
در صنایع مختلف یکسان نیست. با این همه، اگر متوسط سهم 
دستمزدها در کل صنایع را لحاظ کنیم )4/6 درصد( اثر تورمی 
آن عمال بسیار ناچیز است. مطالعات تجربی اخیر نیز بالاثر بودن 
نسبی افزایش حداقل دستمزد بر تورم را نشان داده اند )ن.ک به 

کردبچه و دیگران، 1395(.

موافقان حداقل دســتمزد در میان 
دوم:

مداخله گرایان 
موافق

اقتصاددانان و نظریه های اقتصادی 
در اقلیت انــد. با این همــه دالیل 
موافقت آنها همچنان دالیل موجهی 
باقی مانده است. در ادامه به اختصار 
به اهم این دالیل اشاره خواهیم کرد:

الف. حداقل دستمزد با قسمی »اقتصاد اخالقی« پیوند دارد، 
به این معنا که اشتغال را به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی 
گره می زند: هر فردی که کار می کنــد می باید از حداقل های 
معاش بهره مند باشــد. قانون حداقل دستمزد سیاستی است 

علیه مزدهای فقیرانه.

ب. افزایش حداقل دســتمزد و متناســب با آن، افزایش دیگر 
سطوح دستمزدی، بنگاه اقتصادی را وامی دارد تا بهره وری کل 
مجموعه را افزایش  دهد. این امر می تواند از راه کاهش هزینه های 
جانبی، دگرگون سازی مبدعانه  فرایند تولید، ابتکارات سازمانی، 
بهره گیری از تکنولوژی های روزآمد، آمــوزش نیروی کار و یا 

ترکیبی از همه یا برخی از این رویه ها حاصل شود. 
ج. حداقل دستمزد باال از راه افزایش قدرت خرید مزدبگیران به 
تحریک تقاضای موثر برای کاالها و خدمات منجر می شود و این 
به کسب وکارها رونق می دهد و به نوبه  خود به رشد اقتصادی 
می انجامد. در مقابل، فقیرانه ســازی دستمزدها و تهیدستی 
بخش بزرگی از جمعیت با کسادی کسب وکار و رکود اقتصادی 

نسبت مستقیمی دارد.5 

به نظر می رسد روند مذاکرات ساالنه  

جمع بندی
»شــرکای اجتماعی« بر سر تعیین 
حداقل دســتمزد همواره با چالش 
جدی روبه رو اســت. تشــکل های 
کارگری از دستمزدهای فقیرانه ای 
کــه کفــاف تامیــن حداقل های 

د ستمزد به مثابه اخالق
حداقل دستمزد با قسمی »اقتصاد 
اخالقی« پیوند دارد، به این معنا 
که اشتغال را به کرامت انسانی و 
عدالت اجتماعی گره می زند: هر 
فردی که کار می کنــد می باید از 
حداقل های معاش بهره مند باشد. 
قانون حداقل دســتمزد سیاستی 

است علیه مزدهای فقیرانه.
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معیشتی شان را نمی دهد گالیه دارند و نهادهای کارفرمایی از 
رکود کسب وکار و مصائب بنگاهداری می نالند و مدعی اند که 
پرداخت دســتمزدهای باال از توان شان خارج است. دولت نیز 
عموما به نقــش میانجی گرانه  خود رضایــت می دهد و نقش 
فعاالنه تری نمی تواند ایفا  کند. به  زعم برخی متخصصان، دولت 
استراتژی روشنی برای رشد اقتصادی )رونق  کسب وکار( نداشته 
و برنامه  مدونی برای عدالت اجتماعی )توزیع متوازن درآمدها( 
اتخاذ نکرده است. بی تردید همنشینی رشد اقتصادی و عدالت 
اجتماعی حتی در آرمانی ترین شــرایط هم به سادگی میسر 
نیست، چه رسد به وضعیت رکودزده  آنومیک نظام سیاسی-
اقتصادی ایران. با این همه و تا جایی که به مساله  تعیین حداقل 

دستمزدها مربوط می شود، ذکر چند نکته ضروری است:
اول. ساختار تعیین حداقل دستمزد می باید موضوع گفت وگوی 
انتقادی قرار گیرد. به نظر می رسد الگوی حداقل دستمزد ملی 
که نســبت به دو عامل تعیین کننده  منطقه  جغرافیایی و نوع 
صنعت )سرمایه بر یا کاربر بودن( بی تفاوت است دیگر آنقدرها 

جوابگو نیست. می توان به الگوهای کارآمدتری اندیشید. 
دوم. راه حمایت از تولید ملی و رونق بخشــی به کسب وکار از 
»ســرکوب مزدها« نمی گذرد. سال هاســت که اولین و بعضا 

تنها سیاستی که دولت برای تسهیل شرایط کسب وکار و رونق 
فعالیت های اقتصادی در پیش گرفتــه تضعیف نیروهای کار 
است، از دامن  زدن به رویه های موقتی سازی و بی ثبات سازی 
گرفته تا سازوکارهای ارزان سازی و تشکل زدایی. تداوم چنین 
سیاســتی به جامعه  ای گرفتار نابرابری و شکاف های فزاینده  
طبقاتی خواهد انجامید که دیر یا زود به بحران های اجتماعی 

بدل خواهد شد. 
ســوم. تا جایی که به گروه هــای پایین درآمــدی - از جمله 
حداقل بگیرها - مربوط می شــود، افزایش دســتمزد آنها به 
حدی نیســت که منجر به پس انداز و نهایتا ســرمایه گذاری 
شود. دستمزدهای افزایش  یافته  این گروه ها اغلب صرف خرید 
کاالها و خدمات داخلی می شود )Prasch. 1996(. در سالی 
که شعار رســمی اش »حمایت از کاالی ایرانی« است احتماال 
بهترین سیاستی که می توان در پیش گرفت تحریک تقاضای 
موثر شهروندان از راه تقویت قدرت خرید آنهاست که دست کم 
یکی از روش هایش افزایش همه  سطوح مزدی است. همچنین 
می توان از راهکارهایی نظیر اختصــاص کارت های اعتباری 
خرید کاالی ایرانی برای حداقــل  مزد بگیران )عالوه بر حقوق 

دریافتی( نیز سود جست.

4 . از کنار یک احتمال نباید به 
سادگی گذشت و آن، گرایش 

برخی بنگاه ها به بازار کار 
غیررسمی در صورت افزایش 

حداقل دستمزد است. به 
سهولت می توان حدس زد 

بسیاری از بنگاه های اقتصادی 
برای اینکه بتوانند از نیروی 

کار ارزان بهره بگیرند به سراغ 
کارگرانی خواهند رفت که 

به دلیل بیکاری مزمن و فقر 
معیشتی حاضرند کمتر از 

دستمزد قانونی دریافت کنند 
اما در نهایت شغلی داشته 
باشند. به تعبیری، شرایط 

سختگیرانه  حاکم بر مزدهای 
قانونی تقالی بنگاه ها برای 

دورزدن قانون را تشدید می کند 
و به بازار کار غیررسمی دامن 

می زند. این واقعیت طبعاً 
در شرایطی که نرخ بیکاری 

باالست و عرضه  نیروی کار به 
تقاضای آن می چربد و »ارتش 

ذخیره  نیروی کار« انتظار 
می کشد که »در هر صورت« 
شغلی به دست آورد – حتی 

شغلی غیراستاندارد، بی ثبات و 
کم درآمد_ تشدید می شود. 

5 . چنانکه می دانیم رکود 
اقتصادی سال های اخیر ایران 
بیش از هر چیز نتیجه  »بحران 

تقاضا« است که ریشه در کاهش 
قدرت خرید خانوار دارد. برای 

همین است که دولت برای 
خروج از رکود به سیاست 

تحریک تقاضا - از طریق اعطای 
وام و کارت های اعتباری برای 

خرید محصوالت داخلی - روی 
آورده است. افزایش متناسب 

دستمزدها نیز، از منظر اقتصاد 
کالن که بنگریم، می تواند به 
افزایش تقاضای کل و رونق 

کسب وکار منجر شود.
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بیشتر بحث ها پیرامون درآمد پایه، حول دو مجموعه از مسائل 
می گردند. اول، پیامدهای هنجــاری درآمد پایه برای مفاهیم 
مربوط به عدالت و دوم، مشکالت عملی بر راه پایداری درآمد 
پایه با توجه به گستره ای از مالحظات اقتصادی، شامل مواردی 
از قبیل تاثیرات آن بر نرخ های مالیات، انگیزه ها، بازارهای کار 
و غیره. روشن اســت که اینها مســائلی مهم هستند ولی من 
می خواهم پرسشــی متفاوت را ارزیابی کنم؛ یک درآمد پایه 
ضمانت  شده، به چه شیوه هایی می تواند بخشی از یک چالش 

گسترده  سوسیالیستی علیه سرمایه داری باشد؟
این سوال ممکن است به نظر برخی، پرسشی نامربوط و حتی 
احمقانه به نظر برسد، زیرا خود ایده  سوسیالیسم در سال های 
اخیر جاذبه  فکری و سیاسی خود را از دست داده است. این ایده 
که آلترناتیو سیستماتیک قابل اجرایی برای سرمایه داری وجود 
دارد، چه به لحاظ یک طرح قابل اجرا برای نهادهای اقتصادی 
آلترناتیو و چه به لحاظ یک هدف سیاسی قابل دسترس برای 
بسیاری از کسانی که هنوز همان انتقادات سنتی سوسیالیستی 

را از سرمایه داری دارند، غیرمحتمل به نظر می رسد. 
من حس می کنم که حتــی در فقدان یک مدل روشــن و با 
طراحی دقیق از نهادهای سوسیالیستی باز هم صحبت در مورد 
چالشی سوسیالیستی علیه سرمایه داری کاری بااهمیت است. 
کاری که از دســت ما برمی آید، طراحی مجموعه ای از اصول 
سوسیالیستی ضدسرمایه داری و استفاده از آنها برای هدایت 
جنبش ها به سوی مســیری سوسیالیستی و متفاوت از مسیر 
سرمایه داری است، حتی اگر درک روشنی از مقصدمان نداشته 
باشــیم. این امر مثل رفتن به مسافرت با قطب نمایی است که 
جهت حرکت را به ما می گوید ولی نقشه راهی نداریم که تمام 
مسیر را از نقطه  عزیمت تا مقصد نهایی به ما بنمایاند. البته این 
کار خطراتی هم دارد. ممکن است با پرتگاه هایی مواجه شویم 
که نمی توانیم از آنها عبور کنیم، ممکن است با موانعی مواجه 
شویم که مجبورمان کنند در جهتی حرکت کنیم که برنامه اش 

را نداشــته ایم. اما ممکن است اینطور باشــد که اگر بخواهیم 
جهان اجتماعی که در حال حاضــر در آن زندگی می کنیم را 
ترک کنیم، ابزاری بهتر از اصول مربوط به جهت یابی نداریم و 

نمی توانیم مقصدهایی از پیش معلوم را برگزینیم.
تفکر به این شــیوه در مورد سوسیالیسم، دوگانه  ساده انگارانه  
سوسیالیســم در تقابل با ســرمایه داری را رد می کند. تلویحا 
می توان گفت که )اگر از یک اصطالح دســت راستی قدیمی 
بهره گیریم( جوامع به این لحاظ که چقدر »سوسیالیســتی 
هســتند« با هم تفاوت دارنــد و اینکه با توجه بــه ارزش ها و 
آرمان های رهایی بخش سوسیالیستی، بهتر است در یک جامعه  
سرمایه داری با عناصر قدرتمند سوسیالیستی باشیم تا در یک 
جامعه  سرمایه داری بدون این عناصر. پرسش هایی که بی پاسخ 
باقی می ماند اینها هستند که این اصول چقدر می توانند اصالح 
شوند، محدوده  امکاناتی که توسط سرمایه داری به ما تحمیل 
می شوند چقدر تنگ هســتند و اینکه آیا گسست از نهادهای 
سرمایه داری برای پیشرفت بیشتر ضروری خواهد بود یا خیر. 
من نمی دانم که آیا توالی بلندمدت حرکت های سوسیالیستی 
در فضاهای نهادی مجاز در سرمایه داری در مجموع می توانند 
به تحول اساسی خود سرمایه داری منجر شوند یا آیا در نهایت 
چنین فرایندی به محدودیت هایی منجر خواهد شد که عبور 
از آنها غیرممکن باشد. من نمی دانم چطور می توان به چنین 
پرسش هایی پاسخ داد و شک دارم که حتی پاسخ به آنها ممکن 
باشــد. اما در غیاب یک پاســخ قانع کننده، بهترین کاری که 
می توانیم کنیم این است اصولی که بدون یک مقصد مشخص 
به مسیری از تغییرات مترقی منتهی می شوند را ترسیم کنیم.

اگر بپذیرید که این روش، راهی مناسب برای تفکر در مورد ایده  
چالش سوسیالیستی علیه سرمایه داری است، پرسش ما اینطور 
صورت بندی می شود اصولی که به ما می گویند داریم در مسیر 
درست حرکت می کنیم کدام اند و درآمد پایه چگونه می تواند 

در این جنبش سهیم باشد.

درآمد پایه همگانی طرحی است که امروزه در سراسر جهان مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفته 
است. دولت سوییس در سال 2016 رفراندومی برای راه اندازی یک پروژه ملی درآمد پایه برگزار 
کرد )که منجر به رد این طرح شد(. کشــور فنالند هم اکنون در حال آزمایش این طرح بر روی 
اقشاری خاص است. دولت هند نیز در حال برررسی امکان جایگزینی خدمات دولت رفاه با درآمد 
پایه است و حزب کارگر انگلســتان به رهبری کوربین اعالم کرده در حال بررسی سیاست های 
رادیکال مرتبط با درآمد پایه همگانی است. درآمد پایه، یک کمک هزینه بدون قید و شرط است 
که هر ماه از بودجه دولت به حساب تمامی شهروندان ریخته می شود. این کمک هزینه به منظور 

پوشش هزینه های حداقلی  اجتماعی و فرهنگی شهروندان است.      

اریک اولین رایت

ترجمه: بهنام ذوقی 
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اصول زیادی محتمل هستند که این 
سه اصل از چالش 

سوسیالیستی علیه 
سرمایه داری

قطب نمای سوسیالیستی را تبیین 
می کنند. من در اینجا بر سه مورد از 

آنها تمرکز خواهم کرد:
1. تقویــت قــدرت کار در مقابــل 
سرمایه: این امر یکی از تم های اصلی 
تفکر سوسیالیستی است.  سوسیالیسم یک شیوه  تولید است که 
طبقه  کارگر در آن طبقه  غالب است و سرمایه داری نظامی است 
که در آن طبقه  سرمایه دار طبقه  غالب است. بنابراین در جامعه  
ســرمایه داری، تغییرات اجتماعی که قدرت کارگر را تقویت 
می کنند را می توان به عنوان حرکت در جهت سوسیالیســم 
تعبیر کرد، حتی اگر این امر بالفاصله غلبه  این چنینی سرمایه 

را تهدید نکند.
2.  کاالزدایــی از نیــروی کار: ایــن امر هم یک تم آشــنا در 
بحث های مربوط به سوسیالیســم اســت. یکی از نشانه های 
خاص سرمایه داری این اســت که مردمی بر وســایل تولید 
مالکیت ندارند، باید نیــروی کار خود را در یک بــازار کار به 
کارفرما بفروشند تا مایحتاج زندگی خود را کسب کنند. به این 
امر کاالیی ســازی کار )یا دقیق تر می توان گفت کاالیی سازی 
نیروی کار( می گویند زیرا به شــیوه ای بــا ظرفیت کار مردم 
رفتار می شود که گویی یک کاال اســت تا جایی که کارگران 
بتوانند از طریق فرایندهای تدارکات اجتماعی، نیازشــان را 
خارج از بازار برآورده سازند، نیروی کار آنها کاالزدایی می شود. 
بنابراین، کاالیی ســازی یک متغیر اســت و می توان در مورد 
میزان کاالیی سازی و کاالزدایی از نیروی کار صحبت کرد. اگر 
سوسیالیسم را اقتصادی در نظر بگیریم که مستقیما رو به سوی 
ارضای نیازها داشته باشد و نه به سوی بیشینه  ساختن سود، 
چنین کاالزدایی از نیروی کار را می توان به عنوان حرکتی به 

سوی سوسیالیسم دانست.
3. تقویت قدرت جامعه مدنی برای ایجاد اولویت هایی در جهت 
استفاده از مازاد اجتماعی و سازمان دهی به فعالیت اقتصادی: 
این نکته  ســوم نکته ای نامانوس تر و احتمــاال بحث برانگیزتر 
است.  این امر تقابلی را بین آنچه من دولت ساالری می نامم و 
سوسیالیسم تشکیل می دهد. هر دوی آنها فرم هایی از سازمان 
اقتصاد غیرســرمایه دارانه هســتند. در دولت ساالری، قدرت 
دولتی نقشی اساسی در تخصیص مازاد اجتماعی به اولویت های 
آلترناتیو هدایت فرایند تولید ایفا می کند. روشن ترین مثال ها 
از چنین حکومتی، نظام های بوروکراتیک به شدت تمرکزگرا 
با اقتصاد دســتوری در مکان هایی مثل اتحاد شوروی بود. در 
مقابل، در سوسیالیسم، آنچه که ممکن است با تساهل »قدرت 
اجتماعی« نامیده شود این نقش را بازی می کند. این امر ایده ای 
به شدت ناواضح تر از دولت ساالری است و در واقع بیشتر مردم 
از اصطالح »سوسیالیسم« استفاده می کنند تا آنچه را توصیف 

کنند که من در اینجا سوسیالیسم می خوانم. ایده  سوسیالیسم 
که از قدرت اجتماعی ریشــه می گیرد، دو مفهوم مهم را دربر 
می گیرد. اول، این ایده کــه قدرت اجتماعی به شــیوه های 
استفاده از مازاد اجتماعی شــکل می دهد به این معناست که 
اولویت های سرمایه گذاری در سطح کالن از طریق یک فرایند 
قدرتمند عمومی یعنی گفت وگوی مشــارکتی دموکراتیک 
انجام می شــود و نه از طریق اعمال قــدرت اقتصاد خصوصی 
در بازار یا عمل به کارگیــری فرمان های آمرانه  بوروکراتیک از 
طریق دولت. دوم، در سطحی خردتر، روابط جمعی در جامعه  
مدنی به طور مستقیم با فعالیت اقتصادی برای ارضای نیازها 
مرتبط اســت. چنین تولیدی که معطوف به نیازها اســت، از 
طریق بازارها یا بوروکراسی های دولتی سازمان نمی یابد بلکه 
از طریق خودســازماندهی فعاالن جمعی در جامعه سازمان 
می یابد. این امر با آنچه که در برخی مباحثات با عنوان »اقتصاد 
اجتماعی« از آن نام برده می شــود، مطابقت دارد. این اقتصاد 
اجتماعی مواردی از قبیل مراقبت از ســالمندان ، کودکان و 
خدمات بهداشت خانگی، خدمات تفریحی و مجموعه وسیعی 
از فعالیت های هنری و فرهنگی را دربــر می گیرد. باید تاکید 
شود که فراهم سازی این خدمات در اقتصاد اجتماعی، عمومی 
است، نه خصوصی. در اینجا مساله جابه جایی خدمات مراقبت 
از سالمندان و کودکان از بازار یا تدارک دولتی به فراهم سازی 
این موارد توسط خانواده نیست، بلکه اقتصاد اجتماعی حول 
محور تدارک عمومی چنین خدماتی توســط اجتماع ساخته 
شــده و نه دولت یا بازار. بنابراین، سوسیالیســم، گفت وگوی 
دموکراتیک بر سر اختصاص سرمایه های عظیم را با سازماندهی 
جمعی داوطلبانه که به شکلی خودانگیخته سازمان یافته است 
با فعالیت اقتصادی پیوند می دهد. همانند دو اصل دیگر، قدرت 
نیروی اجتماعی بر اقتصــاد نیز یک متغیر اســت و بنابراین 
هنگامی که چنیــن قدرتی افزایش می یابد، مــا می توانیم از 

حرکت در یک مسیر سوسیالیستی صحبت کنیم.

اگر ما این سه اصل )تقویت قدرت کار 

درآمد پایه 
و سوسیالیسم

نســبت به ســرمایه، کاالزدایی از 
نیروی کار و تقویت نیروی اجتماعی 
بر فعالیت اقتصــادی( را به عنوان 
معیاری برای حرکت از سرمایه داری 
به ســوی سوسیالیســم بپذیریم، 
پرسش بعدی این است که طرح های پیشنهادی مختلف برای 
اصالحات نهادی درون سرمایه داری چگونه ممکن است که بر 
یک یا چند اصل از این اصول تاثیری داشــته باشد. به عنوان 
مثال، آن طور که ویلیام گریدر1 اســتدالل می کند، اصالحات 
مربوط به صندوق های بازنشســتگی که بــه اتحادیه ها این 
پتانسیل را داد تا بر قدرت جمعی کنترل داشته باشند، می تواند 
به عنوان تاثیرگذاری بر معیار سوم مالحظه شود. در مورد درآمد 

اقتصاد اجتماعی
تولیدی که معطوف به نیازها است، 
از طریق بازارها یا بوروکراسی های 
دولتی ســازمان نمی یابد بلکه از 
طریق خودســازماندهی فعاالن 
جمعی در جامعه سازمان می یابد. 
ایــن امر بــا آنچه کــه در برخی 
مباحثــات بــا عنــوان »اقتصاد 
اجتماعی« از آن نام برده می شود، 

مطابقت دارد.
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پایه چه می توان گفت؟ من استدالل خواهم کرد درآمد پایه را 
می توان به عنوان یک اصالح سوسیالیستی در راستای هر سه  
این معیارها بررســی کرد. البته سهم درآمد پایه در یک پروژه 
سوسیالیستی تا حدود زیادی به سطح درآمد پایه بستگی دارد. 
برای مقاصد فعلی، دو فرض را مطرح خواهم ساخت. اول، اینکه 
یک درآمد پایه بدون قید و شرط در سطحی است که شخص را 
قادر خواهد ساخت تا زندگی شرافتمندانه ای داشته باشد و هیچ 
ســطحی از تکلف در آن وجود نخواهد داشت. به این معنا که 
سطح این کمک هزینه به اندازه ای باال باشد که خروج از بازار کار 
ســرمایه داری یک گزینه معنا دار خواهد بود. دوم، من فرض 
خواهم کرد یک کمک هزینه در این سطح، چه برای کارگران و 
چه برای سرمایه گذاران باعث ایجاد مشکالت مربوط به انگیزه 
نخواهد شد. چنین مشکالتی باعث ناپایداری این کمک هزینه 
در طول زمان خواهد شــد. پس بنابراین فرضیات، درآمد پایه 
می تواند در هر یک از این اصول پروژه سوسیالیســتی سهیم 

باشد.
1. درآمــد پایه و تــوازن قــدرت طبقاتی: یــک درآمد پایه 
سخاوتمندانه به سه دلیل در بلندمدت دارای پتانسیل مشارکت 
در تقویت قدرت کار در برابر ســرمایه اســت. اول، زمانی که 
بازارهای کار در اقتصاد ســرمایه داری کســادتر می شــوند، 
موقعیت چانه زنی هر کارگر افزایش خواهد یافت. دوم، به طور 
کلی می توان گفت زمانی که بازارها کســاد است، کارگران به 
طور جمعی به لحاظ چانه زنی در موقعیت بهتری قرار دارند و 
سوم، درآمد پایه نوعی سرمایه  بدون قید و شرط و پایدار برای 
اعتصاب اســت که می تواند در تقویت جنبش کارگری سهیم 
باشد. بنابراین، حتی اگر درآمد پایه با قوانین مطلوب تر حاکم 
بر فرایند سازماندهی اتحادیه ها همراه نباشد، می تواند به این 
شکل ظرفیت کارگران را برای مبارزه برای اتحادیه افزایش دهد. 
هواداران اتحادیه ها در برخی مکان ها و در زمان های مختلف به 
دالیل متعددی علیه درآمد پایه سخن گفته اند. گاهی اوقات، 
اعضای اتحادیه های کارگری در همــان زمینه هایی به درآمد 
پایه اعتراض می کنند که نســبت به رفاه اجتماعی خصومت 
می ورزند، این کار وسیله ای است که مردم سختکوش را مجبور 
می کند تا از مردم تنبل حمایت کنند. اما استدالل دیگری نیز 
وجود دارد که ارتباط مستقیم تری به قدرت اتحادیه دارد؛ این 
ترس وجود دارد که با وجود یک درآمــد پایه، کارگران دیگر 
به اتحادیه نیازی نداشته باشــند. اگر تنها عملکرد اتحادیه ها، 
تضمین حداقلی از استانداردهای زندگی باشد، این مالحظه 
یک دغدغه  واقع گرایانه خواهد بود. اما تا زمانی که اتحادیه  ها با 
سازماندهی فرایند کار، شرایط کار، رفتار عادالنه  در مشاجره ها 
و غیره نیز درگیر هســتند، درآمد پایه بــه هیچ وجه عملکرد 
اتحادیه ها را تهدید نخواهد کرد. در هر صورت، ظرفیت بیشتر 
برای مبارزه که توسط درآمد پایه فراهم می شود، به نظر می رسد 
تاثیری بزرگتر از هر گونه کاهش حاشــیه ای در عملکردهای 

مربوط به سازماندهی جمعی باشد. 
2. کاالزدایی از کار: مشخص ترین تاثیر درآمد پایه، کاالزدایی 
از بخشی از کار است. این امر، جنبه ای از درآمد پایه است که 
بیشترین توجه را به خود جلب کرده اســت. این امر در بانگ 
»آزادی حقیقی برای همه« فیلیپ فن پاریس2 تجســم یافته 
است. اگر یک درآمد پایه پایدار ســطح قابل قبولی از مخارج 
فرهنگی را مهیا کند، به این معنا خواهد بــود که به نیازهای 
اساسی مردم رسیدگی شده است بدون اینکه اجباری به وارد 

شدن به بازار کار داشته باشند. 
3. افزایش پتانســیل اقتصاد اجتماعی: در نــگاه اول به نظر 
نمی رسد که درآمد پایه ارتباط زیادی با اصول سوسیالیستی 
بهبود قدرت اجتماعی بر فعالیت اقتصادی داشته باشد؛ چراکه 
درآمد پایه واریز وجهی به فرد است و هیچ محدودیتی بر نوع 
استفاده از این کمک  هزینه وجود ندارد. در چنین چارچوبی، 

درآمد پایه یک اصالح کامال فردی به نظر می رسد. 
من فکر می کنم که چنیــن درکی از پیامدهــای درآمد پایه 
بسیار سطحی اســت. ما پیش از این یک راه که ممکن است 
درآمد پایه نتایجی جمعی داشته باشد و توازن قدرت بین کار 
و سرمایه را بهبود بخشد، مشاهده کرده ایم. عالوه بر این، من 
استدالل می کنم درآمد پایه پتانســیل ایجاد شرایطی برای 
یک اقتصاد اجتماعــی عمیق و گســترده را دارد. این اقتصاد 
اجتماعی، شیوه ای آلترناتیو برای سازماندهی فعالیت اقتصادی 
است که هم از تدارک بازار سرمایه داری و هم از تدارک دولتی 
متمایز است. ویژگی خاص اقتصاد اجتماعی این است که تولید 
مستقیما توسط اجتماعات مردمی سازمان داده می شود تا به 
نیازهای آنان پاسخگو باشــد و در معرض اصول بیشینه سازی 
ســود یا منطق تکنوکرات های دولتی نیست. بخش زیادی از 
چنین فعالیت هایی شــامل تدارک انواع مختلفی از خدمات 
است که بسیاری از آنها کاربر هستند. یکی از مشکالت عمده  
پیش  روی فعاالن جمعی در اقتصاد اجتماعی، ایجاد معیارهای 

در آمریکا 
هم دوره های 

جدیدی از 
سیاست های 
برابری طلبانه 

ترقی خواه خواهد 
آمد و زمانی که 

چنین دوره هایی 
برسند، درآمد 

پایه باید در باالی 
لیست کاری باشد
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مناســب زندگی برای ارائه دهندگان این خدمات است. البته 
این مساله، مشــکلی مزمن در این زمینه است اما تالش های 
ســازماندهی موثر خدمات مربوط به اقتصاد اجتماعی برای 
انواع مختلفی از خدمات مراقبتــی را تحت تاثیر قرار می دهد. 
درآمد پایه به طور اساسی این مشــکل را حل می کند. درآمد 
پایه را می توان به طور بالقوه به عنــوان انتقال بخش عظیمی 
از مازاد اجتماعی از بخش بازار ســرمایه  به اقتصاد اجتماعی، 
از انباشت سرمایه  به آنچه که می توان انباشت اجتماعی نامید 
)یعنی انباشــت ظرفیت جامعه برای سازماندهی خودجوش 
فعالیت های اقتصادی معطوف به نیازها( مورد مالحظه قرار داد.
البته درآمد پایه به خودی خود تنها در حل یکی از مشــکالت 
پیش  روی یک اقتصاد اجتماعی توانمند ســهیم اســت و آن 
شکســتن پیوند بین یک ســطح زندگی اولیه و مشارکت در 
بازار کار سرمایه داری است. درآمد پایه، کمک های مالی برای 
زیرساخت و مشــارکت غیرکارگری برای اقتصاد اجتماعی را 
فراهم نمی ســازد. بدین ترتیب، غنی ســاختن تولید اقتصاد 
اجتماعی توسط درآمد پایه احتماال به خدمات کاربر محدود 
خواهد بــود. اما این امر هــم صدق می کند کــه درآمد پایه، 
کمک هزینه ای برای فعالیت سیاســی، جهت ســازماندهی 
انجمن ها و برای جنبش های اجتماعی فراهم می ســازد زیرا 
اینها هم بیش از هر چیز به انرژی و زمان گذاشتن مردم وابسته 
هستند و این امر به نوبه خود می تواند چشم انداز مجموعه ای از 

اصالحات را تقویت کند که در نهایت باعث وسعت بخشیدن به 
فضا برای جنبش در جهت سوسیالیسم شود. 

تمام اینهــا ممکن اســت همانند 

نتیجه گیری
خیال پردازی باشد. سوسیالیسم به 
هر معنایی از کلمه از برنامه سیاسی 
آمریــکای امروز بســیار دور به نظر 
می رسد و البته اگر حرف من صحیح 
باشــد کــه یــک درآمــد پایــه 
ســخاوتمندانه با کاالزدایی از کار، تقویت کارگران و وســعت 
بخشــیدن به اقتصاد اجتماعی غیربازاری به طور معناداری در 
تجدید حیات چالشــی از منظر سوسیالیستی به سرمایه داری 
سهیم خواهد بود، این امر به طور تلویحی به این معنا خواهد بود 
که درآمد پایه بیش از آنچه که در ذهن ما بود، خارج از دستور کار 
است، اما ما برای همیشه هم زیر سایه سرمایه داری جناح راست 
زندگی نخواهیم کرد. حتی در آمریکا هم دوره های جدیدی از 
سیاســت های برابری طلبانه ترقی خواه خواهد آمد و زمانی که 
چنین دوره هایی برسند، درآمد پایه باید در باالی لیست کاری 
باشد، نه صرفا به خاطر شیوه هایی که درآمد پایه به طور مستقیم، 
به مجموعه ای از مسائل اساســی مربوط به عدالت اجتماعی 
رسیدگی می کند بلکه به دلیل شیوه هایی که این برنامه می تواند 

در تحول گسترده تر خود نظام سرمایه داری سهیم باشد.

مسئله این است
میزان مطلق حداقل مزد به تنهایی 
مالک مناســبی برای مقایســه 
نیست. در واقع، آنچه که اهمیت 
دارد، میزان قدرت خرید حداقل 

مزد ماهانه در کشورهاست
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ــای  ــر دولت ه ــاد اکث ــورد انتق ــپ م ــم ترام ــد تصمی هرچن
جهــان قــرار گرفــت و حتــی دوســتان آمریــکا را هــم 
گله منــد کــرد، امــا نمی تــوان کتمــان کــرد خــروج آمریــکا 
از برجــام بــر ایــن توافــق مهــم تاثیــرات زیــادی می گــذارد. 
ــمی  ــام رس ــا اع ــال رخ داد تنه ــت امس ــه ۱۸ اردیبهش آنچ
اتفاقــی بــود کــه از مدت هــا قبــل رخ داده بــود. آمریــکا پس 
ــپ عمــا ســنگ اندازی های خــود را  ــدن ترام از روی کار آم
در برابــر برجــام آغــاز کــرد. هرچنــد رییس جمهــور آمریــکا 
ــا  ــن داد، ام ــران ت ــای ای ــق تحریم ه ــد تعلی ــه تمدی ــا ب بار ه
مــا شــاهد برخــی اقدامــات ضدایرانــی و ضدبرجامــی  قبل از 
ــم. تحریم هــای  ــکا از برجــام بودی اعــام رســمی خروج آمری
دالری مســاله مهمــی  بــرای اقتصــاد ایــران بــود کــه تقریبــا 
ــا روی کار آمــدن ترامــپ امید هــا  هرگــز برداشــته نشــد و ب
بــرای رفــع مشــکل از بیــن رفــت. ایــن تحریم هــا باعث شــد 
ــذار  ــاید اثرگ ــد و ش ــه بای ــان ک ــی آنچن ــایش های بانک گش
ــدازد.  ــن بین ــای جایگزی ــر ارز ه ــه فک ــران را ب ــد و ای نباش
ــاق  ــال اتف ــن امس ــه فروردی ــورو ک ــا ی ــی دالر ب جایگزین
ــث  ــل بح ــل مح ــا قب ــه از مدت ه ــود ک ــی ب ــاد، موضوع افت

ــود.  ــی ب ــردان ایران دولتم
از جمله ســنگ اندازی های مهم ترامپ برای برجام، ممنوع 
کردن دوباره فروش هواپیما به  ایران بود. ایران بعد از مدت ها 
توانســته بود مجوز اوفک را دریافت کند و به  این واســطه با 
بویینگ و ایرباس قرارداد ببندد. اقدامات ترامپ باعث شــد 
نه تنها بویینگ های خریداری شــده به  ایران نرسد که در کار 

تحویل ایرباس ها نیز خلل ایجاد شود.  
آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ با توســل به لفاظی های 
مداوم رییس جمهورش توانســت اندکی بر اعتماد به اقتصاد 
پســابرجامی  ایران تاثیر بگذارد و مانع از بستن قرارداد های 
مهم با خیال راحت شود. این بی اعتمادی پس از خروج رسمی 

 آمریکا از برجام بیش از پیش خود نمایی خواهد کرد.

اما اکنــون در روزهای بعد از خــروج ترامــپ از برجام این 
سوال دوباره مطرح اســت که برجام چه اهمیتی داشت و چه 

دستاوردهایی برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد؟ 
دولتی که بیشتر تخم مرغ های خود 

دستاورد برجام: 
همه یا هیچ؟ 

را در سبد برجام گذاشته بود، باید 
فکری بــرای توقــع فزایند ه ای که 
حصول توافق بین ایران و کشور های 
۱+5 ایجــاد کــرده بــود می کرد. 
مسئوالن دولتی در دولت یازدهم از 
صبح ۲۴ تیر ماه سال ۱۳۹۴ یعنی درست یک روز بعد از اینکه 
اعام خبر توافق برجام بسیاری از ایرانیان را به خیابان ها کشاند 
تا در جشنی ملی شــرکت کنند، باید دست به کار استفاده از 
دستاورد های یکی از مهمترین توافقات جهانی چند دهه اخیر 
می شدند. قابل پیش بینی بود که به ســال نکشیده مخالفان 
دولت مدام این ســوال را طرح خواهند کرد کــه واقعا نتیجه 
توافقی که بعد از ۲۰ ماه مذاکره فشرده حاصل شد و به قول آنها 
ایران را وادار به پذیرش تعهداتی کرد که تا پیش از این از زیر 
بار آن شــانه خالی می کرد، چه بود؟ منتقــدان دولت که نام 
»دلواپس« را یدک می کشیدند از قبل پاسخ خود به  این سوال 

را آماده کرده بودند: تقریبا هیچ! 
واقعیت این است که در دوران پسابرجام به ویژه در حد فاصل 
حصول توافــق و انتخاب دونالد ترامپ به ریاســت جمهوری 
آمریکا، توافق ایــران با قدرت های جهانی باعث شــد صدها 
هیات تجاری و اقتصادی از کشور های مختلف به  ایران بیایند 
و چندین قرارداد در حوزه های مختلف به امضا برسد. بر اساس 
برآوردی که دی ماه سال گذشــته یعنی حدود دو سال و نیم 
پس از امضای برجام انجام شــد، ایران در این مدت توانست 
۱۰۸ میلیارد دالر قرارداد با خارجی ها به امضا رساند. این رقم 
قابل توجه حدود دو و نیم برابر نیاز ســاالنه کشور ما به جذب 

سرمایه خارجی است.  

محمدجواد صابری

روزنامه نگار

»در لحظات آینده، سندی را برای بازگرداندن تحریم های هسته ای علیه  ایران امضا می کنم. باالترین 
سطح تحریم های اقتصادی را اعمال خواهیم کرد.« این سخنان دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
را میلیون ها نفر در شامگاه ۱۸ اردیبهشت امسال شنیدند. او که در ۲ سال گذشته برجام را مدام با 
تعابیری چون »مزخرف« توصیف و تهدید کرده بود از این توافق خارج می شود. ترامپ آخرین تیر 

ترکش خود را پرتاب کرد تا برجام به جای توافق بین 7 کشور، میان شش کشور برقرار باشد. 

دستاورد های بـرجام چه بود؟

به نظر  می رسد 
خنثی کردن 

اقدامات ضدایرانی 
آمریکا تا حد 

زیادی به اراده 
و عمل اروپا 

بستگی دارد. 
هرچند شرکت ها 
و بانک های بزرگ 

کماکان ریسک 
همکاری با ایران 

را نمی پذیرند

اقتصاد

و رفاه قلمر
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این موضوعی اســت که مســئوالن دولتــی روی آن مانور 
می دهند، حال آنکه دلواپســان با بیان اینکه  ایران در ســال 
۲۰۱6 تنها ۳/۴ میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کرده به 
همان پاسخ دلخواه خود می رسند؛ دستاورد های برجام تقریبا 

هیچ بوده است!
با این وجود، مسئوالن دولتی از جمله شخص رییس جمهور 
ابایی از این ندارند که تفاهم با قدرت هــای جهانی را افتخار 
خویش قلمداد کنند. حسن روحانی در گفت و گویی تلویزیونی 
حدود یک ســال بعد از توافق برجام عنوان کرد که اگر برجام 
اتفاق نیفتاده بود دولت حداکثر می توانست حقوق کارمندان 
را پرداخــت کند، اما اکنــون ۳7 هزار میلیــارد تومان برای 
بودجه عمرانی در نظر گرفته شــده است. او مدعی شد که در 
پســابرجام درآمد ایران از نفت و گاز دوبرابر شد.  واقعیت این 
است که دولت یازدهم میراث دار اقتصادی بود که بسیاری از 
کارشناسان و حتی مســئوالن از اصطاح »لبه پرتگاه« برای 
آن استفاده می کردند. نتیجه سیاست های رییس دولت های 
نهم و دهم تورم لجام گسیخته باالتر از ۴۰ درصد، رشد منفی 
اقتصادی، بیــکاری فزاینده و کاهش چشــمگیر درآمدهای 
نفتی بود. به مذاق مسئوالن دولتی تازه از راه رسیده خوش تر 
می آمد که عنوان کنند ما سال ها باید تاش کنیم تا به نقطه 
صفر برسیم. هرچند چنین چیزی می توانست واقعیت داشته 
باشد، اما رای  دهندگان به حســن روحانی دنبال رسیدن به 
نقطه صفر نبودند، آنها می خواستند رونق به کسب و کارشان 
بازگردد و چرخ اقتصاد جوری بچرخد که بتوانند نیاز های خود 
را تامین و سفر ه ای را که در ۸ سال گذشته کوچک و کوچک تر 

شده بود، بزرگ کنند. 

در دهه های اخیــر همواره در ایران 

جنگ ادعا و واقعیت
جدالــی وجود دارد که مســئوالن 
گزارش عملکــردی می دهند و در 
بســیاری مــوارد مــردم آن را 
نمی پذیرنــد. گاه رقمی  برای تورم 
عنوان می شــود که نشــان دهنده 
بهبود این شاخص است، اما در عمل شــاهد این هستیم که 
گرانی همچنان وجود دارد و آزاردهنده اســت. اشــکال این 
نیست که برای مثال گاهی آمار های مخدوش و غیرواقعی ارائه 
می شود، بلکه نوع استفاده از آمار درست نیست و در بسیاری 
موارد شاهد استفاده ابزاری از آمار هســتیم. در مورد برجام 
دقیقا همین اتفاق افتاد و چون ایــن توافق یکی از افتخارات 
دولت یازدهم به حساب می آمد، مخالفان دولت برای تخریب 

بیش از هر چیز انگشت روی آن گذاشتند و در مقابل دولتی ها 
هم سعی کردند به دســتاورد های آن پروبال دهند. هرچند 
تاثیرگــذاری برجــام ابعادی مختلــف داشــت و حتما باید 
دستاورد های آن را در حوزه های سیاسی، بین الملل و... ردیابی 
کرد، اما بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. این 
بعد به ویژه برای شــهروندان عادی بیش از همه مهم است و 
فضای ایجاد شــده انتظارات فزایند ه ای از برجام شــکل داد. 
اقتصاد ایران برای اینکه مشکل بیکاری بیش از ۳ میلیون نفر 
را حل کند، برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی که در 
برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته و برای کنترل تورمی که با 
وجود تک رقمی  شــدن در ســال های اخیر همچنان یکی از 
باالتریــن نرخ های تورم دنیاســت، نیازمند تزریق ســرمایه 
بیشتری است. به  این منظور دو راهکار در دولت های یازدهم و 
دوازدهم در نظر گرفته شد؛ یکی جذب سرمایه های خارجی و 
دیگری بازگرداندن سرمایه های ایرانیانی که در سال های قبل 
به دلیل بی ثباتی اقتصادی پول خود را در کشــور های دیگر 
ســرمایه گذاری کرده اند. هــر دوی این راهکار ها بســته به 
تنش زدایی بین المللی و ایجاد مفر هایی برای ورود هیات های 
تجــاری و اقتصادی به  ایــران بود. مذاکرات ایــن هیات ها با 

دستاورد های بـرجام چه بود؟

شرکت
 توتال
شل

توتال
SKE&C

یونیت اینترنشنال
سپنوپس

MECI

پژو
رنو

فولکس واگن
ایرباس
ای تی آر
بویینگ

راه آهن ایتالیا
زیمنس

آلستوم اس ای
ترنسمش هلدینگ

اوبر بانک
دانسکه بانک

اینویتالیا گلوبال
سیتیک تراست و بانک توسعه چین

اگزیم بانک کره جنوبی
ونش اکونوم بانک روسیه

جمع

ارزش قرارداد
2 میلیارد یورو

حدود 2 میلیارد دالر
4/8 میلیارد دالر
1/8 میلیارد دالر
4/2 میلیارد دالر
1/2 میلیارد دالر
750 میلیون یورو
940 میلیون دالر
350 میلیون دالر

-
20 میلیارد دالر

536 میلیون دالر
16/6 میلیارد دالر
1/4 میلیارد دالر
2/2 میلیارد دالر

-
-

1 میلیارد یورو
500 میلیون یورو
5 میلیارد یورو
28 میلیارد دالر
8 میلیارد یورو

2/2 میلیارد یورو
108 میلیارد دالر

موضوع
خرید نفت
خرید نفت

توسعه فاز 11 پارس جنوبی
نوسازی پتروشیمی  تبریز

ساخت 7 نیروگاه گاز طبیعی
توسعه فاز یک پتروشیمی آبادان

ساخت یک مزرعه بادی در شمال ایران
تولید خودرو مشترک
تولید خودرو مشترک

فروش 2 مدل خودرو و بازگشت به بازار ایران
تحویل بیش از 100 فروند هواپیما

تحویل 20 فروند هواپیما
خرید 80 فروند هواپیما

سرمایه گذاری در ساخت راه آهن
تولید و تجهیز ناوگان ریلی

ساخت قطار مترو
ساخت خطوط ریلی

فاینانس
فاینانس
فاینانس
فاینانس
فاینانس
فاینانس

جدول شماره )۱(
مهمترین قرارداد های 

پسابرجامی

بــرجــام  مــانــع فــروپــاشــی یــا تــقــریــبــا هــیــچ
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طرف های ایرانی منجر به بســتن قرارداد هایی به ارزش ۱۰۸ 
میلیارد دالر شد.

 رقم ۱۰۸ میلیارد دالر قرارداد با سرمایه گذاران خارجی رقمی 
 بسیار قابل توجه است، اما نکته اساسی که منتقدان دولت نیز 
روی آن مانور می دهند این است که  این قرارداد ها در بسیاری 
موارد هنوز عملیاتی نشده و احتمال دارد برخی از آنها هرگز 

عملیاتی نشوند. 
بهمن ماه سال گذشته، محمد شــریعتمداری، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت عنوان کرد: »۹/7 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی در پسابرجام به ثبت شــورای عالی جذب 
ســرمایه گذاری خارجی رســیده و حدود ۴۰ درصد آن در 
نقاط مختلف کشور سرمایه گذاری شده است.« بر این اساس 
سرمایه مســتقیم جذب شده در پســابرجام چیزی حدود ۴ 
میلیارد دالر است، حال آنکه  ایران به ساالنه جذب ۴۳ میلیارد 

دالر سرمایه نیاز دارد. رقم ذکر شده به گزارش های بین المللی 
در مورد ســرمایه گذاری خارجی در ایران نزدیک اســت. بر 
اساس آمار بانک جهانی میزان جذب سرمایه خارجی در ایران 
در سال ۲۰۱6، تنها ۳/۴ میلیارد دالر بوده است. در این سال 
ایران نه تنها نسبت به سال ۲۰۱۲ که سال رکوردشکنی ایران 
در جذب سرمایه خارجی بود، سرمایه کمتری جذب کرده که 
همچنان از رقبای منطقه ای خود عقب تر اســت. در این سال 
ترکیه، عربستان و امارات به ترتیب ۱۱/۹، 7/۴ و ۸/۹ میلیارد 

دالر سرمایه خارجی جذب کرده اند.

منتقدان برجام کــه در واقع همان 

دستاورد های برجام
منتقدان دولت هســتند به عمد بر 
اعداد و ارقامی  تکیــه می کنند که 
می توانــد دســتاورد های توافــق 
هسته ای را بسیار ناچیز نشان دهد. 
آنها خود را به فراموشی می زنند و به 
جای مقایســه کردن قبل و بعد برجام، خیز هــای بلند را با 
دستاورد های واقعی مقایسه می کنند. برای مثال در پسابرجام 
توافق شد که بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما به  ایران تحویل داده 
شود. از این تعداد ۱۱ فروند ایرباس و ای تی آر به  ایران رسید. 
منتقدان برجام عمدا عدد ۱۱ را با بیش از ۲۰۰ فروند مقایسه 
می کنند، حال آنکه مقایسه درست تر این است که عنوان شود 
قبل از برجام چند فروند هواپیما به ایران تحویل داده شد و در 
پسابرجام چه اتفاقی افتاد. ناوگان قدیمی هوایی ایران نزدیک 
به ۴ دهه نتوانســت هیچ هواپیمای نوی ایرباس و بویینگ و 
حتی ای تی آر به خود اضافه کند، در حالی که در پســابرجام 

باالخره  این طلسم شکسته شد. 
مهمتر از این، فروش نفت ایران بود کــه در اواخر دولت دهم 
عما متوقف شده بود. تولید نفت ایران در این دوره به حدود 
7۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود و دولت برای فروش همین 
مقدار نفت و دریافت پول آن با مشــکات عدید ه ای مواجه و 
مجبور شد دست به دامان دالالن شود. نتیجه کار میلیون ها 
دالر طلب نفتی شد که بعد سال ها و به صورت نامناسب تسویه 
شد. گشایش های ناشی از برجام باعث شد ایران بتواند روزانه 
بیش از ۲ میلیون و 7۰۰ هزار بشــکه نفت به فروش برساند و 
پول آن را به راحتی دریافت کند. گذشته از این، قرارداد هایی 
در حوزه های مختلف به امضا رسید که اگرچه بسیاری از آنها 
هنوز عملیاتی نشده اما انتظار می رود با حمایت اروپا، چین و 
روسیه از برجام در آینده اجرا شوند. از دیگر دستاورد های مهم 
 FATF برجام اتصال به سوییفت و خروج ایران از فهرست سیاه
بود.دولت یازدهم با شیوه های معمول قادر به پاسخگویی به 
مطالبات فزاینده نبود. باید اقدامی اساســی و انقابی صورت 
می گرفت، حال آنکه دودوتا چهارتای اقتصادی نشان می داد با 
وضعیت موجود سرمایه گذاری در ایران، عما امکان پیشرفت 
نیست و در بهترین حالت می توان جلوی پسرفت یعنی وخیم تر 
شدن وضعیت معیشت، بیکاری، تورم و... را گرفت. بررسی ها 
نشان می دهد به رغم اینکه دلواپسان عاقه مند به استفاده از 
تعبیر »تقریبا هیچ« برای دســتاورد های برجام هستند، این 
توافق نجات دهنده اقتصاد ایران از فروپاشی و زمینه ساز رشد 
بوده؛ هرچند در بســیاری از حوزه ها نیازمند گذشــت زمان 
هستیم یا باید مفاد برجام کامل و با حضور همه توافق کنندگان 

ادامه می یافت تا نتایج آن ملموس شود.

مطالبات مردمی از دولت 
به مذاق مســئوالن دولتی تازه 
از راه رســیده خوش تر می آمد 
که عنوان کنند ما ســال ها باید 
تاش کنیــم تا بــه نقطه صفر 
برســیم. هرچند چنین چیزی 
می توانســت واقعیت داشــته 
باشد، اما رای  دهندگان به حسن 
روحانی دنبال رسیدن به نقطه 
صفر نبودند، آنها می خواســتند 
رونق به کسب و کارشان برگردد .
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تصمیمی که دونالد ترامپ ۱۸ اردیبهشت امسال گرفت تنها 
به مذاق اسراییل، عربستان، بحرین و امارات خوش آمد. 

در واقع ایران از جانب 5 کشــوری تحریم خواهد شــد که 
تقریبا هیچ مراوده ای با آنها ندارد. 

بر این اســاس روی کاغذ خروج آمریکا از برجام نباید هیچ 
تاثیری بر اقتصاد کشور ما داشته باشد، اما تقریبا برای همه 
آشکار است که این خروج تاثیرات زیادی خواهد گذاشت و 

حتی در صورت عدم همراهی چین، روسیه و اتحادیه اروپا 
با آمریکا بازهم شاهد خواهیم بود که تصمیم ترامپ اقتصاد 
کشور ما را متاثر  می کند. سوال اساســی این است که این 

تاثیر گذاری ها دقیقا در چه بخش هایی اتفاق  می افتد؟
در پســابرجام چند موضوع اساســی مورد تاکید مسئوالن 
ایرانی بوده که تاثیــر گرفتن این مــوارد از تصمیم ترامپ 

 می تواند مشکاتی را به وجود آورد. 

زهرا ماعلی

روزنامه نگار

خـروج آمـریـکـا از بـرجـام چـه تـاثـیـری بـر اقـتـصـاد ایـران  مـی گـذارد؟
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ایران در پســابرجام فروش نفت خود را افزایش داد و خیز 
بلندی برای بازیابی جایگاه خود در میــان تولید کنندگان 

نفت برداشت. 
یکی از اولین سواالتی که مطرح  می شود این است که خروج 
آمریکا از برجام و اعمال تحریم های تازه که بخشی از آن ۱۳ 
مرداد و بخشی دیگر ۱۳ آبان اعمال  می شود چه تاثیری بر 

بازار نفت، گاز و محصوالت پتروشیمی  ایران دارد؟ 
موضوع دیگری که ایران در پســابرجام دنبال کرد، تسهیل 

روابط بانکی بود. 
تحریم دالری و تــرس بانک های بــزرگ از جریمه آمریکا 
موضوعی اســت که باید آن را ذیل تاثیر خــروج آمریکا از 

برجام بر اقتصاد ایران بررسی کرد. 
نگرانی دیگر در مــورد اجرای قرارداد های امضا شــده در 
پســابرجام و امکان بســتن قرارداد های جدید در شرایط 

کنونی است. 
ناگفته پیداســت که اگر تصمیم آمریــکا مبنی بر خروج از 
برجام این موارد را متاثر کند، بخش هــای مختلف اقتصاد 

ایران دچار تنش  می شود. 
قابل پیش بینی است که تاثیر گذاری آمریکا بر فروش نفت 
ایران، مراودات بانکی و راندن سرمایه گذاران از ایران تولید 
و درآمد کشور را کاهش  می دهد. این واقعیت به معنای کند 
شدن رشد اقتصادی است که خود به افزایش تورم، بیکاری 

و فقر منجر  می شود. 
حال بایــد دید این بار کــه آمریــکا حمایت کننده ای برای 
تحریم ایران ندارد و شــرایط آنقدر با قبل متفاوت است که 
سازمان ملل، اتحادیه اروپا، چین و روســیه خواهان ادامه 

مراوده با ایران هستند، چه اتفاقی  می افتد؟

در دو سال اخیر ایران تاش کرده 
نفت؛

وپا   از حمایت ار
تا منفعت طلبی 

عربستان

بــا بــرآورد بیشــتر در مــورد 
درآمد هــای مالیاتی، وابســتگی 
اقتصاد خود به نفت را کاهش دهد. 
در بودجــه ســال ۹6 و ۹7 
درآمد هــای مالیاتــی بیش از 
درآمد های نفتی پیش بینی شــد. با این وجود همچنان 
اقتصــاد ایران به شــدت وابســته بــه فــروش نفت و 

فرآورده های نفتی است. 
به همین دلیل است که بافاصله بعد از اعام خروج آمریکا 
از برجام این سوال مطرح شد که چه اتفاقی برای نفت، گاز 

و سایر محصوالت پتروشیمی  ایران  می افتد؟
صادرات نفت در ایران به دلیل اوجگیری تحریم ها در اواخر 
دولت دهم به حدود 7۰۰ هزار بشــکه در روز رســید. این 
میزان در اردیبهشت امسال حدود ۴ برابر شد، یعنی اینکه 
ایران به خوبی از فرصت پســابرجام برای افزایش صادرات 

نفت خود بهره برده است. 
درآمدهای نفتی ایران در ســال ۹6 به بیش از 5۰ میلیارد 
دالر رســید و با توجه به افزایش قیمت نفت این امیدواری 
وجــود دارد که ســرمایه الزم بــرای ســرمایه گذاری در 
زیرساخت ها فراهم شــود. اگر ایران از برجام خارج  می شد 
قاعدتا تحریم های بین المللی از جمله تحریم های نفتی باز 
می گشت، اما خروج یک طرفه آمریکا از برجام باعث  می شود 

اتفاق خاصی در این زمینه نیفتد.

۲۱ اردیبهشت امسال بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفت: »با 
خروج آمریکا از برجام اتفاق قابــل ذکری در صادرات نفت 
و گاز و میعانات گازی کشــور نمی افتد و درآمدهای ارزی 

تغییری نمی کند.« 
با توجه بــه اینکه اصلی ترین خریداران نفــت ایران، چین، 
اتحادیه اروپا، کره جنوبی، ژاپن، هند و ترکیه هستند و این 
کشــور ها همچنان از برجام دفاع  می کننــد و از آنجا که در 
دولت تصویب شده معامات نفتی با یورو انجام شود به نظر 
نمی رسد اشکال عمده ای در فروش نفت ایران به وجود آید.
رضا پدیدار، رییس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران 
 می گوید: »به نظر نمی رسد که قراردادهای نفتی و اقتصادی 
با اروپا بعد از خروج آمریکا از برجــام تحت تاثیر قرار گیرد، 
مگر آنکه برخی شــرکت های اروپایــی بخواهند به صورت 

محافظه کارانه موضع آمریکا را اجرا کنند.«
 با این وجود و با توجــه به اینکه خریــداران نفت ایران در 
بسیاری موارد شرکت های خصوصی و چندملیتی هستند، 
ارزان فروشی نفت برای نرخ شــکنی  می تواند تهدیدی برای 

بازار نفت ایران به حساب آید. 
خالد فاتح، وزیر انرژی عربســتان ۴ روز بعد از اعام خروج 
آمریکا از برجام عنوان کرد که کشورش آمادگی دارد جای 

ایران را در تولید نفت پر کند. 
۱۸ خرداد امسال موضوعی مطرح شــد که واکنش شدید 
ایران را به دنبال داشــت. ترامپ که بــا دقت در حال رصد 
تاثیرگذاری تصمیم خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد ایران 
است از عربستان خواســت برای جبران کاهش تولید نفت 
ایران ناشی از اعمال دوباره تحریم ها، تولید نفت خود را یک 

میلیون بشکه در روز افزایش دهد. 
این درخواســت واکنش شــدید نماینده ایران در اوپک را 
به همراه داشــت. حســین کاظم پور اردبیلی گفت: »بسیار 
احمقانه و عجیب است که شاهد آن باشیم که دستورات از 
واشنگتن به عربستان برای جبران کاهش تولید نفت ایران 
ناشی از تحریم های غیرقانونی بر ایران و ونزوئا می رسد.« 

انتقاد دبیرکل اوپــک از خروج آمریــکا از برجام، حمایت 
تلویحی این سازمان بزرگ از برجام و ایران را نشان  می دهد 
و بر این اســاس به نظر نمی رسد عربســتان اجازه افزایش 

تولید نفت خود و گرفتن جای ایران را پیدا کند.

سال ۲۰۱۲ بانک استاندارد چارتر 
ارتباطات بانکی؛ 

یمه های  ترس از جر
میلیون دالری

بــه دلیــل معامله با ایــران 67۰ 
میلیون دالر جریمه شد. 

از آن زمان و حتی پس از حصول 
توافق هســته ای ترس از جریمه 
شــدن بر اقتصــاد ایران ســایه 
انداخته است. بر اساس آخرین گزارش ها در پسابرجام ایران 

با ۲7۸ بانک خارجی روابط کارگزاری برقرار کرده است. 
البته این ارتباطات با بانک های بزرگ آمریکای  شــمالی و 
اروپا نبوده و عمدتا یا بانک های آسیایی و روسی یا بانک های 

متوسط و کوچک ریسک ارتباط با ایران را پذیرفته اند.  
بیشــترین نگرانــی در رابطه با خــروج آمریــکا از برجام 

تاثیرگذاری این اقدام بر روابط بانکی کشور ماست. 
برخی مسئوالن خوش بینانه عنوان  کرده اند که اتفاق خاصی 
نمی افتد، چون اصا کشور ما تا قبل از این هم ارتباط بانکی 
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با بانک های بزرگ نداشته است. اقدام آمریکا در کنار اینکه 
باعث  می شود راضی کردن بانک های بزرگ برای مراوده با 
ایران تقریبا غیرممکن شود، ممکن است بر اعتماد بانک های 

متوسط و کوچک نیز تاثیر بگذارد. 
قرار دادن نام ولی اهلل سیف، رییس بانک مرکزی در فهرست 
اشخاصی که توسط آمریکا تحریم شده اند خود نشان دهنده 
این اســت که دولت ترامپ تــا چه حــد روی تاثیرگذاری 

اقدامش بر روابط بانکی ایران حساب باز کرده است. 
محمدرضــا پورابراهیمی، رییــس کمیســیون اقتصادی 
مجلس  می گویــد: »تنها موضوعی که بعــد از برجام اتفاق 
افتاد، افزایش فروش نفت بود و هیچ زیرساخت فعالیت های 
اقتصادی مبتنی بر نظــام بانکی و مــراودات بین المللی و 
تعهدات در تراز بازرگانی و پرداختی بین کشــورها شــکل 
نگرفت و هیچگونه فضای مثبتــی در بحث تحریم ها ایجاد 
نشــد و تنها مراودات ناچیز و ضعیفی با بانک های اروپایی 

برقرار کردند.« 
به نظر  می رســد این گفته بیش از آنکه منطبق بر واقعیت 
باشد، برخوردی احساســی با خروج آمریکا از برجام است. 
چنین تمایلی وجود دارد که آثار این اقدام ناچیز جلوه داده 
شود و اغلب هم روی این مانور داده  می شود که قبل از خروج 
هم اتفاق خاصی نیفتاده و شرایط بسیار خوبی وجود نداشت 

که نگران از دست رفتن آن باشیم. 
رییس بانک مرکزی شهریور سال گذشــته در برابر چنین 
اظهاراتی گفت: »آثار برجام غیرقابل چشم پوشــی است.« 
هرچند قابل کتمان نیست که بانک های بزرگ در پسابرجام 
هم با ایران ارتباط برقرار نکردند، اما اگــر خروج آمریکا از 
برجام بتواند بر رابطه بانکی سایه بیندازد نه تنها امید ها برای 
بهبود شــرایط از بین  می رود، بانک هایی که با ایران ارتباط 

گرفته اند نیز  می ترسند. 
نتیجه چنین اتفاقی این اســت که تامیــن مالی پروژه ها 
و اجرای قرارداد هــای فاینانس با مشــکل مواجه خواهد 
شــد و از آن مهمتر وقتی خــط اعتباری ایجاد نشــود، 
سرمایه گذاران خارجی حتی اگر بخواهند هم نمی توانند 

در ایران سرمایه گذاری کنند.
ایجاد چنین وضعیتی تا حد زیادی بســته به این است که 
آمریکا چــه برخوردی با همکاری با ایــران خواهد کرد و از 
طرف دیگر، تصمیم و اقدام اروپا مبنی بر حمایت از مراوده 

با ایران اهمیت دارد. 
یک ماه بعد از اعــام خبر خروج آمریــکا از برجام اخبار 
ضد و نقیضی درباره ارتبــاط بانک های مختلف با ایران به 

گوش می رسد. 
در این مدت بانک مهم جدیــدی برای مراوده با ایران اعام 
آمادگی نکرده اســت. در مقابل بانک سوییسی )BCP( که 
یکی از بزرگترین بانک های این کشــور اســت اعام کرد 
روابط خود را با ایران قطع می کند. دو بانک هندی نیز اعام 

کرده اند تا ۱5 مرداد مراوده خود با ایران را قطع می کنند.

در مــدت کوتاهی کــه از خروج 
سرمایه گذاری 

خارجی؛ امید به 
بازگشت قانون 
مسدود کننده

آمریکا از برجام  می گذرد، ردگیری 
تصمیمات شرکت هایی که با ایران 
قرارداد داشته اند در کانون توجه 
پــر  ز  ا یکــی  اســت.  بــوده 

ســروصداترین تصمیمات، تصمیم توتال مبنی بر خروج از 
ایران در صورت عدم معافیت از تحریم های آمریکا بود. در 
حالی که مذاکره با اروپایی هــا بافاصله بعد از اقدام آمریکا 
مبنی بر خــروج از برجام آغاز شــد و در حالی که ۴+۱ در 
اولین نشســت برجام بعــد از خــروج آمریــکا اظهارات 
امیدوارکننده ای داشــت، پاتریک پویانــه، رییس و مدیر 
اجرایی ارشد توتال، گفت: »تاش اتحادیه اروپا برای ادامه 
سرمایه گذاری در ایران، به رغم تصمیم آمریکا برای خروج 
از برجام و بازگرداندن تحریم هــای علیه ایران، غیرممکن 
است؛ چراکه غول های انرژی نیازمند دسترسی به سیستم 

بانکی آمریکا هستند.« 
اقدام فوق محافظه کارانه توتــال در حالی اتفاق  می افتد 
که مباحثی دربــاره بازگرداندن قانون مســدود کننده 
)blocking regulation( وجــود دارد. بنابرایــن 
قانون، نهادها و دادگاه های اروپایی از حرکت در راستای 
تحریم هــای کشــورهای دیگــر از جانب آمریــکا منع 

 می شوند. 
همچنین این قانون امکان شــکایت از ســوی شرکت های 
اروپایی برای جبران جریمه و خسارت ها در پی تحریم های 

آمریکا را فراهم  می کند. 
این مکانیــزم به این معنا اســت که شــرکت های اروپایی 
می توانند با مســدود کــردن یا توقیف اموال شــرکت های 
آمریکایــی در اروپا در مقابله با تحریم هــای آمریکا غرامت 

خود را دریافت کنند. 
در کنــار زمزمه هایــی کــه در مــورد بازگشــت قانــون 
مسدود کننده به گوش  می رسد، برخی از مسئوالن اتحادیه 
اروپا از احتمال اجرای طرحی حرف  می زنند که بر اساس آن 
شرکت های کوچک و متوسط اروپایی در مقابل همکاری با 

ایران یارانه  می گیرند. 
آنها احتماال به دلیل بی اعتنایی برخی از کمپانی های بزرگ 
به بازگشت قانون مسدود کننده سعی دارند روابط با ایران را 

با همکاری شرکت های کوچک ادامه دهند. 
به نظر  می رســد خنثی کردن اقدامات ضدایرانی آمریکا تا 

حد زیادی به اراده و عمل اروپا بستگی دارد. 
هرچند شرکت ها و بانک های بزرگ کماکان ریسک همکاری 
با ایــران را نمی پذیرند، اما بــه نظر  می رســد همکاری با 

متوسط ها که در دو سال اخیر اوج گرفته ادامه یابد. 
در ایــن بین، اجــرای برخــی از قرارداد هــا در  هاله ای از 
ابهام اســت. به نظر نمی رســد بویینگ وفای به عهد کند و 

هواپیمایی به ایران تحویل دهد. 
۱6 خرداد امسال خبرگزاری فرانســه به نقل از سخنگوی 
بویینگ نوشت: »ما به ایران هیچ هواپیمایی تحویل نداده ایم 
و از آنجا که دیگر مجوزی برای فــروش هواپیما به ایران در 
این مقطع زمانی نداریم، هیــچ هواپیمایی به ایران تحویل 

نخواهیم داد.«
این اظهارنظر با واکنش شــدید مسئوالن وزارت راه رو به رو 
شــد، چنانکه عباس آخوندی عنوان کرد که ایران در سطح 
بین المللی خلف وعده این شرکت هواپیماسازی آمریکایی 

را از نظر حقوقی پیگیری می کند. 
در مورد ایرباس و ای تی آر موضوع اندکی متفاوت است 
و بازگشت قانون مسدود کننده و حمایت اتحادیه اروپا 

 می تواند خبر خوشی برای ناوگان هوایی ایران باشد.

 باید دید این بار 
که آمریکا 

حمایت کننده ای 
برای تحریم ایران 

ندارد و شرایط 
آنقدر با قبل 

متفاوت است 
که سازمان ملل، 

اتحادیه اروپا، 
چین و روسیه 
خواهان ادامه 
مراوده با ایران 

هستند، چه 
اتفاقی  می افتد؟
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آمار های رسمی  نشان  می دهد در ایران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار 
بیکار مطلق داریم و ۲ میلیون نفر از کارجویان کشور اشتغال 
ناقص داشته و به دنبال کار تمام  وقت هستند. حتی اگر از طرح 
این موضوع خودداری کنیم که مشــارکت اقتصادی در ایران 
پایین است و در شرایط مناسب تر تعداد بیشتری به کارجویان 
اضافه  می شوند، اقتصاد کشور ما توانایی الزم برای ایجاد شغل 
برای همین جمعیت بیکار را نداشته و حتی به سختی  می تواند 
جلوی افزایش بیکاران را بگیرد. صدها هزار نفری که ســال ها 
در جست و جوی کار بوده اند با حصول توافق برجام امیدوار به 
شکستن طلسم بیکاری شان شــدند. آنها شاید به طور دقیق 
 نمی دانند برجام چه ارتباطی با رفع بیکاری دارد، اما به صورت 
عامیانه این درک را دارنــد که تنش زدایــی و رفع تحریم ها 
کسب و کار ها را رونق  می بخشد. چند مشکل اساسی در اقتصاد 
ایران در ارتباط با رفع معضل بیکاری وجود دارد. ورشکسته و 
تعطیل شدن کارگاه ها و کارخانه ها، تولید زیرظرفیت و متوقف 
ماندن پروژه ها باعث  می شود بازار کار دچار رکود شود. نتیجه 
چنین فضای راکدی، کاهش تقاضا برای استخدام نیروی کار و 
در وضعیت بدتر اخراج و تعدیل نیروی کار است. اگر ایران نتواند 
به توافقی مناسب با کشور هایی که در برجام مانده اند برسد روند 
فعالیت هایی که در راســتای احیای کارخانه ها و کارگاه های 
تعطیل شده آغاز شــده بود، کند یا متوقف  می شود. عاوه بر 
این  نمی توان امید چندانی به افزایش ظرفیت تولید کارخانه ها 
و کارگاه های موجود داشت و حتی ممکن است باز هم میزان 
تولید کاهش یابد. عــاوه بر این، مضیقه هایــی برای تامین 
اعتبارات عمرانی به وجود  می آید. تما می  این موارد بر نیروی کار 
در ایران تاثیر گذاشته و  می تواند تشدید کننده بحران بیکاری 
در ایران باشد. . واقعیت این است که بعد از سال ها و با روی کار 
آمدن دولت های مختلــف در حالی که همگی نیز رفع بیکاری 
را وعده  می دادند، شاهد هستیم بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار 
کارجو در ایران بیکار هســتند. چرا به رغم اینکه رفع بیکاری 
ســرلوحه کار اغلب دولت ها در ایران بوده همچنان ما یکی از 
چند کشور اول در زمینه تعداد بیکاران هستیم؟ پاسخ بسیار 
روشن است. تقاضا برای کار باالست، حال آنکه کاری برای انجام 

دادن وجود ندارد. استخدام دولتی به هیچ وجه جوابگوی بازار 
کار نیست و ما برای ایجاد شغل نیازمند رونق تولید، خدمات و... 

هستیم، حال آنکه ظرفیت کافی برای این رونق وجود ندارد.

کارخانه های تعطیل و تولید زیر ظرفیت
آمار ها نشان  می دهد در دولت های نهم و دهم، ۳ هزار کارخانه 
تعطیل شده است. علی یزدانی، مدیرعامل شهرک های صنعتی 
مدعی اســت 5۸ درصد واحد هایی که در داخل شهرک های 
صنعتی تعطیل شــدند مربوط به دولت های نهم و دهم بوده 
اســت. در کنار تعطیلی واحد های صنعتی، در سال های اخیر 
شاهد تولید زیر ظرفیت هم بوده ایم. اسداهلل عسکراوالدی، عضو 
اتاق بازرگانی ایران دی ماه سال گذشته عنوان کرد ۸۰ درصد 
کارخانه ها زیر 5۰ درصد ظرفیت تولید  می کنند. این موضوع 
توسط کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی مسئوالن دولتی 
تایید شده است. تولید زیر ظرفیت همواره نیروی کار را در خطر 
اخراج و تعدیل قرار  می دهد، حال آنکه وضعیت اشتغال ایران 
ثابت  می کند نه تنها نباید ریزش نیروی کار داشــت بلکه باید 

فرصت های شغلی بیشتری نیز ایجاد کرد. 

دست باز دولت برای تخصیص بودجه
بودجه سال ۹7 یکی از پرچالش ترین بودجه های سال های اخیر 
بود. در حالی که کارشناســان این بودجه را یکی از شفاف ترین 
بودجه های سال های اخیر  می دانســتند، نمایندگان مجلس 
یکباره کلیات آن را رد کردند و در نهایــت با اصاحات زیادی 
این بودجه به تصویب رسید. یکی از بند های مورد انتقاد برخی 
نمایندگان میزان بودجه عمرانی تعیین شده بود. در حالی که 
نمایندگان معترض بودند که بودجه عمرانی کم است، تقریبا 
این بودجه 5 برابر بودجه عمرانی سال ۱۳۸۴ بود. این اتفاق سال 
۱۳۹6 هم رخ داد و بر اساس گزارش های  رسمی  بیش از نیمی 
 از این بودجه تخصیص داده شد. در واقع بودجه تخصیص داده 
شده این سال ۳ برابر بودجه مصوب سال ۱۳۸۴ بود و نسبت به 
بودجه تخصیص داده شده سال ۱۳۹۱ نیز ۳ برابر بیشتر بود. این 
موضوع خود ثابت  می کند در سال های اخیر دست دولت برای 

نرگس صابری

روزنامه نگار
وضـــعـــیـــت ایـــجـــاد اشـــتـــغـــال بـــدون بـــرجـــام
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تصویب و تخصیص بودجه عمرانی بازتر شده است. 
این مساله امید برای تسویه بدهی های دولت را افزایش  می دهد. 
دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار بود و این 
مساله باعث توقف و نیمه کاره ماندن پروژه ها شد. افزایش بودجه 
عمرانی ارتباط مستقیمی  با شروع مجدد پروژه های متوقف شده 
داشته و به این ترتیب فرصت های شغلی تازه ای ایجاد  می کند. 
عاوه بر این عملکــرد دولــت در زمینه احیــای کارگاه ها و 
کارخانه های ورشکسته و دادن تسهیات به بنگاه های اقتصادی 
مناسب بوده است. بر اســاس گزارشی که اردیبهشت ماه سال 
گذشته منتشــر شــد ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی جدید در 
دولت یازدهم تکمیل و راه اندازی شده اند که این رقم با محاسبه 
واحد های احیا شده به ۱7 هزار و ۲۰۰ واحد  می رسد. همچنین 
برخی گزارش ها نشان  می دهد تنها در سال ۱۳۹5، ۳ برابر بیشتر 
از رقم تعیین شده، تسهیات به بنگاه های اقتصادی داده شده 
است. برخی از گزارش های دیگر نشان  می دهد ظرفیت تولید 
در برخی از بخش ها افزایش زیادی داشــته است. دی ماه سال 
گذشته گروه خودرو سازی سایپا از رکودشکنی در تولید خودرو 
خبر داد. این شرکت مدعی شد در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹6 بیش 
از 5۰۰ هزار خودرو تولید کرده، حال آنکه در مدت مشابه سال 
قبل ۴۲۳ هزار و ۳۹۸ دستگاه خودرو ساخته بود. در سال های 
اخیر خودروسازان دیگری نیز از رکوردشکنی در تولید خودرو 
خبر دادند. آمار ها نشان  می دهد تولید خودرو در سال گذشته 
با رشد ۱۳/7 درصدی همراه بوده و از یک میلیون و ۳5۰ هزار 
و ۳77 دستگاه در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹5 به یک میلیون و 5۳۴ 
هزار دستگاه در سال ۱۳۹6 رسیده اســت. این برای اولین بار 
بعد از سال ۱۳۹۰ است که خودروسازان  می توانند این میزان 
خودرو تولید کنند. ناگفته پیداست که افزایش میزان تولید در 
کارخانه های خودروسازی و دیگر حوزه ها ناشی از تزریق سرمایه 
است.  در واقع، شرایط مناســب تری که در پسابرجام به وجود 
آمده که از طرفی امکان افزایش بودجه عمرانی را به وجود آورده 
و از طرف دیگر تولید را رونق بخشیده است. این دو موضوع به 
معنای بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران و ایجاد فرصت های شغلی 
بیشتر است. در بدترین شــرایط برجام از این طریق بر کاهش 

بیکاری یا مقابله با ســونا می  بیکاری تاثیر گذاشته است، حال 
آنکه در چندین حوزه دیگر نیز میزان تولید و صادرات بیشتر شده 
است، همانطور که به واسطه رونق یافتن برخی از بخش ها که 
با روند های موجود بزودی اتفاق  می افتاد  می توان انتظار داشت 

میزان مشاغل خدماتی نیز بیشتر شود. 
حوزه حمل و نقل از جمله حوزه هایی است که توجه ویژه ای به 
آن در پسابرجام شد. توسعه ناوگان ریلی و هوایی  می تواند صد ها 
هزار شــغل ایجاد کند. ثبات اقتصادی نیز از مهمترین عواملی 
است که امکان ایجاد کسب و کار های جدید یا رونق کسب و کار 
موجود را فراهم  می کند؛ ثباتی که بیشتر خود را در آرام بودن نرخ 
ارز نشــان داد و دولتمردان امیدوارند از بحران ارزی پایان سال 
۱۳۹6 و آغاز سال جاری عبور کنند. این اتفاق نیز منوط به کاهش 
نقش آفرینی دالر در اقتصاد ایران و استفاده از ارز های جایگزین 
است. رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه ششم توسعه مورد 
تاکید قرار گرفته به معنای این است که حداقل باید ۹55 هزار 
شغل در سال ایجاد شود، در حالی که رکوردشکنی دولت یازدهم 
در این زمینه ایجاد کمی  بیش از 7۰۰ هزار شغل در یک سال بوده 
است. عاوه بر احیای کارخانه های ورشکسته و تعطیل و گذشته 
از اینکه باید ظرفیت تولید را افزایش داد، مقابله با بیکاری  می تواند 
با اجرای پروژه های عمرانی متوقف شده اتفاق بیفتد. میلیارد ها 
تومان پروژه عمرانی متوقف شده و نیمه  کاره در ایران است که 
تامین اعتبار  نمی شوند، حال آنکه نیاز به افتتاح و آغاز پروژه های 
دیگری نیز وجود دارد.  تما می  این کار ها که در دولت های یازدهم 
و دوازدهم مورد توجه بوده نیازمند تزریق ســرمایه است، حال 
آنکه تزریق مستقیم و غیرمستقیم سرمایه تا حد زیادی نیاز به 
تنش زدایی از روابط بین الملل، ثبات اقتصادی و امکان مراوده 
آزاد تجاری دارد. اینطور اســت که بازگشــت به پیش از برجام 
شدیدا بر بازار کار ایران تاثیر  می گذارد. اگر این اتفاق بیفتد نه تنها 
روند احیای کارخانه های تعطیل شده، افزایش ظرفیت تولید و 
تمام کردن پروژه های عمرانی ناتمام، متوقف یا کند  می شود که 
افزایش هزینه تولید در ایران و نداشتن مشتری برای تولیدات 
داخلی ممکن اســت برخی دیگر از بنگاه هــای اقتصادی را به 

تعطیلی کشانده و باعث افزایش جمعیت بیکاران ایران شود.  

امیِد پسابرجامی 
صدها هــزار نفری که ســال ها 
در جســت و جوی کار بوده اند با 
حصول توافق برجام امیدوار به 
شکستن طلســم بیکاری شان 
شدند. آنها شــاید به طور دقیق 
 نمی دانند برجام چه ارتباطی با 
رفع بیکاری دارد، اما به صورت 
عامیانه ایــن درک را دارند که 
تنش زدایــی و رفــع تحریم ها 

کسب و کار ها را رونق  می بخشد

وضـــعـــیـــت ایـــجـــاد اشـــتـــغـــال بـــدون بـــرجـــام
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امانوئل مکرون در حال تغییر قوانین کارگری در فرانسه است؛ 
قوانینی که دست کارفرمایان را در مذاکره با کارگران بازتر می کند 

و اعتراض کارگران را در پی آورده است

ون جاه طلب  مکر
فرانسه معترض
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مکرون 40 ساله که با شکست نامزدهای احزاب بزرگ فرانسه توانست 
به عنوان کاندیدایی میانه رو قرعه ریاست جمهوری یکی از بزرگترین 
دموکراسی های جهان را به نام خود بزند، در برنامه های انتخاباتی 
خود از اصالحات در قوانین کارگری، مسکن، سیستم حقوقی، حقوق 
بیکاری، نوآوری در شرکت ها و مالیات گفته بود. با این حال و با وجود 
چنین برنامه اصالحاتی گســترده ای، مکرون در انتخابات فرانسه 
پیروز و چهار ماه بعد با تبدیل اصالحات به قانون، اعتراضات آغاز شد.

اصالحات در حوزه قوانین کارگری تا 
قوانین

جدیدکارگری
چیست؟

امــروز علت بیشــترین اعتراضات در 
فرانســه بوده اســت. بر اســاس این 
اصالحات، شرکت های کوچک، آزادی 
بیشــتری در مذاکرات درباره شرایط 
کاری با کارمندان خود خواهند داشت و 
توافق های اتحادیه ها یا قوانین ملی کارگری دیگر کمتر دست و پای 
این شرکت ها را خواهند بست. برای نمونه، شرکت هایی که کمتر از 
۱۱ کارمند دارند از این به بعد قادر خواهند بود بدون حضور نماینده 
اتحادیه به صورت مستقیم با کارمند خود درباره شرایط کاری مذاکره 
کنند. این مورد یکی از تغییراتی است که موجب نگرانی اتحادیه ها 
شده است؛ اتحادیه هایی که معتقدند کارمندان عادی به اندازه کافی 

برای مذاکره با روسای خود آموزش ندیده اند. 
با وجود اینکه همچنان بسیاری از مسائل کارگری در سطح کالن 
صنعتی و با در نظر گرفتــن اتحادیه ها حل وفصل می شــود اما با 
سیاست های نئولیبرالی دولت مکرون، شرکت ها این اجازه را خواهند 
داشــت تا این تصمیمات و توافق ها را رها کــرده و با کارمند خود 
درباره مسائلی چون دریافت ۱۳ماه حقوق، سنوات و تعداد روزهای 

مرخصی به توافقی جدید دست یابند. 
دولت مکرون در اصالحی دیگر که یکی از عمده دالیل اعتراضات 
کارگری است، قوانینی را برای غرامت دادگاه  های صنعتی به ویژه 
در پرونده های »اخراج ناعادالنه« تعیین کرده اســت. پیش از این 
کارفرمایان اعالم کرده بودند که روند طوالنی و هزینه بر این دادگاه ها 
در وهله اول آنها را از استخدام کارمند و کارگر جدید منصرف می کند. 
رییس جمهور فرانسه در حالی این قانون را ارائه کرده که پیش از این 
فرانسوا اوالند، سلف او، با فشــار اتحادیه های کارگری خالف آن را 

تصویب کرده بود. 
دیگر امتیازی که دولت میانه روی فرانســه طی یک سال روی کار 
آمدنش به شرکت ها اعطا کرده به شرکت های چندملیتی  برمی گردد 
که فعالیت های آنها در فرانسه با دشــواری هایی مواجه شده است. 
بر اساس اصالحات دولت جدید فرانسه این شرکت ها حتی اگر در 
کشورهای دیگر سودآور باشند با اعالم شرایط نامناسب اقتصادی در 

آینده ساده تر می توانند کارکنان خود را از کار برکنار کنند. 
شرایط خروج داوطلبانه از کار نیز که با توافق کارکنان و شرکت ها 

محقق می شد در این اصالحات دستخوش تغییر شده است. در حال 
حاضر خروج داوطلبانه از کار بر اساس شرایط فردی صورت می گیرد 
اما در آینده و با توجه به این اصالحات، شرکت ها می توانند به صورت 
جمعی و نه فردی دست به این اقدام بزنند در حالی که چنین اقدامی 
در زمره تعدیل نیرو و شرایط پیرو آن قرار نمی گیرد. کارکنانی که بر 
مبنای این شرایط از کار برکنار می شوند این شانس را نخواهند داشت 

تا از مزایای بیکاری بهره مند شوند. 
با این حال، تغییرات دیگری از جمله تغییر شرایط کاری کمیته های 
کارگری که فعالیت آنها در شرکت های بزرگ اجباری است نیز قرار 

است طی ماه های آتی عملی شوند. 
این اصالحات تقریبا وعده تمامی کسانی بود که روزی تحت عنوان 
رییس جمهور وارد کاخ الیزه شده  اما همه در عملی کردن آن ناکام 

بوده اند.  

اعتراضات به اصالحات کارگری مکرون 

واکنشها
بهاصالحاتمکرون

4 ماه پس از روی کار آمدن او به عنوان 
رییس جمهور آغاز شد. کنفدراسیون 
عمومی کار به عنوان یکی از بزرگترین 
اتحادیه های کارگری در فرانسه در کنار 
»فرانســه  اپوزیســیون  حــزب 
تسلیم ناپذیر« به رهبری »ژان لوک مالنشن«، برگزارکنندگان اصلی 
این تظاهرات بودند که این اصالحات را باعــث افزایش بیکاری و 

کمرنگ شدن نقش اتحادیه ها در کشور می دانند. 
در کنار این اصالحات، اقدامات عملی دیگری به اعتراضات کارگری 
گسترده در فرانسه دامن زده است؛ تظاهراتی که چندین ماه است 
فضای کار در این کشــور را با اعتصاب کارکنان شرکت هایی چون 
ایرفرانس و مراکزی چون راه آهن، دانشگاه ها، کارگران جمع آوری 

زباله و برخی از کارکنان حوزه انرژی مواجه کرده است.
معترضان که اعتصاب خود را از فروردین مــاه آغاز و اعالم کردند 
این اعتصاب تا سه ماه ادامه خواهد داشت، معتقدند این اصالحات، 
روند استخدام و اخراج کارکنان را ساده تر کرده و مبالغ پرداختی به 
اخراج شــدگان را محدود می کند و به طور کلی نقش اتحادیه های 

تجاری در شرکت های کوچک را کاهش می دهد.
کارکنان »مجمع ملــی راه آهن فرانســه« تا به امروز از شــرایط 
کار ممتازی برخــوردار بوده اند؛ افزایش خودکار حقوق ســاالنه، 
بازنشســتگی زودهنگام، ۲۸ روز مرخصی بــا حقوق و بهره مندی 
خانواده درجه یک این افــراد از مزایایی چون بلیت رایگان قطار، از 
جمله شــرایط کاری بوده که مکرون اکنون درصدد تغییر آن در 
قراردادهای جدید برآمده و کارکنان این نهاد به آن معترض هستند. 
از طرف دیگر، در پی اعالم اتحادیه ها مبنی بر عدم افزایش حقوق 
کارکنان ایرفرانس از سال ۲0۱۱، کارمندان این شرکت با درخواست 
افزایش 6 درصدی حقوق خود دست به اعتصاب زدند در حالی که 

عاطفه مرادی

روزنامه نگار

وعده اتحادیه های کارگری فرانسه برای اعتصاب سه ماهه سراسری در حالی روزهای پایانی خود را 
سپری می کند که رییس جمهوری این کشور، بارها ضمن تاکید بر مشروع بودن این اعتصابات اعالم 

کرده است: »این تظاهرات در سیاست های ما تغییری ایجاد نمی کند.« 
»امانوئل مکرون«، رییس  جمهور جوان و میانه روی فرانسه حدود یک سال پیش با وعده اصالحات 
گسترده روی کار آمد؛ اصالحاتی که اکنون ســه ماه است به محل تقابل جدی دولت و معترضان 

فرانسوی تبدیل شده است. 
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پیشــنهاد مدیریت ایرفرانس برای افزایش یک درصدی حقوق از 
سوی آنها رد شده بود. بر اساس آمارهای اعالم شده از سوی شرکت 
ایر فرانس- کی ال ام، این شــرکت در این مدت ۱۱۸ میلیون یورو 
زیان عملیاتی داشته که 7۵ میلیون یوروی آن به دلیل آثار ناشی از 
اعتصاب کارکنان بوده است. با تداوم این اعتصابات و عدم دستیابی به 
توافقی در درخواست های کارکنان، »ژان مارک ژانیاک«، مدیرعامل 

این خطوط هوایی نیز از سمتش استعفا داد.
اعتراضات به اقدامات مکرون اما تنها به اصالحات کارگری محدود 
نبوده است. با اعالم اصالحات آموزشی از سوی کابینه او، دانشجویان 
هم به خیل معترضان پیوستند. بر اساس اصالحات دولت مکرون، 
ســابقه آموزشــی دانش آموزان از این به بعد در پذیــرش آنها در 
دانشگاه ها تاثیر خواهد داشت. پیش از این، دانش آموزان فرانسوی 
این امکان را داشتند تا صرف نظر از نمرات خود در دبیرستان برای 
هر رشته و دانشــگاهی درخواست بدهند؛ شــرایطی که به گفته 
مقامات دولت مکرون دلیل ناکام ماندن بسیاری از دانشجویان در 
تکمیل دوران تحصیل خود طی 4 سال بوده و به ازدیاد جمعیت در 
دانشگاه ها دامن زده است. دانشجویان و دانش آموزان فرانسوی اما با 
اعتصاب و اعتراض، مخالفت خود با این تغییر را اعالم کرده اند. در ماه 
گذشته بسیاری از دانشجویان با تحصن در دانشگاه ها مانع از برگزاری 

کالس ها برای چندین روز شدند. 
در این میان، دیگر گروه های شغلی از جمله کارکنان بیمارستان ها، 
وکال و کارکنان دادگاه ها در اعتراض بــه این اصالحات و به دعوت 

اتحادیه های صنفی به این اعتصابات پیوسته اند. 

رییس »کنفدراسیون عمومی کار«، به 
موضعاحزابو

اتحادیههایفرانسوی
عنوان یکــی از افراطی ترین گروه های 
کارگری پیش از این درباره موضع این 
اتحادیه در برابر اصالحات مکرون اعالم 
کرده بود: »این اصالحات قدرت را کامال 
در اختیار کارفرمایان قرار می دهد و ما 
تمام تالش خود را می کنیم تا اعتصابات و اعتراضات را ادامه دهیم.« 
اما رهبران اتحادیه های میانه روتری چون »کنفدراسیون دموکراتیک 
کارگری فرانســه«، به عنوان بزرگترین اتحادیــه کارگران بخش 
خصوصی با تساهل بیشتری به این اصالحات نگاه می کنند. »لوران 
برگر«، رییس این اتحادیه درباره موضع نهاد تحت ریاست خود نسبت 
به شرایط پیش آمده در فرانسه گفته اســت: »آینده اتحادیه های 

کارگری به حضور ما در شرکت ها و نه خیابان ها منوط است.«
در پارلمان فرانسه نیز چپگراها به رهبری »مالنشن« مخالفت با این 
اصالحات را پیگیری می کنند در حالی که احزاب راستگرا و میانه رو 

به صورت گسترده از این تصمیم دولت مکرون حمایت می کنند. 
با این حال، بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها همزمان با پیگیری این 
اصالحات از سوی دولت فرانسه، محبوبیت مکرون به شدت در حال 
کاهش است. مکرون امیدوار است این تغییرات در نهایت شرکت ها 
را برای استخدام بیشتر نیروی کار مجاب و سرمایه گذاران را برای 
سرمایه گذاری در این کشور ترغیب کند که به این ترتیب شرایط 

متشنج فعلی جای خود را به آرامش اجتماعی دهد. 

اعتراضات 
به اقدامات 

مکرون اما تنها 
به اصالحات 

کارگری محدود 
نبوده است. با 

اعالم اصالحات 
آموزشی از 

سوی کابینه او، 
دانشجویان هم به 

خیل معترضان 
پیوستند
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تحـوالت سـال ۱96۸، نه فقط منحصر بـه رویدادهای مـاه می بود 
و نه فقـط سـال ۱96۸ و نه فقط فرانسـه، بلکـه یـک دوران بود که 
گسـتره ای جهانی از  ایـاالت   متحده آمریـکا، ویتنام، چیـن، ژاپن، 
مکزیک، برزیل، بولیوی، شیلی، آلمان، فرانسـه، ایتالیا، انگلستان، 
ایرلنـد، هنـد و پاکسـتان را دربـر می گرفـت. دورانی کـه می توان 
از اواسـط دهـه ۱9۵0 تـا اواسـط دهـه ۱970 آن را نشـانه گرفت 
و جنبـش دانشـجویی، جنبـش کارگـری، جنبش زنـان، جنبش 
حقوق مدنی سیاهپوسـتان، جنبش دگرباشـان جنسـی، جنبش 
اکولوژیـک، جنبش ضدجنگ، جنبش ضدتسـلیحات هسـته ای، 
جنبش های هنـری جدید در سـینما، موسـیقی، رقـص و غیره را 
به هم پیونـد زد. اما بسـتر ایـن جنبش ها عـالوه بر آنکه شـهر بود 
و تسـخیر خیابان هـا و دیوار سـروده ها نقشـی مهم در آن داشـت، 
تغییر شـهر و جنبش های شـهری نیز وجه و چهره برجسـته ای از 

آن را تشـکیل می دادنـد.
دیوید هـاروی در مقدمـه کتاب »شـهرهای شورشـی«، تصویری 
از پاریـس آن دوره ارائـه می  کنـد کـه گویـای دگردیسـی شـهر و 
واکنش به آن اسـت. تصویـری از »سـاختمان های غول پیکر که به 
شـهر قدیم حمله می کـرد«، »اسـکان عمومی در سـاختمان های 
بـی روح و حومه هـا«، »کاالیـی شـدن انحصـاری خیابان هـا«، 
»هجـوم سـرمایه  شـرکت های آمریکایـی بـه پاریـس«، »رونـق 
ساخت وسـاز بزرگراه هـا و برج هـا« و »ورود مصرف گرایـی فاقـد 
عقالنیت در خیابان ها و فروشـگاه های شـهر«؛ تصویـری که گدار 
در فیلم »دو یا سـه چیزی کـه دربـاره  او می دانم« در سـال ۱967 
ترسـیم می کند. اما ایـن تصویر، فقط منظره ای پاریسـی نیسـت، 
بلکـه منطـق سـرمایه داری جدیـد اسـت. هـاروی در گفت وگو با 
»وینـس امانیوئـل«، تاثیـرات و تجلی هـای آن را در ایاالت متحده 

آمریـکا هـم شـرح می دهد:
»بعـد از سـال ۱94۵ این سـوال مطرح شـد؛ بعـد از اتمـام جنگ 

چـه رخ خواهـد داد؟ چه بر سـر ایـن همه سـرمایه  مـازاد می آید؟ 
خب، در ابتدا حومه نشـینی را در ایاالت متحده داشـتید. در عمل، 
سـاخت حومه ها و در آن زمان این سـاخت حومه های فـراوان بود 
که راه حل مشـکل سـرمایه  مازاد شـد. ابتـدا، سیسـتم بزرگراهی 
را سـاختند، سـپس همـه می بایسـت اتومبیـل داشـته باشـند،و  
در نتیجـه داشـتن خانـه در حومـه بـرای طبقـه  کارگـر همچـون 
»کاخ« به شـمار می رفت. همه  اینهـا زمانی رخ داد کـه اجتماعات 
فقرزده  درون شـهرها را خالـی می کردند. این الگوی شهرنشـینی 
بود که در دهه های  ۱9۵0 و ۱960 رخ داد... این مسـاله مشـکالت 
بسـیاری خلق کرده بـود، مانند بحران شـهری اواخر دهـه  ۱960. 
بعد از این تحـوالت، با وضعیتی مواجهه شـدید که در آن سـرمایه  
عمـال بـه مرکـز شـهرها بازمی گشـت و درون شـهرها را بـار دیگر 
تسـخیر می کرد. سـپس ایـن الگـو بازگشـت. بنابرایـن، جماعت  
تهیدسـت هرچه بیشـتری به حاشـیه رانـده شـدند، همچنان که 
جماعـت  ثروتمند بـه مرکز شـهر بازمی گشـتند. بـرای مثـال، در 
نیویـورک سـال ۱970، می توانسـتید درسـت در مرکـز شـهر به 
هزینـه ای تقریبـا ناچیز مکانـی مهیـا کنید، چـون مـازاد انبوهی 
از ملـک در آن محـدوده وجـود داشـت و هیچکس نمی خواسـت 
در شـهر زندگـی کنـد. امـا ایـن شـرایط تغییر کـرد. شـهر، مرکز 
مصرف گرایـی و مالیه شـده بـود. ایـن فرایند شهرنشـینی در طی 
دهـه  ۱940 رخ داد و تا دهه  ۱960 گسـترش پیدا کـرد. پس از آن 
بار دیگر تحولـی در سـاختار شهرنشـینی رخ داد کـه در دوره  بعد 
از دهـه  ۱970 آغـاز شـد. بعـد از دهه  ۱970 مرکز شـهر به  شـدت 
ثروتمند شـد. در واقـع، منهتن که در دهـه  ۱970 مکانـی مقرون 
بـه صرفـه بـود در عمـل، اجتمـاع محصـور بزرگی بـرای افـراد به  
غایـت ثروتمنـد و قدرتمنـد شـد. در عیـن حـال، تهیدسـتان که 
اغلـب اجتماعـات اقلیت هـا بودند بـه حومه  شـهرها رانده شـدند 
یـا در مـورد نیویورک مـردم به شـهرک های شـمال نیویـورک، یا 

محمدکریم آسایش

پژوهشگر و کنشگر 
شهری

درپنجاهمین سالگرد جنبش ماه می سال ۱96۸ فرانسه، تاثیر این جنبش بر تحوالت اجتماعی معاصر در اروپا و جهان 
هنوز قابل بررسی و توجه اســت. مطلب حاضر به تاثیر این حرکت اجتماعی بر نظریات شهر و نوع نگاه به فرایندهای 

شهری می پردازد. 

ــنـبـش مـاه مـی سـال ۱96۸ چـه تـاثـیـری بـرگـفـتـمـان شـهــری داشــت؟ ج

شماره  ۳۸ خرداد ماه ۱۳97 مجله  تحلیلی قلمرورفاه 40

جهان قلمرورفاه

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی 
کـتـاب، مـقالـه، ژورنـال، مجـلـه



پنسـیلوانیا مهاجـرت کردند.«
در همین بسـتر اسـت که واکنش هـا زاده شـدند. در سـال ۱9۵4 
جنبش انترناسیونالیسـت لتریسـت اعالم کرد که »شعر در شکل 
شهرهاسـت، پـس مـا انـواع منقلب کننـده ای از آن را خواهیـم 

سـاخت.«
نشـریه لتریسـت ها به نام »پوتـالچ« در فاصلـه سـال های ۱9۵4 
تـا ۱9۵7 بـه مباحـث معمـاری و شهرسـازی و همچنیـن مفهوم 
پژوهش هـای روان- جغرافیایـی خود کـه به معنای گشـت و گذار 
مسـتانه و شـاعرانه و گم شـدن در جغرافیای شـهر و کشـف نقاط 

ناآشـنا و جـذاب بـود، توجه ویـژه نشـان می دهد. 
در ادامه انترناسـیونال لتریست، انترناسـیونال سیتواسسیونیست 
)موقعیت گرا( در سـال ۱9۵۸ پدیـد می آید کـه چهره هایی چون 
»رائـول ونگـم«، »مصطفـی خیاطـی« و »گـی دوبـور« بـا آثاری 
چون »درباره فقر و فالکت محیط دانشـجویی از لحـاظ اقتصادی، 
سیاسـی، روانی، جنسـی و به ویـژه فکـری و راه هایی بـرای درمان 
آن« )۱966(، »رسـاله زندگی دانی برای نسـل جـوان« )۱967( و 
»جامعه نمایش« )۱967( بر محتوای فکری جنبش سـال ۱96۸ 
تاثیـر پررنگـی می گذارنـد، بـه نحوی کـه بـرای مثال جملـه آخر 
کتاب »دربـاره فقر و فالکت محیط دانشـجویی از لحاظ اقتصادی، 
سیاسـی، روانی، جنسـی و به ویـژه فکـری و راه هایی بـرای درمان 
آن« یعنی»زیسـتن بدون زمان مرده و تمتع بـدون مانع« به یکی 

از شـعارهای اصلی دیوارنوشـته ها بدل می شـود.
فصـل هفتـم »جامعـه نمایـش« اثـر »گـی دوبـور« نیـز نقـد 
موقعیت گـرا از شهرسـازی سـرمایه را مطـرح می کنـد کـه در 
کالم آخـر، ایده انقـالب در شهرسـازی را چنین توصیـف می کند: 
»بزرگتریـن ایده انقالبـی درباره شهرسـازی، ایده ای شهرسـازانه، 
فن شناسـانه یا زیبایی شناسـانه، نیسـت. این ایده عبارت اسـت از 
تصمیم بـه بازسـازی یکپارچه هر خطـه مطابق با نیازهـای قدرت 

شـوراهای زحمتکشـان.«
در چهار سال اول فعالیت انترناسـیونال سیتواسسیونیست، یعنی 
از سـال های ۱9۵۸ تـا ۱96۲ این جنبـش به خلق تجـارب هنری 
جدیـد می پـردازد. از جملـه کنسـتان، معمـار و نقـاش هلنـدی، 
پروژه هایـی بـرای ایجـاد شـهرهای اتوپیک به نـام »بابـل جدید« 

تهیـه می کند.
»هانـری لوفـور« نیـز در سـال ۱967 کـه یکصدمیـن سـالگرد 
انتشـار سـرمایه اسـت، دو رسـاله مهم منتشـر می کند: »تزهایی 
دربـاره شـهر« و »حـق بـه شـهر«. ایـن رسـاله ها، بینشـی جدید 
از انقـالب و شـهر را مطـرح می کننـد، بینشـی کـه همزمـان نقد 
نگرش سـنتی به انقـالب، شهرسـازی و زندگی روزمـره در جامعه 
سـرمایه داری اسـت. لوفـور در »تزهایی دربـاره شـهر« و »حق به 
شـهر«، ایده هایـی چون »حـق به شـهر در کنـار حـق کار کردن، 
حق تعلیم و تربیت، حق بهداشت، مسـکن، فراغت، حق زندگی«، 
»حق به شـهر، حقی به مثابه وسـیله و هدف، افـق و راه برای طبقه 
کارگر نه بـه عنوان حقی خاص بلکه در راسـتای منافـع عام تمدن 
و منافع خـاص گروه هـای اجتماعی »سـاکنان«، »جنبـه انقالبی 
رفرم شـهری«، »حق به شـهر به مثابه حقی بـرای فعالیت خالق، 
آفریـدن اثـر )oeuvre( )نه فقـط محصـوالت و کاالهـای مـادی(، 
خیال پـردازی، بـازی، حق مرکزیـت احیا شـده، حـق مکان هایی 
برای مواجهـه و مبادله، حـق ریتم زندگـی و بهره بـردن از زمان«، 

»سـکونت زدایی بـورژوازی« را مطـرح می کنـد.
لوفـور گرچه اهمیـت انقالبـی فضـا را از سـال ۱96۵ و در »کمون 
پاریـس« در قالب یک تحلیل تاریخی خاطرنشـان سـاخته بود اما 

سـال ۱967 اسـت که در قالب دسـتور کار سیاسـی، مسـاله شهر 
را مطـرح می سـازد.

امـا چنانکـه گفتـه شـد، روایـت انقـالب شـهری، تنهـا روایـت 
فرانسـوی نیسـت و بـرای مثـال در ایاالت متحـده آمریـکا نیـز 
از اواسـط دهـه ۱9۵0 بـا ظهـور »جیـن جیکوبـز و اکتویسـم/

ژورنالیسـم« او در مقابلـه بـا برنامه هـای نوسـازی و شهرسـازی از 
بـاالی رابرت مـوزز در آمریکا و به ویـژه نیویورک، مقاومت شـهری 
جزیـی از جنبش انقالبـی آمریـکا در دهه های ۵0 تا 70 می شـود، 
جنبشـی که با جنبـش حقـوق مدنی سـیاهان آغـاز و بـا جنبش 
ضدجنـگ ویتنـام و جنبـش زنـان و جنبـش دانشـجویی همراه 
می شـود. سـال ۱96۱ نیـز در آمریـکا، یـک نقطـه عطـف فکری 
برای انقـالب شـهری اسـت و آن انتشـار کتـاب »مـرگ و زندگی 
شـهرهای بزرگ آمریکایـی« اثر جین جیکوبز اسـت، اثـری که به 
شهرسـازی از پایین و توسـط مردم معتقد اسـت. جیکوبـز در این 
اثر هدفـش را چنین شـرح می دهد: »این کتاب یورشـی اسـت بر 
برنامه ریـزی و بازسـازی شـهری معاصر. همچنین تالشـی اسـت 
بـرای معرفـی اصـول نویـن آن، در مخالفت و متفـاوت بـا آنچه در 
همه جا از مـدارس معمـاری و برنامه ریزی گرفته، تـا مجالت زنان 
و ضمیمه های روز یکشـنبه که دربـاره آن آموخته می شـود... من 
دربـاره چگونگی عمـل شـهرها در زندگـی واقعی خواهم نوشـت. 
زیرا تنهـا از این راه می تـوان آموخت کـه کدام اصـول برنامه ریزی 
و کـدام اقـدام در بازسـازی می تواند موجـب سـرزندگی اقتصادی 
و اجتماعی شـهرها گـردد و چـه اقدامـات و اصولی این خـواص را 
می میراند.«جیکوبـز در بطـن جنبـش حقـوق مدنـی آمریـکا و با 
اندیشـه هایی الهام گرفتـه از سـنت های دموکراتیـک و فردگرای 
آمریکایی )اندیشـه های بنجامین فرانکلین و جفرسن( در واکنش 
به برنامه هـای نوسـازی که از سـال ۱9۵4 آغاز شـد و البته ریشـه 
در قانون اسـتاندارد کردن مسـکن سـال ۱9۳4 و قانون نوسـازی 
شـهری سـال ۱949 داشـت، همـان چیزهایی را کشـف کـرد که 
لوفور با زمینه فکری مارکسیسـتی در فرانسـه کشـف کـرد یعنی 
اینکه فضاهای شـهری یک فرایند اجتماعی هسـتند و برنامه های 
شهرسـازی، ریتم زندگی انسـان ها را برهم می زنند و انسـان ها در 

شـهر به گفت وگـو و تعامـل و فراغـت آزاد نیازمندند. 
»جنبـش گل« نیـز جنبشـی شـهری بـود کـه از بسـتر جنبـش 
ضدجنـگ ویتنـام و بـا ابتـکار »آلـن گینزبـرگ« شـاعر رادیکال 
آمریکایـی برخاسـت، جنبشـی کـه تظاهـرات مخالفـان جنـگ 
ویتنـام را با تئاتـر خیابانـی پیونـد زد. ایـن جنبـش در اعتراضات 
شـهری نیز خود را نشـان داد، در جریان اعتصاب بخش زباله شهر 
نیویـورک، زباله هایی را کـه در پیاده روهای این شـهر جمع شـده 
بود با اسـتفاده از مترو به سـمت مرکز تازه گشـایش یافته لینکلن 

حمـل کردند.
ایـن دوران در کران های انتهایی خـود، آثار مهم دیگری را انتشـار 
داد کـه از آنهـا به عنـوان انقالب هـای نظری شـهری می تـوان یاد 
کـرد. »انقالب هـای شـهری« از هانـری لوفـور )۱970(، »مسـاله 
شـهری« از مانوئل کاسـتلز )۱97۲(، »عدالت اجتماعی و شـهر« 
از دیوبد هـاروی )۱97۳(، »تولید فضـا« از هانری لوفـور )۱974(. 
دوران سـال ۱96۸ را می تـوان دوران چرخـش گفتمـان شـهری 
دانسـت، در حالی که دیوید هـاروی در سـال ۱969 کتاب »تبیین 
در جغرافیـا« کـه اثـری لیبـرال پوزیتویسـتی در روش شناسـی و 
معرفت  شناسـی جغرافیایـی بود را منتشـر کـرد، تحـت تاثیر این 
تحـول گفتمانـی در سـال ۱97۳ بـا »عدالـت اجتماعی و شـهر« 

چرخـش مارکسیسـتی کرد.

»هانری لوفور« 
نیز در سال ۱967 

که یکصدمین 
سالگرد انتشار 

سرمایه است، دو 
رساله مهم منتشر 

می کند:
»تزهایی درباره 

شهر« و »حق 
به شهر«. این 

رساله ها، بینشی 
جدید از انقالب 
و شهر را مطرح 

می کنند، بینشی 
که همزمان نقد 

نگرش سنتی 
به انقالب، 

شهرسازی و 
زندگی روزمره 

در جامعه 
سرمایه داری 

است.
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»فلسفه پول« اثری میان رشته ای است و نمی توان آن را منحصرا در یک دسته گنجاند. نویسنده 
این کتاب نمی خواهد به شیوه معیار فلسفه پردازی کند. او به صراحت می گوید: »حتی یک سطر 
از این پژوهش ها درباره اقتصاد نیست. جامعه شناسان و هنرمندان نیز »فلسفه پول« را جزو آثار 
علمی جامعه شناختی محسوب نمی کنند؛ در عین حال همگان می توانند از آن به نفع رشته خود 

استفاده کنند.« 

حسام الدین شاردی

روزنامه نگار 

فرهنگ

قلمرورفاه

نگاهی به کتاب 
»فلسفه پول« نوشته 
گئورگ زیمل
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کتاب »فلسفه 
پول« زیمل که 
نظام مندترین 
اثر او محسوب 

مي شود، سرانجام 
با ترجمه »شهناز 

مسمی پرست« 
منتشر شد 
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»ما در سرشــت خود پول، چیزی از ذات و جوهر فاحشگی را 
تجربه می کنیم. بی اعتنایی و بی تفاوتی پول نسبت به استفاده 
از آن، فقدان تعلق به هر فردی به خاطر عدم ارتباطش با افراد، 
عینیتی که ذاتی پول در مقام یک وســیله صرف است و خود 
هرگونه رابطه عاطفی را حذف می کنــد.  اینها جملگی پول و 

فاحشگی را به نحوی شوم قابل قیاس می سازد«
گئورگ زیمل - فلسفه پول

»گئورگ زیمل« جامعه شناس آلمانی و فیلسوف نئوکانتی قرن 
19 و اوایل قرن 20 است که از پیشگامان جامعه شناسی به شمار 
می رود. او نویسنده ای بسیار پربار بود. زیمل بیش از 200 مقاله 
در انواع مجالت و روزنامه ها به چاپ رساند و مقاله های دیگری 
نیز پس از مرگش منتشر شــد. او 15 اثر عمده در رشته های 
جامعه شناسی، علم اخالق، فلســفه و نقد فرهنگی و 5 تا 6 اثر 
کم اهمیت دیگر نوشت و پس از اتمام رساله دکترایش، اولین 
اثرش را با عنوان »درباره تمایز اجتماعی« در سال 1890 منتشر 
کرد. از جمله آثار دیگر وی می توان به »مساله تبیین فلسفی 
تاریخ« و »پرسش اساسی جامعه شناسی« و البته کتاب »فلسفه 

پول« اشاره کرد. 
بعضی از مفسران زیمل »فلسفه پول« را با کتاب اصلي دورکیم 
»تقسیم کار اجتماعي« مقایســه کرده  و یا حتي بعضی آن را 
نوعي ترجمه مباحث »سرمایه« مارکس به زبان روانشناسي 
مي دانند. زیمل در مقدمه فلسفه پول توضیح می دهد مطالعه او 
در مورد پول نمونه ای از قصد جامعه شناختی اش برای مطالعه 

»فردیت زندگی، کلیت و معنای آن« است. 
دنبال کردن روایت اقتصاد از ســوی اندیشــمندان اجتماعی 
بسیار جذاب است؛ حال چه روایت کارل مارکس در »کاپیتال« 
از شکل گیری سرمایه داری جدید باشد یا روایت ماکس وبر در 
»اخالق پروتستانی«، روایت گئورگ زیمل در »فلسفه پول« 
و یا حتی روایت ورنر زمبارت در »یهودیان و حیات اقتصادی 
مدرن« و »بورژوا«. در واقع هر روایت دیگری که به سویه های 

اجتماعی علم اقتصاد توجه کند. 
زیمل نقد مارکسیســتی مفهــوم از خودبیگانگی را تصحیح 
می کند، تعمیم می دهد و پی می گیرد و در همان حال، تحلیل 
وبری عقالنی شــدن فرهنگ و جامعه را منتها با دادن لحنی 

متافیزیکی به آن پیشگویی می کند.
محتواي کتاب »فلسفه پول« براي کسانی که رویکرد ارتدوکس 
به مارکسیســم ندارند، جذاب و گیرا اســت. یعني شکلي از 
مارکسیسم که با نوعي چارچوب سفت و سخت زیربنا - روبنا 

محدود نمي شود. 
مارکــس هم در ســه آثــار واپســین اش توجه ویــژه ای به 
کارکردهای پول در جامعه داشت. البته در اولین اثرش با عنوان 
»دستنوشته های فلسفی اقتصادی 1844«، مارکس بخشی 
به نام »قدرت پول در جامعه بورژوا« ارائه کرد. به نظر او، پول 
بازنمای روابط انتزاعی در مالکیت خصوصی است که از روابط 
تبادل انسانی تفکیک شده است. پول در راس ازخودبیگانگی 
انسان است. ارتباط زیمل با مارکس در مورد مطالعه پول دارای 
شباهت ها و تفاوت هایی در رویکرد است. از یک طرف، برخی از 
موضوعات کار مارکس دوباره در اشکال دیگر در مطالعه زیمل 
ظاهر شده است. اول اینکه زمینه ای انقالبی از پول از معامالت 
ساده پایاپای تا معامالت پیچیده تر و حضور پول به صورت کامل 

به شکل اسکناس وجود دارد. 

در فلسفه پول، زیمل نظریه ای نسبی گرا و زندگی باور از مدرنیته 
بر پایه تحلیلی از کارکردهای پول در جامعه مدرن ارائه می دهد. 
برای زیمل اقتصاد پولی باعث غیرشخصی شدن روابط اجتماعی 
است. نظریه مارکس با فضای سرمایه داری در تولید و ارتباط آن 
با پول، کار و سرمایه مرتبط است، در حالی که زیمل بر توزیع و 
گردش کاالها متمرکز می شود که در دست ساخت فضای خالق 

ارزش در تبادل است. 
در حالی که در کار مارکس، پــول کارکردهای متفاوتی دارد و 
همیشه در مرکز بوده و »متضمن کار انتزاعی است و ارزش آن 
توسط شرایط تولید تعیین می شود«، زیمل با این پول اقتصادی 
شده بسیار مخالف است و پول را در گستره قلمرو تجربه انسانی 
قرار می دهد. به نظر زیمل، ارتباط دادن پول تنها به پایه های 
مادی آن نوعی تقلیل است و پول بازنمای پدیده اجتماعی به 
شکل تعاملی انسانی است. تبادل برای او شکل قاطعی از زیست 
اجتماعی است که در آن اقتصاد تنها یکی از اشکال تبادل است، 
در حالی که نظریه ارزش مارکس بر پایه روابط تولیدی با موضوع 
انسان و طبیعت از طریق کار اســت. زیمل نظریه ای نسبی از 
ارزش را مطرح می کند و فرض را بر این قرار می دهد که ارزش 
چیزها بر اساس قضاوت ذهنی در ارزشگذاری است. بنابراین، 
کاالهایی که بنا بر محدودیت به سختی به دست می آیند، برای 

افراد باارزش تر هستند. 
تحلیل زیمل به جــای تاکید بر نقش پــول در دنیای خود، از 
طبیعت زندگی انسان مشتق شــده که نمی تواند منحل شود. 
همانطور که پول به عنوان یک نماد خالص رشد می کند، از نظر 
زیمل آزادی در روابط مالکیت پول به وجود آمده و باعث تعهد 

در تعامالت اجتماعی می شود. 
پول همانند »نمادی« معرفی شــده که همه روابط اجتماعی 
را در خود خالصه کرده و یکجــا بیان می کند. »چنانکه گویی 
عمیق ترین و عام ترین معنای هستی به روشن ترین وجه بهتر از 
هر جای دیگر در پول بیان می شود؛ گویی صورت و توسعه اش 

عملکرد کل جامعه را بی درنگ قابل رویت می کند.« 

گرچه زیمل ســاختارهای نهادی 

روششناسیزیمل
بزرگتــر را موضــوع شایســته 
جامعه شــناختی  بررســی های 
می دانســت، اما باز ترجیح می داد 
بیشتر کارش را به بررسی پدیده هایی 
اختصــاص دهد کــه خــود آنها را 
»کنش های متقابل اتم های جامعه« خوانده بود. او بیشــتر به 
بررســی الگوهای بنیادی کنش های متقابل افراد پرداخته و 
معتقد بود این الگوها پایه  تشــکل های اجتماعــی بزرگتر را 
می سازند؛ همان بررسی ای که امروزه جامعه شناسی خرد نامیده 
می شود. روشی که او دوست داشــت و به کار برده بود، همان 
تاکید بر یک رشــته صورت های محدود و بــادوام کنش های 
متقابل بشری است. زیمل در سراســر کارهایش، کنش های 
اجتماعی فرد را نه جداگانه بلکه در ارتباط با کنش های افراد 

دیگر و ساختارها یا فراگردهای خاص مورد بررسی قرار داد. 
روش زیمل انتخاب پدیده ای خاص از جریان تجربه و بررسی 
ساختار و تاریخ آن اســت. این روش بی شــباهت به تحلیل 
نوع مثالی وبر نیســت که آن را همچون تولید مجموعه ای از 
عکس های فوری بی حرکت از واقعیت های اجتماعی از زوایای 
گوناگون در نظر می گرفت، ولی تعبیر زیمل گسیخته تر و فاقد 

در فلسفه پول، 
زیمل نظریه ای 

نسبی گرا و 
زندگی باور 

از مدرنیته بر 
پایه تحلیلی از 

کارکردهای پول 
در جامعه مدرن 

ارائه می دهد. برای 
زیمل اقتصاد پولی 
باعث غیرشخصی 

شدن روابط 
اجتماعی است
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انسجامی است که وبر از طریق مفهوم عقالنیت حاصل می کند. 
زیمل خود نیز روش خویش در »فلسفه پول« را با این عبارت 
تصریح مي کند: »وحدت ایــن پژوهش ها در این امکان نهفته 
است که کلیت معناي حیات را مي توان در هر یک از جزییات 
آن یافت.« بر همین اساس، پدیده پول نیز در وهله اول به منزله 
ابژه اي کامال جزیي و محدود تعریف مي شود و سپس این پدیده 
جزیي به کلیت جامعه تسري مي یابد. البته این شیوه در کلیه 

آثار زیمل مشهود است. 

زیمل کتاب »فلسفه پول« را در سال 

محتوایدوبخشی
کتابفلسفهپول

1900 منتشــر کرد و این کتاب در 
سال 1907 با 700 صفحه، تجدید 
چاپ شد. کتاب شامل دو فصل و هر 
فصل حاوی ســه بخش است که در 
آن او پول را بــه هر پدیده اجتماعی 

قابل تصور مربوط می داند.
فلسفه پول که زیمل ابتدا آن را »روانشناسی پول« نامیده بود 
به دو بخش تقسیم می شود: بخش اول که پول را به مثابه متغیر 
وابسته بررسی می کند، »تحلیلی« نامگذاری شده و بخش دیگر 
که پول را به عنوان متغیری مستقل در نظر می گیرد »ترکیبی« 
نامیده شده اســت. در حالی که بخش تحلیلی تکوین نظری 
پول را در راستای عینی کردن و استقالل دادن به ارزش شرح 
می دهد، بخش ترکیبی پیامدهای پولی شــدن همگانی را بر 
حسب دیالکتیک آزادسازی فرد و شیء انگاری روابط اجتماعی 
بررسی می کند. آزادسازی و شخصیت زدایی از فرد، عقل گرایی 
و عقالنی سازی زندگی، اصطالحات کلیدی هستند که زیمل در 
نشانه شناسی )تشخیص( مدرنیته به طور عام و روابط اجتماعی 

سوداگرانه به طور خاص به کار می برد.
بخش اول کتاب زیمل تحلیلی است و هدف آن پیدایش پول 
فارغ از پیش  شرط های زندگی اجتماعی است. او نوعی مطالعه 
از پول را پیشنهاد می کند که از رویکرد خالص اقتصادی فراتر 
می رود. زیمل در تالش است فراتر از جایگاه پول در بازار رفته و 
با ارتباط دادن آن به فرهنگ و جامعه، درباره فهم عمیق تری از 
»ارزیابی و روانشناسی رایج، حتی پیش فرض های متافیزیکی« 

بحث کند. 
در قسمت اول کتاب، زیمل در بخشــی با عنوان رابطه میان 
کیفیت و کمیت به شرح موضوع کمیت پول می پردازد و در واقع 
آن را بازنمای انتزاعی شدن هرچه بیشتر تجربه ها و تفکر بشر 
می داند. به طور مثال، زیمل، پول را بنا به سرشت و ماهیتش 
کامل ترین بازنمایی کننده و نماد نوعی گرایش شناختی در علوم 
مدرن می داند؛ یعنی گرایش به تقلیل تعینات کیفی به تعینات 
کمی. همین تجربه در علوم مدرن را می  توان به سایر حوزه های 
زندگی نیز تســری داد، آنهم البته با قید این شــرط که به هر 
حال کنش های بشری با داشتن عناصر روانی و فیزیکی هنوز 
واجد رگه هایی از کیفیت اند و به قول زیمل »فقط متافیزیک 
می تواند پدیده هایی را بسازد که به تمامی عاری از کیفیت اند«، 
اما در جهان تجربی به راستی این فقط پول است که به تمامی 
از قید کیفیت آزاد بوده و کیفیت آن تماما در کمیتش خالصه 
می شود. بدین ســان پول به قدرت و محوریتی رازآمیخته در 
حیات اقتصادی و غیراقتصادی بدل می شود. اگر پول را با هر 
دلیل اخالقی و غیراخالقی فاقد این قدرت و محوریت بدانیم، 
یا آن را به وســیله ای صرف برای لذت بردن اشیا و امور خاص 

تقلیل دهیم و خالصه آن را به حاشیه زندگی برانیم، آنگاه منکر 
قدرت و نفوذ عینی پول شده ایم. گرچه پول وسیله ای ناب است، 
اما همین وسیله ناب می تواند به غایت یا هدفی فی نفسه و در 
خود بدل شود و همین امر کافی است تا پول را پدیده ای چنین 
رازآمیخته و شبح گون سازد. به لحاظ عینی نمی توان تصور کرد 
پول همراه با هنر، زیبایی، عشق، آرمان های اخالقی و غیره در 
رده اهداف غایی زندگی جا دارد. پول با قدرت و نفوذ بی حد و 
مرز خود در زندگی مدرن می تواند همه این اهداف را به وسیله 
بدل کند. در انواع و اقسام تیپ های شخصیتی ای که زیمل به 
تحلیل آنها می پردازد، می توان به وضــوح این قدرت عینی را 
مشاهده کرد. برای مثال، در تیپ شخصیتی خسیس، پول به 
هدفی مطلق بدل می شود، به نحوی که آن را حتی نمی توان به 
هیچ نوع لذت خاصی منتسب کرد. صرف حضور و وجود پول 
در زندگی خسیس مایه لذت او اســت، بی آنکه رابطه او با پول 
شکل یک لذت انضمامی را به خود بگیرد. در اینجا نکته مهم آن 
است که وقتی خسیس آگاهانه از استفاده کردن از پول به عنوان 
وسیله ای برای کسب هرگونه لذت خاص خودداری می کند، او 
میان وضعیت ذهنی خود و موقعیت عینی و عملی پول شکافی 
عمیق و پرناشدنی ایجاد می کند. این جایگاه عینی و عملی پول 
در زندگی مدرن آن را با همه روابط، شــخصیت ها و کنش ها 
گره می زند، بنابراین گوناگون تریــن و متضادترین تیپ های 

شخصیتی به طور یکسان تابع و وابسته به پول هستند. 
بخش دوم، فلسفه پول به آشکارسازی کارهای انجام شده در 
مورد پول در دنیا می پردازد. ایــن دنیا، دنیای افراد، فرهنگ و 
جامعه است. این موضوع زیمل را به سمت تحلیل پول در روابط 
آزاد افراد هدایت می کند. به نظر زیمل، پول شــخص را آزاد 
می کند، چون الزام استفاده از پول تنها با تولید کار یا فروشنده 

در بازار و نه خود شخص مرتبط است. 
زیمل در بخــش ترکیبی فلســفه پول، اثــرات جهت گیری 
عمومی، عینی شــدن، انتزاعی شــدن و پولی شدن همگانی 
روابط اجتماعی را روی آزادی، فرهنگ و سبک زندگی انسان 

بررسی می کند. 
فصل دوم کتاب حول فلســفه پول ترکیبــی بحث می کند و 
مربوط است به آشکارسازی کارهای صورت گرفته درباره پول 
در دنیا که دنیای افراد، فرهنگ و جامعه است. زیمل دو مفهوم 
مبادله را در فلسفه پول به کار می گیرد: یک مفهوم محدودتر 
که به مبادله اقتصادی مربوط می شــود و ویژگی آن قربانی و 
برابری است، )باید چیزی داد تا چیزی گرفت( و دیگری مبادله 
به  معنای کلی تر است که هنگام مبادله چیزی از دست نمی رود. 
مبادله کلی هرگونه تعاملی می تواند باشد، مانند مبادله عشق، 

دانش، توجه، شخص و...
به عنوان وسیله مبادله، برای پول علی السویه است که با چغندر، 
با الوار و یا با اسلحه مبادله شود. »همه انواع کاالها به یک ارزش 
به پول تبدیل پذیر هســتند، در حالی که پول بــه انواع کاالها 

تبدیل پذیر است.«
حال می توان نقل قول ابتدای این مقالــه را بهتر درک کرد و 
همین طور درکی کلی از مفهوم مورد اشاره زیمل به دست آورد. 
کتاب چندوجهی »فلسفه پول« چندین سروگردن از کارهای 
پیشین زیمل باالتر است. خود او می نویسند: عالقه ام را... به هر 
چه پیش از »فلسفه پول« نوشــته ام از دست داده ام. این یکی 
واقعا کتاب من است؛ بقیه برایم رنگ باخته اند، تو گویی هر کس 

دیگری می توانست آنها را نوشته باشد.

فلسفه پول 
 نویسنده: گئورگ زیمل

ترجمه: شهناز مسمی پرست
صفحه: 708

قیمت: 79 هزار و 500 تومان 
انتشارات: بنگاه ترجمه و نشر 

کتاب پارسه
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تاریخ مکتوب بشر با اولین انقالب اجتماعی - اقتصادی و ظهور 
نخستین گروه های بزرگ انسان ها، بین 5 هزار تا  10 هزار سال 
پیش آغاز شــد. دومین انقالب اجتماعی و یــا انقالب صنعتی 
مدرن، نیز 200 سال پیش آغاز شد که تا امروز ادامه دارد. در این 
انقالب ها، تغییرات عمیقی نیز در سازمان گروه ها روی داد. این دو 
انقالب اجتماعی، منجر به تغییرات عمیقی در شیوه  سازماندهی 
جوامع شــدند و وظیفه  اصلی این کتاب، تشریح این دو الگوی 
سازمان اجتماعی و تبیین نحوه  گذار جوامع از یک نظام به  نظام 

دیگر است.
این کتــاب مجموعه ای از مفاهیــم را ارائه می کند که نشــان 
می دهند چگونه جوامع طی 10 هزار سال، از کنترل فعالیت های 
اقتصادی، سیاسی، مذهبی و آموزشــی برای محدود کردن و 
جلوگیری از خشونت بهره برده اند. در اکثر جوامع، قدرت های 
سیاســی، اقتصادی، مذهبی و نظامــی در نهادهایی متمرکز 
شــده اند که روابط انسانی را ســازماندهی می کنند. همچنین 
این نهادها برخی از کنترل منابع را با ایجاد انگیزه های گوناگون 
به گروه ها و اشــخاصی واگذار می کنند که متوسل به خشونت 
می شدند و بدین شکل خشونت را محدود می کنند. این الگوی 
سازمان های اجتماعی را نظام های اجتماعی می نامند. در راستای 
تحلیل ارتباط میان خشونت و نظام های اجتماعی، نویسندگان 
ابتدا به توصیف مختصات دولت های طبیعی و سپس جوامع با 
دسترسی باز می پردازند. دولت های طبیعی، دولت هایی هستند 
که با استفاده از سیستم سیاســی می کوشند رقابت اقتصادی 
را تنظیم و رانت های اقتصادی برای افــراد ایجاد کنند. چنین 
رانت هایی به روابط اجتماعی، نظام می بخشد و خشونت را کنترل 
و همکاری های اجتماعی را تثبیت می کنــد. اولین دولت های 
طبیعی، فناوری های جدیدی ایجاد کردند که منجر به آغاز تاریخ 
مکتوب بشر شــد. بخش عمده ای از جهان امروز، در دولت های 

طبیعی زندگی می کنند.
به اعتقاد نویسندگان کتاب، در ابتدای قرن نوزدهم، نظام های 
اجتماعی در یکسری جوامع پدید آمد که جوامع دسترسی باز 
نامیده می شوند. این جوامع، تاریخ بشر را به طور اساسی تغییر 
داد. شاید امروزه 25 کشــور و 15 درصد از جمعیت جهان در 
جامعه دسترسی باز و 175 کشور یعنی 85 درصد باقی مانده، 
در دولت های طبیعی زندگی می کنند. جوامع دسترسی باز به 
شیوه ای رقابت اقتصادی و سیاسی را تنظیم می کنند که از ورود 
و رقابت برای نظم بخشــیدن به روابط اجتماعی استفاده شود. 
همچنین نویسندگان در این کتاب می کوشند به تبیین نحوه  
گذار جوامع از دولت های طبیعی به جوامع دسترسی باز بپردازند.

نورث و همکارانش عقیــده دارند در دنیای مــدرن دو الگوی 
اجتماعی پایه وجود دارد. الگوی دسترسی باز چنین مشخصاتی 
دارد: توسعه  اقتصادی و سیاسی، اقتصادهایی که رشد اقتصادی 
منفی کمتری را تجربه می کنند، جوامع مدنی غنی و فعال همراه 
با ســازمان های فراوان، حکومت های بزرگتر و با تمرکززدایی 

بیشتر، روابط اجتماعی غیرشخصی گسترده، شامل حاکمیت 
قانون، تضمین حق مالکیت، انصاف و برابری. 

از دیگر ســو، الگوی دسترســی محدود با این موارد مشخص 
می شــود: اقتصادهای با رشد آهسته و آســیب پذیر نسبت به 
شوک ها، سیاست بدون توافق عمومی حکومت شوندگان، تعداد 
نسبتا کم سازمان ها، حکومت های کوچکتر و متمرکزتر، غلبه  

روابط اجتماعی سازمان یافته در جهت مناسبات شخصی.
همه جوامع با مساله  خشونت مواجه هستند. هیچ جامعه ای در 
برخورد با خشونت نمی تواند آن را کامال از میان بردارد. در بهترین 
حالت، خشونت می تواند محدود و یا مدیریت شود. بروز خشونت 
ابعاد زیادی دارد. خشونت می تواند با اعمال فیزیکی یا از طریق 
اجبار و تهدید بروز پیدا کند. هم اقدامات خشونت آمیز و هم اجبار 
از عناصر خشونت هستند. خشــونت در بعدی دیگر، می تواند 
عمل یک فرد تنها یا عمل گروهی سازمان یافته باشد، از باندهای 
کوچک گرفته تا ارتش ها. دغدغه  اصلی، خشونت سازمان یافته 

است؛ به کارگیری خشونت یا تهدید به خشونت توسط گروه ها.
جوامع مدرن دسترسی باز، اغلب خشــونت را به  وسیله  نهادها 
محدود می کنند. نهادها قوانینی را تنظیــم می کنند که برای 
اعمال کنندگان خشونت، هزینه های زیادی را به همراه خواهد 
آورد. مردم نیز در چنین ساختاری برای آنکه از خشونت مصون 
بمانند، مجبورند از قوانین اطاعت کنند. دولت طبیعی با ایجاد 
ائتالفی غالب، مشکل خشونت محلی را کاهش می دهد. نخبگان 
و اعضای ائتالف غالب، توافق می کننــد امتیازات یکدیگر را به 
رسمیت بشناسند. با محدود کردن امتیازات بین اعضای ائتالف 
غالب، نخبگان تصمیم می گیرند به  جای نزاع میان خود با یکدیگر 
همکاری کنند؛ چراکه می دانند خشونت، رانت های شان را کاهش 
می دهد و همین مساله به آنها انگیزه می دهد که از نزاع بپرهیزند. 
بدین ترتیب نظام سیاسی دولت طبیعی، نظام اقتصادی را اداره 
می کند تا بتوانــد رانت هایی را ایجاد کند که از نظم سیاســی 

محافظت کند.
نظام های دسترسی باز، خشونت را از طریق متفاوتی با دولت های 
طبیعی، کنترل می کنند. این جوامع، ارتش و سازمان های پلیسی 
قدرتمند و محکمی می سازند که تابع سیستم سیاسی هستند. 
تثبیت خشونت این خطر را به همراه دارد که دولت برای اهداف 
خود، آن را به کار گیرد. در نتیجه، منطق کنترل خشــونت در 
نظام دسترسی باز، شامل سه عنصر است: 1- سازمان یکپارچه 
نیروهای نظامی و پلیسی تحت کنترل سیستم سیاسی باشد، 
2- سیستم سیاسی باید با مجموعه ای از نهادها و انگیزه ها مقید 
شود تا استفاده  نامشروع از خشــونت را محدود کند، 3-  برای 
اینکه جناح یا حزب سیاسی در قدرت باقی بماند باید از پشتیبانی 
منافع اقتصادی و اجتماعی به معنای وسیع کلمه برخوردار باشد.

نورث و همکارانش همچنین به تشریح منطق گذار از دولت های 
طبیعی به نظام های دسترسی باز نیز می پردازند و تاکید دارند 
این گذار در دو مرحله صــورت می گیرد. در ابتدا دولت طبیعی 

»داگالس نورث«، برنده  جایزه  نوبل اقتصاد به همراه دو تن از همکارانش، »جان جوزف والیس« و 
»ربی واینگاست«، در کتاب »خشونت و نظام های اجتماعی« می کوشند به این سوال پاسخ دهند 
که ارتباط میان خشونت و نظام های اجتماعی چگونه است و دولت هایی که در طول تاریخ تاسیس  

شده اند، چگونه و به  واسطه  چه نهادهایی توانسته اند خشونت را مدیریت و کنترل کنند؟ 

خشونت و نظام های اجتماعی
چارچوبی مفهومی برای تفسیر 

تاریخ مکتوب بشر
نویسنده: داگالس نورث، 

جان جوزف والیس، ربی 
واینگاست

مترجم: بهنام ذوقی رودسری
نشر: شیرازه

قیمت: 40 تومان
تعداد صفحات: 504 صفحه

محدودسازی خشونت 
 دولت های طبیعــی، با کنترل 
سیاسی اقتصاد در راستای ایجاد 
منافع ویژه، خشونت را محدود 
می ســازند اما با چنیــن کاری 
مانع توسعه  سیاسی و اقتصادی 
می شــوند. در مقابــل، جوامع 
مدرن با تحکیم رقابت اقتصادی 
و سیاسی، دسترســی باز را به 
سازمان های اقتصادی و سیاسی 

ایجاد می کنند

آزاده شعبانی

پژوهشگر
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باید ترتیبات نهادی ایجاد کند که نخبگان را قادر سازد تا روابط 
غیرشخصی درون نخبگان ممکن شــود و در مرحله  دوم، گذار 
مطلوب، زمانی آغاز می شود که ائتالف غالب، گسترش مبادالت 
غیرشخصی بین نخبگان و نهادینه کردن دسترسی باز نخبگان به 
سازمان ها را مطلوب نخبگان بیابد و به طرز موثری برای نخبگان، 
دسترسی باز ایجاد کند. همچنین شرایطی را که ممکن است در 
دولت طبیعی پرورش یابند تا روابط غیرشخصی بین نخبگان را 

ممکن سازد، شرایط آستانه ای می نامند.
این کتاب مشکل خشــونت را در یک چارچوب تاریخی وسیع 
مورد بررسی قرار می دهد تا نشان دهد رفتار اقتصادی و سیاسی تا 
چه حد روابط تنگاتنگی با هم دارند. دولت های طبیعی، با کنترل 
سیاسی اقتصاد در راستای ایجاد منافع ویژه، خشونت را محدود 
می سازند اما با چنین کاری مانع توســعه  سیاسی و اقتصادی 
می شــوند. در مقابل، جوامع مدرن با تحکیم رقابت اقتصادی و 
سیاسی، دسترسی باز را به سازمان های اقتصادی و سیاسی ایجاد 
می کنند. این کتاب می کوشــد به این سوال پاسخ دهد که چرا 
جوامع دسترسی باز، از لحاظ سیاسی و اقتصادی، توسعه یافته تر 
هستند و چگونه حدود 25 کشور بین این دو نظام گذار کردند. 
طوالنی ترین فصل این کتاب در رابطه با سیر تاریخی وقایعی است 
که منجر به ایجاد دولت دسترسی باز در کشورهای انگلستان، 
فرانسه و آمریکا شــد. از خالل توضیحات نویسنده درباره  سیر 
گذار هر یک از این کشورها می توان دریافت که تا چه حد تجربه  

هر کدام از این کشورها در این زمینه منحصربه فرد بوده است.
کتاب مشــتمل بر هفت فصل اســت. در فصل اول، چارچوب 
مفهومی کتاب تشریح و تبیین می شــود. نورث و همکارانش، 
دولت هایی را که بشر در طول تاریخ مکتوبش تاسیس کرده را 
به دو گروه مجزا، مشــتمل بر دولت طبیعی و دولت دسترسی 
باز، تفکیک کرده و جایگاه و چگونگی مدیریت خشونت در این 
دولت ها را مورد واکاوی قرار داده اند. نظام دسترســی محدود 
و یا دولت طبیعی، در اولین انقالب اجتماعی پدیدار شــد. در 
این نظام ها، روابط شخصی میان افراد قدرتمند، بنیان سازمان 
اجتماعی و عرصه  روابط متقابل شخصی را می سازد. دولت های 
طبیعی، توانایی افراد در ایجاد سازمان ها را محدود می کنند. در 
نظام های دسترسی باز که در انقالب اجتماعی دوم پدید آمدند، 
روابط شــخصی همچنان اهمیت دارند ولی دسته بندی های 
غیرشخصی شهروندان و کنش متقابل آنها نیز حائز اهمیت است. 
هویت که در دولت های طبیعی ذاتا شخصی است، در نظام های 
دسترسی باز با مجموعه ویژگی های غیرشخصی تبیین می شود. 
هر دو نظام اجتماعی دارای ســازمان های عمومی و خصوصی 
هستند ولی دولت های طبیعی، برخالف جوامع دسترسی باز، 

دسترسی به این ســازمان ها را محدود می کنند. گذار از دولت 
طبیعی به  نظام دسترســی باز، دومین انقالب اجتماعی یعنی 
ظهور مدرنیته است. این گذار مستلزم مجموعه ای از تغییرات در 
واحد سیاسی است که بر مشارکت بیشتر شهروندان تاکید دارد و 
حقوق سیاسی غیرشخصی را تضمین می کند و از طیف وسیعی 
از شکل های سازمان یابی از جمله احزاب سیاسی و سازمان های 

اقتصادی، حمایت قانونی می کند.
در فصل دوم، نویسندگان به تشریح مشخصات دولت های طبیعی 
می پردازند و شباهت ها، تفاوت های این دولت ها و نیز چند گونه 
دولت طبیعی از دولت های طبیعی شــکننده تا پایه ای و نهایتا 
دولت طبیعی بالغ که در فرانسه و انگلستان در قرون شانزدهم، 
هفدهم و هجدهم شکل  گرفته بود را تبیین می کنند. پیشرفت 
دولت های طبیعی شامل توسعه  جوامع پیچیده تری می شود که 
نهادهای پیچیده تری دارند که از سازمان هایی با پیچیدگی بیشتر 
حمایت می کنند. پیشرفت دولت های طبیعی )شکننده، پایه  ای 
و بالغ( با میزان حمایت شان از سازمان ها، تعیین می شوند. برای 
ایجاد سازمان های پیچیده تر و پیشرفته تر، دولت باید پیچیده تر و 
پیشرفته تر شود. چنین دولتی باید قادر به انجام وظایف بزرگتر و 
گستره  بزرگتری از تعهدات قابل اعتماد باشد تا حاکمیت قانون را 
به همراه آورد. دولت های طبیعی پایه از حیث سازمانی غنی تر و 
از لحاظ نهادی پیشرفته تر از دولت های طبیعی شکننده هستند. 
این دولت ها بیشتر تخصصی  شده و تقسیم  کار میان سازمان ها 
و نهادها که اغلب شــامل ســازمان های متخصص در تجارت، 
آموزش، مذهب و تولید و مالیات پیشــرفته تر را ســازماندهی 
می کنند. دولت های طبیعی بالغ هم از لحاظ نهادی پیچیده تر از 
دولت های طبیعی پایه هستند. در دولت های طبیعی بالغ، شکل 
پیچیده تری از حاکمیت قانون پدیدار می شود. یکی از مسائل 
نهادی اصلی که در این فصل مطرح می شــود، مساله  محدود 
کردن شخصیت بود که به معنای تحت قانون درآوردن شاه است.
نویسندگان در فصل سوم، دولت طبیعی را در عمل مورد تبیین 
قرار می دهند که مصداق آن در قانون زمین انگلستان پی گرفته 
 شده است. در واقع دسترســی به زمین و حقوق مالکیتی که به 
 تبع آن به وجود آمد، نقش بسزایی در ائتالف غالب بازی می کند. 
در دولت های طبیعی شکننده، باز توزیع انعطاف پذیر مالکیت و 
کنترل زمین می تواند به  عنوان ابزاری برای موازنه  منافع درون 
ائتالف، خصوصا در موازنه  تغییرات قدرت میان اعضای برجسته، 
به کار گرفته شــود. در دولت های طبیعی پایه، مالکیت زمین 
معموال ثبات می یابد ولی کنترل زمین در چارچوب بالواسطه  
دولت باقی می ماند. مالکیــت زمین در دولت های طبیعی بالغ، 
ممکن است فراتر از کنترل مستقیم دولت برود و غیرشخصی 

خشونت در دولت های طبیعی 
و مدرن 

دولت هــای طبیعی، بــا کنترل 
سیاسی اقتصاد در راستای ایجاد 
منافع ویژه، خشــونت را محدود 
می ســازند امــا با چنیــن کاری 
مانع توسعه  سیاســی و اقتصادی 
می شــوند. در مقابــل، جوامــع 
مدرن با تحکیــم رقابت اقتصادی 
و سیاســی، دسترســی باز را به 
سازمان های اقتصادی و سیاسی 

ایجاد می کنند
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شود. توسعه قانون زمین انگلســتان، توسعه سیستم قانونی و 
حاکمیت قانون در تاریخ سیاســی انگلیس بــه مدت طوالنی 
حائز اهمیت است. با قرار دادن نهادهای تنظیم کننده  مالکیت، 
بهره برداری و واگذاری زمین در بافت شــرایط ســاختارهای 
حکمرانی، پیگیری می کنیم که انگلیســی ها چگونه از کنترل 
زمین برای تثبیت ائتالف غالب شان اســتفاده کردند و چگونه 
در رابطه با زمین، نهادها و سازمان های پیچیده تر در طول زمان 
پدیدار شدند. در فصل چهارم کتاب، نورث و همکارانش به تبیین 
مشــخصه های نظام های دسترســی باز می پردازند. نظام های 
دسترسی باز، بسیار صلح آمیزتر از دولت های طبیعی هستند، 
اما دانشمندان علوم اجتماعی این صلح را بدیهی فرض می کنند. 
شهروندان در نظام های دسترسی باز، نظام های باوری مشترکی 
دارند که بر برابری، به اشتراک گذاشتن و فراگیری جهانشمول 
تاکید دارند. همه  نظام های دسترســی باز برای حفاظت از این 
باورها، نهادها و سیاست هایی دارند که مخاطرات فردی مشارکت 
بازار را کاهش می دهند و سود بازار را به اشتراک می گذارند. رقابت 
حزبی، در نظام دسترسی باز اهمیت زیادی دارد و باعث تقویت 
اقتصاد رقابتی و جامعه  مدنی می شــود و به  تبع مجموعه ای از 
سازمان ها را پدید می آورد. ویژگی مهم نظام های دسترسی باز آن 
است که در آنها، سیستم های اقتصادی و سیاسی مستقل به نظر 
می رسند. سازمان های اقتصادی در نظام های دسترسی باز نیازی 
ندارند در سیاست مشارکت کرده تا از حقوق شان محافظت کنند، 
قراردادها را اجرا کنند، یا بقای خود را از سلب مالکیت تضمین 
کنند؛ بنابراین به نظر می رسد بازارها در نظام های دسترسی باز، 
خودمختاری بیشتری نسبت به دولت های طبیعی داشته باشند. 
همچنین رشد حکومت، ویژگی اساسی نظام دسترسی باز است.

فصل پنجم کتاب، چگونگی گذار از نظام های دسترسی محدود به 
دسترسی باز را مورد بررسی قرار می دهد. گذار جوامع از دسترسی 
محدود به دسترسی باز، در دو مرحله صورت می گیرد. ابتدا روابط 
بین ائتالف غالب از شخصی به غیرشــخصی تبدیل می شود و 
سپس این ترتیبات به جمعیت وسیع تری بسط می یابد. گذار در 
دولت طبیعی آغاز می شود، پس قدم های ابتدایی باید با منطق 
دولت طبیعی و روابط شخصی سازگار باشند. روابط غیرشخصی 
نخبگان می تواند با تغییر قواعد رسمی که امتیازات نخبگان را به 
حقوق تبدیل کند، درون دولت طبیعی گسترش یابد. زمانی که 
دولت طبیعی، نهادها، سازمان ها و باورهایی را گسترش دهد که 
به نخبگان اجازه  دهد با یکدیگر به  طور غیرشخصی رفتار کنند، 
جامعه در آستانه قرار می گیرد. در گام دوم یعنی گذار مطلوب، 
جوامع در آستانه، به تبدیل روابط درون نخبه ای ادامه می دهند. 
ساخت نهادهایی که به  طور رسمی از هویت های غیرشخصی و 
دسترسی نخبگان به سازمان ها حمایت می کنند، بسط حقوقی 

مشابه به بخش بزرگتری از معیت را ممکن می سازد.
در ســازگاری با منطق دولت طبیعی، دسترســی باز به  عنوان 
راه حلی برای مشکل موجود در ساختار بخشیدن به روابط درون 
ائتالف غالب ظاهر می شــود تا نظم را تضمین کند. اولین قدم 
زمانی برداشته می شود که نخبگان دریابند حرکت به  سوی روابط 
غیرشخصی تر برای آنان، بهتر از تهدید شدن ثبات ائتالف است. 
با ایجاد شرایطی که روابط غیرشخصی میان نخبگان را ممکن 
می ســازند، نخبگان تضمین امنیت امتیازات غیرشخصی  شان 
از طریق نهادهای رسمی، مانند وضع قانون، نظامی- قضایی و 

گسترش شهروندی را مطابق با خواست خود می یابند.
فصل ششــم کتاب، چگونگی گذار مطلــوب از دولت طبیعی 

به نظام دسترســی باز را تشــریح می کند. گذار مطلوب زمانی 
آغاز می شود که نخبگان خواســته ای مشترک بیابند تا برخی 
امتیازات شان را به حقوق غیرشخصی که همه  اعضای نخبه در آن 
سهیم باشند، تبدیل کنند. این فرایند به  هیچ وجه اجتناب ناپذیر 
نیســت. گروه های قدرتمند که با عدم قطعیت و وضعیت های 
جدید مواجه هستند، به  طور طبیعی به تثبیت امتیازات تمایل 
دارند، نه گسترش آنها تا نخبگان بیشــتری را دربرگیرند. گذار 
مطلوب، فرایندی است که نخبگان با آن دسترسی را در ائتالف 
غالب باز می کننــد، از طریق تغییرات نهادی دسترســی باز را 
محفوظ می دارند و بســط دسترســی به حقوق شهروندی به 
بخش گسترده تری از مردم را آغاز می کنند. در این فصل بیشتر 
به شــرایط تاریخی این دولت ها در فرایند گذار اشاره می شود. 
همچنین بر این نکته تاکید می شود زمانی که شرایط آستانه ای 
ایجاد روابط غیرشخصی بین نخبگان را ممکن می سازد، گذار 
مطلوب می تواند با تبدیل امتیازات شخصی نخبگان به حقوق 
غیرشخصی نخبگان آغاز شود. تبدیل امتیازات به حقوق، زمانی 
اتفاق می افتد که نخبــگان در مجمــوع درک کنند زمانی که 
امتیازات آنها به  عنوان حقوق مشترک متعارف تبیین گردند، 
نسبت به زمانی که آنها به  عنوان امتیازات ویژه  شخصی تبیین 
می شوند، بیشــتر در برابر رقابت بین نخبه ای محفوظ هستند. 
همچنین تا زمانی که توانایی ایجاد سازمان ها، امتیاز باقی بماند، 
دسترسی باز نیست. دسترسی باز نه مستلزم دسترسی جهانی و 
نه مستلزم حذف کامل همه  امتیازات است، بلکه مستلزم آن است 
که بخش بزرگی از مردم بتوانند آزادانه ســازمان های سیاسی، 

اقتصادی و غیره ایجاد کنند.
فصل پایانی کتاب که شامل برنامه  تحقیقاتی جدیدی برای علوم 
اجتماعی است، می کوشد هم یک نتیجه گیری از کل مباحث 
کتاب داشــته باشــد و هم با نگاهی رو به آینده و تبیین مجدد 
خشونت و نظام های اجتماعی، رویکرد جدیدی برای تحقیق در 
علوم اجتماعی را پیشنهاد کند. نورث و همکارانش تاکید می کنند 
هدف ما نفی یک مدل از کنترل خشونت و ترویج یک مدل دیگر 
نیست. همچنین آنان بر این مســاله تاکید دارند که استقالل 
ظاهری سیستم های اقتصادی و سیاسی در جوامع دسترسی باز، 
علوم اجتماعی مدرن را گمراه ساخته است. در دولت های طبیعی، 
همه  سازمان های اقتصادی لزوما سیاسی نیز هستند. در نظام های 
دسترسی باز، سازمان های اقتصادی بزرگ معموال بسیار بیشتر 
بر بازارها تمرکز می کنند و تنها به  طور غیرمستقیم در سیاست 
درگیر می شوند. در نظام های دسترسی باز، توانایی شرکت ها در 
تمرکز بر اقتصاد، استقالل ظاهری بازارها و دموکراسی را ایجاد 

می کند.
نورث و همکارانش بــر این نکته تاکید دارند هــر جامعه ای به 
شــیوه ای منحصر به فرد تکامل می یابد. بنابراین فهمی عمیق 
از تغییر باید فراســوی تعمیم های وسیع به سمت فهم خاصی 
از میراث فرهنگــی آن جامعه  خاص حرکت کند. مســیرها و 
سیاست هایی که دسترســی باز در جهان غرب را ایجاد کردند، 
نمی توانند بدون هیچ تغییری بــرای تقویت گذار در نظام های 
دسترســی محدود امروز به کار روند. جهان به  طور پیوسته در 
حال تغییر است و تفکرات ما در مورد چگونگی کارکرد جوامع، با 
تغییرات و پیشرفت های جدید به  طور پیوسته منسوخ می شوند. 
به اعتقاد نویسندگان کتاب، ما باید بکوشیم به  واسطه  شناخت 
محدودیت های خود، خود را برای فهــم و تعامل با جهان آمده 

کنیم.

نورث و 
همکارانش بر این 
نکته تاکید دارند 
که هر جامعه ای 

به شیوه ای 
منحصر به فرد 

تکامل می یابد. 
بنابراین فهمی 
عمیق از تغییر 
باید فراسوی 
تعمیم های 

وسیع به سمت 
فهم خاصی از 

میراث فرهنگی 
آن جامعه  خاص 

حرکت کند
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»داگالس نورث« برنده  جایزه  نوبل اقتصاد سال 1993 به دلیل 
پژوهش  در حوزه  تاریخ اقتصادی با  به کارگیری متدهای کیفی 
پژوهش و تئوری های اقتصادی برای توضیح تغییرات نهادی 
و اقتصادی است. او در سال 1952 از دانشگاه برکلی دکترای 
اقتصاد دریافت می کند و به تدریس در دانشــگاه واشنگتن و 
سپس در دانشــگاه اســتنفورد می پردازد. او عالوه بر فعالیت 
آکادمیک و نگارش مقاالت و کتاب هایی که به گفته  واینگاست 
»در خط مقدم چندین انقالب قرار داشتند«، به ارائه  مشاوره به 

دولت های مختلف نیز پرداخته است. 
به گفته  »جان جوزف والیس«، نورث، رهبر نسلی از تاریخدانان 
اقتصادی بود که اقتصاددانان نئوکالســیک را مســتقیما به 
مطالعه  تاریخ )همان تاریخ اقتصــادی »جدید«( فراخواندند. 
پس از آن، او که ابزارهای نئوکالســیک را برای فهم تغییرات 
بلندمدت ناکارآمد می دانست، رهبری نسلی از اقتصاددانان و 
پژوهشگران علوم اجتماعی را بر عهده داشت که بر نقش کلیدی 
نهادها در اقتصاد تاکید داشــتند )یعنی همــان اقتصاددانان 
نهادگرای »جدیــد«(. او در چارچوبــی کار می کرد که در آن 
اشخاص، اعمالی از روی تعمد انجام می دهند )مسائل مربوط به 
اقتصاد نئوکالسیک( و جهان را از طریق لنزهایی می بینند که 
تا حدودی میراثی از فرهنگ آنان بوده و از تجربه  شخصی شان 
نشات گرفته است )مسائل مربوط به تاریخ(. او معتقد بود اعمال 
افراد توسط خواسته هایی مشخص می شوند که با قیمت های 
نســبی، درآمدها و قیود )نهادی( و همچنین تصورات مردم از 
اینکه جهان اطراف شان چگونه کار می کند )شناخت و باورها( 

شکل می گیرند. 
 نورث، واینگاســت و والیس در کتاب »خشــونت و نظام های 
اجتماعی« مجموعه ای از مفاهیم را مطرح می کنند که نشان 
می دهند چگونه جوامع در طول 10 هزار سال گذشته از کنترل 
فعالیت های سیاســی، اقتصادی، مذهبی و آموزشی در جهت 
محدود کردن و بازداری از خشونت، استفاده کرده اند. در اکثر 
جوامع، قدرت های سیاسی، اقتصادی، مذهبی و نظامی از طریق 
نهادهایی ایجاد شده اند که سازمان ها و روابط انسانی را شکل 
می دهند. این نهادها کنترل منابع و کارکردهای اجتماعی را به 
اشخاص اعطا و با این کار و با ایجاد انگیزه هایی برای گروه ها و 
اشخاص، استعمال خشونت را محدود می کنند. نویسندگان، 
این الگوهای ســازمان های اجتماعــی را نظام های اجتماعی 

می نامند. هدف، فهم این است که نظام های اجتماعی، چگونه 
به روابط اجتماعی شکل می دهند.

این چارچوب مفهومی، منطق درونی دو نظام اجتماعی که بر 
دنیای مدرن حکم می رانند و فرایندی که با آن جوامع از یک 
نظام اجتماعی به نظام دیگر گذار می کنند را تشریح می کند 
)نظام اجتماعی اولیه  متقدم بر اینها، نظــام خوراک جویی با 
مشخصه  جوامع شکار و جمع آوری بوده است(. پس از ترسیم 
چارچوب مفهومــی در فصل اول، به منطق نظــام اجتماعی 
پرداخته می شود که 5 تا 10 هزار سال قبل به وجود آمد؛ دولت 
طبیعی. دولت های طبیعی از نظام سیاسی استفاده می کنند 
تا رقابت اقتصادی را تنظیم و رانت های اقتصادی ایجاد کنند. 
رانت به روابط اجتماعی نظام می بخشــد، خشونت را کنترل 
می کند و همکاری اجتماعی به وجود می آورد. دولت طبیعی، 
تاریخ بشر را دگرگون ساخت، در واقع اولین دولت های طبیعی 
تکنولوژی های جدیدی را ایجاد کردند که منجر به آغاز تاریخ 

مکتوب بشر شد. 
سپس منطق نظامی اجتماعی که در برخی جوامع در ابتدای 
قرن نوزدهم پدیدار شد، مورد بررســی قرار می گیرد؛ جامعه  
دسترسی باز. همانند پیدایش دولت طبیعی، جوامع دسترسی 
باز نیز تایخ بشر را به طور اساســی تغییر دادند. اگرچه امروزه 
25 کشور و 15 درصد جمعیت جهان در جوامع دسترسی باز 
زندگی می کنند، 175 کشور و 85 درصد دیگر در دولت های 
طبیعی زندگی می کنند. جوامع دسترسی باز، رقابت اقتصادی 
و سیاسی را به طریقی تنظیم می نمایند که از ورودی و رقابت 
برای نظام بخشــیدن به روابط اجتماعی اســتفاده می کنند. 
سومین وظیفه  این کتاب، توضیح این است که چگونه جوامع 

از دولت های طبیعی به جوامع دسترسی باز گذار می کنند.
نورث و همکارانش معتقدند که جوامع از دسترســی محدود 
به دسترســی باز جهش نمی کنند. آنها توضیح می دهند گذار 
در دو مرحله اتفاق می افتد. ابتدا روابــط بین ائتالف حاکم از 
روابط شخصی به روابط غیرشخصی تبدیل می شوند و سپس 
این ترتیبات به جمعیت وسیع تری بســط می یابند. گذار در 
یک دولت طبیعی آغاز می شــود، پس قدم هــای ابتدایی آن 
باید با منطق دولت طبیعی و روابط شــخصی سازگار باشند. 
روابط غیرشــخصی نخبگان می توانند با تغییر قواعد رسمی 
که امتیازات نخبگان را به حقوقــی همگانی تبدیل می کنند، 

خشونت و نظام های اجتماعی حاصل همکاری »نورث، واینگاست و والیس« تالشی است برای 
توضیح این مساله که بشر در طول تاریخ چگونه توانسته خشونت را محدود سازد.  

نویسندگان این مساله را به چارچوبی وسیع تر از مسائل سیاســی و اقتصادی پیوند می دهند و 
با تبیین دو نوع نظام اجتماعی دولت های طبیعی و نظام های دسترســی آزاد به این پرسش ها 

بهنام ذوقی

پژوهشگر و مترجم
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درون دولت طبیعی گســترش یابند. زمانی کــه یک دولت 
طبیعی نهادها، ســازمان ها و باورهایی را گسترش دهد که به 
نخبگان اجازه می دهند با یکدیگر به طور غیرشــخصی رفتار 
کنند، جامعه در آستانه است. در گام دوم یعنی گذار مطلوب، 
جوامع در آستانه، به تغییر روابط درون نخبه ای ادامه می دهند. 
ساخت نهادهایی که به طور رسمی از هویت های غیرشخصی و 
دسترسی نخبگان به سازمان ها حمایت می کنند، بسط حقوقی 

مشابه به بخش بزرگتری از جمعیت را ممکن می سازد.
برای توضیح دقیق تر این مساله، جامعه ای را در نظر بگیرید که 
در آن دو گروه وجود دارند: نخبگان و شهروندان. نادموکراسی، 
حکومت نخبگان اســت. دموکراســی حکومــت گروه های 
پرشماری است که اکثریت را تشکیل می دهند )شهروندان(. 
در نادموکراسی، نخبگان سیاســت های دلخواه خود را پیش 
می گیرند ولی در دموکراسی شهروندان قدرت بیشتری دارند 
تا آنچه می خواهند را به دست آورند. به دلیل اینکه تحت تسلط 
دموکراسی، نخبگان بازنده هستند، به طور طبیعی انگیزه دارند 
تا مخالف یا برانداز دموکراسی باشند، اما بیشتر دموکراسی ها 

زمانی برمی خیزند که توسط نخبگان ایجاد شده باشند. 
این رویکرد یک معما ایجاد می کند؛ اگر دموکراســی تغییری 
در قدرت به نفع شهروندان به همراه می آورد، چرا ممکن است 
نخبگان چنین مجموعه ای از نهادهــا را ایجاد کنند؟ نورث و 
همکارانش برای پاســخ به این پرسش، پژوهش  »رابینسون و 
عجم اوغلو« را مطرح کرده و مورد بررسی قرار می دهند. آنها 
بر روی نخبگان و غیرنخبگان تمرکز می کنند و می پرسند چه 
زمانی نخبگان متمایل می شــوند که قدرت را به غیرنخبگان 
واگذار کنند. پاسخ این است که نخبگان زمانی قدرت را واگذار 
می کنند که می ترســند در هر صورت آن را از دست بدهند و 
اعتقاد دارند با واگذاری قدرت، نسبت به از دست دادن قدرت 
به دلیل انقالب، قدرت کمتری را از دســت می دهند. بیشتر 
پیچیدگی کار عجم اوغلو و رابینسون در اینجا نهفته است که 
نشان دهند چگونه وعده  تسهیم قدرت نخبگان با غیرنخبگان 
از طریق اصالحات دموکراتیک باورپذیر می شود. این امر یکی 
از دغدغه های اصلی نورث و همکارانش را نیز تشکیل می دهد. 
آنها با رویکردی متفاوت به این مساله رجوع می کنند. نورث، 
واینگاست و والیس توضیح می دهند که نخبگان در دولت های 
طبیعی، گروهی متحد نیســتند، بلکه متشــکل از گروه های 

پراکنده ای هستند که با هم رقابت و همکاری می کنند و گاهی 
علیه هم می جنگند. به دلیل اینکه نخبگان متحد نیســتند، 
نمی توانند به طور تعمدی تصمیم بگیرند که چه کاری کنند، 
چه رســد به اینکه تصمیم بگیرند تا قدرت را تقســیم کنند. 

اعضای ائتالف حاکم به ندرت اینقدر متحد می شوند.
نورث و همکارانش برای حمایت از روابط غیرشــخصی میان 
نخبگان )و در نتیجه گذار از دولت هــای طبیعی به نظام های 
دسترسی باز( سه شرط را الزم می دانند. این شرایط آستانه ای 
نامیده می شوند، زیرا زمانی که شرایط آستانه ای برقرار هستند، 
ممکن - و نه اجتناب ناپذیر - است که روابط غیرشخصی بین 
نخبگان، انگیزه هایی برای باز کردن دسترســی در اقتصاد و 

سیاست تولید کنند.
سه شرط آستانه ای به شرح زیر است:
1. حکمرانی قانون در مورد نخبگان

2. سازمان های دائم العمر در فضاهای عمومی و خصوصی
3. کنترل تثبیت شده بر ارتش

شرایط آستانه ای در جوامع اولیه در حرکت به سوی دسترسی 
باز بر روی یکدیگر بنا شدند. ایجاد سازمان های دائم العمر برای 
نخبگان از حکمرانی قانون در مورد نخبگان ریشــه می گیرد. 
ایجاد کنترل تثبیت شده بر ارتش مســتلزم حکمرانی قانون 
بر نخبگان و سازمان های دائم العمر نخبگان است. هر سه  این 
موقعیت ها برای بنا نهادن تبادل غیرشــخصی گسترده میان 

نخبگان الزم هستند.
1.حکمرانی قانون در مورد نخبگان:  ائتالف حاکم در هر دولت 
طبیعی یک سازمانی است متشکل از گروهی از اشخاص که با 
تهدیدها و خواسته های مشترک به یکدیگر پیوند داده شده اند. 
کنش  متقابل مداوم آنها به طور اجتناب ناپذیری امکان تنظیم 
کردن رفتار از طریق قواعد رســمی و غیررســمی را افزایش 
می دهد و روابط خاصی میان نخبگان تســلط می یابد. داوری 
منازعات میان نخبگان بخشی اساســی از تقویت روابط بین 
نخبگان است. همه  دولت های طبیعی با به رسمیت شناختن 
رویه هایی برای حکمیت و کارکردهای میانجیگری به این امر 
دست می یابند. در برخی دولت های طبیعی، این کارکردها در 
دســتگاهی از حکومت و عدالت صورت بندی می شوند. معین 
ساختن امتیازات نخبگان در دولت طبیعی منشا حقوق مالکیت 

و نظام قضایی است.

پاسخ می دهند که چرا برخی کشورها دارای نرخ های توسعه و درآمد سرانه باالتری هستند و در 
معیارهای مربوط به دموکراسی وضعیت باالتری را دارند. 

آنها سپس گذار از جوامع بسته به جوامع باز را بررسی  و شــرایط رسیدن به چنین گذاری را به 
تفصیل بیان می کنند. 

ابزارهای کنترل خشونت   
 نورث، واینگاســت و والیس در 
کتــاب »خشــونت و نظام های 
اجتماعــی« مجموعــه ای از 
مفاهیم را مطــرح می کنند که 
نشــان می دهند چگونه جوامع 
در طول 10 هزار ســال گذشته 
از کنترل فعالیت های سیاسی، 
اقتصادی، مذهبی و آموزشی در 
جهت محدود کردن و بازداری از 

خشونت، استفاده کرده اند

یادداشت مترجم کتاب خشونت و نظام های اجتماعی 

اثر داگالس نورث، واینگاست و والیس
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حکمرانی قانون مستلزم بنا نهادن نظامی قضایی است که در 
آن افراد با سابقه  مناسب به قواعد و رویه هایی )معموال شامل 
دادگاه ها یا بوروکراسی ها( دسترسی دارند و تصمیم های شان 
حداقل در مورد نخبگان الزام آور و بدون تعصب اســت. البته 
حکمرانی قانون یک متغیر صفر و یکی نیست. وسعت و ابعاد 
حکمرانی قانون به طور مداوم و از جامعــه ای به جامعه  دیگر 

متفاوت است.
2. سازمان های دائم العمردر فضاهای عمومی و خصوصی: یک 
سازمان دائم العمر بیشــتر از عمر افرادی که عضو آن سازمان 
هستند، عمر می کند. یک شرکت ســازمانی دائم العمر است 
زیرا ساختارش اجازه  می دهد تا فراتر از عمر اعضای سازنده  اش 
زندگی کند و هیچ عضوی نمی تواند به  تنهایی شــرکت را به 
خواست خود منحل کند. بنابراین، ســازمان هایی که مطابق 
با میل شــاه یا رهبر وجود دارند، دائم العمر نیستند. دائم العمر 
بودن به معنای عمر ابدی نیست، بلکه به معنای عمری است 
که به جای هویت اعضایش با هویت سازمان مشخص می شود.

دوام این ترتیبات نهادی در یک سازمان، آن را به خودی خود 
دائم العمر نمی کند. یک ســازمان دائم العمــر نیازمند نظامی 
قضایی است که قادر به اجرای قواعد قانونی مربوط به سازمان ها 
باشد. تا قرن نوزدهم شــرکت های سیاسی، شهری، آموزشی، 
دوستانه و مذهبی اساســا و به لحاظ عددی، فرم های شرکتی 

بسیار مهمتری از شرکت های تجاری بودند.

ســازمان های خصوصی دائم العمر ممکن نیست بدون دولت 
دائم العمر وجود داشته باشــند. یک دولت فناپذیر نمی تواند 
به طور معتبری به حمایت از ســازمان های پیمانی دائم العمر 
متعهد شود. هیچ دولت جایگزینی مجبور به محترم شمردن 
سازمان های ساخته شده توسط دولت قبلی نیست. اگر دولتی 
نتواند به طــور معتبری به محترم شــمردن قوانینش فراتر از 
ائتالف حاکم موجود متعهد شود، نمی تواند به اجرای توافقات 
یک ســازمان نخبگان که عمرش فراتر از عمر اعضایش ادامه 
داشته باشد، متعهد شود. شرط آســتانه ای دوم به بسط عمر 
دائم برای دولت ها به عنوان مهمترین سازمان نخبگان، نیازمند 
است. ایجاد سازمان های دائم العمر، فرمی از روابط و تبادالت 
غیرشخصی می سازد. امنیت پیمان ها و توافقات بیشتر می شوند 
زیرا این قراردادها با سازمان ها و نه با افراد عضو سازمان منعقد 
شــده اند. آنها نیز فراتر از عمر هر فرد عضو ادامه می یابند. به 
عنوان مثال، ایجاد بنگاهی تجاری با ســهام قابل داد و ســتد، 
ممکن است انگیزه هایی در گسترش بازارهای غیرشخصی برای 
نخبگان فراهم سازد تا بتوانند ارزش سهام شان را افزایش دهند.
3. کنترل یکپارچه بر نظامیان: شــرط آستانه ای سوم کنترل 
یکپارچه بر نظامیان است. دولت های طبیعی به  ندرت کنترل 
تثبیت شده ای بر نظامیان دارند. در عوض، در بیشتر دولت های 
طبیعی، دسترســی به ابزار خشــونت در بین تمامی نخبگان 

پراکنده است.

نورث و 
همکارانش برای 
حمایت از روابط 

غیرشخصی 
میان نخبگان )و 
در نتیجه گذار 

از دولت های 
طبیعی به 
نظام های 

دسترسی باز( 
سه شرط را الزم 

می دانند 
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کنترل یکپارچه بر نظامیان نیازمند وجود سازمانی با کنترل 
بر همه  منابع نظامی کشــور اســت که کنترل بر سرمایه های 
نظامی مختلف در آن سازمان تثبیت شده باشد. مجموعه ای 
از پیمان های معتبر نیز مورد نیاز اســت تا مشخص کنند که 
چگونه علیه افراد و ائتالف حاکم از جبر استفاده شود. سازمانی 
که ارتش را کنترل می کند معموال سازمانی سیاسی است که 
در ساختار بزرگتر حکومت جای گرفته، مانند وزارت دفاع در 
ایاالت متحده. کنترل بر نظامیان، مشکلی ظریف است. درون 
دولت طبیعی هیچ چیز مانع یک باند نمی شود تا کنترل منابع 
نظامی را به دست گیرد، اما چنین دولت طبیعی بیشتر حکومت 
استبدادی به نظر می رســد تا یک جامعه  در آستانه. عالوه بر 
این، در جوامعی که یک باند منفرد بر ارتش تسلط دارد، به نظر 
نمی رســد برای مدتی بلند کنترل تثبیت شده ای حفظ شود، 
زیرا باندها و گروه هایی در ائتالف حاکم که ابزاری برای دفاع از 
خود ندارند، هیچ دلیلی نمی بینند تا باور کنند تعهداتی که به 
آنها داده شده، محترم شمرده خواهند شد. در بیشتر دولت های 

طبیعی کنترل یکپارچه ای بر نظامیان وجود ندارد. 
می توان گفت رویکرد نورث، واینگاســت و والیس بینش های 
جدیدی فراهم می ســازد که مهمترین آنها را می توان به این 
صورت خالصه کــرد: »دولت های طبیعی بیمار نیســتند.« 
دولت های طبیعی منطــق خود را دارند و معیوب نیســتند. 
دولت های طبیعی ممکن است با رجوع به هنجارها و ارزش های 

نظام های دسترسی باز، فاسد به نظر رسند، اما آن فساد بخشی 
ذاتی از عملکرد این نظام های اجتماعی است. 

در نهایت باید گفت هــر جامعه ای به روشــی منحصر  به فرد 
رشــد می کند، بنابراین فهمی عمیق از تغییر باید فراســوی 
عمومی سازی های گسترده و به ســوی فهم خاصی از میراث 
فرهنگی آن جامعه  خاص برود. مســیرها و سیاست هایی که 
دسترسی باز در جهان غرب را ایجاد کردند، نمی توانند بدون 
هیچ تغییری، برای پرورش گذار در نظام های دسترسی محدود 

امروز به کار روند.
از آنجایی که سرچشــمه های گذار در جهان غــرب در قرن 
هجدهم و پیش از آن قــرار دارد، حوادثی کــه این جوامع را 
دگرگون ســاخت و نظام اجتماعی جدیدی با منطقی اساسا 
متفاوت ایجاد کرد، در میانه  قرن نوزدهم اتفاق افتاد. از آن زمان 
تعداد نسبتا کمی از جوامع و درصد کمی از جمعیت جهان، گذار 
به نظام دسترسی باز را انجام دادند. توسعه  یک جامعه  دسترسی 
باز نه تنها جوامع را قادر ساخت تا به جهانی از وفور دست یابند 
بلکه همچنین نهادها و سازمان های کارآمدی نیز ساخته است 
که کنترل خشونت را کاراتر می سازند. تصوری روشن تر از دو 
نظام اجتماعی مورد بحث؛ جایی که پیش از این بوده ایم و جایی 
که اکنون قرار داریم، عناصری ضروری در شناخت آن نقطه ای 
است که به سویش در حرکت هســتیم. این امر شاید چالش 

پژوهش های آینده باشد.

فساد در  دولت های طبیعی 
رویکــرد نــورث، واینگاســت 
و والیس بینش هــای جدیدی 
فراهم می سازد که مهمترین آنها 
را می توان به این صورت خالصه 
کرد: »دولت های طبیعی بیمار 
نیســتند.« دولت های طبیعی 
منطق خود را دارنــد و معیوب 
نیســتند. دولت هــای طبیعی 
ممکن است با رجوع به هنجارها 
و ارزش های نظام های دسترسی 
باز، فاســد به نظر رسند، اما آن 
فساد بخشی ذاتی از عملکرد این 

نظام های اجتماعی است. 
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»اوقات خوش« یک فیلم خوش ساخت اجتماعی است که گرچه 
ساختار فیلمنامه ای مناسبی ندارد اما توانسته به معضالت اجتماعی 
جاری در زیر پوست یک کالنشهر ســرمایه داری و مشکالتی که 

شهروندان با آن روبه رو هستند بپردازد. 
»شاتز« با اســتفاده از سبک ســاختارگرایانه تقابل های دوگانه، 
ژانر  هالیوود را به دو دسته تقســیم می کند: ژانرهایی که کارشان 
تثبیت مجدد نظام اجتماعی است )فیلم های وسترن و پلیسی( 
و ژانرهای دیگری که کارشــان تثبیت وحدت اجتماعی اســت 
)موزیکال، کمدی، ملــودرام(. اگر به ســینمای ایران نیز نگاهی 
بیندازیم خواهیم دید که ســینمای ما نیز از این قاعده مســتثنا 
نیست. اما فیلم »اوقات خوش« به هیچکدام از این دسته ها تعلق 
ندارد و برخالف جریان اصلی سینمای  هالیوود ساخته شده است. 
»اوقات خوش« را می توان یکی از فیلم های خوب مستقل سینمای 
آمریکا طی سالی که گذشت دانست. با اینکه فیلم به اعتقاد نگارنده 
سرشار از ضعف های فیلمنامه ای است اما با این حال فیلم مهمی از 
منظر اجتماعی محسوب می شود و به ما نشان می دهد زیر پوست 
شهر نیویورک و در حاشیه شهر چه واقعیت هایی در حال رخ دادن 
است. سینمای مستقل روبه روی سینمای بدنه و پرخرج  هالیوود 
یا به اعتقاد مکتب فرانکفورت صنعت فرهنگ قرار می گیرد. کافی 
است به دو فیلم مستقل »پروژه فلوریدا« و »اوقات خوش« نگاهی 
بیندازیم تا دغدغه فیلمسازان مســتقل را درک کنیم. آنها فیلم 
می سازند تا درد جامعه را فریاد بزنند. بودجه فیلم »پروژه فلوریدا« 
به طــور تقریبی 2 میلیــون دالر و بودجه فیلــم »انتقامجویان: 
جنگ ابدیت« 400 میلیون دالر بوده اســت. این تفاوت بودجه 
نشــان می دهد که نظام  هالیوود به عنوان یکی از سازوبرگ های 
ایدئولوژیک دولت برای یکسان سازی تماشاگران، تثبیت گفتمان 
قدرت حاکمه و منفعل کردن بیننده از طریق لذت بصری چگونه 
خرج می کند تا مفاهیم مهم اجتماعی دیده نشود. این مهم تنها در 
سینمای آمریکا صدق نمی کند. کافی است به برخی سریال های 
بی سروته و غیرانسانی داخلی و خارجی نیز نگاهی بیندازیم و آن 
را با سینماگرانی که به جامعه خود متعهد هستند مقایسه کنیم تا 
متوجه شویم سازوبرگ های ایدئولوژیک در همه جا حضور دارند، 
اما هنرمندانی هســتند که دغدغه جامعه دارند و به مسائل مهم 
اجتماعی می پردازند. »پروژه فلوریدا« و »اوقات خوش« هر دو به 
حاشیه  نشینی، فقر، فحشا، اعتیاد و... پرداخته اند. در فیلم »اوقات 

خوش« به مساله بازگشت مجدد زندانیان به زندان نیز پرداخته 
است و به قول یکی از شــخصیت های فیلم که روانشناس است، 
حاشیه نشینان و زندانیان به جایی بازمی گردند که به آن تعلق دارند؛ 
چرا که نقش اجتماعی خود را که قدرت حاکمه به آنها محول کرده 
است را نپذیرفته اند و باید در زندان بمانند. طبق آمار، بیش از نیمی 
از زندانیانی آمریکایی که از زندان آزاد می شوند مجدد به زندان باز 
می گردند، این آمار در کشور ایران نیز صادق است. در فیلم »اوقات 
خوش« این واقعیت اجتماعی از طریق یکی از شخصیت های فیلم 

بازنمایی شده است. 
این نوع سینما برای تماشاگران این فرصت را فراهم می کند تا در 
مورد مسائل مهم اجتماعی بیشتر بدانند. البته خوانش مخاطب ها از 
فیلم نیز متفاوت است. »استوارت  هال« سه راهبرد وسیع خوانش را 
فرض می گیرد. اولین خوانش، خوانشی است که بر حسب موقعیت 
بیننده ای پدید می آید که به ایدئولوژی مسلط گردن نهاده است. 
دومین خوانش، خوانشی تعاملی بر حسب بیننده ای پدید می آید 
که به طور عمد به ایدئولوژی مســلط تن داده امــا موفقیت او در 
زندگی واقعی، لحن انتقــادی او را در مواضع خاص برمی انگیزد و 
خوانش مخالف توسط کســانی پدید می آید که موقعیت آگاهی 
اجتماعی شان آنها را به طور مستقیم در رابطه متخاصم با ایدئولوژی 
مســلط قرار می دهد. به اعتقاد نگارنده، این نوع سینما خوانش 

انتقادی را برای دسته سوم فراهم می آورد. 
فیلم »اوقات خــوش« در مورد »کانی نیکاس« بــا بازی »رابرت 
پتینسون« است که با برادر کم هوش خود، »نیک« با بازی »بنی 
سفدی« اقدام به سرقت 65 هزار دالر از یک بانک می کند اما پس 
یک تعقیب  و گریز، نیک دستگیر می شود و به بازداشتگاه می رود. 
در آنجا او ناخواسته وارد یک دعوا شده و به شدت زخمی می شود. 
کانی با اطالع از اینکه نیک در بازداشت نیست و در بیمارستان است 
تصمیم می گیرد او را نجات دهد اما فرد اشتباهی را به جای برادر 
خود نجات می دهد. داستان از اینجا طی 24 ساعت روایت می شود 
که روایتگر تالش کانی برای خارج کردن برادر خود از زندان است. 
»رابرت پتینسون« به زیبایی نقش یک افسارگسیخته که مدام به 
دنبال رهایی و نجات خانواده خود از فقــر و آزاد کردن برادر خود 
است را بازی می کند. دوربین روی دست برادران سفدی و موسیقی 
دلهره آور فیلم و انتخاب رنگ های گرم به مهیج شدن فیلم کمک 

کرده است. 

علی محمدی

روزنامه نگار

اوقات خوش
کارگردان: 

جاش سفدی و بنی  سفدی
بازیگران: 
رابرت پتینسون

جنیفر جیسن لی 
بنی  سفدی

مروری بر فیلم اوقات خوش
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وجه مشخصه شهرنشــیني ســرمایه داری، ناموزوني و نابرابري 
است. ثروتمندانی که با خرید قسمتی از شهر صاحب آن می شوند 
و کســانی که پول کافی برای اجاره و یا خرید خانه در مرکزی که 
بورژاویی زندگی می کند را ندارند مجبــور به خرید یا اجاره خانه 
در جای دیگری از شهر هستند. این پدیده آنقدر تکرار می شود تا 
کسانی که توان اجاره خانه ندارند مجبور می شوند به حاشیه شهرها 
پناه بیاورند و یا بی خانمان شوند. این مهم از ناکامي هاي خط مشي 
شهري قلمداد مي  شود. حاشیه نشیني از پیامدهاي توسعه ناهمسو 
و بدریخت در نظام شهرنشــیني ســرمایه داری است. زمانی که 
حاشیه نشینان در نظام نابرابر سرمایه داری خود را ناتوان از بهبود 
موقعیت اقتصادي - اجتماعي خویش احســاس می کنند، نوعي 
محرومیت در آنها به وجود آمده و آنها را به ارتکاب جرائم اجتماعي 
وادار می شوند. در فیلم »پروژه فلوریدا« مادر برای حفظ بچه خود 
مجبور به ارتکاب جرم می شود و در فیلم »اوقات خوش« کانی برای 

نجات خانواده خود از فقر دست به سرقت از بانک می زند. 
در جایی از فیلم، نیک که در زندان به سر می برد در حالی که عصبی 
و گریان است به مادر خود می گوید: »اون پول مال ما بود. کانی قرار 
بود با اون پول برای ما یک مزرعه بگیره که توی جنگل زندگی کنیم 
و قرار بود هر کاری می خوام انجام بدم. تو منو دوست نداری، کانی 
عاشق منه، اون این کارو به خاطر ما انجام داد.« کانی به برادر خود 
نیک که کم هوش اســت احترام می گذارد و برای آزادی او دست 
به هر کاری می زند. این فیلم عشق عمیق میان دو برادر را روایت 
می کند که با وجود معلول بودن نیک، برادرش کانی همراهی او را 
در سرقت عامل موفقیتش می داند. در ابتدا هدف کانی از سرقت از 
بانک مهاجرت به همراه برادرش است اما پس از دستگیری برادر 
معلول ذهنی خود هدفش آزادی او از زندان است. از اینجا به بعد 

فیلم در 24 ساعت نفسگیر دنبال می شود. 
از طرف دیگر، باید به این نکته نیز اشــاره کرد که فیلم دیدگاهی 
انتقادی به نژادپرستی نیز دارد که در چند سکانس به آن پرداخته 
شده است. مانند صحنه دستگیری دختر نوجوان سیاهپوست و یا 
در سکانس سرقت بانک، کانی و نیک از ماسکی استفاده کرده اند که 
شبیه سیاهپوستان است؛ چرا که به باور عمومی، سرقت و قتل عموما 
توسط سیاهپوستان انجام می شود. همچنین در سکانس دیگری 
که کانی مامور امنیتی شهربازی را کتک می زند و لباس او را بر تن 
می کند، پلیس  بدون هیچ بازجویی فرد سیاهپوست که همکار آنان 

نیز است را بازداشت می کند. این در حالی است که چهره کانی را 
بارها به عنوان سارق بانک در رسانه ها نشان داده اند. 

شخصیت »ری« که کانی او را اشــتباهی به جای برادرش نجات 
می دهد نیز هوشمندانه انتخاب شده است. به طور کلی در فیلم، 
پلیس چهره خوبی ندارد. پلیــس تضمین کننده امنیت مردم در 
فیلم نیست و بالعکس بیشتر نقش تثبیت اجتماعی نظام حاکمه 
را بازی می کند. چهره پلیس در فیلم خشن به تصویر کشیده شده 
است. حتی صحنه ای که از پلیس در تلویزیون پخش می شود نیز 
خشن اســت. در صحنه ای که کانی با دختر سیاهپوست در حال 
تماشای تلویزیون است، پلیس به اشتباه چاقویی را درون دست 
زنی فرو می کند. در صحنه زندان رفتار آنان با زندانی ها خشن است. 
ری که به تازگی بدون هیچ پولی از زندان آزاد شده، بقای حیاتش 
را در کار خالف می بیند و پس از چند ساعت دو بار تحت تعقیب 
پلیس قرار می گیرد. اما او نمی خواهد به زندان بازگردد. مطالعات 
و تحقیقات نشان می دهد خود زندان برای بسیاری از زندانیان به 
دلیل تجربیات منفی که از محیط زندان کســب می کنند، بسیار 
مخرب و ناامید کننده است. در بیشتر مواقع افرادی که مرتکب جرم 
می شوند و به زندان می روند از حیث کار، تحصیل، تشکیل خانواده 
و... فرصت های جبران ناپذیر را از دست می دهند. این افراد به طور 
معمول از طریق خانواده، دوستان، نهادهای رسمی و غیررسمی و... 
طرد می شوند. شخصیت »ری« به این نوع افراد نزدیکتر است. از 
طرفی، تجربه بد زندان موجب شده که او  نخواهد مجدداً به زندان 
بازگردد و از جهت دیگر پس از آزادی از زندان و رها شدن در جامعه 
کاری به جز خالف جلوی پای خود نمی بیند. او در آخر افتادن از برج 

را به زندان رفتن ترجیح می دهد. 
در آخر نیز با دستگیر کانی، نیک آزاد می شود و نقش احمقی را بازی 
می کند که نظام سلطه از او می خواهد. فیلم »اوقات خوش« به تعبیر 
»بونوئل« اسیر عفونت احساس بازی نمی شود. بونوئل معتقد بود 
سینمای کالسیک منطق روایی و نزاکت بورژوایی را ترجیح داده و 
قابلیت خود برای خلق هنری شورشگر، برهم زننده و نامشروع که 
می بایست ناهوشیارنویسی جهان را به تصویر بکشد را از دست داده 
است. اما فیلم »اوقات خوش« به این دسته از فیلم ها تعلق ندارد و 
با اینکه دارای ضعف های فیلمنامه ای است، فیلمی است که باید 
دیده شود؛ چراکه دردهای اجتماعی را به زیبایی فریاد می زند و به 

جامعه متعهد است. 

حاشیه نشینی و توسعه 
نامتوازن

حاشیه نشــیني از پیامدهــاي 
توسعه ناهمســو و بدریخت در 
نظام شهرنشــیني سرمایه داری 
است. زمانی که حاشیه نشینان در 
نظام نابرابر سرمایه داری خود را 
ناتوان از بهبود موقعیت اقتصادي 
- اجتماعــي خویش احســاس 
می کنند، نوعــي محرومیت در 
آنها به وجــود می آیــد که آنها 
 به ارتکاب جرائمــی اجتماعي

وادار می شوند. 
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آخرین ساخته »فاتح آکین« اثری جنایی است. این فیلمساز ترک 
در آخرین اثر خود به قتل های نئونازی ها در آلمان پرداخته و ضمن 
بیان دغدغه های فیلم های پیشین خود مانند »بیگانگی« و »عدم 
تعلق به جغرافیای زیستی انسان«، ظهور دوباره فاشیسم در جامعه 

سرمایه داری جدید را هشدار می دهد. 
 فیلم »در محوشدگی« که موفق به دریافت جایزه »گلدن  گالب« 
بهترین فیلم خارجی زبان در ســال 2018 شد، روایتگر زندگی 
»کاتیا« )با بازی تحســین برانگیز دایان کروگر( است که در یک 
بمب گذاری توســط نئونازی ها شــوهر و فرزند خود را از دست 
می دهد و در پی انتقام گرفتن از قاتالن خانواده خود است. این فیلم 
گسترش اشکال فاشیستی را در جامعه سرمایه داری نشان و هشدار 
می دهد. »فاتح آکین« با اینکــه در آلمان به دنیا آمده اما همواره 
شخصیت هایش بین آلمان و ترکیه در گذر هستند و به بازگشت به 
ریشه ها تاکید می کند. باید به بازی تحسین برانگیز »دیان کروگر« 
نیز اشاره کرد. او به خوبی نقش شخصیتی را بازی می کند که در 
کشمکش با خانواده، دولت، دوستان، جامعه و خود است. اهدای 
جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره کن برازنده این بازیگر است. 
فیلم سرشار از لحظات دردناک است. این در حالی است که فیلم 
از ابتدا این لحظات دردناک را هشــدار می دهد. در همان ابتدای 
فیلم، فرزند »کاتیا« در حال تصادف با یک ماشین است که کاتیا او 
را نجات می دهد. دوچرخه ای بدون قفل و زنجیر کنار دفتر شوهر 
کاتیا است و او به صاحب دوچرخه هشدار می دهد که آن را قفل 
کند، غافل از اینکه همین دوچرخه عامل انفجار است. کاتیا نقش 
سامورایی نیمه کاره ای را روی بدن خود تتو کرده که استعاره ای 
است از انتقام که در آخر فیلم اجرایی می شود. در ادامه هشدارها 
به ثمر می نشــیند و او فرزند و شــوهر خود را از دست می دهد. 
شاخص ترین صحنه تکان دهنده فیلم صحنه ای است که کاتیا با 
دفتر مخروبه شوهرش مواجه می شود و به او خبر می دهند که یک 
مرد و کودک در این انفجار کشته شده اند. صحنه غم انگیز دیگر 
صحنه ای است که در دادگاه به تشریح بدن پسرش می پردازند. 
این درام جنایی غم انگیز نشان می دهد در یک ساختار فاشیستی 
سرمایه داری که تمامی ابزارهای ایدئولوژیک سعی در رفع اتهام از 

گروه نئونازیسم دارد که به صورت قانونی فعالیت می کنند.
فیلم تا حدودی بر ضد گفتمان اروپا  محوری ساخته شده است. 
اروپا محوری پســمانده ایدئولوژی ای محســوب می شود که در 

گفتمان استعمارگرایان، امپریالیست ها و نژادپرستان است. تفکر 
اروپامحوری نوعی نگاه تقدیرگرایانه و برتری طلبی به غرب دارد. 
این گفتمان جهان را به دو قســمت غرب و مابقی جهان تقسیم 
می کند. در تفکر بازرس و شبکه های اجتماعی در ابتدای فیلم، 
قاتل فیلم شوهر کاتیا است؛ چراکه او ُکرد اهل ترکیه است، باور 
عمومی بر این اعتقاد است که چون او ُکرد محسوب می شود، پس 
قاتل نیز اســت. یا نگاه عدالت باورانه ای که به اروپا وجود دارد، در 
این فیلم زیر سوال می رود. به اعتقاد »رابرت استم«، سینما روابط 
قدرت اجتماعی را به ثبت ساختار پیش زمینه، پس زمینه، گفتار 
روی تصویر، بیرون تصویر و ســکوت تبدیل می کند. در هنگام 
ســخن گفتن از تصویر یک گروه اجتماعی، باید سواالت دقیقی 
درباره خود تصاویر مطرح کنیم. به عنوان نمونه، بازنمود  گروه های 
اجتماعی متفاوت چه فضایی را از هر نما به خود اختصاص می دهد؟ 
از نمای دور استفاده شده یا نمای نزدیک؟ این گروه اجتماعی چه 
مقدار از فضای فیلم را اشغال کرده اند؟ آیا شخصیت های فعالی در 
فیلم هستند یا صرفا اشکال تزیینی در فیلم محسوب می شوند؟ 
همذات پنداری مخاطب با کدام گروه اجتماعی اســت؟ حاالت 
جسمی شخصیت ها، نورپردازی، قاب بندی و طراحی صحنه فیلم 

چگونه گروه اجتماعی را به نمایش می گذارد؟
با طرح این سواالت می توان هم بر گفتمان ضداروپایی فیلم تاکید 
و هم نگاه فیلمساز را مشخص کرد. رنگ های استفاده شده در فیلم 
بیشتر رنگ های سیاه و سفید و سرد است. اگر نگاهی به صحنه های 
دادگاه و صحنه خودکشــی کاتیا در حمام بیندازیم متوجه این 
رویکرد فیلمساز می شویم. همچنین از رنگ آبی نیز در این فیلم 
استفاده شده که به فضاسازی سرد فیلم کمک کرده است. رنگ 
سیاهی که کاتیا پوشیده نشــان دهنده عزادار بودن اوست. رنگ 
سفید بر تن شخصیت تروریسم فیلم نشان دهنده این است که او 
تبرئه می شود. چهره های سرد و بدون دیالوگ ناسیونالیست ها به 
فضاسازی فیلم کمک کرده است. بی توجهی فیلمساز به نئونازی ها 
و همراهی نکردن او با آنها یا به تعبیر بهتر صدا ندادن به این گروه 
اجتماعی از ضعف های فیلم محسوب می شــود و از طرف دیگر 
می توان آن را نوعی نگاه تنفر انگیز فیلمساز به این گروه اجتماعی 
دانست. همذات پنداری مخاطب با گروه اجتماعی است که به آنها 
ظلم شــده و نه با گروه اجتماعی ستمگر. شاید برای همین فاتح 
آکین به نئونازی ها نپرداخته است. نگاه آکین به دادگاه نمایشی 

علی محمدی

روزنامه نگار

در محوشدگی
کارگردان: فاتح آکین

مروری بر فیلم در محو شدگی

هـــــــشـــــــداری بـــــــرای ظـــــــهـــــــور  دوبـــــــاره فـــــــاشـــــــیـــــــســـــــم 
مروری بر فیلم »در محو شدگی«
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که خبری از رسانه های پرسروصدا و جنجالی در آن نیست، نگاه 
بدبینانه ای است. نماهایی که از رییس دادگاه گرفته شده بیشتر 
نماهای دور است تا فاصله ما به عنوان مخاطب با تک تک اعضای 
دادگاه حفظ شود تا بیشتر عدالتی که در فیلم مطرح است زیر سوال 
رود. تمامی شواهد دادگاه علیه دختر و پسر متهم فیلم است، حتی 
شهادت پدر علیه پسرش نیز آنها را متهم نمی کند و مواد مخدری 
که کاتیا هنگام تسکین دردهایش پس از مرگ عزیزانش مصرف 
کرده و یا ُکرد بودن »نوری« شــوهر کاتیا و قاچاقچی بودن او در 

گذشته بهانه ای برای دادگاه می شود تا قاتالن رهایی پیدا کنند. 
صاحبنظران مارکسیست، فاشیســت را باالترین مرحله از نظام 
سرمایه  داری در برهنه ترین شکل  خشــونت آمیز آن  می  دانند. 
فاشیست چهره عمیق فاسد نظام جهانی سرمایه داری است. در 
غیاب یک بدیل در نظام سرمایه داری فاشیستی، این نظام همچون 
خون در رگ نظــام اقتدارطلب جریان خواهــد گرفت و همان 
مفهوم آزادی که این نظام مدام از طریقه رسانه های جمعی آن را 
فریاد می زند نیز روز  به  روز در حال مخدوش شدن است. عدالت 
و آزادی هر دو شعارهای پوپولیستی بودند که همواره نظام های 
سرمایه داری اروپایی و آمریکایی آن را ســر داده اند. اما کاتیا در 
این فیلم از اجرای عدالت ناامید است؛ چرا که همانند لباس های 
سیاه قاضی دادگاه این نظام درون سیاهی دارد که در پی تثبیت 
حکومت اقلیت بر اکثریت به خطرناک ترین وجه آن است. وقتی 
کاتیا در دادگاه نمی تواند متهمان این حادثه را محکوم کند، تصمیم 
می گیرد تا خود شخصا عدالت را اجرا کند. اما بازنمود  گروه های 
اجتماعی متفاوت چه فضایی را از هر نما به خود اختصاص می دهد؟ 
نئونازی ها در فیلم چهره سردی دارند که کمتر از نمای نزدیک آنها 
را می بینیم و اگر به آنها نیز نزدیک می شویم بیشتر برای تنفر از 

این اشخاص است. 
فیلم در سه فصل با عنوان های »خانواده، عدالت و دریا« روایت 
می شود. شروع هر فصل با فیلم های خصوصی خانواده کاتیا از 
ازدواجش با نوری، درست کردن ماشین اسباب بازی پسرش و 
تفریح کنار ساحل را شامل می شود. داستان دو فصل ابتدایی در 
تناقض با عنوان آن پیش می رود. در فصل خانواده، کاتیا خانواده 
خود را از دست می دهد، در طول فیلم شاهد تضاد بین مرگ و 
زندگی هســتیم. در فصل خانواده، دوست کاتیا  صاحب فرزند 
می شــود و در پایان فصل تضادی بین مرگ و زندگی به وجود 

می آید. مرگ خانواده کاتیا و تولد یک فرزند و یا صحنه ای که 
کاتیا در حال خودکشی است و گوشی موبایلش زنگ می خورد 
و بازرس به او خبر می دهد که قاتالن خانواده اش را پیدا کرده اند 
و او دست از خودکشی می کشد، در اینجا تضادی بین مرگ و 
زندگی در جریان است که در آخر نیز با منفجر شدن بمب کنار 
ساحل و مرگ کاتیا این تضاد معنادار همچنان در فیلم جریان 
دارد. تضاد دیگــر در فصل عدالت رخ می دهــد. در این فصل،  
قاتالن خانواده اش تبرئه می شوند. در فصل آخر، شوهر و فرزند 
کاتیا برای شنا کردن به دریا می روند اما کاتیا در ساحل می ماند، 
در آخر فیلم با مرگ کاتیا در کنار دریا گویی فیلمساز به صورت 
استعاری خواسته است بازگشت کاتیا به خانواده خود را بازگو 
کند. فیلم یادآور فیلم های »21 گرم« و »آبی« است. در هر دو 
فیلم، دو شــخصیت زن خانواده خود را از دست می دهند. در 
فیلم 21 گرم زن همانند کاتیا در پی انتقام است. تتو سامورایی 
بر بدن شخصیت اصلی داستان یادآور فیلم »گوست داگ: روش 
سامورایی« اثر »جیم جارموش« است. در این فیلم در یکی از 
نماهای فیلم این عبارت نقش می بندد؛ »اگر قرار باشد سر یک 
سامورایی ناگهانی قطع شود، او باید بتواند یک کار دیگر را هم با 
موفقیت به انجام رساند، اگر انسان به شبحی انتقامجو بدل شود 
و از خود اراده نشــان دهد، حتی اگر سرش را جدا کنند بازهم 
نخواهد مرد. زمانی که انســان تصمیم به قتل کسی می گیرد، 
حتی اگر حرکت مستقیم به ســوی هدف، کار بسیار دشواری 
باشــد نباید به این بیندیشــد که هــدف را دور بزند. طریقت 
سامورایی راهی است برخاســته از جدیت و فوریت و بهترین 
روش، حمله مستقیم به سوی هدف است.« گویی کامل کردن 
نقش سامورایی بر بدن کاتیا استعاره ای از انتقام گرفتن و طریقه 
سامورایی ها است. در آخر، دوربین گویی روح کاتیا است که به 
پرواز درآمده و او با این انتقام رهایی پیدا کرده؛ چراکه جامعه 
فاشیستی سرمایه داری نتوانست انتقام او را بگیرد و عدالت را 
اجرا کند و او خود با قربانی کردن خویش انتقام خانواده اش را 
می گیرد. تجدیدحیات خطرناک جنبش های سیاسی از جنس 
فاشیستی )فاشیسم، نئوفاشیسم، پسافاشیسم( هشداری است 
که فیلمســاز به مخاطبان خود می دهد. جمالتی که آکین در 
پایان بندی فیلم به آنها اشاره می کند، کامال نیت او را از ساخت 

چنین فیلمی برمال می سازد.

فاشیسم و مخدوش شدن 
آژادی 

در غیــاب یک بدیــل در نظام 
سرمایه داری فاشیســتی، این 
نظام همچون خون در رگ نظام 
اقتدارطلب جریان خواهد گرفت 
و همان مفهــوم آزادی که این 
نظام مدام از طریقه رسانه های 
جمعی آن را فریــاد می زند نیز 
روز  بــه  روز در حــال مخدوش 

شدن است
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فیلم »جشــن دلتنگی« درباره دنیای مجازی است. این فیلم 
نشان می دهد محیط مجازی باعث می شود رابطه ها کمرنگ 
شــوند یا از بین بروند. بر این اساس جشــن دلتنگی، فیلمی 
با ســوژه ای امروزی است و انتخاب این ســوژه نشان می دهد 

کارگردان دغدغه های همگام با جامعه دارد. 
»جشن دلتنگی« روایت سه خانواده است که به صورت موازی 
به آنها پرداخته شده است. فیلم پوریا آذربایجانی با تصویری 
کامال نمادین از جسمی مستغرق در دریا آغاز می شود. لحن 
فیلم به طور خاص تاکیــد دارد ما همــه در دریای بیکران 
تحوالت دنیای مجازی دست و پا می زنیم و در حال غرق شدن 
هستیم. با اولین کات، فیلم به دنبال اولین شخصیت داستان  
به صفحه  اینستاگرام می رود و همین جا، مرز واقعیت و تصویر 

مجازی را مشهود می سازد. 
فیلم جشن دلتنگی توانسته زندگی تحت تاثیر فضای مجازی 
را به چالش بکشد. فیلمنامه به روش دایره ای نگاشته شده و از 
اجزای دقیقی تشکیل یافته است. بدین ترتیب فیلمنامه نویس 
چند خرده پیرنگ را به موازات  هــم جلو می برد. پیرنگ هایی 
که هر کدام داستان مستقلی را روایت می کنند. بنابراین، فیلم 
روایتی اپیزودیک دارد و شــخصیت های خویش را از شرایط 

اجتماعی و سنین و مشکالت مختلف انتخاب کرده است. 
فیلمنامه هایی از این  دســت، از نوعی پارادوکس خوشــایند 
در روایت داستانی شــان بهــره می برند. پارادوکســی که در 
ذات خود چندالیه و چندوجهی اســت؛ ســاختار ریتمیک، 
شــخصیت پردازی و بهره گیری از فرم مثلث و اســتفاده از دو 
شخصیت برای هر قطعه و در انتها تقابل و تضاد پیرامون یک 

حادثه مشترک. 
آذربایجانی در »جشن دلتنگی« برای اثرگذاری بیشتر و انتقال 
پیامش، روایت را در ساختار شــبکه ای میان کاراکترها بسط 
می دهد. داستان در مورد چند شخصیت متمایز با داستان هایی 
متفاوت از قشــرها و طبقات اجتماعی گوناگون است که برای 
ادامه  دل خوشی های خود در زندگی تنگ و تاریک و افسرده ای 
که دارند، بــه فضای مجــازی و بخصوص اینســتاگرام روی 

می آورند. 
یکی از این شخصیت ها، »جهان« نام دارد که به گفته  خودش 
ســه و نیم میلیون دنبال کننده دارد و برای رفتــن از ایران به 
دنبال دریافت وجوهی برای تبلیغ در صفحه  خود اســت. او 
در عین حال بعــد از همه  تالش هایی که بــرای جمع کردن 
این میزان از »توجه« انجــام داده، در آخرین خبر اعالم کرده 
که خودکشی کرده اســت. جهان به دنبال مهاجرت به کشور 
ایتالیاست برای پیگیری رابطه  عاشقانه  خود که سال ها پیش 
رها شده اســت. در عین حال او در اولین صحنه های فیلم در 

حال بررسی پروفایل شخص دیگری است. 
»سارا« یک والیبالیســت اســت که در صفحه  مجازی خود 
تصویری را ارائه می دهد که دلــش می خواهد؛ تصویری دور 
از واقعیت. فیلمساز با هوشــمندی و با استفاده از فرم درست، 
مشکل اصلی سارا را به صورت قطره چکانی به مخاطب نشان 
می دهد. فیلم در همین دقایق مخاطــب را غافلگیر می کند و 
به تشــریح مرز واقعیت و تصویر مجازی زندگی آدم ها دست 

می زند. مرزی که تا پایان جذابیت خود را حفظ می کند. 
دیگر شــخصیت ماجرا »افسانه« اســت و خانواده  او. این 
بخــش از داســتان فیلم در کنــار پرداختن بــه ماجرای 
دستپخت اینستاگرامی »افســانه بانو«، کشمکش های او 
با همسرش و در خالل آن  یک خرده  داستان روابط پدر و 

دختری را هم تعریف می کند. 
دو شــخصیت دیگر یعنی »الله« که باردار اســت و شوهرش 
که در مــاه روزهایی را دور از خانه و در عســلویه کار می کند، 
ابعاد داســتانی دیگر فیلم را تشکیل می دهند. این دو، بچه دار 
شدن شان هم از چشم و هم چشمی اینســتاگرامی سرچشمه 
می گیرید اما مهمترین نکته  داســتان آنها، تحولی اســت که 
برای شان رخ می دهد؛ زمانی که زن و شوهر قول می دهند برای 

ساعاتی هم که شده از گوشی خود استفاده نکنند. 
یکی از بهترین بخش های فیلم »جشن دلتنگی«، فیلمبرداری 
علیرضا زرین دست است. قاب های فیلم و توشات های میانه 
داستان جشن دلتنگی میان بابک حمیدیان و مینا ساداتی، 
توانســته به خوبی روابط عاطفی یک زوج را به تصویر کشد. 
نکته مهم دیگر در »جشــن دلتنگی« این است که فیلم به 
تلخی فیلم های نئورئالیستی اجتماعی این روزهای سینمای 
ایران نیست و تابش امید در آن به چشــم می آید. در نهایت 
»جشن دلتنگی« شرح حال امروز ماست و آدم ها با منطقی 
آینه وار خود را در آن خواهند دید. فیلم به خوبی نشان می دهد 
برخی افراد چگونه دنیای مجازی را برای خود واقعی کرده اند. 
دقیقا فیلم از جایی شروع می شود که عکس های پرزرق وبرق 
گرفته می شــوند و روی صفحه های مجــازی قرار می گیرند 
و مخاطبان با دیدن آن عکس حســرت زندگــی دیگران را 
می خورند؛ چرخه ای تمام نشدنی از بیهودگی... در این وضعیت 
هر کدام از ما با دیدن یک قاب گزینش  شده و دستکاری  شده 
از زندگی دیگران، دنیایی را در ذهن خود می سازیم که زمین 
تا آســمان با واقعیت تفاوت دارد و در این میان، حسرت وار، 
شــروع به تالش برای رســیدن به آن مدینه فاضله تعریف 
شده ای می کنیم که در پس قاب ها و باز  هم در همین قاب ها 
خالصه می شود. اینجاست که مرز واقعیت و خیال گم می شود 

و آدم های واقعی هم مجازی می شوند. 

محمد صدرالغروی

روزنامه نگار

جشن دلتنگی
 کارگردان: 
پوریا آذربایجانی

 نویسنده:  
مونا سرتوه، پوریا آذربایجانی

بازیگران: 
پانته آ پناهی ها، پریوش نظریه
مینا ساداتی، بابک حمیدیان

سال ساخت: 1396

نگاهی به فیلم جشن دلتنگی

وایت تنهایی انسان معاصر ر
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محمد صدرالغروی

روزنامه نگار

»خجالت نکش« فیلمی اســت کمدی که گرایش به طعنه زدن با 
کنایه های سیاسی به مساله  رشد جمعیت دارد. چنانکه موضوع اصلی 
فیلم حول محور دیالوگ »ما می توانیم« که از زبان رییس جمهور 
دوره های نهم و دهم بارها شنیده شده می چرخد و شخصیت »قنبر« 

به دفعات در طول فیلم از آن استفاده می کند. 
صنم )همســر قنبر( با قنبر برای بچه دار شدن مخالف است، اما در 
نهایت با تکیه به شــعار »ما می توانیم« صنم بچه دار می شود و آنها 
تصمیم می گیرند ایــن موضوع را پنهان کننــد و این پنهان کاری 
وضعیتی کمیک به همراه دارد. در »خجالت نکش« ما با یک زوج 
متفاوت روبه رو هســتیم؛ یک مرد بی خیال و یک زن مدبر که بار 
کمدی فیلم را بر دوش می کشند. قنبر و صنم روستاییانی هستند 
که پس از اعمال سیاست های کنترل جمعیت در دهه 70 از آوردن 
فرزند جدید خودداری می کنند، اما آنها با تغییر این سیاست ها در 
دوران دولت های نهم و دهم و در آستانه سالمندی به فکر فرزندآوری 
می افتند. داستان از محدوده زمانی سال 1370 با صدای محمدرضا 
حیاتی، گوینده خبر، در رادیوی ماشین قنبر آغاز می شود. زمان فیلم 
حدود 20 سال قبل است و قانون تنظیم خانواده به منظور جلوگیری 
از رشد بی رویه  جمعیت با شعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« به تصویب 
رسیده است. فیلم تا دهه هشتاد و ســخنرانی های رییس جمهور 
وقت ادامه می یابد. بر این اساس، قنبر تحت تاثیر پیام رادیو تصمیم 
می گیرد عملی انجام دهد تا خود را عقیم کند و دیگر بچه دار نشود 
ولی بعد از گذشت 20 سال و تحت تاثیر پیام رییس جمهور وقت، 
تصمیم می گیرد که بچه دار شود. بدین ترتیب موضوع سیاست های 
دولت در قبال تنظیم خانواده و تحت تاثیر بودن قنبر ماجراها را در 
این فیلم رقم می زند. مکان فیلم هم روستایی در شمال ایران به نام 
هیبت آباد است که کارگردان با بهره گیری از لوکیشن آن نقبی به 
خرافه های باقی مانده در جامعه فئودالــی می زند. فیلم »خجالت 
نکش« کمدی شریفی است؛ شریف بدان جهت که به سمت و سوی 
لودگی نمی رود و داستان سالمی را روایت می کند و این خود اتفاق 
خوبی در سینمای ایران است. فیلم شروع به موقعی دارد، روان پیش 
می رود و رویدادهایش متناسب و به اندازه اند و نقطه پایانش نیز خوب 
و به موقع است. فیلم ریتم خوبی دارد، پرکشش است و سعی می کند 
در چارچوب قواعد ژانری خود قرار گیرد و از اسلوب های گونه خود 
پیروی کند. همچنین فیلم در طراحی رویدادها و داستانک ها دست 
به تکرار نمی زند و موقعیت های کمیــک اش مخاطب را به خنده 
می اندازند. با اینکه کمدی در ســینمای ایران مسیری رو به قهقرا 
در پیش  گرفته اما »خجالت نکش« فیلمی است که برای خنداندن 
مخاطبش دست به هر عمل وقیحانه ای نمی زند. »خجالت نکش« 
درست به اندازه لوکیشن هایش بی ادعاست. اولین ساخته مقصودی، 
یک کمدی روستایی قابل احترام است که ورای سادگی آن، طنزی 
شیرین جریان دارد. از نکته های قابل تامل در فیلم اینکه در »خجالت 

نکش« با یکی از ثابت ترین و مهمترین الگوهای ایجاد کمدی روبه رو 
هســتیم؛ به تعویق انداختن رخداد. این ایده کلی ایجاد کمدی در 
کل فیلم جاری است و شرایط پیرامون همین الگو شکل می گیرد. 
فیلمنامه به رغم ژانر کمدی اش بر زیربنای نسبتا منطقی ای بنا شده 
است. مضمون فیلم، موضوعی اســت که سال ها دغدغه مسئوالن 
بوده و طی سال های بعد از انقالب، در هر دوره به شیوه های مختلف 
به آن پرداخته شده است. بر این اساس، افزایش یا کاهش جمعیت 
با سیاســت و منطق مدیران هر دوره، تعبیری متفاوت داشته که 
تاکنون در سینما به عنوان سوژه اصلی یک فیلمنامه به آن پرداخته 
نشده و در واقع از نظر سوژه، انتخاب کارگردان هوشمندانه به نظر 
می رسد. از سوی دیگر، استفاده از اسامی و شعارهای دولتی در این 
فیلم و پرداخــت طنزگونه به آن می تواند مخاطــب را جذب خود 
کند. بدین ترتیب »خجالت نکش« به  مــوازات تاریخ ایران در طی 
20 سال گذشــته پیش می رود؛ از زمانی که »فرزند کمتر، زندگی 
بهتر« مکرر تبلیغ می شد تا 8 سال قبل که به ازای تولد هر کودک، 
وعده اهدای یک سکه بهار آزادی داده شد. این شروع و پایان نشانگر 
دغدغه اصلــی کارگردان در به نمایش گذاشــتن تناقض دولت ها 
پیرامون یک سیاست راهبردی در طی بازه زمانی حدود 20 ساله 
اســت. تاکید بیش از حد کارگردان بر روی عبارت »ما می توانیم« 
از سخنرانی رییس جمهوری سابق ایران و تکرار مداوم آن به وسیله 
کاراکتر اصلی داستان »قنبر« )با بازی »احمد مهرانفر«( نمونه ای از 
نقد کارگردان به سیاست های متناقض در زمان های مختلف است. 
در نهایت »خجالت نکش« را می توان فیلمی بی تکلف و پرمغز آن هم 
در دورانی دانست که فیلم های شبه روشنفکری و پرمدعا وجه غالب 

این روزهای سینمای ایران هستند. 

خجالت نکش
کارگردان: رضا مقصودی

نویسنده: 
افرا جورابلو، رضا مقصودی

بازیگران: 
شبنم مقدمی، احمد مهرانفر
شهره لرستانی، لیندا کیانی
سام درخشانی، الناز حبیبی
سال ساخت: 1396

نگاهی به فیلم خجالت نکش

ما می توانیم!
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گـروه مستندسـازی »رین بـو کالکتیـو« پیوندهـای جدیدی 
میـان فعالیـت اجتماعـی و تولیـد سـینمایی خلـق کـرده و 
چندیـن کمپیـن اجتماعـی، مسـتندهای گزارشـی از چهـار 
گوشـه جهان از آفریقـا تا فلسـطین و عـراق، نتیجـه یک دهه 
فعالیـت ایـن گـروه اسـت. یکـی از مهمتریـن پروژه هـای این 
گـروه بـه وضعیـت کارگـران صنعـت پوشـاک در بنـگالدش 

مربـوط می شـود. 
اوضـاع نابه سـامان کارگرانـی کـه مشـهورترین برندهـای 
پوشـاک را در بنگالدش تولیـد می کننـد، پس از فاجعـه »رانا 
پالزا« مـورد توجـه افـکار عمومی قـرار گرفـت. سـاختمان 8 
طبقه رانا پالزا در داکا پایتخت بنگالدش قرار داشـت و شـامل 
چندیـن کارگاه پوشـاک، آپارتمان های مسـکونی، چند مغازه 
و یـک بانک می شـد. یـک روز قبـل از فاجعـه، هشـدار ناامنی 
سـاختمان و احتمـال ریـزش آن اعالم شـده بود امـا صاحبان 
کارگاه هـای پوشـاک از تعطیـل کـردن کارگاه هـا خـودداری 
کردند و بـه  این  ترتیـب مرگبارتریـن حادثه صنعتـی در حوزه 
پوشـاک و ریـزش یک سـاختمان بـه وقوع پیوسـت کـه جان 

بیـش از هـزار و 100 نفـر را گرفت. 
پـس از ایـن فاجعـه، کمپین هـای متعـددی بـرای تغییـر 
وضعیـت کارگران صنعت پوشـاک تشـکیل شـد که بسـیاری 
از آنهـا بـه مصرف کننـدگان اروپایـی و آمریکایـی یـادآوری 
می کردنـد کـه خریـد آنهـا از برندهـای جهانـی بـه معنـای 
مشـارکت ضمنـی در شـرایط ناامنی اسـت کـه جان هـزاران 
کارگـر را تهدیـد می کنـد. گـروه »رین بو« نیـز در ایـن فرایند 
نقـش موثری داشـت کـه از کمپین هـای کمـک بـه قربانیان، 
تا فشـار به تولیدکنندگان بزرگ را شـامل می شـد. بـه عالوه، 
بسـیاری از تصاویـر رانا پـالزا کـه در حرکت هـای اعتراضی به 

نمایـش درمی آمـد، توسـط همیـن گـروه تهیـه شـده بود. 
بـر خـالف اغلـب فعـاالن اجتماعـی و رسـانه ای کـه پـس از 
فاجعه توجه شـان بـه شـرایط ایـن کارگـران جلب شـده بود، 
گروه »رین بـو« از سـال ها قبـل ارتباطی مسـتمر بـا کارگران 
پوشـاک و اتحادیه های کارگـری بنگالدش داشـت. این گروه، 
مستندسـازی را فراتر از دغدغه های زیبایی شـناختی، محمل 
مناسـبی برای پیشـبرد اهـداف اجتماعی می دانـد و در همین 
راسـتا تا حدودی بـا زبان رسـمی مستندسـازی و رسـانه های 
بـزرگ همراهـی می کنـد. مثـال در سـال 2010 مسـتندی به 
نام »چرخ کار« برای شـبکه الجزیـره تولید کردنـد که زندگی 
سـه زن کارگر بنگالدشـی را به موازات مقاومت روسـا در برابر 
هـر شـکلی از تشـکل مسـتقل کارگـری بـه تصویر می کشـد. 
این مسـتند با کمک شـبکه توزیـع میلیونی الجزیره توانسـت 
بـرای اولین بـار افـکار عمومـی را متوجـه هزینه هـای انسـانی 

صنعـت مد سـازد. 
از سـال 2010، این گـروه به طور مسـتمر از زندگی و شـرایط 
کار زنان بنگالدشـی در صنعت پوشـاک فیلمبرداری کرد. این 
فرایند تـا فاجعه رانـا پالزا و پـس از آن نیـز ادامه داشـت. پس 
از 5 سـال زندگـی و مقاومت در کنار ایـن زنان، فیلـم »یودیتا! 
)بـه پـا خیـز!(« سـاخته شـد؛ روایتـی مسـتقیم از جنگ های 
روزمـره و چندالیـه زنـان در بنـگالدش کـه هـر ازگاهـی بـا 
یـک فاجعـه )ماننـد آتش سـوزی، فروپاشـی سـاختمان و...( 
ابعـاد جدیـدی پیدا می کنـد. اولیـن نکتـه ای کـه در وضعیت 
کارگـران صنایع پوشـاک بنـگالدش به چشـم می آیـد، پیوند 
شـرایط ناامـن و اسـفبار کاری بـا مسـاله زنان اسـت. زنـان به 
شـکل سـاختاری در وضعیـت آسـیب پذیرتری قـرار دارنـد و 
به همیـن خاطر بـه شـیوه های گوناگون مـورد اسـتثمار واقع 
می شـوند. حداقل دسـتمزد این زنان حـدود 9 دالر در ماه بود 
و در صـورت اعتراض، عـالوه بر اخـراج، آنهـا با خطـر برخورد 
فیزیکی نیز مواجـه بودند. بـه عـالوه، کار بازتولیـدی یا همان 
مراقبت از خانـه و فرزندان کمـاکان بر دوش زنان قرار داشـت 
که برخی از مـادر خود کمـک می گرفتنـد. برخـی از این زنان 
تنهـا زمـان حضورشـان در خانه بیـن 10 تـا 11 شـب و باقی 
زندگی شـان را مشـغول کار در کارگاه هـای تولیـدی بودنـد. 
افـزون بـر اینهـا، بعـد از هـر فاجعـه ای، ضربـه ای جدیـد بـه 
خانواده هـا زده می شـد و ممکـن بـود سرپرسـتی چنـد فرزند 
دیگر نیز به عهـده خانواده ای با یک سرپرسـت زن قـرار گیرد. 
فیلـم همزمـان رشـد و تاثیـر مثبـت اتحادیه های کارگـری را 
دنبـال می کند. فعـاالن کارگری ابتـدا تالش می کنند مسـائل 
کارگـران را از طریـق صاحبـان کارگاه هـا پیگیـری کننـد، اما 
در صـورت بی پاسـخ مانـدن تقاضاهـا، بـه سـراغ سـهامداران 
اصلـی می رونـد. از طـرف دیگـر، اعتـراض خیابانـی هماهنگ 
و مسـالمت آمیز نیـز بخـش مهمـی از مبـارزه آنها را تشـکیل 
می دهد. در بنـگالدش مناسـبات کار به قدری منعطف اسـت 
کـه کارفرما هیـچ پاسـخگویی در برابر نیـروی کار خـود ندارد 
و اگر هـم از جانب آنها احسـاس خطـر کند، به راحتـی کارگاه 
را تعطیـل و سـرمایه اش را بـه جای دیگـری منتقـل می کند. 
بنابرایـن، بخشـی از مبـارزه زنان بنگالدشـی شـامل تسـخیر 

کارگاه هـا بـرای باز نگـه داشـتن آنها می شـد. 
در پایـان فیلم، حقوق زنان بـه نزدیـک 70 دالر در ماه افزایش 
یافتـه و تشـکل های مسـتقل کارگران صنعـت پوشـاک تاثیر 
و نظـارت بیشـتری بـر شـرایط کاری دارند. امـا این مبـارزات 
مسـتمر تنهـا پـس از بـروز یـک فاجعـه به بـار نشسـت و یک 
قدم نزدیک شـدن بـه مطالبـات حداقلـی کارگـران، بهایی به 

سـنگینی زندگـی صدهـا نفر در پی داشـته اسـت. 

کیوان مهتدی 

منتقد فیلم
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کتـاب »جامعـه مصرفـی و شـهر پسـامدرن«، شـهر را جایـگاه 
مصرف می داند و شـهروندان را همچـون خریدارانـی می بیند که 
از طریق به نمایش گذاشـتن کاالهـای خریداری شـده، در تالش 

هسـتند تا حسـی از هویـت را خلـق کنند.
شـهر و مسـائل مرتبـط بـا آن از دهـه 70 بـه این سـو و بـا ظهور 
اندیشـه های پسـامدرن همگام با نقد مکتب شـیکاگو پیش رفت. 
بـر اسـاس دیـدگاه اندیشـمندان پسـامدرن، در جامعـه مصرفی 
افـراد هویت چـه کسـی بـودن خویـش را از طریق آنچـه مصرف 
می کننـد، تولیـد و یـا »جعـل« می کننـد. ایـن رونـد تـا مرحلـه 
تبدیل شـهرها بـه بازارهـای بـزرگ در زمـان کنونی ادامـه یافته 
و بدیـن ترتیـب بـازار بـه تمامی نقاط شـهر سـرایت کرده اسـت. 
کالرک در تبییـن روابـط میـان مصـرف و شـهر، نـگاه عمیقی به 

الزامـات مصرفگرایی بـرای شـهر دارد. 
این کتـاب تحول جامعـه امـروزی غربی و انـواع متفـاوت مصرف 
را تبییـن می کنـد. کالرک معتقـد اسـت هسـته اصلـی زندگـی 
شهری، مصرفگرایی است. او از شـهر الس وگاس و کازینوهای آن 
به عنوان الگویـی تمام و کمال بـرای جامعه مصرفی یـاد می کند. 
او در تبیین این دیدگاه معتقد اسـت مفهوم جامعـه مصرفی که از 
طریق مثال کازینو تشریح شـد، ارتباط مناسـبی با مفهوم جامعه 
پسـامدرن دارد، اما فقط تا آنجایی که این موضـوع در حکم نوعی 
از هم گسسـتگی جامعه مدرن در شکل پساانسـانی آن درک شود. 
کتاب از شـهر قـرن نوزدهمـی کـه بخصـوص در آثـار »انگلس و 
بنیامیـن« مـورد توصیـف و تحلیل قـرار گرفتـه، به عنـوان نمود 
مدرنیتـه یـاد می کنـد. بـر ایـن اسـاس شـهر اغواگـر مـدرن در 
جایگاه اولیـه تولیـد و همزمـان، جایـگاه اولیه نوعی کشـمکش، 
بحـران و خشـونت قـرار می گیـرد. نویسـنده از  هایپرمارکـت بـه 
عنوان الگویی برای پساشـهر یاد می کنـد؛ فضایی که در آن اشـیا 
دیگر یک واقعیت خاص ندارنـد و آنچه در درجـه اول اهمیت قرار 
دارد شـماره سـریال کاالها، چینش جـذاب و دایره وار آنهاسـت و 
معتقد اسـت کـه اینها الگوهـای آینـده روابط اجتماعی هسـتند. 
در این رابطـه نابرابری های اجتماعی که پیرامون مصرف سـاختار 
یافته انـد، مـورد توجـه ویـژه قـرار می گیـرد. نویسـنده در رابطه 
با جامعـه شـهری و مصـرف خصوصـی و عمومـی به ایـن نتیجه 
می رسـد که مصـرف نقشـی مسـتقل در قشـربندی جامعـه ایفا 
می کنـد. چنانکـه مـا دو جهـان در قطب هـای مخالـف داریم که 
بـه شـکلی فزاینـده بی اطـالع از یکدیگرنـد. همچنین نویسـنده 
به شـیوه ای می پـردازد کـه در آن تمایز میـان مصـرف عمومی و 
خصوصی به واسـطه مناسـبات تحریف شـده میان بـازار و دولت 
مبهم مانـده و اینکـه چگونه این مسـاله بـه شـیوه ای متناقض به 
تشدید و پنهان ساختن تقسـیم بندی رایج جامعه مصرفی کمک 
کرده اسـت. بـه عقیـده کالرک، زندگـی در یک جامعـه مصرفی 

آنگونـه کـه اظهار می شـود بـا آسـودگی همراه نیسـت و مسـائل 
و مشـکالت خـاص خـود را دارد، به ویـژه بـر شـیوه ای متمرکـز 
اسـت کـه در آن مصرف کننـده مصرفگرایـی را بـه روش زندگـی 
مبدل می سـازد. با توجـه به رشـد فزاینـده شهرنشـینی در ایران 
که طبـق آخریـن آمارها بـه بـاالی 70 درصـد رسـیده، مقوالتی 
همچون مصرف شـهری اهمیتی دوچنـدان پیدا می کنـد. امروزه 
در بسـیاری از شـهرهای بزرگ ایـران شـاهد مراکز بـزرگ خرید 
و حتـی  هایپرمارکت هایـی هسـتیم کـه بـا برخـی مراکـز بزرگ 
خریـد در کشـورهای توسـعه یافته برابـری می کنند. در شـماری 
از مراکـز خریـد شـهری در تهـران، برندهایـی وجـود دارد که در 
شـهرهای پسـامدرن امـروزی نیـز نمونـه آنهـا یافـت می شـود؛ 
بنابرایـن پرداختـن به مصـرف شـهری در قالـب تالیـف، ترجمه، 
طـرح پژوهشـی و نظایر اینهـا می تواند چشـم اندازهای مناسـبی 
را پیـش روی پژوهشـگران، برنامه ریـزان و کلیـه عالقه منـدان به 
مسـائل شـهری در ایران قـرار دهـد. این کتـاب دو بخـش اصلی 
بـا نـام »مصـرف« و »مصـرف و شـهر« دارد و در زیربخش هـا نیز 
از 6 فصل تشـکیل شـده اسـت. همه فصـول کتاب، چه به  شـکل 
جداگانه و چه در کلیـت آن، دیدگاه های نظـری مهمی در تبیین 
نظری شـهرهای امـروزی ارائه می دهد کـه روزبـه روز مصرفگراتر 

می شـوند.
کتـاب حاضـر می کوشـد نشـان دهـد فقـط بـا پیدایـش تفکـر 
اجتماعـی مـدرن اسـت کـه »شـهر« جایـگاه تحلیلـی ویـژه ای 
در آثـار اندیشـمندان اجتماعـی پیـدا می کنـد. تـا پیـش  از  ایـن 
دوران کـه در زمینـه مطالعـه شـهر می تـوان آن را دوره پیـش از 
ظهـور جامعه شناسـی کالسـیک نامید، اندیشـیدن درباره شـهر 
تحت  تسـلط دو نوع نگاه بود؛ نـگاه اول متاثـر از متفکـران یونانی 
به ویـژه افالطون و ارسـطو بود که نوعـی نظریه آرمانشـهری را در 
خود داشـتند. چنین رویکـردی به شـهر در دوره هـای بعدی نیز 
همچنان حضور داشـت و کسـانی چون سـنت اگوسـتین )شـهر 
خـدا(، تومـاس کامپانـال )شـهر آفتـاب(، تومـاس مـور )اتوپیـا(، 
فرانسـیس بیکـن )آتالنتیـس نویـن( در حـوزه تمدنـی غـرب و 
نیـز فارابـی )مدینه فاضلـه( در حـوزه تمدنی اسـالم مـروج تفکر 
آرمانشـهری بودنـد. این کتـاب نشـان می دهـد نـگاه دوم عمدتا 
توصیفی - تاریخی بود که در آثار جغرافیدانان و سفرنامه نویسـان 
کـه به ویـژه در حـوزه تمدنـی اسـالمی می زیسـتند، نمـود پیـدا 
می کرد تا  اینکـه در دوران مـدرن و خاصه پـس از انقالب صنعتی 
که بـا دگرگونی هـای گسـترده در فـرم و سـاختار شـهرها همراه 
بود، نوع نگاه به شـهر نیـز عمیقـا تغییر کرد. بـه طـور کل این اثر 
متاثر از آثار مهـم نظریه پردازان پسـامدرنی چـون »ژان بودریار« 
و »زیگمونـت باومن« اسـت که شـهر را بـه  مثابه جایگاهـی برای 

مصـرف تلقـی می کردنـد.

محمد صدرالغروی

روزنامه نگار

مروری بر کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

جامعه مصرفی و شهر پسامدرن
نویسنده: دیوید کالرک  

ترجمه: حمید پورنگ  
نشر: علمی و فرهنگی  
سال انتشار: 1396  

تعداد صفحات:  
456 صفحه

قیمت: 28 هزار تومان  
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کتاب »همبستگي اجتماعي و نابرابری و آسیب های اجتماعی 
و نابرابری«، دوره 2 جلدی دومین گزارش وضعیت اجتماعي 
ایران 1396-1388 است. اولین گزارش دوره سال های 80 تا 
88 را مورد بررسی قرار داده اســت. این کتاب و گزارش درج  
شده در آن در چهار محور نابرابری و فقر، نابرابری و همبستگی 
اجتماعی و سرمایه اجتماعی، نابرابری و آسیب های اجتماعی 
و سازوکارهای تولید فقر و نابرابری تهیه شده است. کارگروه 
اول با عنــوان »نابرابری و فقر« شــامل 10 مقاله اســت که 
به مســائل نابرابری اقتصادی، قومیت هــا، آموزش و منطقه 
می پردازد. بخش دوم با عنوان »نابرابری، همبستگی اجتماعی 
و سرمایه اجتماعی« شامل 3 مقاله است. بخش سوم با عنوان 
»نابرابری و آســیب های اجتماعی« شــامل 10 مقاله است 
که به مســائل بازنشســتگان، زنان و کودکان کار، نابرابری و 
جرم، حاشیه نشینی، تخریب محیط زیست، طالق و سالمت 
می پردازد. آخرین بخش با عنوان »سازوکارهای تولید فقر و 
نابرابری« شامل 6 مقاله به مســائل اقتصاد سیاسی، اقتصاد 
غیررسمی، سیاست های کالن اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد 
می پردازد. نویسندگان مقاالت این گزارش جمعی از استادان و 
فعاالن حوزه علوم اجتماعی، آموزش عالی، اقتصاد، توانبخشی 
و جغرافیا هســتند که از آن جمله می توان به حسین راغفر، 
فرشاد مومنی، فرشید یزدانی، مروئه وامقی، فاطمه جواهری، 
میترا عظیمی، پرویز صداقت و علی دینی ترکمانی اشاره کرد. 
به عقیده مولف کتاب، برنامه هاي مداخلــه به منظور مهار و 
کاهش مسائل و مشکالت اجتماعي در شرایط فقدان شناخت 
دقیق و بي طرفانه و جامــع، ناممکن خواهد بود. بنابراین و در 
این چارچوب، گزارش دوم تالش دارد به هفت پرســش کلي 
بپــردازد: 1- وضعیت جامعه ایران از حیث تولید و انباشــت 
و تصویر نابرابري ها چگونه اســت؟ 2- مســائل و آسیب هاي 
اجتماعي تولید شده در ســپهر نابرابري هاي موجود چگونه 
است؟ 3- این مسائل چگونه به سیاســت هاي کلي توسعه و 
تغییرات اجتماعي مربوط مي شوند؟ 4- کدام یک از بخش هاي 
جامعه در معرض تهدید بیشــتري قرار دارنــد؟ 5- چگونه 
موقعیت فرودستي و آسیب پذیري گروه هاي مختلف اجتماعي 
بازتولید مي شود؟ سازوکارهاي این بازتولید چیست؟ 6- در 
وضع موجــود جامعه ایــران در کنار آســیب ها و تهدیدات، 
فرصت ها و قابلیت ها کدامند؟ 7- توصیه ها و تجویزهاي حاصله 
از تدوین گزارش وضعیت چیســت؟ با توجه به گفت وگوهاي 
طوالني و منظم صورت گرفته در شــوراي سیاســتگذاري و 
کمیته علمي این گزارش و درک و تحلیل شرایط موجود در 
تدوین گزارش دوم وضعیت اجتماعي بي عدالتي، نابرابري و 
جهت گیري به  ســوي کاهش نابرابري در این کتاب به  عنوان 

کتاب »امپریالیســم جدید« که در سال 2003 منتشر شد یکی 
از مهمترین متون در تبیین امپریالیسم معاصر به شمار می رود. 
هاروی در این کتاب وضعیــت کنونی ســرمایه داری جهانی و 
نقش امپریالیســم جدید در آن را از منظر تاریخی و جغرافیایی 
بررسی می کند. کتاب »امپریالیســم جدید« در 5 فصل تالیف 
شده است. عناوین فصول آن شامل فصل اول؛ همه چیز در مورد 
نفت، فصل دوم؛ قدرت آمریکا چگونه افزایش یافت؟ فصل سوم؛ 
بردگی سرمایه، فصل چهارم؛ انباشت از راه سلب مالکیت و فصل 
پنجم؛ موافقت با زور است. هاروی معتقد است امپریالیسم از نوع 
سرمایه داری از بطن رابطه  دیالکتیکی میان منطق های سرزمینی 
و ســرمایه داری قدرت سرچشــمه می گیرد. انباشــت بی پایان 
سرمایه به علت نیاز به انباشــت بی پایان قدرت سیاسی/ نظامی 
بحران هــای دوره ای را در چارچوب منطق ســرزمینی به وجود 
می آورد. وقتی کنترل سیاســی در چارچوب منطق ســرزمینی 
تغییر می کند، جریان های ســرمایه نیز برای سازگاری با آن باید 
تغییر کند. به باور هاروی، با توســل به نوعی دیالکتیک دوگانه 
یعنی دیالکتیک منطق های ســرزمینی و سرمایه داری قدرت و 
همچنین دیالکتیک روابط داخلی و خارجی دولت سرمایه داری 
می شــود در به  وجودآوردن یک چارچوب تفســیری مستحکم 
برای شکل های مشخصا ســرمایه دارانه  امپریالیسم پیش رفت. 
هاروی مساله چرخش پسین در شکل امپریالیسم ایاالت  متحده 
از نئولیبرال به نئومحافظــه کار را از این منظر تبیین می کند. بنا 
به دیدگاه هاروی، دولت نئولیبرال معموال می کوشد دور مشاعات 
حصار بکشد، خصوصی ســازی کند و چارچوبی را برای بازارهای 
باز سرمایه  و کاال به وجود آورد. این دولت باید فرمانبرداری نیروی 
کار را حفظ کند و به فضای خوب کســب  و کار پر و بال دهد. اگر 
دولتی نتواند یا نخواهد چنین کند با این خطر مواجه می شود که 
در زمره  دولت های یاغی قرار گیرد. در نتیجه، شکل های مشخصا 
نئولیبرال امپریالیسم رشد کردند. بنا بر نظر هاروی، در این رابطه 
دستور کار محافظه کاری متفاوت از دســتور کار نئولیبرالیسم 
است؛ چراکه به نظر می رسد نئومحافظه کاران به چیزی کمتر از 
برنامه ای برای سلطه  کامل بر جهان متعهد نیستند. چنانکه ایاالت 
متحده همزمان با اشــغال عراق، اصالحات داخلی احتمالی در 
عربستان سعودی و نوعی کرنش سوریه به یک موقعیت راهبردی 
و کلیدی  در گستره  اوراسیا که از قضا مرکز تولید نفت است دست 
خواهد یافت، نفتی که در حال حاضر )دســت کم برای 50 سال 
آینده نیز اینچنین خواهد بود( نه  فقط به اقتصاد جهانی بلکه به 
هر ماشین جنگی بزرگی سوخت می رساند. این می تواند سلطه  
جهانی مستمر ایاالت  متحده را برای 50 سال آینده تضمین کند. 
بنابراین، ایاالت  متحده از هژمونی مبتنی بر اجماع دست کشیده 

و بیشتر و بیشتر به سلطه به مدد زور متوسل می شود. 

امپریالیسم جدید
نویسنده:دیوید هاروی

مترجم: حسین رحمتی
نشر: اختران

قیمت: 19 هزار تومان
تعداد صفحات: 213 صفحه

همبستگی اجتماعی و نابرابری
آسیب های اجتماعی و نابرابری 

)دوره 2 جلدی(
نویسنده: میرطاهر موسوی

نشر: آگاه
قیمت: 120 هزار تومان

تعداد صفحات: 1066 صفحه

کتابهایماه
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دموکراسی نهفته در اثر ابنسور از تفکر ماکیاولی ریشه می گیرد 
و از طریق »خوانشی دگراندیشانه« از مارکس بسط و توسعه پیدا 
می کند و با وارســی تکانه های دموکراتیکی پاالیش می یابد. در 
نهایت ابنسور دموکراسی را همچون برخی روایت های رادیکال 
از آن، فرایندی در حال رشدونمو نمی داند که دولت را رو به سوی 
زوال هدایت می کند بلکه او با شناســایی و فعال ســازی مجدد 
لحظه ای ماکیاولی در مارکس، دموکراسی را به قسمی پی افکندن 
طوفانی و شورشــی فضایی از تضاد و تعارض مربوط می داند که 

مبتنی است بر ایستاری رزمنده علیه دولت.

کتاب »با مرور ادبیات بومی و جهانــی مطالعات کالس درس« 
تالش کرده تصویری از مسائل مطالعات کالس درس ارائه دهد. 
این کتاب دربردارنده 2 بخش و 8 فصل است. در قسمت درآمد، 
نویســنده به اهمیت و ضرورت پژوهش جامعه شناختی کالس 
درس دانشگاهی اشاره کرده است. مهمترین مضامین اجتماعی 
فرهنگی در مطالعات مزبور عبارتند از کالســداری بد اســاتید، 
سکوت انفعالی دانشــجویان در کالس، ارجحیت کالس مبتنی 
بر نمره تا یادگیری، غیبت فیزیکی و ذهنــی از کالس، اهمیت 
بحث گفت وگوی انتقادی در کالس و... . بر این اساس بخش اول 
این اثر به بازخوانی تجربه های تاریخی کالس درس با نگاه تاریخ 
اجتماعی اختصاص داده شده است. در این بخش که در 8 فصل 
تنظیم شــده موضوعاتی همچون تجربه غرب مسیحی، تجربه 
شرق ایرانی، تجربه شرق اســالمی، »پیشاکالس« و تجربه عصر 
قاجاریه، »شــبه کالس«، »نیمه کالس« و تجربه عصر پهلوی و 
نهایتا »ضدکالس« و تجربه دوران جمهوری اسالمی مورد بحث و 
بررسی قرار می گیرد. به گفته نجاتی حسینی، عالوه بر بازخوانی 
مفصل تاریخی اجتماعی که از وضعیت کالس درس در تمدن های 
غربی، مسیحی و ایرانی- اسالمی داشتیم و نیز گذشته از کاوش 
مستند تاریخ اجتماعی کالس درس در ایران معاصر - از قاجاریه 
تا پهلوی و دوران جمهوری اســالمی - باید به نقطه ارشمیدسی 
پژوهش حاضر که فهم کیفی تجربه زیسته دانشجویان و استادان 
از کالس درس دانشگاهی اســت نیز اشاراتی داشته باشیم. برای 
فهم تجربه های زیسته این کنشگران اصلی رویه ها و تکنیک های 
مطالعات اســنادی، مصاحبه های کیفی، نشست های تخصصی 
و مصاحبه هــای جمعی را برگزیدیم و توانســتیم بــه مدد آنها 
داده های غنی دســت اول در مورد دو نوع تجربه زیســته از فرم 
محتوای کالس درس در دوران جمهوری اســالمی را به دست 
دهیم؛ تجربه زیســته دانشــجویان و تجربه دو زیسته استادان. 
تجربه زیسته دانشجویان نسبت به کالس درس توام است با عدم 
رضایت از کالس، شــکل نگرفتن ایده های نو در کالس، نبودن 
همیاری فکــری در کالس، فقدان بحــث و گفت وگوی علمی با 

مفهوم مرکزي مورد توجه قرار گرفــت که از جمله علل مهم 
توضیح دهنده آســیب ها و مسائل اجتماعي اســت. در این 
پژوهش ها چند نکته که می تواند به تشدید بیشتر آسیب های 
اجتماعی در ســطح کالن بینجامد، دسته بندی شده است: - 
رشد نابرابری های اقتصادی و تشــدید فاصله بین گروه های 
اجتماعی فقیر و غنی – قطبی  شدن شهر - ناکارآمدی فزاینده 
نظام آموزش پیش دانشگاهی و دانشگاهی - رشد حاشیه های 
اجتماعی اعم از بیکاران، تهیدستان شــهری و روستایی و... 
مشکالتی مثل بحران محیط زیســت، ناکارایی و پایین  بودن 
بهره وری ملی، تضعیف بنیان های تولیدی جامعه و... نیز جزو 

مسائل مهم در بازتولید نابرابری است. 

میگوئل ابنسور در عناوینی چون یوتوپیای دولت عقالنی، فراست 
سیاسی، از نقطه عطف ســال 1843 تا نقادی سیاست، فرضیه 
خوانش، چهار خصیصه دموکراسی راستین و دموکراسی راستین 
و مدرنیته مطالب خود را ارائه داده است. ابنسور در کتاب حاضر 
سعی در تبیین معنا و محدوده  دموکراسی به مثابه نیرویی دارد 
که به هیچ وجه نه با نظام نمایندگی قدر مشترکی دارد و نه حتی با 
نسخه های تضادآمیزی که درون محدوده  دولت در پی حل و فصل 
مسائل هستند. ابنسور در کتاب برای تاکید بر ضرورت و اهمیت 
تداوم مبارزه دموکراسی، بر اهمیت مسائل نهاد انگشت می گذارد 
و به آن نقش تعیین کننده در جنبش پویای دموکراسی می بخشد. 
او برای تمامی قوانین، نهاد و ســازمان هایی که امکان پایداری و 
تداوم را برای دموکراسی شورشی فراهم سازند اهمیت بسیاری 
قائل است. لزوم صیانت از نیروی زنده دموکراسی، ابنسور را یاری 
می دهد تا نشــان دهد برخالف انتقادات علیه تز »دموکراســی 
شورشی« وی، دموکراســی هیچگونه منافات ذاتی و ناگزیری با 
نهاد ندارد. دموکراسی شورشی نه تنها الزاما با نهاد مشکلی ندارد 
بلکه آغوش خویش را به روی هر نهادی می گشــاید که برای آن 
امکان حیاتی ماندگارتر را بیرون از شکل دولت امکان پذیر سازد. 
بنابر آنچه در مقدمه کتاب آمده، دموکراســی علیه دولت با نفی 
تمایزاتی چون گسســت معرفت شــناختی میان مارکس جوان 
و پیر مدعی وجود بعدی است کمتر بحث شــده اما ماندگار در 
تمامی آثار مارکس: قســمی »لحظه ماکیاولین« که برمی گردد 
به تعیین کنندگی امر سیاســی نزد مارکس و تبعیت وی از تضاد 
و تقابل درون ماندگاری که ماکیاولی در اساس هر شهر بشری ای 
تشخیص می دهد. تضادی درونی، همیشگی و آغازین که لوفور 
از آن به »شــقاق آغازین امر اجتماعی« تعبیــر می کند. چنین 
نگرشــی مارکس را در کنار ماکیاولی قرار می دهد که بر دو میل 
طبع بنیادین شــهر بشری انگشــت می گذارد؛ »میل بزرگان به 
سلطه و میل عامه مردم به تن ندادن به سلطه یا میل به رهایی«. 

دموکراسی علیه دولت: 
مارکس و لحظه ماکیاولین
نویسنده:  میگوئل ابنسور

مترجم: فواد حبیبی - امین 
کرمی

نشر: ققنوس
قیمت: 21 هزار تومان

تعداد صفحات: 296 صفحه

 تبارشناسی کالس درس در 
ایران: تجربه های تاریخی و 

تجربه های زیسته
نویسنده:  سید محمود 

نجاتی حسینی
ناشر: پژوهشکده مطالعات 

فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم

قیمت: 13 هزار تومان
تعداد صفحات: 226 صفحه

کتاب »همبستگي اجتماعي و نابرابری و آسیب های اجتماعی و نابرابری«، 
دوره 2 جلدی دومین گزارش وضعیت اجتماعي ایران 1388-1396 
است و گزارش درج  شده در آن در چهار محور نابرابری و فقر، نابرابری و 
همبستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی، نابرابری و آسیب های اجتماعی و 
سازوکارهای تولید فقر و نابرابری تدوین شده است 
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همکالسی ها و... تجربه آنان نسبت به اســتاد نیز همراه است با 
عدم احترام متقابل بین استاد و دانشــجو، عدم رضایت از شیوه 
تدریس استاد، راهنمایی نشــدن از سوی استاد برای کار جمعی 
کالسی و ... در نهایت پژوهش حاضر نشــان می دهد: »آموزش 
عالی، علم ورزی، کردار دانشــگاهی در دوره جمهوری اسالمی 
با یک رخداد جامعه شــناختی قابل تامل مواجه شــده و منظور 
درس زدایــی از درس، کالس زدایی از کالس، دانشــجوزدایی از 

دانشجو، استادزدایی از استاد و علم زدایی از علم است.«

کتاب »نظریه های توســعه«، مجموعه برگردانی از جدیدترین 
کتاب ریچارد پیت و الوین  هارت ویک با همین عنوان اســت که 
در سال 2015 انتشارات گیل فورد پرس آن را منتشر کرده است. 
نویســندگان این مجموعه ســعی کرده اند تا مباحث تئوریک از 
جمله نظریه ها و رویکردهای مختلف آکادمیک به موضوع توسعه 
اقتصادی و سیاسی و چیســتی مفهوم توسعه در این نظریه ها را 
با مروری بر تاریخ عمده ترین تئوری های توسعه از زمان تاسیس 
اولین مکاتب اقتصادی و سیاســی در چارچوب اقتصاد سیاسی 
جهانی مورد اشاره قرار دهند. در این مسیر مطالعاتی، نویسندگان 
نقاط عزیمت جامعه جهانی در زمینه اقتصاد سیاسی را در 4 قرن 
اخیر مورد توجه قرار داده و بر چارچوب مفهومی اقتصاد سیاسی 
جهانی و متغیرهای کالن و سیســتماتیک تحــوالت مرتبط با 
توسعه و نظریه های متناظر بر این مفاهیم در طول این دوره تاکید 
کرده اند. نویســندگان در این اثر تالش کرده اند مفهوم توسعه را 
ذیل دو جریان اصلی و غیراصلی مرتبط با مطالعات توسعه مورد 
مطالعه قرار دهند. بر اســاس دیدگاه مولفــان، در حال حاضر، 
جریان های اصلی مطالعات توســعه تحت عنــوان »نگرش های 
مســلط در برابر نگرش های انتقادی« قــرار دارند و نوعی جدال 
نظری بین این دو رویکــرد کالن در خصوص مفاهیم و مصادیق 
توســعه وجود دارد. مطابق ایــن دیدگاه، جریان لیبرالیســم و 
مرکانتیلیسم و انشعابات آنها در زمره جریان های مسلط و جریان 
فکری مارکسیسم و رادیکالیســم در زمره جریان های انتقادی 
قرار دارند. نویســندگان کتاب، خود به جریان فکری رادیکال و 
دیدگاه های انتقادی گرایش دارند و معتقدند هنوز پس از گذشت 
5 قرن از اســتعمار اروپایی موضوع مهم مورد بررسی در اقتصاد 
سیاسی جهانی همچنان رابطه میان سیاست و اقتصاد در سطح 
کالن اســت و ثروت و فقر دو مفهوم محوری و کانونی در اقتصاد 
سیاسی بین الملل به شمار می روند. به طور کلی رشته مطالعاتی 
اقتصاد سیاســی جهانی به دلیل تمرکز بر فهم و تبیین مسائل 
محســوس و عینی در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی بخصوص 
نحوه تعامل و ارتباط میان عوامل و متغیرهای داخلی و بین المللی 
توسعه و چگونگی تاثیر آن بر ساخت سیاست و اقتصاد، رویکردی 

است که توانایی قابل توجهی در تبیین و تحلیل مسائل مختلف 
بین المللی دارد. به طور مثال ایــن رویکرد به ما کمک می کند تا 
ســیر تاریخی تغییر و تحوالت در نظام بین المللی امروز را بهتر 
مطالعه کنیــم و بخصوص تاثیر متغیرهــای بین المللی از جمله 
نظام سرمایه داری جهانی، جهانی شــدن و زمامداری جهانی و 
پیامدهای آنها بر تحوالت توســعه ای در کشــورهای مختلف را 

بهتر درک کنیم.

کتاب »زایش ســرمایه داری« زمینه بحث گذار از فئودالیسم به 
سرمایه داری است. این کتاب تکمله ای است برای نتیجه گیری از 
بحثی که 70 سال میان نظریه پردازان جریان داشته است. این بحث 
به هیچ وجه از جنس مجادالت آکادمیک فارغ از مشکالت و مسائل 
دنیای امروز نیست بلکه دقیقا پرسشی که راهنمای آن است، همان 
معضلی که انســان امروزی با آن دست و پنجه نرم می کند؛ جامعه 
انسانی به کدام سو در حرکت اســت؟ تداوم ابدی سرمایه داری با 
فراز و نشیب های موقت یا رکودی پایان ناپذیر و سقوط به قهقرا یا 
غیره و غیره. به این پرسش ها هرگز نمی توان بدون داشتن ابزارهای 
مناسب مفهومی، پاسخ داد؛ چرا که در دریایی از داده های خام غرق 
خواهیم شد، اما برای درک زمان کنونی و عمل موثر در چارچوب 
آن، شناخت گذشته بیش از پیش الزم است. در این روند، بررسی 
تاریخ  گذار و توســعه ســرمایه داری و تاثیر آن بر سراسر جهان و 
پیش بینی روند آتی حرکت ســرمایه داری نقشــی تعیین کننده 
دارد. هنری هلر در کتاب حاضر، دیدگاه اروپامدارانه بخش بزرگی 
از ســنت تاریخ نویسی غربی را آشــکار می کند. سنتی که نه فقط 
بقیه جهان را نادیده یا دســت کم می گیرد و در نتیجه تاریخش را 
نادرست تفسیر می کند، بلکه برداشــت ها و دوره های تاریخی ای 
را تحمیل می کند که سبب می شــود درک ما از آسیا به شدت به 
بیراهه رود و در این میان برداشــت های بنیادی اروپایی از مکان و 
زمان و دوره بندی بر بقیه جهان تحمیل می شوند. اما هلر با وجود 
اذعان به سلطه چنین سنتی از کوشش هایی نیز یاد می کند که با 
تفسیری غیراروپامدارانه، تاریخ جهان را پژوهش می کنند. چنین 
تفسیرهایی بر زایش اروپایی سرمایه داری و بالقوگی اقتصادی شیوه 
تولید سرمایه داری تاکید می کنند اما اهمیت سرمایه داری را نه در 
پیوند با گذشته اش یا با فرهنگ یا سیاست غرب، بلکه در فرا رفتن از 
خاستگاه های اروپایی اش می دانند. بدین ترتیب سرمایه داری جهان 
را در برمی گیرد، ضمن آنکه مراکز جدیدی برای انباشت می یابد و در 
همان حال در بحبوحه بحرانی با پیامدی نامعین قرار دارد. از سوی 
دیگر، سرمایه داری شیوه ذاتا بی ثبات و ناپایداری است. در نهایت این 
دیدگاه نقش تعیین کننده استعمار و امپریالیسم به پشتوانه دولت 
را در کسب موفقیت سرمایه داری غربی و سد کردن توسعه آن در 

جاهای دیگر به رسمیت می شناسد.

نظریه های توسعه؛ اختالف ها، 
استدالل ها، راهکارها

نویسنده: ریچارد پیت - الین 
 هارت ویک

مترجم: مهدی رضایی
انتشارات:  وزارت امور خارجه

قیمت: 22 هزار تومان
تعداد صفحات: 336 صفحه

 زایش سرمایه داری
 از چشم انداز سده بیست و یکم

نویسنده: هنری هلر
مترجم: حسن مرتضوی

انتشارات: ثالث
قیمت: 40 هزار تومان

تعداد صفحات: 408 صفحه
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