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 گفتارپیش

 هاینبزرگی از جامعه در پی بحرا ضرورت نوشتن این متن را در وهلة اول وضعیتِ زندگیِ بخش

، و در توان در گویاترینروزها را حتی می اخیر پیش کشید. فریاد برآمده از خستگی و استیصالِ این

-شنید. بی« شرفشرف بیبی»، یعنی 35ترین شعارِ اعتراضات و اغتشاشاتِ دی ماه حال گنگعین

ست و یده اداند چگونه به این وضعیت رسفریادی است که حتی دقیقاً نمیانگیز غمشرف صدایِ 

اش تهایی طرف است، سرنوشداند با چه افراد و گروهدقیقاً نمی بب این همه رنج چیست یا کیست.مس

ند کهایش را بگیرد. به اطراف خود که نگاه میخورد و چگونه باید جلوی تکرار شکستچگونه رقم می

دا کند، هرچند که های روشنی در محل کار و محله و شهرش پیمصداق« شرفبی»تواند برای می

داند که مسأله همین چند اسم و منصب و قانون شود. میجا ختم نمیداند موضوع به همینمی

مق تر است؛ هرچند که دامنة فراگیری و عایشناسد نیست و قضیه فراگیرتر و ریشهمشخصی که می

رای همه ب ردرگمی،اما این فریاد استیصال و سضرورتاً مشخص نباشد.  های آن در نگاه نخستریشه

یت، وبیش منتفع از این وضعهایِ تاکنون کمتواند برای گروهدردآور نیست. این فریاد همانقدر که می

ی اهایِ دیگری لبخندهایِ موذیانهتواند بر صورت جریانناک باشد، میها دهشتیا حداقل بخشی از آن

ها فرصتی است طالیی و آبی است نفریاد استیصال و سردرگمی برای این دسته از جریا 8بنشاند.

ها دست ندهد. پس تواند دیگر به این سادگیماه احیا شده و میخصوص( بعد از دیآلود که )بهگل

ها رین مصداقتخواهند رسا و گنگ کنند. باید بهترین و سیاهگونه که میباید بجنبند و این فریاد را آن

ای برآمدنِ هگرفته را، همگام با لحظهناتوانی و خشم شکلشرف پیدا کنند و موج خستگی و را برای بی

سواری بهرة خود را هرطورشده خواهند هدایت کنند و در این موجامید و خودآگاهی، آنگونه که می

 ببرند. این مصادرة واپسین دقایقِ استیصال و آغازین لحظاتِ امیدِ رهایی، یعنی مصادرة فریادها است. 

 هایِ اصلی خطوطیگیریِ یکی از جریانشکلبرای ترسیم سریع و درحال هدف این نوشته تالش

ا امید که باینرو و بهاند. ازاینحاکم به میدان آمده مؤثر و است که در این شرایط در جدال نیروهای

                                                           
ر تهای عیانها خواهیم پرداخت، شاهد شکلهایی که در این متن و در متن بعدی در این خصوص بدانانبغیر از جری 1 

د تا همة شو، سوژه هیوال می«شرفبی. »هیوالتری از این لبخندها هستیم. برای مثال نگاه کنید به سریال و وقیحانه
 سازی اخالقی، سازندگانفت، تقلیل دهد. در این سوژهرفتن شراتاریخ را از مشروطه تاکنون اخالقی کرده و به ازدست

اسبی، کشند، در زمان منطلبانه را به نیش میهای فیلم که لبخندهای فرصتهیوال با لبخندهای دغابازانه، در کنار سوژه
 برند.  آلود را بیشتر بهم زده و بهره خود را از این فریادها میفضایی گل
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شدنِ فریادهای خشم و استیصال آگاهی از کلیت و ماهیتِ نیروهایِ فعال در این عرصه، از مصادره

هایِ الزم برای اتخاذ موضعی درست در نسبتی روشن با همان زمینهند و بتواند حداقلجلوگیری ک

 وضعیت انضمامی زندگی را فراهم آورد. 

کنند. که از سه منطق و گرایش مختلف تبعیت می 2سه خط کلی در شرایط کنونی فعال شده است

ابد و یجهان موجودیت می ، برپایة منطق سیاسی، در یک تقلیل ماهیتی در فهم و تغییرخط اول

کشد. در این خط، همة درون خود می تاجایی که بتواند همة جهان را بخصوص در شرایط بحران به

د با قواع ،هایِ سیاسیِ درگیرآنچه که هست، باید در وهلة نخست و در لحظة نهایی در میدانِ جناح

ود. دار شجه شود یا نشود( معنیخاص خودش )چه به خاستگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن تو

در این خط، سه نیرویِ برجسته، البته نه با قدرت و نفوذِ سیاسی، نظامی و امنیتی یکسان، در شرایط 

های ها، دوگانهها، مرزبندی. اسطورههای واقعیمدافعان ج. ا.، براندازان ج. ا. و چپفعلی حضور دارد: 

ها قالبِ از پیش موجودی است که ی هر سه این جناحدوست/دشمن و معادالت و قواعد سیاسی برا

در  ترین شکل ممکن، به غیرجنجالیومخط دتواند به فراخور زمان محتواهای متعدد بگیرد. تنها می

-خواه و جهانگیر است. این خط به معنایِ کامل آن جریانجایگاه مدیریت جهان نشسته است. تمامیت

های کلی و جزئی، راهکارهایِ های راهبردی، استراتژیرنامههای کالن، بگذاریساز است. سیاست

ش عمومی دهد. گرایکند و تغییر مینویسد، پیاده میعملیاتی و شیوة زیست را در کلیت و اجزاء آن می

اند. وضع موجود را دهنده به بازوهای اجراییریز و جهتهای جامع دارد. عقل برنامهبه کشیدن نقشه

 اند. در اصول و مبانی با جریان رقیبشان توافق تام دارندند و به فکر اصالح اجزاء آنپذیردر کلیتش می

لی کنند. دو جریان اصسازی و رسیدن به هدفِ مشترک مطلوب با یکدیگر چالش میو در نحوة پیاده

ز ا . این دو جریان، نیستند جز رونوشتیِجریان عالمهو  جریان نیاوراناند: وم حاضر و فعالدر خط د

ان ملل المللی کار، سازمالمللی پول، سازمان بیندو جریان اصلی رقیب در بانک جهانی، صندوق بین

رهایِ کشو "دادنِتوسعه"شان، هایِ اصلیها و دغدغهای که از مشغلهالمللیمتحد و سایر نهادهایِ بین

جهان به درون برخالف خط اول، تمایلش نه به کشیدنِ همة  ومسخط است.  "نیافتهتوسعه"

گاه خودش به همة جهان است. به این معنی که خودش بهجا و گاهکارِ تعمیم جابهبهخودش، بلکه دست

جوید تا اثبات شود. فهم جهان در عرصة تنگی میسر شده و را در هر کوی و بیابان و پستویی می

                                                           
ا در این چند سطر به اختصار خواهد آمد، از سر ضرورت ساختاری و معنایی متن بوده، که به آنچه در توضیح این نیروه 2 

 تفصیل در متن بعدی ترسیم خواهد شد. 
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ها صهاز این جهت که بین عر قدر در مضیقه است. این خط ماهیتاً سیال است. سیالتغییر آن نیز همان

و موضوعات و فضاهایِ مختلف در حرکتند، بدون اینکه برآیند این حرکت، افقِ نظری یا عملیِ جدیدی 

ای ههایِ سیال بین موضوعات و عرصهرویشان بگشاید. به این معنی که در تمام این حرکترا پیش

ند پیش اسانند، بدون آنکه یک گام از آنچه بودهتر به اثبات براند خودشان را بیشمختلف، تنها توانسته

ای ههای فمنیست )و فمنیستهای فضایی، چپچپاند. رو درخودمانده و فروبستهرفته باشند. از این

ها، ها، هنریاوییجیبورژوا، انهای خردهها، چپها، جامعه مدنیزیستیهایِ سبز، محیطچپ(، چپ

دست در از این های مختلفیترکیب و هاها، بیرمنگهامیانکفورتیها، فراستعماریپسا-پساساختاری

 هایهای خوب یا بد )ناقص یا کاملی( از جنبشبرداریطور کلی این نیروها گرتهاند. بهاین زمره

یتِ یابی این خط نیز بنا به ماهیتشان، سیال است. سیالدهیِ و تشکلاند. شکل سازمانگرای اروپاییچپ

ایر بندی را در شرایطی که سز یک سو به کمک اهمیت پایینی که دارند، امنیت نیمیابی اتشکل

-آورد و از سوی دیگر تحقق جنبشروند، برایشان فراهم میهای به شدت زیر ضرب میدهیسازمان

هایِ سردرگم و رنگی را به نفع نیروهایِ خط اول و بخصوص براندازان "انقالب"های بدون سر و 

 د.کننممکن می

وط خط در خط دوم پرداخته و شرح مفصل اشدر این متن مشخصاً به جریان عالمه در شرایط کنونی

دادن رئوس کلی این جریان در یک کنم. نشانها را به متن بعدی موکول میو تحلیلِ سایر جریان

قدر انمیابد. شرایط کنونی، شرایطی است که در آن هتر، یعنی شرایط کنونی اهمیت میبستر بزرگ

دهند، همانقدر نیز فضایِ حضور و تر از سابق بروز میکه نیروهایِ فعال خود را بیش از پیش و عریان

تر است. این فضا، فضایِ ائتالف، مصادره و تقلیل تر، پرخطاتر و پرمخاطرهتر، سیالعمل نیز گنگ

نِ آورددستود را برایِ بهاست. در همین شرایط است که نیروهای فعال در این عرصه، همة )داشتة( خ

ی دادن به هر تقلیلها و تنکنند. انشعاب و ائتالفِ انشعابات، چرخشهایِ( سایرین قمار می)داشته

ای به بحران در مناسبات میان رسد. بحران در شرایط زمینهبرروی چنین میزی به اوج خود می

هایِ موجود نیز ها و جریانمیان خطدر چنین شرایطی است که مرز  کند.نیروهایِ فعال سرایت می

 ریزد. موقتاً بهم می

*** 
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 : گذارائتالفیِ شورایِ 

 حاکم بخشی از کلیتِ تغییریا  موجود با حذف وضعِ تیتثب

ر تهای موجود را روشنها، آرایش نیروها و مرزبندیگیریبحران اگرچه در وهله و ظهور نخست، موضع

آورد این امکان را در خود فراهم میتداوم بخشیدن به وضع موجود، ، اما در ادامه و در جهت کندمی

 هاریانو جزند، ند، تضادها را کنار بکمعنی ها را بیاختالفها و تفاوت، که مرزهای سابق را سست کرده

های سابق در جهت گذار از این بحران بازتعریف همة مرزبندی کند.برای عبور از بحران بهم نزدیکتر را 

 العلل چیست برسند و در جهت رفع آنکه علتضمنی باید به این توافق  هابندیهمة گروه .وندشمی

 باید و دنگرفتار و درخطر «همه» گیرد.شکل می« همه»الفساد، یک العلل یا امعلت برآیند. در مقابلِ

حران عبور ب ازبا کمترین خسارت رده و ک از یکدیگر دستگیری "انسان ذات"تا به حکم  کار شوندهب

بندی سابقی از انسان و منطق حاکم بر مناسبات انسانی باید به این مرزبندیِ هر تحلیل و گروه کنند.

وتابِ بحران )و تنها تب و تببه محض اینکه اما  رنگ ببازد.« الفسادالعلل/امهمه درمقابلِ علت»

، وزدیر بط تضادآمیز نیروهای متحدِرواها و مرزبندی، "جهان قاعدة"به حکم  دوباره خوابد،تابش( می

رتمندتر از قدبنده -در بازتولید روابط خدایگان هایِ سابق، و مناسبات اجتماعیبندیبندی و گروهسهم

 .9مقدس یائتالف است. ائتالف گیریشکل این رمزِ. دنشوقبل احیا می

                                                           
الزم به تأکید است که ضرورت این متن نه از یک یا چند لحظة بحرانی در تاریخ سیاسی یا اقتصادی برآمده است و نه  9 

اند یهایی از یک وضعیتی تاریخها در بارزترین شکل خود، نشانهاز یک سو بحران ظات.انگاشتن این لحدر نفی و نادیده
های کوتاه و بلندِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برهم افتاده و برآیندی پدیداری را پیش چشم ها و سیکلبندیکه در دوره

یر هریک از کنند. تعبیر و تفسجود فراهم میآورند که بهترین بستر را برای دیدن/ندیدن و فروریختن/تثبیتِ وضع مومی
گذشته که در ساختن آینده جا دارد. در همین  "طرفِبی"و  "علمی"ها به انحاء مختلف، نه در خوانش بندیاین دوره

ران هایِ مصادرة بحها و استراتژیشود و تمام تاکتیکهای موجود آشکار میهای تاریخی است که مرزبندی جریانبزنگاه
ای هیابد که از همة زمینهشود. و درست در همین لحظات است که بحران این استعداد را مینفع خود بکار بسته می به

دن شخود جدا شده و به متافیزیکیِ مشخص برای پیشبرد اهداف نیروهای منتفعِ پس از خود تبدیل شود. این متافیزیکی
آورد و از سویِ دیگر تمام توانِ اجتماعی مقدس حول آن فراهم میگیری ائتالفیِ بحران از یک سو زمینه را برای شکل

کشیدن بارِ بحران، در معنایی غیرمتافیزیکی و غیرپدیداری، و برای تداوم مزمنِ ساختارِ مناسبات دوشموجود را برای به
های ده و زمینهمتافیزیکی شبندد. بحران، حتی در وضعیتی که توانستند به بحران ختم نشوند، بکار میای که نمیاجتماعی

مبسوطش را به چند عامل و لحظة کوتاه تقلیل داده است، توسط نیروهایِ ائتالفیِ حاکم از همان توان اجتماعی برای 
  گذارد.      گذار امن به وضعیت پسابحران مایه می
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 ةاین دور مهمِ ویژگیِتوان میع قایم. در واهای ائتالفی روبرو بودهبا انواع فراخوان های اخیرسالدر 

ئتالف ا های مشترکی به انواع مختلفویژگی گرایش این ائتالف دانست.گرایش به ، را ایرانسیاسی 

، ودشبلند میائتالف  بویِتوان گفت، هرجا ترین تحلیل میشدهدهد. در سادهمی هاو فرم نهایی آن

وماً برای دشمنان ائتالف و یا سران ائتالف، بلکه خطر نه لز .به صدا درآیدباید  رخطخدعه و زنگ 

های اجتماعی که مستقیم و غیرمستقیم، خواسته و ناخواسته درگیر بازیِ آن برای همة افراد و گروه

 که برپایه منافع مشترکی در مناسبات موجود اجتماعی هرنوع اتحادیچرا که ائتالف برخالف  شدند.

ین ب "اتحادهای موقتی"ای سعی در نهزیرکابه شکل  ،گیردمیشکل  زدنِ آن مناسباتهمبرای به

ه بین کاست این بر سعی  .دارد برای عبور از بحران های مختلف جامعه با منافع مختلف و متضادگروه

ص متخصمعلم، کارگر،  ورژواهای ناراضی،بخرده روشنفکر، بازاری،متوسطی، طبقههای مختلف گروه

 مدت صورتاتحادی موقتی برای رسیدن به هدفی کوتاهاز بورژوازی،  بزرگی بخش و دانشگاهی و

چون آزادی، دموکراسی،  یمبهمتاحدامکان  هایِتمام این ائتالفات آرمان در گرایش عمومیِ .گیرد

ا ر )نا(مشخصیهای هدف گروهو  هدرخو و سردرشان پیشانی بر ،و شفافیتمردم  ،عدالتمنافع ملی، 

ازاده، آخوند، آق :گیرندجلوی توپ میای هستند در چه شرایط امنیتیودشان خبه فراخور اینکه نیز 

ی هذا. بروکراسی دولتی، و قس عل ، مافیا، مدیران ناکارآمد،خصولتی ، سپاهی،اقتصادی فسدممستبد، 

 نسانیه پرسش گرفته شود مناسباتِ اتنها چیزی که قرار نیست حتی ب هاتمام این ائتالفدر در نهایت 

-رهو بانیِ پاگرفتنِ تمام چه این همه مصیبت تولید است که موجبکار و و مناسبات اجتماعی حاکم 

انتزاعیِ بحران و راهکارهایِ  یهاعلت های هدف قرارگرفته است.هایی است که پشت هرکدام از گروه

سی زی سیادر منطق باو شده  آماده ،پیشاز ،سفیدهایِ برجستة سیاه و تر آن به همراه چهرهانتزاعی

کشان حمتترینِ زشدهترین و ذلهشدههایی از عاصینتیجه اینکه خون د.نشوباال برده و پایین آورده می

یده به قیمت حفظ کل آن ریخته و پاشو  «نظام»شدة تعیینبه قیمت برانداختنِ بخشِ کوچکِ ازپیش

عقد موقتِ مؤتلفین از آنجا . گرم شود برقرار و عیش موقتشان 4وپاشِ سران ائتالفشود تا ریختمی

                                                           
له نهایی( هستند که شرایط را به منظور از سران ائتالف در اینجا جریان های حاضر )در وهله اول( و مسلط )در وه 4 

نباط کرد، گرایانه استتوان معنایی تقلیلبرند. هر چند که از جریان نیز میسمت ائتالف و تحقق و حاکمیت آن پیش می
های مشخص باشند و در همین توانند بدون اسم و عناوین اشخاص و گروهها نمیاما در یک نسبت دیالکتیکی جریان

ند، هایی که عامل و حامل آن هستتواند بدون فهمی از جریانزند نیز نمیه شرایط تاریخی را رقم مینسبت کلیت آنچه ک
شود، باید درکی از یک نیرو و جریان متبادر شده و در شناخته شوند. بنابراین هرجا اسمی از شخص یا گروهی برده می

مناسبات اجتماعی موجود را با اسامی و عناوین مشخص ها مورد بررسی نیز کلیت انضمامیِ راستا نیروها و جریانهمین
 کنند.  فراخوانی می
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و تضادهایِ  تعارضاتو نه برپایة  مسلط اجتماعیِنیروهایِ  و جایگاه مشترک حفظ منافعبر پایة  که تنها

یِ اانضمامی و ساختارهایِ زمینه کلیتِنه برپایة فهم روشنی از طور همینو طبقاتِ مختلفِ اجتماعی 

ت، جاری شده اسو دموکراسی ایِ انتزاعی آزادی و عدالت هایدهة ، بلکه بر پایبرندة وضع موجودپیش

به نفع نیروهای محدود و  هر امر زمینی و مادی و در ساحت ایدة ناب که بر فرازِ عقدی است آسمانی

ه قدر بهرائتالفی که از دردهای مشترک عینی همین .بسته شده است« همه»و به نام  مشخصی

    رو ائتالفی است قدسی.مانی حواله کند. از اینرا به دردهای مشترک آسبرد که آنمی

 ؛75انقالب 

ضرورت بررسی آن همچنان برقرار که  نظر ائتالف برگی روشنی از تاریخ استنقطه از 67 انقالب
 دیدندمی زوالروبه متضاد و مختلف از بازاریانی که خود را مواضع و منافعمتعدد با های . گروهاست

 هایِچریکبرخی ها و مذاهب و در آتشِ اختالفاتِ نورسِ بین فرهنگ گرفتهسنفتازه تا روحانیونِ
دارهایِ سرمایه وعامالت سیاسی در ت شدهروسپیهایِ ایتودهمجاهدین و  گرفتارِ جنگِ سرد و

گرا و هر ترکیب ممکن و موجودی از اینها و موارد دیگر، یکپارچه به یک توافق آسمانی برای ملی
 بیتش رسیدند. شاه در اینیعنی شاه و اهلها ها و زشتیالعلل همة بدیالفساد و علتمبراندازیِ ا

راه رهایی به  گرایی شد.فروشی و ضددینداری و وطنعقد موقت همزمان تجسم و نمادِ سرمایه
ایکوبی پمستی و تقلیل داده شد و با اسقاطش  تغییر قدرت سیاسی در نظر و سرنگونی در عمل،

ادامه یافت. از همه زحمتکشان در همان ساعات  تکلیفتعیین تا صبح روزِ ائتالف یِعروس شبِ
اب به حس «هارائتالفسَ»کارهایشان بازگردند تا اولیة صبحدمِ نور و آزادی خواسته شد به سرِ

ح هایی که پیشتر از این در یک سطبا آن گروه از همه اولالبته که  یکدیگر برسند که رسیدند.
 با و بخصوصداستان شده با کلیت جریان ائتالف هم یمتعین دستیِو بدون هیچ همانتزاعی 

حدومرزها  ،دبودن با ائتالف گرفته مامی مواضع نسبتاً روشنِ متعارضیهایی که در سطوح انضگروه
شاه  از مجلسِ ترقصِ ائتالف بیرون رانده شدند. "هابازنده"و  "هاشدهمصادره"مشخص شد و 

پیش از  کهغیر از آنتوانست فرزندیِ مانده هم نمیسبات باقی ماند. مناسباتِ باقیرفت ولی منا
چگونه  اکنوناما مناسبات حاکم چه بود و  .، چه بسا فرزندی قدرتمندتراین زاییده بود بار بیاورد

این پرسشی است که همة جریاناتی که در ائتالف، میل به نزدیکی به یکدیگر را دارند،  است؟
بندی واحد، در واقع به یک دشمن و راهکار واحد ختم کنند که به یک جمعبندی میصورتطوری 

هایی و با چه رویکرد و روشی چه چیزی را تحلیل شود. دیگر مهم نیست چه کسی بر پایه چه داده
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نافع مموجودیت و ها، حتی آنجا که الفساد برای همه گروهالعلل و امکند. مهم این است که علتمی
  .که شد و اکنون نیز در حال شدن است متضادی دارند، یکی بشود

ها در همان لحظه که خود را انقالبی و رافعِ بحران 67منطقِ خط اول در سال  نیروهایِ مسلط در
ردن ککردند، در واقع هیچ نبودند جز بحرانی برای یک انقالب. به این شکل که با پنهانمعرفی می

ایِ شور وینی همچوناتحت عن ذیل تشکیل شوراهای ائتالفیِ گذار تعارضات انضمامی جامعه
، زمینه را برای سرنگونی یک بخش و استمرار وضعیت فراهم و از این دست انقالب و دولت موقت

 6 را بر تخت سروریِ دورانِ پساگذار نشاندند. )یا همتای خود( کردند و خود

تواند اهمیت بررسی مضمون این ائتالفات همچنان می ،ائتالف مأبانةقدسی یِاما گذشته از فریبکار

 .بشود گرمصادره هایجریاناین وضعیت و تر در مقابل منجر به آگاهی بیشتر و رفتار پخته

گروه  هر تواندبرتری را در خود دارد که میقدرت ویژه و  ائتالف ساختاریِ رنگیِهفتپذیری و انعطاف

 این تصویر را برایِ اعضای ائتالف کهاست در حالی  و این ،ندک و جریانی را به نفع خود مصادره

ات در واقع ائتالفاست. ها داده ها و گروهرسا و فراگیری به آنها در کنار سایر جریان که صدایِ سازدمی

 د تا در هر لحظهنرا در خود دار ینیروهای مختلف با رنگ و روی متفاوت، بودنشانبه دلیل ائتالف

 ریاناز ج شانو در عوض به هرکدام مایه بگیرند انجذب مخاطبانش ایبراز نیروها ر کدام ند از هنبتوا

 در یادر یک بازنماییِ رسانه به این معنی که .دندهب روی و پیروزیتصویری از پیش کلیِ ائتالف

ارگران، دانشجویان، معلمان، کهرچند کوتاه پیدا کرده، اعم از  ییکه صدا ی، هر جریانائتالفپیوستن به 

 قهرمان جنگ علیه را پیروز میدان و خودشهرکدام که  شودایجاد می این تصور، غیرهو ، 5پرستاران

 و دنخواهمیخواسته و میبدون اینکه دقیقاً مشخص شود چه چیزی را چگونه  داند؛ظلم و فساد می

                                                           
ن کادرها نه اند. ایآید، تنها در حد تکمله و اشاراتی و در نسبت با کلیت متن موضوعیت یافتهکادرهایی که در متن می 6 

ا و هکه در نسبت با کلیت، عرصهشده را تمام کنند. بلکه هدف این است توان و نه قصد این را دارند که موضوع مطرح
 های مرتبط، به نحوی دیگر گشوده شوند.  میدان

ها و وضعیت های درونی و خواستهبندیشوند که نه گروهدر منطق رسانه، هریک از این نیروها به نحوی منتزع می 5 
کاسه شده و با باهم یک هایی که هریک با دیگری دارند. نخست همة معلمانانضمامی آنها مشخص شود و نه تفاوت

شود )همانطور که مثالً کانون صنفی معلمان، تبدیل به یک برچسب و در یک دستة درخودمانده تکلیفشان تعیین می
هایِ درخودماندة دیگر، که به همین نحو ساخته شود برای همة معلمان کشور( و سپس در کنار سایر بستهای مینماینده

، "عترضم"و  "مردمی"کارگران و دانشجویان، در یک نسبت موقتی و ائتالفی بعنوان نیرویِ اند، همچون و پرداخته شده
ی سازی نیروهای اجتماعشوند. این شیوة انتزاع و در واقع شیوة گنگگنگ و انتزاعی نشان داده می "همة"در قالب یک 

 توان دید.های برانداز میرا در اکثر رسانه بخصوص رسانه
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ارگران کشود که می اینگونه تصویر. مناسبات موجود دارندساختار کلی  اینکه دارای چه جایگاهی در

 یشمبرقِ چویر اتص شوند. و البته همة اینن دلگرمی میدانشجویان و دانشجویان برای معلمابرای 

 .هایِ رنگیجریانتا خرده ارانِ قبلی و فعلیخواز میراث ؛داخلی و خارجی "گیرانِماهی"برای د شومی

بار  که چنین نتایج و فسادی را بهمعنایی جز شکست یک بخش از کلیتِ ساختاری  ،در واقع پیروزی

ار مناسباتِ ساختکلیت حفظ  بهاییک بخش را به  نشینی همانِعقبهزینة تنها  ،آورده نیست. ائتالف

گذار از بحران گرفته برای شکلائتالفیِ دوران گذار و شوراهای  پنهانِ این اصلِد. پردازمی حاکم

 است. 

، یسرنگون صورتِ ،از بحران گذار. لب و استمرارطلب استط، همزمان سرنگونارگذائتالفیِ شورایِ 

تار مناسبات حاکم و را در ساخ محتوای استمرار بخصوص در معنای سیاسی آن را دارد، درحالی که

ال هایی است که در حمشترک همة ائتالف این نقطة .در خود حفظ کرده است ساختار اجتماعی تولید

 درون و بیرون از خود در خط اول در مدافعان و براندازان ج. ا.نِ اگر سرانِ خرد و کالند. ایگیرشکل

نادار کنند در همین منطق معرا متوجه یکدیگر می اندازیو سنگ روند و تقصیریکدیگر را نشانه می

 مشخصرا منوط به حذف دیگری و یا یک بخش موجود  مناسبات حفظ ساختاراست، چرا که هریک 

ز ا ند. فهمِ ایشانندامی ،یک بخش از نیروهای سیاسیِ فعال در آناز کلیت مناسبات، بخصوص 

ظام، . برای هر دو مراد از نای است که علت وجودیشان بوده استیافته و سیاسیتقلیل معنایِ ،"نظام"

ر تدر این فهم از نظام است که حتی معنای کالننظام سیاسی حاکم است که باید حفظ یا حذف شود. 

-خواهانه و دموکراسی، با شعارهای مردمی و عدالتیت مناسبات اجتماعی داللت داردکلبر را که  آن

 متنازعِ در درون خود و در هر دو یا چندطرفِ مدافعان و براندازانرو کنند. از اینخواهانه مصادره می

سرنگونی یک بخش به انتفاع استمرار مناسبات  7.اندطلب و استمرارطلبخود همزمان سرنگون

                                                           
صریحِ ترین سطح، تای در ادبیات سیاسیِ جاری این دوران، در پدیداریهایِ جاافتادهری مفاهیم و دوگانهضرورت بکارگی 7 

تواند آنها را نه همچون نیروهای هاست که میمواضعِ تاکنون موجود است. اما در سطوح دیگر، منطق حاکم بر این جریان
، بازشناسایی کند. این بازشناخت، ضرورت تاریخی گذار از متنازع، بلکه همچون نیروهایی همگام در پیشبرد یک کلیت

رو هایی که خود موجب شده و خود بدنبال رفع آن برآمده، درمانده و الکن و پسجدالی است که در عمل در رفع بحران
ه که رقم توانند در رفع آنچدست عالوه براینکه نمی، و از ایننهادگرای-طلبی، لیبرالیسمسرنگون-استمرارطلبیاست. 

وجودی و ضامنِ بقای آنهاست، نیز ای که علتراهکار نباشند، از آن کلیتِ ساختاریاند، وامانده و نابسنده و بدونزده
 رو نباشند.  توانند پستوانند تبعیت نکنند و از این روست که نمینمی
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ای این است تا از دیگری فدیه و قربانی از نیروهادر واقع تالش هر یک  ها )کلیت(.انیک سایر بخشارگ

  .بسازد برای شفاعتِ کلیت این مناسبات

ر ه طفیلی و سربارِنیستند جز  که نامند،می گذار از بحرانشوراهایِ ائتالفیِ گذار، درحالی خود را 

، که بحران بازان و ماهیگیرانِها محلی است برای استقرار مهره. این شوراگذارانقالب و بحرانی برای 

 ،کردن تعارضات عینی و انضمامی استو ماهیگیری را که همان پنهان بازیمهرهبحرانِ  ،پس از خود

و  ولخط ا شوراهایِ ائتالفی دو شکلِ مستقر و سیال دارد. شکل مستقر آن در د داشت.ندر پی خواه

ا هسیاسی و یا در خارج با پشتیبانیِ مالی و سیاسی سایر دولت روهایِ حاکمِداخل توسطِ نی در دوم

-درخودماندههای امنیتی و ماهیت بدلیل محدودیتوم در خط سیابد و شکل سیال آن موجودیت می

شکل  "منتقد"های مختلفِ فعالِ جنبشهایِ فعال و نیمهجریانعموماً در داخل و توسط خرده 1اش

تر و نگرکماخیر که صورتِ شکلِ  نشینند.فرصتی برای استقرار و خودابرازی می گرفته و منتظر

زها و )سبرا داخل سیالِ هایِ رنگیِ اپوزیسیون پروراند،ترِ شورایِ ائتالفیِ گذار را در خود میمایهبی

بانیِ خود یهای خود را صادر کنند و پشتاند تا بیانیهدهند که منتظر بحران نشستهها( تشکیل میسرخ

رهایی و آزادیِ بیان را به  های خیابانی اعالم کنند واز هرنوع اعتراضات و آشفتگی)نه لزوماً( را 

-اند ولی حتی هنوز دقیقاً نمیطلبها اگرچه سرنگونبدهند. برخی از این گروهنوید  هایِ خودهمرنگ

ه یا اند کرو استمرارطلباز این دانند کدام بخش را قرار است سرنگون کنند. این بخش از براندازان

تغییر  اند و یا از قبل به امکانآن پذیرفته "ترمعقول"کلیت نظام مناسبات اجتماعی موجود را در شکل 

یت هایِ سبز و سرخ موجودها و کانالتر با محوریتِ سایتبررسی این مورد اخیر که بیشاند. آن باخته

را  خواهانهمچون عدالت روی آنیشهایِ پو جریان اخلیِ ج. ا.د اند و همینطور شورای ائتالفِیافته

حت عنوان ت گذار، که در ادبیات سیاسیائتالفیِ شورایِ ترین شکلِ وقیح خواهم سپرد. متن بعدیبه 

ست که ا طلبان و مجاهدین و امثالهممثل سلطنت ، معطوف به نیروهاییبدرستی جاافتاده است برانداز

و  لجهان یعنی آمریکا و اسرائی های کنونیترین دولتمرزها و با پشتیبانی بدنامدر بیرون از عمدتاً 

کلیت نظام برای اینها نیز همان  برند.را زیر سؤال می "جمهوری اسالمی کلیت نظامِ"، عربستان

                                                           
اقت نشر اینترنتی: سایت رفرسولی. ، نوشتة رعنا شدة فمنیسمسکة ضرببرای ایضاح این ماهیت ن. ک. به مقالة  1 

 .8937مهر  .کارگری
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-طلبگونسرن سرانِ جمهوری اسالمی رفتندر نشانهیافته را دارد و اینها نیز همانقدر که معنای تقلیل

ار و ک اجتماعیسیاسی جهان و نظام مناسبات استثمار و چپاول موجود در نظامِ مناسبات  اند، در تداومِ

 ترند.تر و گرسنهکه دریده ،نه تنها استمرارطلب تولید

شامل  ومدر خط س هاسیالمواضع و حدود خط اول نسبتاً روشن است.  درمیان خطوط یادشده،

-ند که به فراخور ماهیتِ درخودمانده و تشکلادستسیتی و از اینهای رنگی و قومی و جناپوزیسیون

کنند و به یکی از شوراهای ائتالف ، موضع نهایی را دیر یا زود اعالم میسیالشانجنبشی و یابیِ 

ق ایِ منطهای اسطورهدن در دام دوگانهاو برای نیافت وم که در عرصه سیاسیخط دخواهند پیوست. 

وی رَنظام سیاسی مشغولِ بازآرایی و پیش از درون خودِ ،کنندعمل مینبش دوتا حد ممکن سیاسی 

نچه آ خواهم پرداخت. عالمهجریان تر آن یعنی پنهانبه صورت متمرکز به جریان  ، که در اینجاهستند

نده و ، نابسدر بن خود واماندهاین است که  کند،اینچنین در کنار یکدیگر معنادار می وط رااین خط

ث اند و از آن حیاند که موضوع خود قرار دادهنابسنده در فهم و وامانده در تغییر جهانی .هستندرو پس

خواهند از سر بگذرانند، یکی هایی که میبحرانماهیت ساختار و علتِ وجودی خودشان و  ماهیتِ که

  رو و تابع آنند.رو پسزاینتوانند آنرا به چالش بکشند و ااست، نمی

-عییننشستن و سپس ترسیدن و کنارهمای است برای بهمانواع این ائتالفات کلیدواژه برای «گذار»

 روسبُوروآن. ا تررفته/پسپیش تکلیف و نهایتاً تداوم و تثبیتِ همان مناسبات سابق در شکلِ

(Ouroborosنمادی ) ماری که دُم خود را است شوراهایِ ائتالفیِ گذار ماهیت مناسب برای فهم .

ه ارمغان بیاورد. همانطور که عضوِ خورد تا حیاتی ابدی را برای خودش بمیایندة مرگ است، که نم

آن  سقطدلیل کافی برای بقایِ مادر  با تزاحم جنیناز بدن برای حفظ کل آن قطع و یا  بیماری

مرارِ ترو آنجاکه توافق عمومی بر سرِ اینکه کدام بخش برای سرنگونی باید سربهایِ اساز این شود.می

و  «آزادی»و  «دموکراسی»هایِ دیگر شود، عقد این شوراها در آسمانِ گذار از بحران به بخش

نند زاویه بگیرند که معلوم ک یکدیگر توانند باها، تنها آنجا میگذارازبحرانیشود. جاری می «عدالت»

ریدة زرخرید، حداکثرِ د جمعِ. آن باید خورده شود تا حیات ابدی جاری شود "نظام"تا چه حد از دمِ 

را. حداقل آن "نظام"همچنان مشغول در  دانند و آن قبیلةهایِ ارشد را دمِ مار میحاکم در رده

المللی و در سطوح ایِ نهادهایِ بینهایِ توسعهتر اینکه شوراهایِ ائتالفی گذار در طرحدهشتناک

شدن به یک الگویِ ر حال تبدیلدست دای همچون خاورمیانه بزرگ، راه ابریشم و ازاینمنطقه

 .اندعمومی
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 محمد مالجو؛

 مصاحبه با روزنامهدر  «آرایی ناگزیر طبقاتیصف»در متنی با عنوان  8935دی  22 محمد مالجو
شکالت م کید و درچند جای متن پیشینةتأ پس از آنکه به ،هایشدر میانة ضدونقیض «اعتماد»

های پس از جنگ ربط های اقتصادی سالها و سیاسترا به سازوکارمنجر به اعتراضات دی ماه 
های پس از انقالب، به گمان ترین پدیده تمام سالم، طبقاتیتردید ندار...  »: گوید، میدهدمی

ها لترین شکها عیان است و ما به عریانآرامیاست. خصلت طبقاتی نا 35های دی ماه من، ناآرامی
یز بوده نتنیده با سایر عوامل غیرطبقاتی م که البته درهمایآرایی طبقاتی بودهشاهد نوعی صف

علوم مبرای او  است ای که کردههای طبقاتینویسنده مدعی است که با توجه به تحلیل .«است

مثال من و ا»گوید: می "صدای محرومین و طبقه پایین" افتد. در جایگاهبوده که این اتفاق می

شنویم بلكه حامل آن نیز ین صدا را مییدي است که نه فقط اهاي مدمن مدت

  .«گذاران و کلیت نظام سیاسی ما این صدا را نشنیدنداما سیاست 9 .هستیم

 شاشاتو اغت برگشتة ایران پس از اعتراضاتهای اقتصاددان چپِ ازانگلیساما برگردیم به گفته
 باراین ،82ف؟النزوا یا ائتی کارگر بعد از انتخابات دهم: اطبقه او در متنی با عنوان .8911سال 

ن القد فعادر ناو  نع انزوای طبقه کارگر شود.تا با دعوت به ائتالف ما شده صداي طبقه متوسط

کننده است و  گمراه« طبقاتی تحلیل»شود که که با جنبش سبز زاویه دارند، یادآور می یکارگر
ت، ا یک واقعیت تجربی اسکثرت تضاده»لذا . را نادیده بگیریم «کثرت تضادها»شود  باعث می

راردادنش ی اول قو بر رتبه [منظور تضاد طبقاتی است]برکشاندن یک تضاد از میان انبوه تضادها 
اش کنندهاما یک انتزاع تئوریک که متأثر از نوع ایدئولوژی و موقعیت تاریخی و سایر عوامل تعیین

ی متوسط مبارزات طبقه»شود یکه این بدفهمی از تکثر تضادها باعث م دهدادامه می «.است
  .«های سیاسی و فرهنگی، از این منظر، به خودی خود واجد ارزش شناخته نشودبرای کسب آزادی

 ،«نوزنیاموختید ه» ةدر مقالانتخابات  در آستانة ائتالف صدايِبه عنوان جایِ دیگر  ،بار دیگر

 :گویدمی

انتخابات ریاست  دهمین دورةر پی اعتراضی که د دیک به چهار سال پس از رویدادهاینز
ای میان سبزها ی هماهنگی از تحرکات رسانهمجموعه 8938جمهوری به وقوع پیوست، سال 

در  ایبه قصد برقراری پیوند با جنبش کارگری را شاهد بود. این مجموعه از تحرکات رسانه

                                                           
 .است نگارنده از ی متندهایتأکهمة 3 

 .66شماره  8913گفتگو فروردین  محمد مالجو،  11 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/23704/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-1389-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-55
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/23704/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-1389-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-55
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ماه همان سال با آغاز شد و در بهمن "کلمه"در تارنمای  "ی کارگریکلمه"با  8938آبان 
رای ش بتال چنین تحرکاتی مشخصاًة گسترش یافت. سرلوح "کارآوای"تأسیس تارنمای 

که  توان انتظار داشتف میان جنبش سبز و جنبش کارگری بوده است. میالدهی به ائتشکل
بری از قدرت در اندازی برای سهماگر نتایج یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری هیچ چشم

س از پ طلبان و سبزها باقی نگذارد چنین تحرکاتی در دورهحالاسی ایران میان اصنظام سی
  88 د.از سبزها رو به افزایش نیز بگذارهایی انتخابات در جمع

 د: نویسمینیز شی از طبقه حاکم و طبقه کارگر بخ در شرح انگیزه ائتالفِ

اسی هیئت حاکمه راه داشتند و ی سیبه هر کیفیت به بدنه 8911تا سال سبزها نیز مادامی که 
گمان  تی بر جنبش اعتراضی پساانتخاباتی به خطاالگفتمانی و تشکیسیطرة که به یمن مادامی 

ای اراده ،توانند خواست خویش را جلو ببرندکردند با جنبشی مدنی و بنا بر ادعا غیرطبقاتی میمی
حصر شان به کارگران فقط منعنایت ی کارگر را فعال نکرده بودند ومعطوف به یارگیری از طبقه

ای برای هی برنامهایی نظیر میرحسین موسوی بود نه ارائهچهره به تبلور حس مستضعف پناهی
 ی کارگر. امروز اما شکست سیاسی جنبشحفاظت از منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی طبقه

القاعده  ایران علی ی اقتصاد و سیاستعیار سبزها از صحنهی حذف تمامسبز و مخاطره
اکم ی سیاسی حهنگام، این بخش از طبقهگرچه دیرهنگام اما نه نابه ،تمهمترین انگیزه عنای

رای بسا نیروهای کارگری نیز ب فی چهالبه نیروهای کارگری است. بسته به شروط چنین ائت
و دستیابی رانگیزه نباشند. خصلت نامتشکل نیروهای کارگری و از این  چنین پیوندی چندان بی

ی چنین پیوندی شاید مهمترین یابی کارگران در سایهزم برای تمهید تشکلالبه امکانات 

  82.ی نیروهای کارگری باشدانگیزه

را حتی در یک فرد هم ممکن ساخته  هاییقدرتمند ائتالف است که چنین باالنس این ماهیت
ها و الفائت فضا و زمینه برای همةدر این بین  . ائتالفی مقدس برای سرنگونی و استمرار.است

بان و بسیاری طلسی و یا سلطنتبیبی مثل مجاهدین،گران یکسان نیست. برای بسیاری ائتالف
از چیزی  ترها دنیا ساده. برای آناست دیگر که بیرون ایران هستند، شرایط آنقدرها هم فرق نکرده

واند تان ایستادگی دارد؟ و چه تحرکاتی میف شده و چقدر توج.ا. چقدر ضعی دهد:است که نشان می
 :وضعیت مشخص استوضعیت ندارند.  نیاز به تحلیلِ هااین گروهاین براندازی را سرعت دهد؟ 

ان از عربستان و عراق و توبه قدرت رسیدن خیر میحال برای یکی شر و دیگری خیر است. 
یا قدرت داشته باشد هم کمک  لکه پو هاشمی رفسنجانی،خود  بواسطةحتی  فرانسه و هر جایی

                                                           
 .8932اردیبهشت  4محمد مالجو. نیاموختید هنوز. سایت نقد اقتصاد سیاسی.  88 

 .همان 82 
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ماجرا  الجوامثالِ م برای اما. کنندل ندارد، پس تنها بیانیه صادر میگرفت. این گروه نیاز به تحلی
برای  و ، برای تشکیلی ائتالفی برای براندازی و گذار از بحران،او مجبور است اینگونه نیست.

دست به تحلیل بزند؛ تحلیل از آن نوع کردنِ بخشی از روشنفکران دانشگاهی و کارگری، همراه
که همه باید برای آشوب و براندازی آماده باشیم و در هر بزنگاهی، از همة نیروهای اجتماعی مؤثر 
بخواهیم که هیچگاه در چنین شرایط تعصب به خرج ندهند و کوچکترین فکری نکنند و به 

، هرچند ضدونقیض و هرچه این دست ی ازو ارجاع ای بپیوندند. تکرارنیروهایِ پیشروی هر دوره
 .واهد برد، ائتالف را به پیش خپسندتریآکادمیتر و پیچیده ،ترامن در میدانِ تنها به شکلی ابزاری،

الف جز از رهگذر ائت کند و این شوراپیدا می شورایِ گذار از بحران را اینگونه است که ائتالف ماهیتِ

 جستجو کرد، اما اگر ترجدی تر وتالفاتی را دقیقنین ائهای چگرچه باید ریشه شود.ممکن نمی

است. پس از  35های خود بگیریم، بهترین زمان دی ماه ها را در نزدیکیبخواهیم رد این ائتالف

هم چندی پس از انتخابات پرشور همان سال، آب سردی بر سر ماه، آناغتشاشات دیاعتراضات و 

-یجهنتتالش جریان پروغرب برای به ةبودن دوبارنتیجهبیپ، آمدن ترامکارریخته شد. رویِسران 

در  منی ، لیبی، افغانستان وسوریه پیمانانش در عراق،آمریکا و همهزینه های پرجنگدن برجام، انرس

 امدش،های پیخشکسالی و مهاجرت و محیطیها، مشکالت زیستیابی تحریمشدت و رانهمسایگی ای

 توضعی، همه و همه در کنار رشد بیکاری و ناامنیِ گستردة شغلی ونمسائل مالی و فساد روزافز

وار یوانهد را تبدیل به حرکتِبود ر گذاشته س ری را پشتِکشوری که به تازگی انتخابات ریاست جمهو

رعد در آسمان صاف مسائل برای فعاالن سیاسی ایران چون  این .کندمی فروپاشیبرای  ایسانهیوأو م

 و سیاسی ایران و جهان رخ داده بود ةر صحندهای حاضر در پیشگاه همة جریانچیزی که بود. 

ای که . دی ماه با توجه به فاصلهو بازنگری واداشتهمه را به فکر  الجرم شد ندیده گرفته شود،نمی

م اعالتازه با شعار  داد. این فصلِای را نوید میداشت باید شروع عصر تازه 8911در تمام ابعاد با سال 

ها شدن برجام و از سرگیری شدیدتر تحریمسپس پاره گرا شروع شد، واصول-طلباصالح بازیِ پایانِ

 دنشجمعدورهم ،نیروهای خرد و پراکندهترین راهکار برای دستیدم .را در پی داشت و سقوط نرخ ارز

است که در گرائتالفاین همگرایی ضرورت منطقیِ نگاه  .بود و استبرای براندازی یا مدیریت تغییر 

شیدنِ کبرای کنارگذاشتنِ موقتِ اختالفات و در آغوشچیدمانِ نظری و عملیِ خود بهترین فرصت را 

    .خودش تبدیل کند شب عروسی یابد، تا آن را به روز عزای دیگری ومی سینججنس و ناهمهر هم

تواند ای است که میاسازیدر افشای آن و جلوگیری از فض نخست اهمیت شناخت این ائتالف مقدس

سناتورها  تواندی که میه بیراهه و انحراف بکشد. ائتالفجریانات اخیر را ب عینی و انضمامیهای جنبه
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یجی خل ،سعودی رجالِو  شیوخآمریکایی را همراه با مدافعین حقوق بشری و  دارانو بسیاری سرمایه

 ت دموکراتیک چپ وسیاری دیگر با گرایشاو ب خلقمجاهدین هایی چوناسرائیلی در کنار گروهو 

ائتالف روشن و البته همانقدر بشتابد،  ایران کرد و عرب و به همراهی مردم مظلومِ راست قرار دهد، تا

این  .که ائتالف نیروهای حاکم در ایران برای حفظ و تثبیت قدرتشان قدرتمند و خطرناکی است

  .دندر نیایر به مصادرة یکدیگ تواند در عملنمی اتائتالف

ود را شکل کامل خ استمرار-سرنگونی مکانیزم مصادرة یک ائتالف و صورت نهایی آن در پایانِ کارِ

رو شناخت اشکال مختلف ائتالف، از این .کندهرحال از منطقِ ائتالف عدول نمیهرچند که به ،یابدمی

  پذیر کند.  فهم تواند گرایش عمومی ائتالف و صورت نهایی آن را قابلِ ردگیری ومی

 هدید ک های گذشتهسال در توان برای مثالاز این گرایش عمومی به ائتالف را می نمونة دیگری

به آنجا که ا ی زدطلبان گره میبا اصالحرا ، منافع معلمان به هزار ترفند و شعبده کانون صنفی معلمان

-لدینگهوداران بزرگ شستا و ن و سرمایهمنافع کارگران با مدیرا ،هابرخی سندیکاها و اتحادیه ةواسط

های دانشجویی مختلفی به جنب و جوش نجریا در همین بستر. دخورمین اجتماعی پیوند میتأهای 

 ،خوراک دیگر این گرایشخود هستند.  ةادبیات ویژ ةگیری و تبلیغ و اشاعدر حال نیرواند و افتاده

آورده و اعتراضات و داران و کارگران را درونصدای کامی که ،ستهاهای اقتصادی و تحریمفشار

تنها های زیادی است نیز که سال 89«معلمان». است ا در پی داشتهاعتصابات گسترده و پرتکراری ر

جدیدتر و با  تاکنون با ادبیاتی به نسب باشند، فعال یهای صنفکانون ةبا فعالیت گسترداند توانسته

 ،«کارگران»و  «دانشجویان»در کنار  کانون وارِمدنیو جامعه رهای دموکراتیکغُرغُهمان  رسوباتِ

ر . نیروهای بسیاری نیز داندمصادره کرده ةو آماد تشکیلدر یک ائتالف های اعتراضی خود را شبکه

 اند.ها شدهها و متولیان آنارگانداخل و خارج تبدیل به 

و  ترینبااهمیت ر یک نگاه بلندمدتد شاید م پرداختالف مقدسی که در اینجا بدان خواهاما ائت

 االییب بی بیشتری است و از آنجا که توانیاترین گرایشی است که هر روز درتالش برای قدرتپنهان

ف برخال این ائتالف .ای داردنیز ضرورت ویژه دارد، افشای آنخود  دادنِنشانمنتقد و معقول ،وجهدر م

مشکالت »با را ها بار همان سیاستزادی باشد اینبیش از آنکه در پی تحقق دموکراسی و آ 11

 ،«ایحکمرانی شبکه» ،«ت و جامعهیماکح توانمندسازی»است. زده  پیوند موقت« معیشتی مردم

                                                           
 .دبیاور ذهنکنند، به از این رو این اسامی را در گیومه گذاشتم که همان معنایی را که در منطق رسانه مراد می 89 
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 حفظ و ای است که نوائتالفِ ضامنِخام و ناپخته عناوینمفاهیم و  «پایداری»و ، «سازیشفاف»

ائتالف  . اینبه خود الصاق کرده است ن شده است،هایش بیش از پیش عیای که بحرانوضعیت تداومِ

 ام توان و نیرویکار است تا تمهبوجود کرده، دستخطرها را شنیده و اعالم  زنگِ از سال گذشتهکه 

. هدشدن نجات دکشیدهچالشبه را از خطرِ دوباره بتوانند مناسبات اجتماعی حاکم خود را جمع کند تا

ف، این ائتال داری دارد. شکل نهاییِپرشتاب و پرکار سعی در میدانطور از این بابت است که این

ت، اما نیس یافتهها، گرچه هنوز کامالً روشن و صورتآن یعملساختاری و  هایِنیروها و نیات و ویژگی

 .را رصدپذیر کندتواند آنمی شاهای کلیپرداختن به سرخط

*** 
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 پردة اول 

 کار و سرمایه  میان وساطتِمدیریت تغییر: 

توانمندسازی جامعه و »ای باز شد با عنوان روزنامه شرق، پرونده در ضمیمة 8937انماه آبششم در 

نوان ع« ها برای مدیریت تغییرتالش و بررسی امکانات و ظرفیت»ه ، هدف از این پروند«حاکمیت

را  وسعهتو  رفاهها ادبیاتِ لسا هستة اصلی آن برداری شد کهو به صورت رسمی از ائتالفی پرده شد

و  84لبطاصالح یک سمت آن بازیگران پوسیده و آشنایِائتالفی که در  دانست.ملک طلق خود می

  .کنندراهبری می نهادگراکارانِ محافظهرا و سمت دیگر آن دارند قرار 86گراهااصول

« سازی جامعه ایرانوجوی راه توانمندجست»با عنوان  ضمیمهدداشت آغازین اکمال رضوی در ی

 : گویدمی

و اصالحات در صدر  یسازندگ یهادر دولت یاسیو س یاقتصاد ةگذشته، توسع ةبه سه ده کینزد

( همچنان stateدولت ) یاجرائ یهاتیظرف ،ینسب یهاقیها قرار گرفت، اما با وجود توفتیاولو

 یدیشد. امروز ترد محدود یدولتشبه ينهادها ةبه نفع توسعماند و اقتدار دولت  فیضع

و با  یاجرائ تیرقم خورده که هم دولت به لحاظ ظرف یاتحوالت به گونه ةکه مجموع ستین

 تیوضع تیو شفاف یکارآمد ،ییگوپاسخ ،یموفق خط مش یو اجرا یمانند طراح ییهااخصش

 و دنیو تحرک بخش یارکت اجتماعشم یندارد و هم جامعه فاقد امکان و ابزار مؤثر برا یمطلوب

 به عنوان «تیجامعه و حاکم يتوانمندساز»است.  یجار دهیچیپ تیعبور از وضع یراب

                                                           
نمایِ سعید حجاریان با پوشش دوران بازنشستگی و فرسودگی، نمادی است از ناتوانیِ صویر خصیصهبر روی ضمیمه، ت 84 

ته های واهیِ امیدی نشسطلبی و ضرورتی است برای انتخاب عنوان توانمندسازی. سمت دیگر این ائتالف بارقهاصالح
ببرد. روحی که طرفِ مقابل شرق، یعنی  دهد و از کهنگیِ پایگاهش بهره« شرق»است که شاید بتواند روحی تازه به 

 یابند.  کیهان و جریان اصولگرایی نه در خود و نه در بیرون از خود، نمی

برای  یطلباصالح تواند کفایت کند.می "مثبت"ها به ائتالف تنها یک وجهه و سابقة برای اذن دخول برخی از چهره 86 
 یقهرمانان در میان طبقة متوسط بسازد. را یاماندهانیم قهرمانان -ای خودحداقل در سیمای رسانه-یک دوره توانسته 

 .دونمیم "انهیجوصلح"و  ،"حاضر حال در انتخاب ةنیگز نیبهتر" ،"پیشرفته" ،"یمنطق" ،"پسندهمه" حرفشانزمانی  که
 "متمولین"و  "اشراف"شایِ ، که معنای خود را تنها در اف"فقرا"و  "مستضعفین"اصولگرایی نیز با یافتنِ شعارهایی برای 

به خود داده بود. این هردو جریانِ صوری، ماهیتی غیر از این سابقه و وجهه  "مردمی"ای یافت، وجههجبهة مقابلش می
بردارد. و  تواند از آن پردهتوانست و میداشتند و دارند و تنها برآیند انضمامی و عینیِ زندگی و ساختار مناسبات موجود می

دارد تا به هر قیمتی شده برای حفظ خود و حفظ مناسباتی که مین برآیند انضمامی است که ایشان را بر آن میاساساً ه
 زنند، حتی با انداختن قبای ژندة خود، به زیر علم دیگری بروند و برای مردة دیگری سینه بزنند.       در آن غلت می
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در کانون  تیحاکم یاجرائ يهاتیظرف شیکه در آن هم افزا یوجه دو ندیفرا کی

 يواسط برا ينهادها تیو هم توانمندکردن جامعه در قالب تقو ردیگیتوجه قرار م

 85.است یفعل تیبه وضع ینقش مؤثر، پاسخ يفایا

 فشارِ نهادهایِ ها بادولتیاند. باید شبهدولتی قوی شدهتکلیف معلوم است. دولت ضعیف و نهادهای شبه

ف، یدولت دوباره توانمند شود. مفاهیم و کلماتی همچون قوی/ضعبه عقب رانده شوند تا جامعه  واسطِ

رای ائتالف مضمونی کامالً آیند اما بنظر میواسط اگرچه گنگ و غیرانضمامی به هایدولت، و نهاد

نمایِ با شعارِ نخ «گذار از بحران است»مشخص دارد که بدان خواهم پرداخت. هدف نیز مشخصاً 

 . «توسعه ایران»

تا  گی و اصالحات بسازدبرای سازند آبروییکند تا در این یادداشت ابتدایی اندک رضوی سعی می

ن طیف که ای کید کندتأگذشته بچیند، تا  پوسیدةهای سست و خود تاریخ امروز را بر پایه درخیال

 براندازیِ لیتقابهمیشه  با اصرار بر اصالحات و تغییرِ نرمو  قدم استخود ثابت بودنِپروغربدر همواره 

ا دنبالة رآن اوائتالفی که ة کلیدی اینجاست که اما نکت کرده است. خود را تقویت و تحسین درونِ

د، در خط مقدم خود نیرویی را قرار داده که مهمترین نیروی رسمیِ مقابلِ دانسازندگی و اصالحات می

 «سازیخصوصی»و « تعدیل ساختاری»هایشان یعنی برنامه 87بناییِ سازندگی و اصالحات و دشمنانِ

ن از جمله ند. ایکمعنادار می« نئولیبرالیسم»خود را روبرویِ  ،و همچنان با اندکی تغییر در عنوان بوده

رحال هبه .آوردرا به عقد موقت یکدیگر درمی 81صوری ت ائتالف مقدس است که دشمنانِمعجزا

، بلکه هیچ های قدرت خود را از دست دادهگروهی است که نه تنها عرصه اسم رمزِ «طلباصالح»

گر ها نیز دیحتی خبر مرگ آنو د داشته باشد، توانحرف جدید و حتی یک تیتر جنجالی نیز نمی

خریداری که میوة  ب در چنین وضعیتی است که به هرطلاصالح زیادی پیدا نخواهد کرد. ةخوانند

در از آنجا که بسیج حداکثری را  در هر شکل آن . ائتالف83فروشداش را بخرد خود را میپالسیده

                                                           
 .5/1/8937ق، توانمندسازی جامعه و حاکمیت، ضمیمه روزنامه شر 85  

یابد که دوطرف مجادله بر سر مبانی به اتفاق نظر رسیده و مباحث پسینی بنایی، در مقابل مبنایی، آنجا موضوعیت می 87 
 گیرند. را پی می

 خوانم در ادامه خواهم پرداخت.به اینکه چرا تقابلِ دو جریانِ نهادگرا و لیبرال را صوری می 81 
ید می آیند؟ بع ما پای صندوق کنید در انتخابات آینده مردم به حرففکر می»: آمده است خاتمیمحمد در اظهاراتی از  83

های رقیب اصالحات طلبان به سبد جریانریزش از اصالح...  .دانم، مگر اینکه در یک سال آینده تحولی رخ دهدمی

کار کردند. یعنی خاتمی،  براندازهای خبرگزاریاین خبر را تقریباً تمام « .رود، بلکه به سبد براندازان روانه می شودنمی
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 اقرار بر این شده است تا اصالحات از این پس زیر عَلمِ عدالت برود و آنج ، خریدار است.برنامه دارد

ه روی دورهر اند که هرسال وطلبان این توانایی را یافتهبه همین دلیل است که اصالح آه و ناله کند.

ان نهادگرای امسال بابانک جهانی و سی و بیهر از گاهی با بی، بنفش 32، سبز 11دست یکی بروند؛ 

  .محورعدالت

ص های ائتالف را مشخسرفصل میدری به عنوان اولین سخنگوی ائتالف باید رئوس مطالب واحمد 

  گوید:می« در اهمیت نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه»کند. او در مقالة 

 کیو جامعه از دو منظر مورد عالقه من است؛ نخست به عنوان  تیحاکم یموضوع توانمندساز

 یندسازمتوان هی. از منظر نخست نظریگذار رفاه اجتماعاستیو دوم به عنوان س یپژوهشگر اقتصاد

 تیفی. اقتصاددانان نهادگرا کاقتصاد نهادگراست هینظر یو جامعه بخش کاربرد تیحاکم

کوتاه  تیکننده وضع نییبازار را عامل تع تیفیجامعــه و ک تیفیحکومت، ک تیفیاز جمله ک ادهانه

 22دانند. یم یمدت و بلندمدت اقتصاد

 هایی راتواند زاویهد و میخود را دار که ائتالف روی یک نظریه یا یک گرایش خاص خطرات اگرچه

ت و عدال- یک توافق آسمانی رنجاست که بآرحال بهترین حالت برای ائتالف ه به ، اماندایجاد ک

 چه جایی بهتر از زمانکند. در این آغاز  به عنوان نقشة راه با یک رویکرد اولیه سوار شود و -آزادی

های قبلی بوده و تاکنون در عرصه منتقد تمام دولتبا ادبیات و تاریخی مشخص که « نهادگرایی»

 مالی شدهسیاسی ایران و در میان نیروهایِ مشروعِ و مشغولِ وضعِ موجود، کمتر از سایرین دست

 است. 

بماند.  تواند در شکل ائتالفیش باقیاش تا صبحِ پیروزی یا شکست دوام دارد و نمیائتالف در افقِ آتی

گذاری و نشستن شده و اسم و رسمی جدید برای خود خواهد ساخت. روزِ اسم رو از خود خارجاز این

 بر صفة رهبریِ غیرائتالفی برای ائتالف هنوز نرسیده است.

 

                                                           
بد شدن به س، یعنی در حال روانهشدن درحال اجرا شدنزند که کلمه به کلمه، در همان فرآیند شنیدههمزمان حرفی را می

 است.   براندازان

 همان.22 
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 ؛احمد میدري

یکی از اقتصاددانان خوشفکر است که به رغم داشتن سابقه » د کهاننوشته احمد میدریدر معرفی 
انانی که تمایل به نهادگرایی دارند درمیان عالقمندان به طلبان و اقتصاددفعالیت در جبهه اصالح

 .28«اقتصادسیاسی ایران و حتی در میان هواداران اقتصاد آزاد نیز به اقتصاددان مداراجو اشتهار دارد
ی را میدر را از منظر رویکرد اقتصادی بهترین گزینه برای ائتالف دانست. اوتوان رو میاز این

ها و نیروهای موجود برای ئتالف دانست که سعی دارد از تمام ظرفیتتوان مدیر اجرائی امی
در حضور  ای ودر نشستی شبانه در کافه بردن ائتالف حداکثر استفاده را بکند. برای مثالپیش

 : کند خط مشخصی را برایشان ترسیم کندسعی می ایکافه روشنفکرانِ

 ییرااج امور به و ستنده يریگمیتصم درنظام يساختار راتییآنها دنبال تغ

 هب یاسیس نظام کی ارکان در يساختار راتییتغ. دهندینم تیاهم چندان

 نروشنفكرا اریاخت در که ازداردین اعتنا قابل يروین و یسازمانده ، يبردبار

کنند یرسد و آنها شروع مینم ییجا به عموماً ریمس نیا در یرانی. تالش روشنفکران استین

 .رسندیم یدیناام دیتول به تینها در و شودینم درست یزیچ کشور نیدرا هنکیو ا ییبه بدگو
 یحت یهامقام از یبرخ با یوقت نوجوان عنوان به ما و بود جیرا یقبل میرژ دوره در داستان نیا
 دیفم یکارها یپهلو محمدرضا ةدور یعنی دوره نیدرا گفتندیم که میشدیم مواجه هیپا انیم

 رد شرفتیپ به چون دیگویم ... یرانی. روشنفکر امیکردینم درک را آن است شده انجام هم
باره رد یاسینظام س. شودیم یندارد و اگر فقط ساختارها دگرگون شوند راض باور ییاجرا امور

اره همه درب. به طور مثال میوگو کند تا به تفاهم برسگفت دیبا شهروندان با لیمسا یبرخ

 دینبا. میداشته باش یگفتمان مل دیدرباره فقر با نجام شود.ا یمل يوگوگفت دیامور با

 لیامس یبرخ به نكهیا يجابه و کنند دایپ یطردشدگ احساس روشنفكران

تیعالف یتا برخ بازکرد را راه دیبا. بپردازند ساختارها به همواره کنند ورود ییاجرا

شود. باز یجامعه روشنفکرو  یمدن ینهادها یاز سو یاسیو س یدر امور اقتصاد یکیتکن یها

 ییکشور از هر جا یهمه درآمدها دیشده است با دیتاک رانیا یدر قانون اساس به طور مثال

 شود هختیدولت است ر نهاد اریبه خزانه کل کشور که دراخت ینهاد و توسط هر یتیو از هر فعال
ه ب یکوچک کار ینمد ینهادها یاز سو رکا نی. اما اشود یریگمین تصمآخرج  یبرا آنجا از و

.. .. ستیکار در حوزه اصالح ساختارها ن کی نیاست که ا نیها باورشان او آن دیآیحساب م

                                                           
های . وبسایت دارایان )داشته8937فروردین  21سه شنبه, ؟ چرا روشنفکران ایرانی تولید ناامیدی می کنند .احمد میدری 28

 اقتصاد ایران(. 
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به امور  خواهندینم چون ستندین یلئمسا نیچن طرح دنبال روزگار نیا در زین یرانیا یهارسانه

 کی نیا نظرم به و کارکند مقوالت نیا يرو دیبا یرانیروشنفكر ا... بپردازند.  ییجز

 دیبا یمدن ینهادها و روشنفکران. است یمدن ینهادها به مرتبط یکارها یبرا مناسب راه

ها یردارها در شهمناقصه نکهیدرباره ا دیبا به طور مثالها متمرکز شوند. تیفعال یبرخ درباره

 در رماند توسعه یبرا دیبا که کارکرد موضوع نیا یرو ایشود متمرکز شد و یچگونه برگزار م

 22شود.  یگذارهیدرآمد سرماکم یهاگروه

 های اجراییدر پروژهرا  روشنفکران، از هر جنسیوعدة درگیرکردن زبانی به زبان بیسو از یک
یِ کند و از سودهد و حتی موضوعات و مباحث مورد نیاز ائتالف را دقیقاً برایشان مشخص میمی

ادیکال رف در حال پیگیری است، از گزند نقد دیگر مبانی، روند و رویکردی را که کلیت ائتال
  دارد. این مهمترین آموزة اقتصادسیاسی برای پیشروی است.مصون می

آنجاست ی اهمیت اساسمسأله این نیست که نباید به مسائل مختلف کوچک و بزرگ پرداخت، بلکه 
های ناقصهن متواکه نسبت بین جزء و کل، در هر موضوع مشخصی نباید منفصل شود. یعنی نمی

 رندهبو نیروهای متعدد پیشهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حاکم شهرداری را خارج از مکانیزم
د کنند کلیت رونل میدری از آنجا که فکر میامثافهمید و برای آن راهکار داد. ش و حتی منتقد

های و برنامه هااقتصادیِ رو به سعادتِ بشری را، با خواندن و بلغورکردن کتاب-اجتماعی
ایشان  هایی کهدانند، از بقیه انتظار مشارکت در بخشاقتصاددانانِ بانک جهانی و سازمان ملل می

 یهاجزو گزینهاین موضعِ میدری است که او را در مقام مدیر اجرایی و  اند را دارند.تشخیص داده
سی در کمتر ک"مده است: مدیحة آیرونیک آدر این  سرائتالف پیش انداخته است. تأیید این حرف

تر شناسد و از آن مهمگذاری را میمیان سیاستمداران ایرانی، به اندازة احمد میدری میدان سیاست
وان تگیرد. به همین دلیل نمیکار نمیه اینکه هرگز این شناخت از قواعد بازی را به نفع خود ب

        "29احمد میدری را دوست نداشت و او را ستایش نکرد.

برد ائتالف را که مشخصة اصلی هر ائتالفی است طرح شیوة ممکن برای پیش ،یدری در ادامهم

  کند:می

                                                           
 .27/8/8937. سایت خبری عصرتشکل. کنندیم یدیناام دیتول یرانیچرا روشنفکران اهمان. همچنین در: احمد میدری.  22 
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هبود ب یو جامعه برا تیحاکم یتوانمندساز هینظر یاصل ةیتوص ،یاصالح يهاشبكه جادیا

-از آنها در حكومت و بخش یکه بخش ییهاشبكهاست.  یو اجتماع یاقتصاد تیوضع

ی ابکهشــ یحکمران هیتوص نیا ینظر یمبنا .ابدیكل ش دیبا یمدندر جامعه  گرید يها

Network Governance شکل گرفته که قدرت حکومت هیپا نیبر ا یاشبکه یاست. حکمران-

 یت و برااس افتهیکاهش  اریموجود و اصالح امور بس تیوضع رییتغ یبرا شرفتهیپ یها در کشورها

 24.ندتهس یو بخش خصوص یز جامعه مدنا ییهابخشبا  یمجبور به همکار رییتغ

 اً کاهش یافته تابرای اصالح امور مرتب "هادولت" قدرتِ شود کهآنجا ناشی میاحساس خطر از 

یابد. لذا ب بحران نرخ نزولی سود به اصالح امور بپردازد و بتواند فضای بیشتری برای جبرانِ "بازار"

لت بود، وارد بازار شد تا در معرض انکشاف سرمایه های عمومی که در اختیار دوبخش بزرگی از عرصه

و در رفع و سها از یکدولت توانست بحرانی بزرگتر را پدید نیاورد.عاد قرار گیرد. اما این نمیدر تمام اب

در ایفایِ نقشِ محوری خود، به  رَویِ بازار درماندند و از سوی دیگررجوعِ پیامدهایِ اجتماعیِ پیش

شده رفتهید قدرت گآیا با توانست باشد؟نیز قاصر ماندند. راهکار چه می اسبات سرمایهمن عنوان پاسدارِ

ه تنگ برای سرمایگیریِ قدرت، فضا را توانستند در این بازپسچگونه می؟ شدبه دولت پس داده می

ه ب هده در چند اقتصاددانانِ سیاست جهانیهایی بود که ها و سرفصلها مهمترین پرسشاین د؟ننکن

برداران و نمایندگانِ داخلیِ خود را نیز در اینجا راست و گرته ندو همچنان هست آن مشغول بوده

طبق و منجهانی سیاستِ ها نیز در همان چارچوبِ مجادالت اقتصاددانانِ پاسخ به این پرسش .اندکرده

ای ژهدود و با شرایط ویان به شکل محتومی شود. به این ترتیب کهها در اینجا دنبال میبا همان آموزه

یدن دوباره بخش با هدفِ جانِ "هایِ عمومیِ غیردولتیِ حکومتینهادها و بنگاه" )مشخصاً یعنی کنترلِ

ای هنشینی بازار و همزمان تغییر ماهیت دولت به شبکه( این عقب"واقعی بخش خصوصی" به

ه چآور شود. با این فرمول و تابتا در نهایت مناسبات اجتماعیِ موجود پایدار  حکمرانی را پذیرفت

بخشِ ، "واقعی"خصوصیِ  مختلف کارگری، دانشجویی، پرستاری، بخشِکسی توانایی بسیج نیروهای 

و باقی نیروهای اجتماعی  های مختلفطلبِ نیروهایِ مشغول در مقامناراضیِ دولتی، بخشِ فرصت

شستن بر ن تقای را دارد، لیان معجزهدارد؟ کسی که توانایی چنیرانی برای این عقب/پیشمتشکل را 

میان کار و سرمایه و در پوستة  با ماهیتِ وساطتِشت. نهادگرایی خواهد دا تختِ رهبریِ ائتالف را

 یط فعلی برای خود ترسیم کرده است.فریبندة وساطت میان دولت و جامعه چنین افقی را در شرا

                                                           
 .5/1/8937توانمندسازی جامعه و حاکمیت، ضمیمه روزنامه شرق،  24 
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 اقتصاددانان سیاست جهانی؛

رداز و پکه در مقام نظریهاست  ی، آن دسته از اقتصاددانانسیاستِ جهانی اقتصاددانانِاز  منظورم
 ،امثالهم المللی پول والمللی کار، صندوق بینمدیر و مشاورِ بانک جهانی، سازمان ملل، سازمان بین

هایی در سطح جهانی و بخصوص در و اجرایِ برنامه گذاری، سیاستاندرکارِ طراحیدست
ز آنجاکه ا هستند.و عدالت و آزادی با شعارِ توسعه  "پیشرفتدرحالِ"و  "فتهغیرپیشر"کشورهایِ 

و  ستا کشورها بیش از سایر درحال توسعه این جریانِ اقتصادی در کشورهای منفی تبعات و آثار
ی اقتصادی و سیاسی و سیاست پردازان و طراحان و مجریانِهمینطور به این دلیل که در جدال نظریه

تقریباً ها، و لیبرال بخصوص در دعوایِ میان نهادگراها همان مجادالت و مباحثات،داخلی نیز 
س اوفه کالونمود. هایی از ادبیاتِ ایشان ضروری می، شناخت سرخطیابدبازتاب میوکاست کمبی

رفاه  هایکه دولت گویدمیدهد. اوفه در بررسی دولت رفاه، توصیف دقیقی از این جریان ارائه می
-اندهاند، وامداری ایجاد کردهای که جوامع سرمایهاجتماعی-حل برای مشکالت سیاسیافتن راهاز ی

های دولت رفاه بیش از آنکه اکسیر مداخله و تنظیم دولت خودش متناقض شده است. نظاماند. 
خورده، تعارضات سیاسی و مقاومت اجتماعی های شکسترفتی بیابند، سیاستبتوانند راه برون

ای های شدند برای شکلخودشان مسأله ،های مدیریت بحرانِ دولت رفاهاند؛ استراتژید آوردهبوجو
   گرایش بحران:جدید 

حلی که از حلی سیاسی برای تعارضات اجتماعیِ پس از جنگ بود. راهدولت رفاه در واقع راه
جاد بودند و ای یک سو با ارائه کمک به شهروندان نیازمند که محصول جامعه مبتنی بر بازار

ای هبا ایجاد ادعاهای قانونی برای اتحادیه رای درخواست کمک و از سوی دیگرادعای قانونی ب
نیروهای  ترتیب بینکارگری، باعث شد تا تضاد طبقاتی محدود شده و تسکین یابد، تا بدین

شادولت یکه مشخصة اصلی پ یینامتقارنِ کار و سرمایه تعادل برقرار کند و بر کشاکش نیروها
-و دکترین 72داری بود، فائق آید. جریان جدید بازار آزاد در دهة رفاهی، یعنی لیبرالی و سرمایه

ترین نقدها را به دولت رفاه وارد کردند. این انتقادات از یک سو های اقتصاد پولی بنیادی
گذاری هیانگیزگی در سرمابارکردن مالیات و تنظیمات سیاسی به سرمایه است که منجر به بی

شود و از سوی دیگر افزایش توقعات و کاهش رشد اقتصادی است که منجر به تقاضای می
شود. این دسته ناپذیری( میاقتصادی مازاد )تورم( و همزمان تقاضای سیاسی مازاد )حکومت
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ی نقش کنند، یعنکنند، آن چیزی است که پنهان میچیزی که روشن می منتقدان بیشتر از آن
 26ر چنین وضعیتی.خودشان د

اسبات حفظ و توسعه من ،ة لیبرالی )نئولیبرالی( و نهادگرایی )دولت رفاهی(دو شاخنقطة اشتراک 
از این روست که تعارضات اجتماعیِ حاکم است و تعارض اصلیِ آنها بر سر نحوة انجام آن. 

ویلیام  و جفری ساکس .و نه مبنایی است بناییتحلیلِ مناسبات اجتماعی موجودشان در سطحِ 
مالی  ر سر مسألة کمککه جدال خود را ب ایسترلی دو اقتصاددان متعلق به دو شاخه از این جریانند

ساکس از مشاورین سازمان ملل و پیروان کینز است. او  .اندنیافته گرم کردهبه کشورهایِ توسعه
اتی در اختالف طبق گیرد کهاین اصل را بدیهی می ،پایان فقر، در صفحات آغازینِ مهمترین اثرش

ین ا ملت معنادارند. یعنی ما کشور فقیر و کشورهای ثروتمند داریم و علت آن نیز-واحدهای دولت
راهکارش را نیز به  25اند.که کشورهای مختلف به یک اندازه از رشد اقتصادی بهره نبرده است

از  ادیرشداقتص-از-نبردهبیند که برای اینکه کشورهای مفلوکِ بهرهصورت استعاری در این می
نردبان توسعه باال بروند باید در گام اول بتوانند پایشان را بر پلکان اول توسعه بگذارند و این یعنی 

همین سادگی و به  27اینکه باید به آنها کمک بشود. چه کسی کمک کند؟ کشورهای ثروتمند.
 روشنی:

زاد کرده، ید تجارتش را آالمللی پول بگویند که غنا بااینکه بانک جهانی و صندوق بین
گذاران خارجی را جذب کند ممکن است خوب و بودجه را به تعادل برساند و سرمایه

مناسب باشد ولی در صورتی که با اصالحات در نظام تجاری در کشورهای ثروتمند، 
-گذاری در زیرساختهای مالی خارجی برای سرمایهها، افزایش کمکبخشیدن بدهی

از مناطقی از آفریقای غربی به عنوان یک کل برای حفظ صلح،  های پایه و حمایت
 21ترکیب نشود ناکارآمد خواهد بود.

-رود و اقتصاد بالینی را طرح میهای پزشکی میبعد از استعارة نردبان، ساکس به سراغ استعاره

ا که ردر واقع ایده اصلی این است که اقتصاد بالینی باید جایگزین تعدیل ساختاری شود چ 23کند.
های تعدیل ساختاری اگرچه یکسری مسائل مثل مدیریت نادرست اقتصادی را متوجه در برنامه

                                                           
26 Contradictions of the Welfare State, Claus Offe. Edited by John Keane. Hutchinson & Co. 

(Publishers) Ltd. London 1984. Pp. 147, 149. 
25 THE END of POVERTY: Economic Possibilities for Our Time, JEFFREY D. SACHS. THE PENGUIN 

PRESS, NEW YORK 2005. Pp 28-30. 
27 Ibid, p 73. 
21 Ibid, p 80. 
23 Ibid, p 78. 
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. کردند و از آن صورتی ایدئولوژیک ارائه دادندشده بودند ولی به مسأله بصورت چندالیه نگاه نمی
در  یها ناکافشها مدنظر نبود وجود ماالریا، ایدز، جغرافیای کوهستانی و بارآنچه که در این برنامه

ولوژیک اند که مسائل اقتصادی نباید به دعوای ایدئسترلی بر این عقیدهیبود. ساکس و حتی ا آفریقا
ادن دجلوهکردن و بدیهیها در عینِ پنهانبودنِ آنها پراگماتبرگ برندة آنتبدیل شود چرا که 

و اصول اهداف  ،فتن ابعاد مختلفبا در نظرگرباید  92اکونومیرئالرو شان است. از ایناصول اولیه
کلی خود را دنبال کند. در این شیوة استداللی عالوه بر اینکه خود را از شر نیروهای مقابلشان، 

 تنها منتقد خودشان باشند، آنهم برایکنند که خودشان فضایی را ایجاد میو کنند، خالص می
نکشاف جریانی را برای اکه . به این ترتیب اشانها و اهداف کلیها و سیاستکردن برنامهبهتر پیاده

ی هاهای تاریخی و بحرانآورند که کامالً خودی است با این تفاوت که در بزنگاهخود بوجود می
یق را در جهت انکشاف بیشتر خود به تعو بحرانتواند رخت اپوزیسیون را به تن کند و سیاسی می

اساً در هر بحرانی که شکل سیاسی پیدا کند هر ترتیب هم دوست و هم دشمن و اس. بدینبیاندازد
تعدیل تر یعنی اول به طور مشخص اندازند.دو طرف جدال را در راستای تکامل خود به کار می

ا های شدید اجتماعی و اقتصادی رو بحران کندپیاده می ها(رَوی )نئولیبرالرا گروه پیش ساختاری
را به جهانیان تقدیم  اهداف توسعة هزارهطرح ادگراها( گروه پشتیبانی )نهآورد. بعد بدنبال می

های گیری دولتمنجر به شکل . این نیزهای تعدیل را رفع و رجوع کندکه فقر و بحران کنندمی
 به )آرام و تدریجی( توسعة مویرگی طرحشود و حاال قرار است های پیرو آن میفاسد و بحران

با الهام از چین همة بیچارگان جهان را رهایی  وی،رَتوسط گروه پیش کمک نهادهای مردمی
ای هاجرا شده است. از دیگر مشخصه هاها هر کدام به نوبت از طرف یکی از جبههببخشد. این طرح

یکی تهاجمی و دیگری درمانی است. به این معنا در هر بحران اصلی این دو جریان این است که 
-ها رویکرد پیشروی و دخالت و برنامهنئولیبرالدند که های آغازین اینگونه نشان دادر جدالکه 

 اشان درمان و بهبود و خدمات ترمیمیدر حالی که نهادگراها کار اصلی های تهاجمی دارندریزی
د. سندپعنوان اقتصاد بالینی را برای خود میساکس است. به همین دلیل است که پس از تهاجم 

جریان برای یکدیگر هم حالت تهاجمی و هم حالت درمانی اما در واقع و در دو دهة اخیر هر دو 
خواهند به پیش ببرند، مکمل و پشتیبان یکدیگرند و نه این دو جریان در آنچه می اند.را داشته

ور طو به یک معنا در هر دوره و طرح و بحرانی دائماً در حال انکشاف یکدیگر و به روبروی یکدیگر

                                                           
قابل پردازد و مپلتیک، و منظور رایج از آن در اقتصاد ملی که به کاالها و خدمات میاین عنوان اقتباسی است از رئال 92 

نظر است اقتصادی مد گیرد، مراد نیست. در معنای مورد استفاده در اینجا، پراگماتیسمِ حاکم بر عقلاقتصاد مالی قرار می
که این ظرفیت را در خود ایجاد کرده است که بسته به ضرورت هر شکل نظری و ایدئولوژیکی از اقتصاد و سیاست را 

 فعاالنه در خود حل کند. 
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صفحه اولین برنامة تبدیل  86در و  برای مثال ساکس در چند روز .دانکلی در کارِ انکشاف سرمایه
ها ر این برنامهتاست که بعد را برای لهستان نوشته "اقتصاد بازار"به  "اقتصاد سوسیالیستی"یک 

. تثبیت ارز و تورم. 8: است را برای گورباچف و یلتسین هم تجویز کرد. کلیت برنامه هم این بوده
ا، وضع هکردن فعالیت اقتصاد خصوصی، جلوگیری از کنترل قیمتبا قانونی . آزادسازی بازار2

. تور ایمنی 4یجی یا کلی اموال دولتی رسازی، واگذاری تد. خصوصی9قوانین ضروری تجاری. 
سازی نهادی، پذیرش و سازگاری مرحله به . هماهنگ6اجتماعی، بازنشستگی و سالمت و ... 

دها و نهادهای اروپای غربی تا آنجا که کاندید موفقی برای اتحادیه مرحله قوانین اقتصادی، فراین
آوری در یادساکس . است تالفی داخلی لهستان بودهبا نیروهای ائالبته ها اجرای برنامه 98بشود.

ن گفتم م کند؟برنامه را به میکنیک تحویل دادم. او پرسید آیا این کار می" نویسد:خاطراتش می
سی دانم به لحاظ سیااو خیالش راحت شد و گفت از اینجا به بعدش را من می کند.بله که کار می

-ئتالفاینقدر روشن است که نسبتِ میدری و همبا ساکس هم یکننسبت میک  92 "کار کنم.ه چ

 با بانک جهانی و سازمان ملل.  هایش

یه داریم است. چند نوع سرمدو صفحه و با سه شکل خالصه شده ا ساکس در کلیت برنامة اجرایی
ه هاست. راهکار خروج از تله هم بناشی از داشتن یا نداشتن این سرمایه ،فقر گیرکردن در تلة که

ار، ب و کهاست: سرمایه انسانی، سرمایه کسگذاری بر روی همین سرمایهصورت عمومی سرمایه
ذاری گرمایهریزی و سسرمایه نهادهای عمومی و سرمایه دانشی. برنامه زیرساخت، سرمایه طبیعی،

ردن باالب ،سرانه اصل اول است که رهایی از فقر ه ابعاد و سطوح باشد. یعنی سرمایةباید در هم
در توضیح تله فقر و شرایط آن و  99وردن امکانی برای انباشت است.این سرانه برای بوجودآ

رد. تنها اهایی که نیست یا کم است، هیچ ردی از هیچ مناسبات انسانی و طبیعی وجود ندسرمایه
کاری که در بهترین حالت توانسته انجام بدهد این است که وضع موجود این افراد را با شمردن 

ن نشان دهد تا بعد از این بتواند به ای شانجیب و توان جسمی و توان طبیعی و امکانات در دسترس
خود  "نداریِسرمایه" باید به اینها داده شود تا ازای با چه پولی و چگونه فکر کند که چه برنامه

کند یداند و فکر مشوند. گویی هیچ چیزی از منطق مناسبات سرمایه نمی "دارسرمایه"رها شوند و 
داشته  توزیع یکسان در یک همدلی و مهربانیِ جهانی تواندرشد و توسعه در شکل انباشتی آن می

دان کند که آیا ثروتمنمیاین سؤال را طرح  شدر یک بخش از کتابما اقتصاددان دانشمند  باشد.
 بعنوان مثال یک دلیل این است. ورد که دارندآاستطاعت کمک به فقرا را دارند و چندین دلیل می

                                                           
98 Ibid, pp 114-115.  
92 Ibid, p 117. 
99 Ibid, pp 244-246. 
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 آن بحمداهلل آنقدر خوب است کههای باالی که وضع ثروتمندان بخصوص در آمریکا و در رده
پیش از این هیچ  گویی 94شود.حساب نمیبرایشان تقریباً هیچ چیزی  ی مدنظر ساکسهاکمک

رود اند، که از یکی توقع مینسبتی میان ثروتمندان و فقرا نبوده و تازه امروز این دو بهم برخورده
این دو از  . یعنی رابطةای هم برایش پیش بیایدبدون اینکه مشکل جدی به دیگری خیری برساند

تیجة به این ن. دست آخر هم شود و این تنها تصویر مطلوب از این رابطه استاینجا تازه شروع می
ند و براحتی چنین کمکی را بکنتوانند من معتقدم که پولدارترینِ پولدارها می»رسد: آور میحیرت

آنها این موضوع را خواهند فهمید که این کمک یک نمایشِ معنادار و عمیق از لحظة یگانة نسل 
 ست.این پارودی اقتصاد سیاسی ا 96«.ما برای حفظ رفاه و خیر است

، از شاگردان فریدمن و مویو از مشاوران بانک ویلیام ایسترلیرسد که پارودی آن موقع به اوج می
مراستا هتوسعه اقتدارگرا )مناسب برای دهه پنجاه و . ایسترلی گیرندجهانی روبروی ساکس قرار می

دوگانه  یسنده روبروی. این دوگانه را نوکندتعریف می در مقابل توسعه آزادرا ها( توهم تکنوکراتبا 
 توان سخندهد با این توجیه که از حقوق فردی در دوگانه اخیر نمیاقتصاد بازار/دولت قرار می

آزادی فرد  ،حقوق فردی 95گفت در حالی که اقتدارگرا/آزاد بهترین محمل برای این داستان است.
ار است پولی که قر در انتخاب سرنوشت خودش است. به این معنی که خود فرد تصمیم بگیرد با

کاری در چه سطحی ه کند این است که چبه او داده شود چکار کند. آنچه همچنان پنهان می
 هکتواند بکند و اینکه چرا خود فرد در چنین شرایطی قرار گرفته است و اینکه تبعات آنچه می

یی ساند چه چیزهارفقر کشورش می اش یا رتبةر از نفعی که به خودش یا خانوادهدهد غیانجام می
  تواند باشد.می

ملی را  تواند مرزبندیاین از مهمترین تناقضات در رویکردهای متعدد اقتصادسیاسی است که نمی
سابقه ای پیشروی خود را با شتابی بیمرتفع کند. از یک سو با ایجاد آن به شکل تاریخی برای برهه

ها و محاسبات مرتبط با آن معیارها و شاخص ن و ادبیات وزده است و به نهادهای مرتبط با آ رقم
تن داده است و به آن تا آخر حد امکانش دامن زده است و از سوی دیگر دائماً موانعی که همین 

رویش گذاشته است را به چیزی دیگر غیر از آنچه خودش را بوجود آورده  شکل از مرزبندی پیشِ
ی دستاوردهایی داشته است ولی از گرایچه ملیکند که اگرکند. در اینجا اذعان میاست محول می

های اقتدارگرا بوجود آورده است، مشکالت اخیر را در پی گیری دولتنجا که فضایی برای شکلآ

                                                           
94 Ibid, p 289. 
96 Ibid, p 346. 
95 The Tyranny of Experts Economists, Dictators, and the forgotten rights of the Poor. William 

Easterly. Basic books, New York: 2013. P 8. 
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ی، از همه گرایتواند با ابداع مفهوم وسواس ملیداشته است. برای حل این معضل بنیادین تنها می
کنید و از آن بهره ببرید و نانش را بخورید که مانع  ها اصراربخواهد که تنها تا آنجایی بر ملت

خواهد که واحد تحلیل را از ریزان و اقتصاددانان هم میهای مورد نظر ما نباشد. از برنامهبرنامه
و محل حضور افراد یا همان فقرا  ، نمایندگیملت برداشته و برروی نهادها که از نظر نویسنده

  97هستند، بگذارند.

-ها را دائماً در انتزاعاتِ گمراههای ائتالف است که تضادها و نابرابریرین تاکتیکاین از مهمت

-: مقایسة شاخصهای مختلف را در خود حل و جذب کندتواند گروهکه می کندای پنهان میکننده

ولت ، نسبت دهای مختلفِ کشور عزیز ما با سایر کشورهای عزیزتر از جان، نسبت جامعه با دولت
قابل هایِ دلسوز در میت، حقوق فردی فقرا برای رشد و توسعه یا صدای فقرا در بوقِ رسانهبا حاکم

 دست. ای، و ازاینگر، عدالتِ ملی در مقابل عدالت منطقهاقتدارِ سرکوب

 را نمایندگان و مترجمان این مجادلة اقتصاددانان سیاست جهانینسخة کمیک و همزمان تراژیک 
کنند. فرشاد مؤمنی در یک طرف و مسعود نیلی در طرف دیگر توپ ال میدو جریان در ایران دنب

فضایِ مجادله،  بخوبی انِ برجستهاین دو اقتصاددموجود  هایِنگاریای از نامهمجموعه زنند.می
     دهد.شان را نشان میسطح و عمقِ تحلیل

ته است، فرض گرفی خودش پیشای که از قبل برادر جایگاه ویژهرا ش با پیشینیانتمایز خود  میدری

 :تواند در یک نهاد و سازمان خالصه شودگذارد. جایگاهی که نمیمی

 دیخواه و اصالحگر نباازمان تحولس کیبه عنوان  زین یسازمان حكمران چیبه ه 

 یورتواند موتیازمان برنامه مس جادیا اکرد که بیابتهاج تصور م یمثال زمان یبرات. داش دیام

ان به هم زیازمان برنامه نما به سرعت سا ،کند جادیآن زمان ا رانیاقتصاد ا تیح وضعاصال یبرا

ازمان س کی جادیاند که با اعموم اصالحگران به دنبال آن بودهد. ها مبتال شسازمان ریمشکالت سا

به دنبال  دیتحولگر با يهاسازمان يبه جاتحول قرار دهند.  ریور را در مسنهاد کش ای

 ی. هر سازمان حکومتریبود؟ خ دیناام یحکومت یهاازمانساز  دیبا ای. آدبو یتحول يهاشبكه

. یمترق خواه وتحول یعنصر گرید یامسئله ید و براتواند مانع تحول باشیمسئله م کیحل  یبرا

ت اما اس یتحول خواه و مترق ینهاد یدارهدر امر اصالح خزان یبه طور مثال وزارت امور اقتصاد

 افتیرا  یازمانتوان سیاما متأسفانه نم .دبازدارنده باش ینهاد دیاش یاتیاصالح نظام مال هصدر عر

                                                           
97 Ibid, p 200. 
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 طیارها متأسفانه نهادها در شحوزه نیپردازان اهینظر ریبه تعب .باشد رهبر همه اصالحاتکه 

 91اند.شده (Embeded Institutions) حک

تبیین و  وضعیت سعی درسازی ا که با سادهگرلهای تقلیتزِ ایجاد یک شبکة تحولی در برابرِ رویکرد

دارند، پیشروتر  هاها و دولتها، دورههای جذابی از نهادها، شخصیتبر اساسِ روایت چیزهمهتحلیلِ 

ده از شزیگرانی مشخص که انتزاعاتی اغراقبا ،گراهاکه برای تقلیلچرا. آیدنظر میتر بهو دلچسب

الب سپاه، انقسازندگی،  احمدی نژاد، دولتِ برند.به پیش میرا  چیزمهه، اندو ثروت و توانایی قدرت

د که انهای اصلیِ تاریخند و .... نقشآخوحتی بورژوازی، طاغوت،  آمریکا و زمین، عربستان،، ایران67

توان با محور قراردادن یک یا چند بازیگر همة آنچه رخ داده است را تفسیر و تعبیر کرد. این نوعی می

ه تفسیر کرده را به جهانی کاش از جهانی که یافتهبازیِ نظری است که فهمِ انتزاعی و تقلیلانهخ

توان پروندة این رویکردها را با حماقت و صرفاً نمی رواز ایندهد. ، تسری میمخاطبش قرار گرفته

این هم  حتی میدری 93.دهند، نظر داشتبالهتِ وجودیشان بست. بلکه باید به آنچه که شکل می

جدال و مواجهة این رویکردها و نهادهایِ  فهمیده است کهاش، موضوع را، البته تنها در شکل نهادی

واند تی نسبت به آنچه هست نخواهد داشت و تنها میبهتر یا بیشتر گرا در عمل هیچ ایدةبسته و تقلیل

ایِ ههمین سازمانعمدة  یک شخص، یک اسم یا نهاد دیگری را جایگزین همینی که هست بکنند.

به تناسب شرایط زمانی  و گرددبرمی 67که به پیش از انقالب  اند/بدنامِ فعلی دارای تاریخیخوش

و از آنجا که هایِ جدید و با همان منطق سابقش به پیش برده است. سیر تحولیِ خود را با چهره

 اند که برای حفظِها پاگرفتهنهایی ذیلِ همین نهادها و سازماتحولی بنیادین رخ نداده است، گروه

ه به اسی بستهای سیکنند، در همة بازیاند و از آن ارتزاق میکرده خود و سازمانی که در آن معنا پیدا

شدن حمایت و یا در برابر آن مقاومت از مصادره آورند،منافعی مشخصی که بر سر سفرة خود می

دری ای است که میشوند. این نکتهود تبدیل میکنند و در این بازی یا پیروز شده یا به ضد خمی

داکثر کردنِ حای برای همراهکند. تزِ شبکهرو تز شبکة تحولی را طرح میمتوجه آن شده است و از این

ها تغییر و تحولی نخواهد داد و این نیروها با این وعده است که در ساختارهای کالن و زیربناییِ آن

 ند که سیستم بتواند کارآمدتر و با فساد کمتر پیش برود. با این وعده تقریباًکای را ایجاد میتنها شبکه

 وکتابابحسرا در یک مشروعیتِ اتخاذشده از مبارزه با فسادِ بی شبکه همة نیروهای میانی و پایینیِ

                                                           
 .5/1/8937توانمندسازی جامعه و حاکمیت، ضمیمه روزنامه شرق،  91 

ده ر و سیدجواد طباطبایی، در اینجا پرداخته شگرایی، در نقد محمدرضا سوداگبه دو رویکرد غالب از این شکل از تقلیل 93 
 . بی جا.8937، حمیدرضا شکیبا. شهریور تردستی و تاریخاست: 
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ای جز پذیرش این وضعیت در شرایط بحرانی ها چارهکند. چراکه برای آندر برابر خود خلع سالح می

فظ ح توانند برایگذارد. بخشی از نیروهایِ ارشدِ سازمانی و غیرسازمانی نیز در این شبکه مینمی

، خارج شوند و به 42لنباندندکه تاکنون در رکابشان می "مفسدیِ"جایگاه خود، از البی با رؤسایِ 

 :ائتالف بپیوندند

 یهاشبکه جادیو با ا ابندیخود را ب یئله شرکاهر مس یبرا دیدغدغه تحول دارند، با که یکسان

از  دیهم با یعنیجانبه باشد؛  کیتواند یشبکه نم نیروند. ا شیها پحل مسئله یبه سو یائتالف

 ها،نهسار ،یصنف یهااز جامعه مانند تشکل ییهاکند. حضور بخش یریارگیحکومت و هم از جامعه 

 یانجام هر اصالح ت.سا یرورتن دانش و هم قدرت ضهم از نظر داش انیها و دانشگاهیتیسلبر

 نفعیذ یهازدن مقاومت گروهپس یاز حکومت برا رونیب یروهایدانش و قدرت است و ن ازمندین

 48.هستند یضرور یدر هر امر اصالح

اپذیر نبورژوازی دارد و ولع سیری های مختلفِاینجاست که میدری سعی در نیروگیری از درون بخش

در  .تشده اس« جامعه»تر تبدیل به صصیدر شکلی تخ« مردم»اینبار  دهد.میائتالف خود را نشان 

، ناسندشتیک و زبان معامله را میپلرئال کهتری تر و برجستهنیروهای تشکل یافتهاین تبدیل، 

های صنفیِ معلمان، دانشجویان، . تشکلشوندهای اصلی برای عقد یا مصادره در ائتالف میگزینه

 ها، از سینما )مثل فیلم بمب ساعتی(، تلویزیون و رادیو تا فصلنامه.. در کنارِ رسانه. ، پرستاران وکارگران

ها، نامههای دفاع پایانجلسه گذاری رفاه وسیاست هایروزنامه شرق و انواع کانال و 42قلمرو رفاه

یاسی، ای سهنری، ادبی و سیاسی و حتی سلبریتیهای مختلف هها، با نمکِ سلبریتیسمینارها، نشست

بیرون از "قدرتِ توانند همان شبکة دانش، می49ته دانشگاهیانی مثل اباذریکارگری، دانشجویی، و الب

                                                           
 بلعیدن لقمة نرم و بزرگ. لغتنامة دهخدا. 42 

 .5/1/8937توانمندسازی جامعه و حاکمیت، ضمیمه روزنامه شرق،   48 

حساب های ائتالف بهگردد. قلمرو رفاه که از مهمترین پایگاهبازمی 8939ماه گیری فصلنامه قلمرو رفاه به بهمنشکل 42 
ها البنای آن را سکه سنگ« نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی»گیری آید، بوجود آمده بود تا ادبیات الزم برای شکلمی

ورد. است را بوجود آ ساز سازمان تامین اجتماعیزده/بحرانفر زده بود و تنها پاسخ نهادی به وضعیت بحرانقبل، ستاری
 دهد. های ائتالف را نشان میرانانش، سرخطنگاهی به قلملحاظ محتوایی و هم در نیموضعیت فعلی آن، هم به

وان نمایندة تتر از یک سلبریتی آکادمیک است. در واقع اباذری را میای بزرگیوسفعلی اباذری البته در این بین پدیده 43 
منافع نیروهایِ مسلط دانست. چنانچه خود او در  "انتقادیِ"برندة های بالگردان و پیشای از جریانشکل پیچیده

ش هایِ تعدیل ساختاری )یا به تعبیری فاز اجرایی نئولیبرالیسم( حواسسازیِ سیاستاعترافاتش آورده است، در بحبوحة پیاده
 روشنفکریِ"پرتیِ استاد، در گذارِ از حواس جای دیگری بوده است. بازار مباحث عمده فکری و روشنفکری این دورانِ
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 اییگرنااستواری عقل غربی، بحران آگاهی و عقل، حول موضوعاتی همچون "مدرنیسمپست"و  "مدرنیته"به  "دینی

زبان، دال، اسطوره، نماد و معنا، (، 82-88، صص 9شماره  8979هایی دربارة پل ریکور، یوسف اباذری، ارغنون. )یادداشت
به تنهایی یا به  12در دهة  اباذریای که و ... )ن.ک. به سایر مقاالت پراکنده روزمره و سیاستِ فرهنگ و مصرفزندگی 

و همراهانش بیش از یک  حضرت واالهمراه شاگردانش چاپ کرده است(، گرم شده است. همة این موضوعات به مدد 
لقه و دغدغة فضاهای مختلف روشنفکری شده و آزاد، لقه های بازاردهه، یعنی دقیقاً در اوج دوران تاخت و تاز سیاست

ها در هر انتهایی توریستی برای نظر دادن و مجادالت بیای و جاذبههایِ قابلِ کاربست در هر حوزهتبدیل به متافیزیک
تی است که وضعیدهندة ریزی شده بوده است، بلکه نشانفضایی شدند. این همزمانی نه تصادفی و نه لزوماً از قبل برنامه

 کند؛می اش را نیز منکشفاش، بهترین شکل انتقادِ روشنفکریِ زمانهسازیروی و پیادهدر آن کلیتِ یک جریان، در پیش
و مشخصش  ش و نه گرایشِ انضمامیهایش بلکه ظواهرش و نه کلیتش بلکه اجزاءیعنی بهترین نوع انتقاداتی که نه بنیان

برد. این شکل از نقد در واقع بالگردانِ جریان حاکم است، ها و مسائلش را زیر سؤال میانبلکه تصویر انتزاعیش از بحر
تقدِ دهد که هم از خود تصویر یک منای نشان میگونهبار آن را برای تعدیل و تثبیتش بهچرا که از یک سو تبعات فاجعه

یزناپذیرِ جریان حاکم در برخی از موارد را همچون آمدنِ گرسازد و هم کوتاهبخش و نخبة مردمی را میقهرمان و آگاهی
د خاطر برخی تواننمایاند. اینکه بالگردانیِ این جریان آگاهانه بوده است یا خیر، تنها مییک پیروزیِ بزرگ و انقالبی می

 ت. ری نخواهد داشاند، آسوده و یا آشفته کند، و در فهم کلی آن تأثیرا از این حیث که خود در این جریان بوده یا نبوده
انِ اهداف و بردِ پنهبه بالگردانی و پیشدر نقش منتقد هایی که آگاهانه ها و جریاندر ادبیات سیاسی عموماً به تاکتیک

 ,Astroturfingپرداخته شده است )برای نمونه ن.ک. به مفاهیمی همچون  کنند،کمک می منافع نیروهایِ مسلط

Shill, Front Organizations, …)است. این جریانِ بالگردان، حسبِ  را در یک کلیت مغفول گذاشتهفهم آن ، اما
ی اماهیتش موضوعات مورد نقدش را به فراخورِ نیاز دورانش، یعنی نیاز جریان مسلط و نیروهایِ حاکم دورانش به گونه

رو نمایندة کند. اباذری از اینها را پرت دهد که همچنان غیرآگاهانه حواسش پرت بماند و یا آگاهانه حواستغییر می
 اش بوده است نوشته و پسشاخص این جریان است که خودش نامة اعترافش را در مذمتِ نقشی که پیش از این برعهده

اینبار نیز  "سوژه نولیبرال"و  "نابرابری"، "بازار آزاد"از آن نیز موضوعاتش را باب طبع روزگار کنونی تنظیم کرده است. 
سوژه "و  "اسطوره"و  "فرهنگ مصرف"کن و بالگردان است که گرمر جذاب، ملعبه، انتزاعی، مجلسبرایش همانقد

گرایی نیادب)ن. ک. به  گیری را قبل و بعد از یک اعترافِ نوشتهتواند این دو نتیجه. تنها چنین جریانی است که می"مدرن
یا نانوشته،  (852. ص 8932، مهر 98سال چهارم، شماره  .. یوسف اباذریمبانی فلسفی مکاتب بازار آزاد ملی درأبازار ؛ ت

 کشِ مشتاقان کند:و پیرو یک صلة گرفته یا نگرفته، پیش
خلق   واسطةای که بهدهند، شبکهها میایای از حاشیهدر یک کالم، مردم در مکانهایی چون مراکز خرید تشکیل شبکه و جبهه -

زنی و حضور غیرمتعارف معناسازی برد، و از طریق کردار پرسهد را زیر سؤال میشمار ناهمگن، همگنی مراکز خریفضاهای بی

مقاومت، معنا و لذت سه کند و واسطة مصرف فرهنگی خاص و دستکاری موقعیت مکان، تولید لذت میکند و بهمی

 یوسف )عباس کاظمی و شوند.واسطة همین نیروهاي به ظاهر غیرمولد، تولید میاند که بهمحصول مهمی

 (886. ص 5. شماره 3131شناسی. اباذری. زندگی روزمره و مراکز خرید در شهر تهران. نامه انسان

اند. مردم اند و برای آنها الگو تراشیدههای صاحب منزلت مدام برای مردم ایران سخنرانی کردهدر طول این چهل سال گروه -
ر نبرد این الگوها با یکدیگر است. دموکراسی یگانه راهی است که اند که خود سخن بگویند. وضعیت حاضایران فرصت نیافته
بایست به مردم اعم از معلمان، زنان، کارگران، دهد خود سخن بگویند و معضالت خویش را بیان کنند. میبه مردم فرصت می

د های خود را ایجازادانه تشکلنگاران و دانشجویان فرصت داد که خود آهای قومی و مذهبی، پرستاران، روزنامهکودکان، اقلیت
لهایی را حهایشان را مطرح کنند تا بتوانند به کمک خرد راهکنند و در محیطی آزاد دربارة مشکالت خود سخن بگویند و خواسته
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هادهای ن"، "مفسدان"مبارزانِ با باشند که قرار است در مصادرة شورایِ ائتالفیِ گذار نقش  "حکومت

ده بگیرند و اصالح امور را را به عه "گسیختهداریِ لجامسرمایه"، و "حکومتیِ خارج از کنترلِ دولت

     این فراخوان روشنی از ائتالف است.برسانند.  مبه انجا

 بیگارورزي؛

ود. سازی به شیوة یادشده بهایِ فراخوان برایِ ائتالف و شبکهاز مهمترین محمل بیگارورزیقضیة 
تمی و ، یعنی در دوره ریاست جمهوری خا8919طرح کارورزی و اشتغال بیکاران کشور در سال 

در بهمن ماه همان سال هم، ریاست ستاری فر در سازمان برنامه و بودجه به مجلس فرستاده شد. 
توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی « التحصیالن دانشگاهیکارورزی فارغ»طرح تفصیلی 

کارورزی طرح  8915فروردین  27در ادامه، در . برنامه و بودجه دفتر امور شورای اقتصاد نیز ارائه شد
آن،  ا ابالغرسید و ب 44با عنوان دستورالعمل طرح کارورزی به تصویب شورای عالی اشتغال

)با نام طرح فاجد/ طرح کارورزی فارغ  های کار و امور اجتماعی، صنایع و معادنوزارتخانه
 توزار نفت، وزارت ترابری، و راه وزارت نیرو، وزارتالن جوان دانشگاهی(، وزارت تعاون یالتحص

 همکاری به موظف شهرسازی و مسکن وزارت و بازرگانی وزارت اطالعات، فناوری و ارتباطات
دستگاهی منعقد و دستورالعمل اجرای طرح کارورزی های بیننامهه در این راستا، تفاهمک شدند
ساعته( تدوین گردید و در نهایت، با همکاری  822) آموختگان دانشگاهی و آمادگی شغلیدانش

پس از دو سال اجرا، به دالیل  .های مختلف، طرح عملیاتی شدهای مجری استانخانهوزارت
مشکالت متعددی طرح متوقف شد تا پس از آسیب شناسی و برطرف کردن مشکالت، طرح 

ین شد. در این تدو 8932بازنگری و اجرا شود. بر همین اساس یک طرح آسیب شناسی در سال 
ه نیاز بازار کار جذب، عدم ایجاد سامانه بانک اطالعاتی کارورزان، عدم توجه ب نمطالعه، عواملی چو

نگاه یکسان به تمام رشته های تحصیلی، فراهم نکردن بسترهای حضور کارورزان در بازارهای 
 کار خارج از کشور، عدم توجه به حضور موثر بخش خصوصی در سیاستگذاری و برنامه ریزی،

دم ع ع و بنگاههای اقتصادی و دانش آموختگان دانشگاهی،فقدان بانک اطالعاتی جامع از صنای

                                                           
 پیدا کنند که وضعیت فعلی ایران را بهبود بخشند. فقط در این صورت است که همگان خواهند آموخت که به ایماژها و الگوهایی

که برایشان ساخته شده دل نبندند و همچون افرادی بالغ به سرنوشتشان و هموطنانشان و وطنشان بنگرند و در فضایی بری از 

دموکراسی و آزادي ابراز عقیده رفت از این وضعیت دشوار را بیاموزند. به این سبب است که های برونتوزی راهکین

)یوسف اباذری، آرمان ذاکری. سه دهه همنشینی دین تر است. اجببدون ترس و واهمه براي همگان از نان شب و

 (62. ص. 3195و نولیبرالیسم در ایران. نقد اقتصاد سیاسی. 

 .87/88/16 مورخ 891755 شماره اشتغال شورایعالی نامه تصویب 1 بند پیرو44 
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ها جهت مشارکت موثر، فقدان ابزارهای نظارتی و پایشی کارآمد بر اجرای طرح، عدم الزام دستگاه
ان شفافیت ای، فقدهای ملی و منطقهعدم توجه به پتانسیل و قابلیتکشورها،  توجه به تجارب سایر

به عنوان مهمترین موانع  ،م وجود یک طرح مطالعاتی جامعو عد در منابع تخصیص داده شده

  .اجرای موفق شناسایی شدند

های متعدد مقرر شد با توجه به تجارب پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و برگزاری نشست
برداری از تجارب ملی )طرحهای کاد، استاد ارآموزی و کارورزی و همچنین بهرهحاصل از اجرای ک

که سازوکارهای آن در مواد  8918کاج، سرباز صنعت، طرح ضربتی اشتغال سال  شاگردی نوین،
)نظام  للیالمجاد سازمان همیاری اشتغال( و بینقانون برنامه سوم پیش بینی شده بود، ای 65و  43

له استخراج ظرفیت سایر دستگاهها از جم و آموزشی دوآل آلمان، پلیس منت استیودنت انگلستان(،
معدن و تجارت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری، وزارت صنعت 

مللی، الجمله عضویت ایران در نهادهای بینالمللی از های بینهها و پژوهشگاهها، ظرفیتدانشگا
ای هن و بازرگانی، اصناف، انجمندمعا شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، اتاق تعاون، صنایع و

طرحی جامع برای اشتغال دانش آموختگان طراحی و به شورای عالی اشتغال ارائه علمی و ... 

 ای اجرایی شدهاندازی سامانهون، کار و رفاه اجتماعی و با راهاین طرح با تولیت وزارت تعا 46.دوش
 ر کهفدهد. ستاریالف در اینجا نیز خود را نشان میوضعیت متناقض ائتآیرونی تاریخ و است. 
-در همان دوران از طرح خصوصیدوره اوج حضور نهادگراهایی در قدرت است، همزمان  نمایندة

ا هائتالفو همسازی مدارس و طرح کارورزی، حمایت و پشتیبانی کرده است. امروز نیز میدری 
ر که د ،کندسازی حول آن اقدام میدر حالی به نقد کلیت آن طرح و وضعیت آموزشی و شبکه

نمایندة و  تولی طرحمخانة رفاه وزارت رفتن طرح خودش معاونپیش شدن واجرایی زمانِ
 جا است.نهادگرایان در آن

، جریانی از 8935طرح در ابتدای سال  ،شدنو اقدام برای اجراییدر مجلس  پس از تصویب
اعتراضات با حضور نیروهای مختلف به راه افتاد. از دل نیروهای منتقد این طرح، در امضای بیانیه 

علوم  ةدانشگاه حوز دیو اسات پژوهشگرانیی، فعاالن دانشجو، نام برخی 45یه کارورزیعل
دانان وقحق، (یراناتوبوس یکای)سند یکارگر فعاالن، انممترج ،اقتصاد( ،ی)جامعه شناسیانسان

 نیفعال، گاراننروزنامه، برخی معلمانی صنف نیفعالی، مذهب-یمل نیفعال(، فعال حقوق بشر یوکال)
ی ستیزطیمح نیفعالو  هنرمندان، برخی بازنشستگان، برخی فعالین حقوق کودک کار نیفعال ،زنان

                                                           
 25/2/8935، خبرگزاری مهر، ندهیگذشته، حال و آ ران؛یدر ا یطرح کارورز خیتار46 

 های گوگل.نسخه اینترنتی در فرم«. یطرح کارورز»های مختلف اجتماعی علیه بیانیة کنشگران حوزه 45
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ذاران گه عنوان حامی کارفرمایان، سرمایهدولت ب معطوف به شود. آماج انتقادات این نیروهادیده می
-واژهیدکلهای نئولیبرالی بود. در این جریان تر دولت به عنوان مجری سیاستمه مهخارجی و از هم

 موانع، هادانشگاه یسازیتجار، هاشدن دانشگاهیپولهای مشخصی از جمله گیریها و موضع
از  یادکردن موو بلوکه یگاریکردن بیقانون، نیکار با اهداف مع یروین ییجا جابه، کسب و کار

هت رف جطیمرجع ب نبودی، به حقوق خصوص یحقوق عموم ةلأقانون کار از مس لیتبد، قانون کار 
 فیتضع ،طرح بیدر تصو یرسم یهاگرفتن نظر تشکلدهیناد، کارگر و کارفرما نیحل اختالف ب

 یسازیقتموی، سازآزادی، سرکوب اعتراضات صنف ،مستقل یکایسند نبود، شدنیرانت، هاتشکل
 یرویاز زنان به عنوان ن استفادهءسو، شدنییکاال ،کار رویین یسازارزانیی، زدامقررات، کار یروین

ی، نظام آموزش یناکارآمد، از دانشگاه ییزدااستیس، هامهیب ، تضعیفنبودن یتیحما، کار ارزان
های ، از دهانطرح نیا ینظارت شفاف بر رو نبودو  کی/ نئوکالسیبرالی/لیستیبرالینول یهااستیس

 کانالهایِ وها ها، یادداشتسخنرانی ،هاها با سلسله نشستگیریاین موضعشد. مختلف شنیده می
اباذری، کاظم فرج الهی، مراد فرهاد پور، پرویز صداقت، فرشاد اسماعیلی،  علیمحمد مالجو، یوسف

های .. افق. زاده وخواه، لیال حسینرضا امیدی، وطن راغفر،حسین س دانا، ییاشار دارالشفا، فریبرز رئ
ر نیز ی ائتالفات دیگهاهبررسی این ترکیب جهت بررسی زمین بازتری برای ائتالف فراهم کرد.

-هتکه ج بودند هااین اصناف و اتحادیه« کارزار علیه بیگارورزی» اهمیت دارد. عالوه بر اینکه در

لزوم  وررا بدست گرفتند. از این برای اتحاد طبقاتِ فرودستِ درگیرموجود  فرصتِ کنترلِ دهی و
. ی استضرور صنفی هایکانون و کاهاسندی و هااتحادیه رفتار و نقش انتقادی به یرویکرداتخاذ 

 های خاص خود، بیشترین فضا را برای بازیِبا ویژگیرسد دانشگاه به نظر میاز سوی دیگر 
نشان  11، 17، 15 هایسالنگاهی به دانشگاه در برای نمونه نیمطلبان فراهم کرده است. فرصت

ها سانهروانسته است ظرفیتی را برای ت در این سه سال های متعددرنگ دهد که دانشگاه با تغییرِمی
ست ست. بی دلیل نیبازیگران سیاسی بوده ا همواره مدنظر همة مختلف فراهم کند که و نیروهای

سوی  ازحفظ پایگاهی در دانشگاه دارند. ها و رویکردهای مختلف سیاسی سعی در که همواره گروه
عنی بعد سائل اجتماعی به تنها یک بعد آن یدیگر اینکه چرا دانشگاه قابلیت بسیاری برای تقلیل م

همیت ام پرداخت. است که در فرصتی دیگر به آن خواهسیاسی دارد نیز از اهمیت باالیی برخوردار 
ای بود که به شکل گسترده و پویایی مورد دهی به الگووارههمینطور در شکلکارزار بیگارورزی 

بدیل حل فعالیت سیاسی غالب تبه راه الفیِ گذارائتهای بال قرار گرفته و توسط تمام گروهاستق
  .شده است

ست در مناصب متعدد نهادهایِ رفاهی مشغول بوده، چگونه حوزة نظری ا هاکه سال میدری اما ببینیم

 :چیندو البته ائتالف می مواضعشرا نیز به نفع 
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 ةفیت. وظاس تیز اهمحائ یازتوانمندس ةینظر زین یبخش رفاه اجتماع گذارِتاسیاما از منظر س

 یاجماع بای. تقرتاز فقراس تیاز و حمافقرس یترهامقابله با بس یگذار بخش رفاه اجتماعتاسیس

-انسازم ژهینهادها به و. تهاسنهاد تیفین شكل گرفته که فقر محصول کروش

که  یاهیرهر نظ نیبنابرا .دتنکننده فقر و رفاه هسنییعامل تع نیترمهم یحكومت يها

است.  یگذار بخش رفاه اجتماعاستیت سدس ینهادها را اصالح کند، عصا تیفیک بتواند

 ییفقرزدا دیکلآن را شاه از ابتدا یپردازان رفاه اجتماعهیاست که نظر یجامعه امر یازتوانمندس

 ژهیه ومردم ب یازتوانمندس مابوده است ا هینظر نیا یمبدع اصل اسنیآمارتاند و کرده یمعرف

فقرا بتوانند بر  میخواهیخود را انجام دهد. اگر م فیت که حکومت وظااس ریپذامکان یفقرا زمان

ه حکومت ب دیآنها را نابود کند، ابتدا با رامونیپ طیوند و اجازه ندهند محسرنوشت خود حاکم ش

-تیوفقم یزانیمردم به م یتوانمندساز گریعبارت د هفقرا باشد. ب اوری یمنهاد رس نیترعنوان مهم

 .اصالح شوند یحکومت یهاخواهد بود که سازمان زیآم

علمی و بزرگ،  به اندازة کافیکوچک اما ظاهر به های در پرش گیرد؛اینجا صورت می عبدهش

 ؟و منظورش چه کسانی هستند چیست دقیقاً گویدنظور از اجماع روشنی که میدری میتخصصی. م

نهادگرایی بکوبد، همه چیز باید به اصالح نهادها  بلخواهد در این لحظه بر طکه می مسلماً برای او

 "فقرا"همه روشن است، این است که  منجر شود. برای نهادگراها و دیگر اعضای ائتالف آنچه بیش از

توانند قرا میدانند که ف. آنها میباید از تهدید به فرصت تبدیل شوند. کنترل فقرا یعنی کنترل قدرت

های توسعه ها پایهرا ندیده گرفت یا دست کم دید. آن آنهاهیچ وجه نباید  ثروت زیادی تولید کنند و به

اشتنی دکرد. این فهم از مسأله است که تزهایِ سرائتالفِ دوستاند و باید آنها را حفظ و انباشت ثروت

شوند و فقرا برای کنندة فقر میهای حکومتی عامل تعیینسازد و همینجاست که سازمانرا می

ترین یاورشان است، فتنِ سرنوشتِ خودشان نخست باید به اصالح حکومت، که مهمگردردست

 بپردازند.   

 سن؛ آمارتیا

تبیین روشن و برخورد عالمانه و نقادانه »دریغش برای ، بدلیل تالش بی8331در سال  سن آمارتیا
برنده جایزه نوبل  ارائه کرده بود[، 8373، 8375، 8378]که در سالهای « به فقر، نابرابری و قحطی

یعنی –اقتصاد شد. این جایزه برای کسی است که توانست قشر بزرگی از نیروهای بیرون بازار 
انباشت  به بازار تولید -یعنی هند– ترین محیط آنرا آن هم در غنی -نشینان و گرسنگانفقرا، زاغه
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انست های پولی و مالی، توهای نوسازی و سیاستبرگرداند. این ظرفیت آنهم بعد از تکاپوی جریان

 بود، دوباره به حرکت وادارد.  هها کُند شد"هند"های سرمایه را که در چرخ

ای ناچیز ههاست؛ فقر و ظلم، فرصتذف منابع اصلی موارد فقدان آزادیتوسعه مستلزم ح»
-عمومی و عدم مدارا و افراط حکومتمند اجتماعی، غفلت از تسهیالت اقتصادی و محرومیت نظام

های توسعة بانک جهانی، به هایی است که باید در برنامهموارد شاخص این 47«های سرکوبگر.
اقتصاددانانی که های سازمان ملل در برنامهشد و ها و تسهیالت اضافه میهای وامشرطپیش

دارنده و سوپاپ اطمینانی در نقشِ نگه طرفو فقرای جامعه خود بودند، را از یکصدای محرومان 
 رفتارهایکنندة و تعدیل چیو از طرف دیگر در نقشِ راپورت هایِ کارگران و فقراایِ شورشبر

توان ردِ خاورمیانة بزرگ و هاست که میها و بیانیهبگمارد. در این برنامهها غیرعقالنی دولت
  را در سطوح مختلف زد: هایِ گذارها و ائتالفها و رنججنگ

 اسنیاز آمارت رتریو بص ترشیرساتر، دوراند یاقتصاددانان، زبان نایو محروم در م ریفق یایدن
رفا بر اساس ص دیما نبا یزندگ تیفیمساله که ک نیاو، با نشان دادن ا یانقالب یهاندارد. نوشته

 یقالبشود، ان یریگاندازه یما از آزاد یبرخوردار زانیبر اساس م دیدرآمد و ثروت، بلکه با
به مقوله توسعه به وجود آورده است. سازمان ملل متحد در  یگاه عمومدر ن یعمل زیو ن ینظر

ه سن به طور گسترد ایپروفسور آمارت دیو نظرات مف شهیخود، از خرد، اند یاتوسعه یهابرنامه
  41.بهره برده است

ر آمارتیاسن با تاکید باین اظهارنظری از کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد است. 
ه بکردن نیروی کار، توانست ورترهای مغفول انسان برای بهرهای دیده نشده یا ظرفیتهجنبه

، «سنت»، «اخالق»، «آزادی»، «عدالت»کند. از این جهت است که  ککم« وریافزایش بهره»
 دهد. ئه مییه اراورتر را برای انباشت سرما، ترکیبی بهره«اقتصاد»ه در کنار و البته توسع« دین»

و  8332ویژه در دهه به های جدید در حوزه عقاید اقتصادی و سیر تحوالت آنپدیدهیکی از 
، «اخالق و اقتصاد»های هایی آکادمیک مانند گرایش، ظهور حوزه28اول قرن  ةاوایل ده

سن عمیقاً معتقد است که فاصله ایجاد  آمارتیاراستا در همینو مانند آن است. « دین و اقتصاد»
د سنتی و اخالق، باعث نارسایی در اقتصاد سنتی شده است. به عقیده او شده میان اقتصا

 بنابراین، اقتصاد و .ها تحت تأثیر مالحظات اخالقی استرفتارهای واقعی بسیاری از انسان
تواند از پیوند با اخالق سود ببرد. او یکی از موانع بر سر راه پیوند های اقتصادی میسازیمدل
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ها داند که براساس آن، رفتار انسانمی« عقالنیت ابزاری»فرض قبول پیشاقتصاد و اخالق را 
، اقتصاد، دارای دو منشأ است که اواعتقاد است. به « نفع شخصی»وی وجصرفاً ناشی از جست

خالق اند. یکی از دو منشأ، به اهر دو نیز با سیاست هر چند به طرق نسبتاً متفاوت ارتباط داشته

 43.اقتصاد مهندسی نامید توانی را میاشته و دیگرنظر د

اینکه هند امروز با توسعه بسیار باالی اقتصادی و نرخ رشد توسعه قابل قبول یکی از کشورهای 
 نهای پر رنگ آف طبقاتی یکی از شاخصهپیشرو توسعه در جهان است، اما همچنان فقر و اختال

یتی است که وضع منطقی بلکه نتیجة ها نیست.ری آمارتیا سنگذاخواهی و سیاستبد جةاست، نتی
کردن فقر، یعنی به بازار آوردن بخش مطرود، آنچه پیش از خود منجر به این ورترقرار است با بهره

وانست تآمارتیا سن بهترین کسی است که می. کند همزمان شده بود را تشدید انباشت ثروت و فقرِ
ا کند. تا بجای مرگ از گرسنگی، کار کنند یکش ، محرومین و گرسنگان آنها را پیشبا زبان فقرا

بیشتر از پیش کار کنند و بیشتر از پیش فقر و ثروت تولید کنند. این معنی واقعی توسعه، اخالق، 
 ةتوسعه به مثابآمارتیا سن در مثالی در مهمترین کتابش است. در اینجآزادی، دموکراسی و ... 

عیف در هند شاهد این بوده که فردی مسلمان بنا ای ضاش در محلهدر کودکی آورد کهمی آزادی
ها برود که منجر به درگیری و اش مجبور شده برای کار به محلة غیرمسلمانبه ضرورت زندگی

یرد گاش در هاروارد، از این تجربه اینچنین نتیجه میمرگش شده است. او در دوران بلوغ فکری
به محلی امن برای کارکردن برود، به این عاقبت را داشت که این که آن فرد اگر آزادی و امکان 

داری توسعة سرمایه. اینگونه است که آزادی و امنیت، چراغ راه هند و 62شدتراژیک دچار نمی
 شود. می

 :کندمی و ردیف بندیش را برای گذار از بحران جمعهایمیدری اینگونه راهکار 

کنند. یرا توانمند م یمردم یروهایاره شد نشکه در باال به آن ا خواهتحول یائتالف يهاشبكه 

شود و اگر یمنجر م یردمم یروهاین ییافزابه هم هاشبکه نیها درون اتیخصارتباط نهادها و ش

 نیرااند. بنابمردم را فراهم کرده یتوانمندساز نهیرا اصالح کنند، زم یحکومت یهابتوانند سازمان
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خواهد به کمک یم رایمردم است ز يااز مردم و بر یائتالف يهاشبكه جادیا

 68را توانمند کند. تیحاکم یمردم يروهاین

مان امعه به دنبال سازاصالح حکومت و ج یطور که گفته شد برا: همانازمانشبكه در مقابل س

-آکنده از سازمان رانیا یو اقتصاد یادار خی. تارستین شیب ی. سازمان مدرن توهممیمدرن نباش

 62دند. ش هیو هم رنگ بق دهیموجود بلع ستمیاما توسط س جادیا یسازمدرن تیاست که با ن ییها

شویم وجه میمت ،کنیمی عجیب در حال گسترش است نگاه میموجود که با سرعت یابیتشکلوقتی به 

اگرچه ظاهری کند، کارگری و غیره را برجسته می ،صنفیهای دانشجویی یا که آنچه سازماندهی

زب یا با ح مصرفی که بناستهای یکبار. سازماندهیرار است از درون پوک باشندقفریبنده دارد، اما 

رند، و در خوها میدرد ائتالفکه تنها به تشکیالت مقایسه شوندای از شدههای تعریفسازمان و شکل

د به نتوانو می ای را دارندسازی گستردهتوانایی هماهنگو ثر و سریع شدت مؤ به همین راستا نیز

به هماهنگی  شود،و هر گروهی را که در ائتالف تعریف می دانشجویان و معلمان دگی و سرعتسا

 داری که در بین کارگرانهای ریشهص در شرایط فقدان احزاب و سازمانند. این موضوع بخصونبرسا

م اای که پس از انجدهد. سازماندهیتر رخ میای داشته باشد نیز سریعکشان پایگاه ویژهیا زحمت

نوع شود. این بهترین دست خواهد داد و به سرعت خنثی میموریت توان بازیابی خود را از مأ

. امکان حیات طوالنی از گذارفراخوانی است برای یک  سازماندهی برای براندازی است و در واقع

 -ارندت درچه شکلی متفاوگ- نیز های انتخاباتیاست. تمام سازماندهی پیش در جسم آنها تعبیه نشده

ترین ترین مدت الزم با دغا و دغلکه در کوتاه دهندهای یکبارمصرفی را نشان میسازماندهی

-پیش ،در این شبکه ائتالفی. ندکنمی انی همچون رؤیایی برآمده و فروکششعارهایِ اجتماعی و انس

رآمده و ای هستند که به صورت خودجوش و تاریخی فریادشان بهایِ اجتماعیمرگانِ اصلی، گروه

تراضات و فضای اعتپه فضاهایِ اعتراضات کارگری همچون هفت یرو برای کسب این مقامند.بهترین ن

ا هرو کار اصلی سرائتالف. از اینانداز این جملهها و در سطحی دیگر دانشگاهالتدریس معلمان حق

   ت.کردن اسانداختن و مصادرهپیشبرای  هااین گروه موقع و درستِشناسایی به

 دیاب شرفتهیپ یکشورها یهااستیاز راهکارها و س دیتقل ی: به جاحلدر مقابل راه مسئله

 یجمع کرد. بخش گریکدیرا دور  نفعان يذحل آن  یرو قرار داد و برا شیجامعه را پ یهامسئله
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ه با ک ییهااستیآورده شد. س رانیاست که مقلدانه به ا ییهااستیکالت کشور محصول ساز مش

آن  یائتالف به وجود آورد به معنا یاحل مسئله یبودند. اگر بتوان برا گانهیب رانیا یواقع رتبس

اهش بودن آن ک یدینفعان بوده و احتمال تقل یاز ذ یمسئله متعلق به جامعه و گروه نیت که ااس

 71.افتیخواهد 

هم در  کندفته میمیدری حتی آنجا که صحبت از این بدبودن تقلید از راهکارهایِ کشورهای پیشر

خود را جایِ بومیانِ دلسوزِ ملی جا زده و  حال تقلید از تزهایِ جدید اقتصاددانان سیاست جهانی است

اهداف نظام اقتصادی برای پیشبرد  (stakeholders) نفعانتزهایی که در آن مشارکت ذی. است

-از ذیمشخصاً که وقتی  64داندهای توسعه است. یعنی حتی اینقدر نمیمحور اصلی در بحثحاکم 

باید اشاره کند که طبق نظریات جدیدِ بانک جهانی این شیوة زند، نفعان و مشارکتشان حرف می

تالف از توان ائهای میدری، حدیثبودن، بجز مسأله تقلیدی بهتری برای ما تشخیص داده شده است.

اریخی اش در شرایط تشرویدارد که بسته به ضرورت پیکردن موضوعاتی پرده برمیماتیکدر پروبل

 صرفاً در ژستِ غیرتقلیدیِ نه اما مشکل این بحث تواند حول مسائلِ مشخصِ تاریخی نباشد.نمی

 ، بلکه در ماهیت اصلی این تز است.بخشیدن به موضوعات جریانش-عمومی-و نه موضوعیت میدری

ل به نحو مستقیم به یک هایی هستند که در وهلة اونفعان در این رویکرد در واقع همة گروهذی

ا همدخالنی که از موضوع منتفع یا متضرر شده یا خواهند شد. این گروهموضوع ارتباط دارند. یعنی ذی

غیرمتعارضی نداشته باشند. یک مثال ساده از طرف طراحان این  هایی باشند که منافعِتوانند گروهمی

مختلف بر سرِ یک سیب معلوم شود که یکی هایِ تز این است که مثالً ممکن است در مداخلة گروه

فعان نرا، دیگری هستة آن و گروه سوم بقیة سیب را بخواهد. آنگاه تعارض بین این ذیپوست آن

شود. اما در حالتی که تعارض به شکل روشنی بر سر این است که چه گروهی باید براحتی منتفی می

                                                           
 همان.69 

یخی ر تاریخی و بنا به ضرورتی تارشدنِ مباحثی است که در یک بستیک موضع مهم در اینجا، طبیعی، و فراتاریخی 64 
رایی، گاهکارها و نظریاتی همچون پایداری، بومیمفاهیم و ر ها،رفتهری از متخصصان و دانشگاهاند. برای بسیابوجود آمده

دست، اگرچه تأکید مؤکدی بر تحلیل و بررسی انضمامی و تاریخی دارند، اما به مثابة یک راهکار و بودگرایی و ازایندرون
درست و  توانداند. به این معنی که جز اینها چیز دیگری نمیهای اساساً فراتاریخی و طبیعیاستراتژی و نظریه، سرخط

ار دها نیز از یک بستر تاریخی برآمده و همانجا باید معنیمعقول باشد. آنچه فراموش شده این است که همة این حرکت
تر، اگر چنین فهمِ طبیعی و فراتاریخی از جهان، غالب شد، به این معنا خواهد بود که آن کلیتی از بشود. به بیان دقیق

 نادانی متخصصِ یخی برآمده است، توانسته نیروهایِناسب با آن که در یک روند تارمناسبات اجتماعی و رویکردهایِ مت
   گمارد.  انکشاف و تکامل خود کاراند، ساخته و بهکه آن کلیت را غیرتاریخی فهم کرده
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د: نه تنها کنود، این تز جایگاه ویژه خود را پیدا میکار کند تا سرمایه در حوالیِ گروه دیگر انباشت ش

هر شکل از تضاد اجتماعی که نفع یکی را به میانجیگریِ وساطتِ میان کار و سرمایه، که مشخصاً 

 ترین شکل برای حفظ مناسباتروست که این تز متکاملاز این ضرر دیگری وابسته ساخته است.

اره تناقض آن، چنانچه پیشتر اوفه اش کشی کهکند. پیشکش میپیش هاموجود را با مداخلة همة گروه

د. آنجا که طرح شده بوکرده بود، حتی از سویِ طرفداران بازار آزاد و نیروهایِ جبهة سرمایه نیز 

از آن  کردن و فرارفتنکنند، مرتفعآرایی مینیروهای متضاد و منافعِ متعارض روبروی یکدیگر صف

سباتی که این تضادها و تعارضات را موجب شده است، ممکن شود. این موضوعی تواند در همان منانمی

گاه در یک نها و امثالهم است که جریانِ نهادگرایی و دولت رفاه و مدیران تغییر و شورایِ ائتالفی

بدلیل اینکه در جهت تکامل مناسبات موجود پیش خوشبینانه از درک آن ناتوان و یا اساساً از بیان آن 

  روند، قاصرند.می

چیزی  ،ائتالف برای گذار از بحران ،درجایی که تضادها به سرحداتِ جدالِ نیروهایِ متضاد رسیده است

ایی هقرار است که نیروهای متنازع و بخصوص آن گروه ست.با منافع متضاد نی« ذی نفعان»جماع اجز 

ا هبا قول و قرارهایِ سرائتالفاند، نخست کشی و جور بودهکه در وضعِ موجود مناسبات مورد بهره

 نفعان بنشینند. قرار است توافق به این صورتفریادشان را پایین آورده و سپس پایِ میز مذاکرة ذی

شبکه قدرت و ثروت و دانش و خوشبختی، بخشی از آنچه را  ،باشد که طرف سرمایه، یا به زبانِ روز

ه دولت و برا آن ، بیرون نکشد وکشیدهمییرون ب ، یعنی جبهة کار،از گُردة طرف مقابلشتاکنون که 

بدهد تا شبکة رنج و زحمت و نداری و بدبختی به جایی نرسد که فریاد از نهادش  به شبکة ائتالف

 بخواهد کلِ مناسبات را زیر سؤال ببرد. بزند و  خشونتدست به برآید و 

 داگالس نورث؛

-نهثیرگذاردن بر هزینهادها از طریق تأ»است: سوار  تعاریف از نهاد بر این داگالس نورث تز کلی

دهند. نهادها و دانش فنی به کار های مبادله و تولید، عملکرد اقتصادها را تحت تأثیر قرار می
عیین های کل را تهای تبدیل )تولید(، یعنی هزینههای معامالتی و هزینهگرفته شده، توأماً هزینه

معموال، به این منظور ساخته نمی شوند که به لحاظ اجتماعی نهادها ضرورتا، یا حتی »و  «.کنندمی
کارا باشند؛ بلکه نهادها، یا دست کم قوانین رسمی، به این منظور ایجاد می شوند تا در خدمت 
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نوبلیِ از نظر بزرگ 66 «.منافع کسانی باشند که برای طرح قوانین جدید قدرت چانه زنی دارند
یافته و در حال توسعه تواند وجه تمایز کشورهای توسعهادی میهای نهچارچوب نهادگراها مطالعة

ها به سمت تولید یا شوند که سازمانهای نهادی موجب میچرا که همین چارچوب ،را نشان دهد
-های نهادی اغلب فرصتطور ساده در کشورهای جهان سوم چارچوببه و یا نروند. ،توزیع بروند

افته یدهد که بر خالف کشورهای توسعهاسی و اقتصادی قرار میسی «کارآفرینان»هایی در اختیار 
ورد آهای توزیعی است تا تولید، و بیشتر انحصار به وجود میچون آمریکا، این شرایط مشوق فعالیت

العللِ علت اینگونه است که نورث راز و 65 تا رقابت و بیشتر محدودکننده فرصتها است تا خالق آنها.
کشورهایی مثل ایران را بی هیچ منتی در اختیار روشنفکران و اقتصاددانانش  روزیبدبختی و سیه

 گذارد. می

 نتمسأله خشوانجام داده است، با توجه به اینکه  بانک جهانیهایی که برای نورث در پروژه

 ها یک مجموعه کتابو در پی رفع این نگرانی بانک جهانی بدل شده نگرانیدر این دوران به 

ان هاي نخبگزنیچانهکند که اگرچه بانک جهانی به نقش وشته است. او اشاره میو مقاله ن

های زنینگرد، اما تیم خودش چانهحلی موقتی میدر کاهش خطر خشونت به عنوان راه قدرت

ند دریابند کدام یک دانند و درصددمی هستة پایدار جوامع در حال توسعهطبقة حاکمه را 

سایة  در در کتاب 67کند و کدام یک اثری ندارد.عه اجتماعی کمک میبه اقتصاد اثباتی و توس
های مورد بررسی )بنگالدش، کنگو، زامبیا، موزامبیک، فیلیپین، هند، ، در توضیح نمونهخشونت

نترل دهند که چگونه کها نشان میاین نمونه»گیرد که مکزیک، شیلی و کره جنوبی( نتیجه می
هایی از سازمانهای ساختن خشونت و همکاری ائتالفمحدود یاسی امتیازات اقتصادی جهتس

عنی برای رویکرد متعارف به توسعه ی یجایگزین خود راکتاب «. گیردتمند مورد استفاده قرار میقدر
 شوند مگر آنکه دخالت موانعتصادی میفرصت های سودآور باعث رشد اق- رویکرد نئوکالسیک

ایده اصلی این است که باید برای رسیدن  61.داندمی -شوند اجتماعی مانع عملکرد بازار سیاسی یا

                                                           
ریت و : نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی. ترجمه محمدرضا معینی. تهران: سازمان مدی8971نورث، داگالس؛  66 
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رند کنترل گیتیابی به ثروت و منابع به کار میها برای دسخشونتی که افراد و سازمان ،به توسعه
 توان چنین وضعیتی را نفی و رفع که تنها و تنها باید آنرا کنترل کرد.یعنی نه باید و نه می 63کرد.

ند. کچیند چند نظام را به لحاظ دسترسی به رانت تعریف میهایی که میهنورث با توجه به زمین
ها و تواند مانعِ استفادة سازمانهای دسترسی محدود صحبت از این است که رانت میدر نظام

ها منابع و ثروت موجود را بین خود ها و سازمانها از خشونت شود. در واقع رهبران این گروهگروه
ها ره گروهها استفاده نکنند بنابراین همواکه از خشونت علیه یکدیگر و اعضای گروهکنند تقسیم می

شیوة  .ن تقسیم منابع/رانت نخواهند داشتو رهبران از ترس خشونت و در سایه آن اعتراضی به ای
  استدالل نورث در این باره شنیدنی است:

ند، اعتمادها بیبت به دیگر گروهوجود دارد اما نساز آنجایی که بین اعضای یک گروه اعتماد 
نابودی توسط دیگری حاضر به کنارگذاشتن  اعضای هیچ یک از گروه ها به دلیل ترس از

 برای پرهیز از یک درگیری مسلحانة دائمی به توافق رهبران گروهها» خشونت نیستند، بنابراین
-هم تقسیم کنند و مییشان را میان های دنیارسند تا زمین، نیروی کار، سرمایه و فرصتمی

رانت  . این امتیازاتهریک از رهبران را در دسترسی به منابع خود تضمین کنند ذیرند حق ویژةپ
ز ویژه خود تحت شرایط ورند، و چنانچه ارزش رانتی که رهبران به واسطه امتیاآبه وجود می

ران ز رهبباشد، آنگاه هر یک ا کنند از مشابه آن در شرایط خشونت بیشترصلح کسب می
  52.سایرین دست به خشونت نخواهند زد تواند با اطمینان باور کند کهمی

 . محدودیت در دسترسیآیدتضمین امتیازات رهبران به کار میخشونت در جهت  از اینجا به بعد
 ها است: یابی و ایجاد سازمانهای جدید ویژگی مهم این نظامهایی برای سازمانبه فرصت

تالف ائرسی محدود، وجود رانت برای همکاری میان اعضای قدرتمند بر اساس منطق دست

سبب  سازد. اما هر گونه رانتیپذیر میبینیضرورتی اساسی دارد؛ زیرا رفتار آنها را پیش مسلط

ی می توانند ها تنها در صورتپذیرتر شدن بیشتر رفتارها در زمینه خشونت نیست. رانتبینیپیش
حدود کنند که بروز خشونت از میزان آنها بکاهد؛ بنابراین منطق خشونت درون ائتالف را م

 اثردر )دهد که از خشونت تأثیر بپذیرد ود به نوعی از خلق رانت اهمیت میدسترسی محد
ساختن ائتالف مسلط قرار خشونت از میزان آن کاسته شود( و بتواند در خدمت هماهنگ

  58«.گیرد
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رانت است، از این جهت است معامله ائتالف بر سر رانت  از توزیعترس از بروز خشونت نقطه آغ
کردن رانت کندهد آنچه در صورت ریشهچارچوب مفهومی ما نشان می»له که با این جم که

 جایگزین واقعیت موجود خواهد شد نه یک اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی، آنگونه که دیدگاه مستقیماً
نورث از  52.نظمی و خشونت استای گرفتار در بیکه جامعهکند، بلنستن رانت مطرح مینامولد دا

که معتقدند برای ایجاد بازار رقابتی آزاد باید رانت را از بین در بانک جهانی  برخی از همکارانش
سازد که همواره بر سر ماست. در واقع نظمی میاز خشونت و بی کند و شبحینیز عبور میبرد 

معتقدند مانع توسعه است، لی همان بود که نورث و همکاران اینجا خشونت دو نوع می شود، او
ه سازند، به این صورت کنظمی میقدران از خشونت و بیای است که این عالیدومی شبح و سایه

رنه ائتالف مسلط توزیع کنیم وگمیان اعضای قدرتمند ها را درست رانت بعد باید مواظب باشیممن
درمقابل این تهدید این تحبیب هم به انتظارمان نشسته است که آورد. خاورمیانة خونین سربرمی

ه نائتالف مسلط به درستی توزیع شود دیگر  رانت ثروت، قدرت و منابع بین دوستان فرادستِ اگر
سی رقابتی با دستر یک جامعة به سمتِ توانیمتنها از خشونت ایشان در امان خواهیم ماند که می

: نی است و شر آن نیز شری همیشه درکمیهمگان یتالف مسلط خیرخیر ائ برویم. یعنیباز پیش 
رانت نامولد و فساد  هایی که به لحاظ اقتصادی از ایجادتالشها در جهت حذف نهادها و سیاست»

ونت شود؛ ثباتی و خشام گیرد که مانع از وقوع مجدد بیکنند باید از مسیرهایی انجپشتیبانی می
بنابراین هر گروهی  .59«ی محدود توسعه را از خط خارج می سازدخشونتی که در یک نظام دسترس

ادعای قدرت کرد و در جهت آن دست به خشونت زد، در صورتی که امکان استفاده از خشونت 
ننده کداشته باشد، بهتر است خیلی مالیم بدون اینکه پایی رویِ دمش گذاشته شود با رانتی راضی

بالفعل دست بردارد. بهترین حالت هم برای چنین حرکتی  و از خشونتِ بالقوه و رو شودروبه
دادن به یک ائتالف مسلط است که بهتر است نخبگان قدرت در بخش عمومی و خصوصی شکل

 ت به لحاظ تاریخی همةو دولتی را هم تماماً وارد کند، چرا که همانطور که استاد اعظم فرموده اس
ای با دسترسی باز اند. این راهی به سویِ جامعههکشورهای دسترسی باز از این نقطه آغاز کرد

هایِ حامی و حافظ و محملِ سرمایه، ها و گروهاینگونه است که استاد به هریک از جریان. است
خطری برای بقا و استمرارشان گیرند دستمایة نظری و عملیِ کمکه در شرایط بحرانی قرار می

 دهد.    می
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ند خود داده شود که بتوا فردآنقدری به  شونت و آشوب، یعنی از دسترنجمیانداری برای جلوگیری از خ

 هایِبه نمونه برد همین مناسبات زنده نگه دارد.های بعد و برای حفظ و پیشرا برای روزها و سال

 نفعان از سوی ائتالف اشاره خواهم کرد.نشینیِ ذیپیشنهادی از فرم و محتوایِ این هم

ان مبتال به نزاع نخبگ رانی: جامعه اطح نخبگانائتالف در س يابه ج نییائتالف در پا

همه دوست دارند ائتالف نزده است.  بیندازه به جامعه آسا نیبه ا یمشکل چیه دیت شــااس

از  رانیائل مهم احل مس یبرا ییهاتوان ائتالفیم هینظر نی. به کمک اردینزاع را بگ يجا

 نی. اوجود آورد به یدارو خزانه یرفته تا حل بحران بانکها گمحله یایو اح یاجتماع یهابیآس

نه  هیرنظ نیا لیدل نیهمبزرگ خواهد بود. به يهایتبستر آش یائتالف يهاشبكه

 يتواند در فضایت، بلكه ماس يو اقتصاد يائل ادارحل مس يبرا یتنها چارچوب

 54مؤثر باشد. زین یاسیس

الف در سطح نخبگان است ولی به شکل متناقضی از آشتیِ حذر از ائتدر ظاهر اگرچه راهکار میدری 

ها و احزاب و رویکردهای مختلف با همراهی تواند شاملِ نخبگان عرصهزند که نمیبزرگی حرف می

حران شکل ار از بآشتیِ بزرگ نیز اگرچه در فازِ گذ نمایندگانِ نخبة سندیکاها و شوراها و اصناف نباشد.

  فرصت فاز جدید خود را رو خواهد کرد.در اولین  ائتالفی دارد،

راد برای توانمندسازی جامعه و حکومت با عنوان متنِ بعدیِ ضمیمة شرق پیشنهاد علی شکوری

با  دیور باساز در کشنهاد اجماع» نویسدمیاو است. « ها برای پیشبرد اصالحات اداریائتالف جناح»

اصالحات  ردشبیبستر پ یاسیس یهاهگرو یمساع کِیتشر یهاهنیخود و توجه به زم گاهیجا فیبازتعر

این  .56«را از سر راه قطار توسعه بردارد یاسیممکن موانع س یرا فراهم کند و تا جا یو ساختار یادار

 طلبی خواب دیده است:راد برای اصالحاجماعی است که شکوری

 یلبطاهداف اصالح یدر حال حرکت به سو مجموعاً ییو اصولگرا یطلبکمپلکس اصالح قتیدرحق

کنم که در حال حرکت است و درون قطــار هم یم هیتشب یحرکت را من به قطار نیاست. ا

 ریرود. مسیخودش را م ریاست اما قطار مس انیدر جر انیطلبان و اصولگراصالحا انیدر م یرقابت

                                                           
 .5/1/8937توانمندسازی جامعه و حاکمیت، ضمیمه روزنامه شرق،  54 
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وسعه م و تأخر تبحث تقد یزمان .... پسندندیم ایخواهند یطلبان ماست که اصالح یقطار به سمت

  55مطرح است. یو ادار کیمطرح بود. اکنون بحث توســعه بوروکرات یو اقتصاد یاسیس

ت، کمپلکس مذکور بر یک قطار سوار اسصورت اتفاقی فهمیده است که اگرچه که شکوری، احتماالً به

رود، می به پیشطلبی نیست که الحاصاما احتماالً هنوز نفهمیده که خود آن قطار به خواسته و پسندِ 

برندة هایِ آن و نیروی پیشهر کمپلکسی که بر آن سوار است و از آن منتفع است، بخشی از چرخ بلکه

ط چیز آن تسلمتفکر که به همه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن است و نه ماهیتی مجزا و مغزی

اه ت به کمپلکسش نگ. شکوری حتی هنوز آنجا که سوت خطر قطارش به صدا درآمده است، نخسدارد

در دوباره شده و کوچکش را را نکشیده است، مغز سادهکند و از آنجا که کسی در آن اجماع آنمی

 دارد: همان کمپلکس اینگونه راضی نگه می

ل آن تا بتوان از خال ستیمشخص ن تیوگو با حاکمف، طرف گفتمختل یاالن در اعتراضات صنف

ق برسد افبه تو یبا چه کسان دیداند که باینم تیحاکم یعنی ت؛افیحل دست توافق و راه یبه نوع

ه آن خاطر ک نیواقع نشود. به ا گریاز معترضان مورد قبول بخش د یو ممکن است توافق با بخش

ن هم ممک یاسیس یهاقش کند. در بحرانن یفایهمه اعضا ا ةندیتواند به عنوان نمایبخش، نم

-در صحبت زیما نکه آشکار بود و ش یزیچ 35ماه  یات درخ دهد. در اعتراض یزیچ نیت چناس

تند و نه دانسیمعترضان م ندهیطلبان خود را نمابود که نه اصالح نیا د،یاشاره کرد تانیها

 یاهانیراحت جر یلیخ دیاکرد، شینم یندگیآنها را نما رسماً یگریو چون گروه د انیاصولگرا

 یروهمبهم بود که چه گ تیحاکم یبرا یعنیکنند.  یریگهتوانستند از آن بهریخارج از کشور هم م

 یبرا ییشما نهرها یوقت مییگویت که ما ماس لیدل نیبه هم ...  تافراد معترض اس نیا ندهینما

ل ود، از کنترش یهم که جار لیود. سش یجار لیممکن است س د،یآب نداشته باش انیجر تیهدا

-الفمخ یابیبا هر نوع سازمان یبال آن خواهد بود. برخبه دن یچه عواقب ستیخارج است و معلوم ن

 57د.آورنیبه حساب م دینوع تهد کیود، از حد بزرگ ش شیرا که ب یالتیکهر تش ژهیاند و به و

مان هطلبان، الحکه به سیل نیانجامد و دعوت از اص یابیِ معترضان در نهرهاییدهی و سازمانشکل

 کند.  کمپلکسی را با ائتالف همراه می-قطاری پردازِجاهایی است که نظریه

*** 
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 پردة دوم

 در جستجویِ رهایی: تناقض وضعیتی

بخش مهمی از هستة  ، یعنی همان روز که ضمیمة شرق در پردة اول درآمد،8937در ششم آبان ماه 

پشتِ تریبون دانشکدة علوم اجتماعی  دام فقر؛ در جستجوی رهاییبرندة ائتالف حولِ عنوانِ پیش

سارا شریعتی و سعید مدنی، در بخشِ  ،نشگاه تهران گرد هم آمدند. در ویترینِ بلورینِ نشستدا

یاسر باقری، روی مبل مشروعیتِ علمی رضا امیدی و بر صفة راهبری احمد میدری جای  کارآموزی

کند، یمسن استخراج  اند. سعید مدنی بعد از اینکه ضرورت بحث در مورد فقر را از قرآن و آمارتیاگرفته

ه اصل بند آن به سو پشت "فقر مهمه چون ارتباط نزدیکی با مشکالت اجتماعی داره"تأکید دارد که 

های اقتصادی بخصوص درآمد سرانه این سوی قضیه قطعیه که اگر شاخص". 8کند: مسلم اشاره می

های ه شورشاین موضوع ک". 2. "کنهبهبود پیدا کنه امکان توسعه دموکراسی هم افزایش پیدا می

اون چیزی که ". 9. "اجتماعی به دموکراسی ختم بشه مورد بحثه، و شواهد ضد و نقیض زیادی داره

گر، . به زبان دی"ترهای که فقیره امکان تحقق دموکراسی و آزادی پایینجامعه]در[ مسلمه اینه که 

قر ت نشان داده نه فاصل برای همه جوامع تحقق و دستیابی به دموکراسی و آزادی است، که تحقیقا

شوند. دموکراسی و آزادی ها ختم نمیهای اقتصادی( و نه شورش به این آرمانشده در شاخص)ساده

اند که مدنی با شیوه قدیمی به روی دیوار انداخته تا همه الحانیساخت و خوشکلمات و تصاویر خوش

 شود؟ آیا شورشی و آزادی ختم می. آیا کم یا زیاد داشتن نان به دموکراسچیز را به آن محک بزند

گذاشتن  اشاش برداشتن یا در سفرهشود؟ نان یکی را از سفرهبرای نان به دموکراسی و آزادی ختم می

 بتی با آزادی دارد و در جهت توسعةنس پختن ننابرای دیگری و  دنرییکی را بُ چطور؟ آیا نان

دربارة نان، آزادی را به  رنگینفارشیِ سنگین و های سدارد؟ آیا انجام پروژهدموکراسی گام برمی

هانی ج اندازهای سازمان ملل و بانکِوکاستِ تزها و چشمکمکردنِ بیگرداند؟ آیا پیادهها بازمیسفره

عالوه بر اینکه پاسخ مدنی برای همة این  خوران، همچون سرودن نغمة آزادی است؟تهیدرمورد نانِ

هرجا هم تناقضی دیده شد به عدم تطابق آنچه واقع شده با تصویر ها از قبل موجود است، پرسش

ها را وارونه بکنیم، یعنی بپرسیم آیا داشتن و نداشتنِ . اما اگر پرسش51شودآرمانیِ روی دیوار حواله می

                                                           
ی است یا نه بازداند که چنین شعبدهکند که آیا خود او میاینجاست که صورت مسأله در مورد مدنی اینگونه تغییر می 51 

ها درمورد این شعبده )نسبت امر واقع و امر خیالی( علک نامی هست که روزها و ساله است که لکانو اینکه آیا شنید
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هایش پاسخی مسلکشود، مدنی مثل همة همآزادی و دموکراسی به کم و زیادشدنِ نان ختم می

ه بلی، قطعِ یقین ختم خواهد شد. پاسخی به محکمیِ پاسخِ هر خلیفه و امام و محکم خواهند داد ک

مرجعِ تقلیدی به هر مؤمن و کافری، با این مضمون که ایمان و رعایت احکام دین تنها راه رستگاری 

و دستیابی به بهشتی است که در آن نان برکت منتظرِ شما و نهر لذت جاری است. هر جا هم که 

راسی و آزادی صادر و اجرا شد ولی نانی از پی آن نیامد، مدنی و امثالهم به همان شعبدة بیانیه دموک

عدم تطابقِ کامل ماوقع و ماصور و عدم اجرای درستِ تصویر روی دیوار بازخواهند گشت. این وارونه 

 یرونخواست ضرورت نان را از دین و اخالق بدیدن و فهمیدن مسائل از همان جمالت اولیه او که می

جای روی دیوار را ب تواند تصویرِداد. اما از آنجا که ضرورت تاریخ و زندگی نمیبکشد خود را نشان می

روزِ مباحث سازمان ملل و بانک نان تا ابد قالب/غالب کند، و همینطور از آنجا که مترجم و نمایندة به

یِ های دورانِ طالیو دیوارنگارهتواند بیش از چند دقیقة کوتاه بر آیات جهانی است، مدنی نیز نمی

 اصالحات اصرار کند و همسو با خط کلیِ ائتالف نشود:

ا ههای زیادی تحت عنوان مبارزه با فقر بوده که نشون میدم که این برنامهبعد از انقالب برنامه

 هها جامع نبودند و اساساً به ساختارها توجبرنامه]این است که[ اساساً موفق نبوده و علت آن 

اری ، اغلب تکرخواستند تو دل ساختارهاي موجود وضع فقرا بهتر بشهمینداشتند، 

اً به های توسعه نداشتند ... اصالً تقریبها با برنامهبودن مثل کمیته امداد ... هیچ نسبتی این برنامه

بع اون تا تکردند ... در واقع دولت پولدار بوده درآمد نفت بیشتر بوده و به مسأله اشتغال توجه نمی

ها تحت عنوان پروژه به های اجتماعی میشده ]البته بخشی از این هزینهیه حدی صرف هزینه

ون های مستقیم داشتن چشده[ ... تمایل به پرداختداده می فقر و فالکت مدنی و سایرِ متخصصانِ

گیری ب میخواستن نتایج کارشون رو توی همون دوره نشون بدن و برای نوبت بعدی رأی بیشتری

ا هکرده ... اما مهمترین اشکال در این برنامهو به نوعی این رویکردهای پوپولیستی رو تقویت می

نگر بودند و نه ساختارنگر در واقع به نوعی با مسأله ها عارضهبعد از انقالب وجود داره اینه که برنامه

ائم های موجود داقع از طریق نظامخواستند برخورد کنند و نه مسأله فقر ... مسأله فقر در وفقرا می

بازتولید میشده و به جمعیت فقرا پمپاژ میشده اما به طور موردی و موقت یه بخشی تحت پوشش 

 گرفتند ... شواهد نشون میده که اصوال فقر و نابرابری در ایران پایدار بوده ...قرار می

                                                           
. هرچند که دانستن پاسخ این مسأله هم تفاوتی در کلیت موضوع ایجاد است کردهخائیده و تفسیر عالم و آدم میمی

 گذارد.  شان باقی نمیمندانش در ادامة بازیای برای او و عالقهکند ولی عذر و بهانهنمی
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و  شده است چه ساختارهایی هستندایدار میاما ساختارهایی که فقر در آنها بعد از انقالب بازتولید و پ

برای نمایندة چه راهکاری برای بهترکردن وضع فقرا خارج از دلِ این ساختارها وجود دارد؟ پاسخ 

ها، هالل احمر، روشن است. نهادهای عمومی غیردولتی )همچون شهرداریاالختیار سازمان ملل تام

، ان تأمین اجتماعی، آستان قدس، بنیاد تعاون ناجا، سپاهبنیاد مسکن، کمیته امداد،  بنیاد شهید، سازم

ه آتش به اختیار بودند، تو حوزه اقتصاد هرکاری ک»بنیادمستضعفان و سازمان تبلیغات اسالمی( که 

کردند و هیچ نظارتی روشون وجود نداشت و ندارد و تقریبا خارج از دیوان محاسبات خواستند میمی

رض وقت در معدولت ... ضمن اینکه چون پشتوانه سیاسی هم داشتند هیچبودند و خارج از اختیارات 

رخی از ه دارایی باز میان این نهادها تنها بای مدنی با زیرکیِ ناشیانه«. برخورد قرار نگرفتند تا امروز

ند. کاینها از جمله بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد، سپاه، آستان قدس و تعاون ناجا اشاره می

فر در دوران اوج نهادگراها با طرح نظام ای است که ستاریخوردهدرواقع این همان تالش شکست

جامع رفاه، سعی در آن داشت تا با آوردن منابع مالیِ جبهة سیاسیِ مقابلش )یعنی همین بنیادهایی که 

 و عامل دولت رفاهبعنوان حامل  کند( زیر نظر دولت، جایِ پای خود رامدنی به اهم آنها اشاره می

ت که دانسای به منابع مالی شستا نداشت و میفر در حالی که هیچ دسترسیسفت کند. ستاری

از این حربه همچون فشاری سیاسی برای  خواستمی ای داشته باشد، در واقعتواند هیچ دسترسینمی

امیونِ جدید ائتالفیونِ عفر و نه این . نه ستاریاستفاده کندمسلکانش بازکردن جایی بیشتر برای هم

د. بلکه ها، از شستا تا سپاه نداشته و ندارنها، ساختارها و کلیت این بنیادها و صندوقمشکلی با مکانیزم

ها رخ بحث بر سر این است که چپاول هم قاعده و قانون خود را دارد. آنچه در این بنیادها و صندوق

بزرگی از جامعه چه در قالب منابع طبیعی و چه در دهد اساساً این است که مجموع دارایی بخش می

قالب حق بیمه در یکجا و در دسترس و نظارت عده محدودی انباشت شده و یکجا در شکل سهام 

بازی، آنچه نیروهای ائتالف شود. در این شعبدهسازی غیب میگذاری و خصوصیبورس و سرمایه

هایی محدود و یت بدانها سپرده شود و بودجههایی از حاکمتقاضا دارند این است که الاقل بخش

ردن آورکآور کنند. تابجامعه را تاب ،سازیمشخصی به آنها داده شود تا بتوانند در این پروژة غیب

های نمادین برای اینکه فشارهای جامعه برای ائتالف مشخصاً یعنی ایجاد تورهای ایمنی و نرده

ها اجتماعی و هم مانع ذیرشدن شرایط و به تبع آن شورشناپاقتصادی و اجتماعی هم مانع از تحمل

تر مجانین خارج از کنترل این نظام چپاول( شود. از چپاول بی حساب و کتابِ مفسدین )به طور دقیق

داند ولی راهکار آن را در تعدیل همین ساختارها برای همین است که اگرچه نابرابری را ساختاری می

وضعیتی است، یعنی وضعیتی است که در خود متناقض است. مدنی آنجا  کند. این تناقضِجستجو می



 

51 
 

ر که اگرچه ب ،آن عقلِبیکه برای نجات یک ساختار از دستِ دشمنان آن، یعنی یک بخش فاسد و 

ه ای هستند کاند ولی در حال سوراخ کردن کشتیترین بخش عرشه جا خوش کردهبهترین و مرفه

 همزمان منتقد و حامی ساختارترتیب و بدیندهد، دیل ساختاری میبرای خودشان است، پیشنهاد تع

شود. اینکه آیا مدنی اساساً فهمی از این تناقض وضعیت دارد یا خیر، مسألة دیگری است که می

واند تهای دین سپرد ولی آنچه روشن است و نمیتوان آنرا به روانشناسان و اساتید اخالق و عالمهمی

شد موضعی است که میدری از پشت همین تریبون و در تصریح خط کلی ائتالف در تر بااز این روشن

 گیرد:شرایط کنونی می

ا رو هآیا من میتونم به یک ائتالفی با حاکمیت دست پیدا کنم که در ضمن اینکه بازتوزیع قدرت

ه بعنوان نهای ذینفع رو تغییر میدن، حاکمیت هم منو نه بعنوان یک رقیب ... تغییر میدم و گروه

ای مشترکی هیک دشمن بلکه بعنوان کسی که میتونه به تثبیت قدرتش کمک بکنه بپذیره؟ پروژه

بین جامعه مدنی و حکومت بشه تعریف کرد ... ما در دو دهه گذشته هرچیزی که تعریف شد بعنوان 

دیم ... و شتونه بپذیره با مشکالت عدیده روبراینکه برهم زنندة نظم و نظام سیاسی اون رو نمی

ایی های تعریف کرد که حاکمیت سیاسی اینرو بپذیره و اجازه بده شبکههای دیگهآیا میشه پروژه

ای که خواهان تحوله نه خودش ایجادکننده از نیروهای اجتماعی ائتالف بکنن همراه با بروکراسی

ان مختل ها بعنومشکله و کمک بکنه که نظام تثبیت بشه یا نه ... حکومت به جای اینکه به اون

کننده نظم عمومی و تشویش و امنیت نگاه بکنه به اونها بعنوان یاوران خودش نگاه بکنه شاید بعد 

از بحرانهایی که ما در یکسال گذشته روبرو بودیم مثل اعتراضات اجتماعی دی ماه سال گذشته 

اشه و اون زمند شده بتر نیاکه بیشتر هویت فقرا را یدک کشید .... حکومت به یک ائتالف گسترده

 های اجتماعی و سیاسی دست بزنیم که بتونه کسانی که ابتداً خودشونموقع ما بتونیم به یک ائتالف

رو به یاور حکومت نشون دادند و از شبکه های ارتباطی خودشون استفاده کردند اما امروز با ایجاد 

دچار بحران کردند رو به تجدیدنظر ای که دوستان اشاره کردند، حکومت رو های گستردهناکارآمدی

سوق بده و رفقای جدیدی برای این حکومت تعریف بشه و دوستانی که تا دیروز خودشون رو 

نشینی بکنند و ما بتونیم به یک بازتوزیع جدید از قدرت دست دوست تعریف میکردند اونها عقب

اگر روبروه  سیاسی و با هزار اما و پیدا بکنیم ... اینها شاید به تخیل سیاسی نزدیک باشه تا خالقیت

های سیاسی اجتماعی بشه مدارهایی را که در کشور ایجاد شده و ... اگر با یکسری کارآفرینی

 تشدیدکننده فقر هستند رو بشکنه و یک دور تازه ای رو ایجاد بکنه ...  

نی که به مخاطبی ترین بیانیة ائتالف تا به امروز باشد که میدری نهشاید این مهمترین و صریح

و  گوید. نخست تهدیدِ شورش نانمی "حاکمیت"اند که به مخاطبینش در روبرویش در سالن نشسته
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 ای که بزودی فعالهای ساعتیها و بمبشدنِ ایران و القاء بحران ورشسکستی صندوقایزهسوریه

ی نشاندن برخقبدهد که اگر حکومت تن به عکشد و سپس قول این را میخواهند شد را پیش می

دوستان سابقش بدهد و رفقای جدیدی را، که مشخصاً به خودشان اشاره دارد، بپذیرد، در عوض 

امی خواهد تثبیت کند؟ او نظد کرد. اما میدری چه نظامی را و چگونه مینقدرتش را برایش تثبیت خواه

ن ل چندالیه با بیشتریدر یک شک "معقول"را که در آن چپاول در چارچوب قوانین موجود و به شکل 

ارانه کهای سرمایه امکان ادامه حیات داشته باشد را عاجزانه و صمیمانه و دغلآوری در بحرانتاب

ها و اصنافی است که زیر فشار چپاول کردن گروهکند. راهکارش نخست همراه و یاور و آرامطلب می

با ائتالف به نمایندگان آنها و سپس  خطهای رسمیِ همنظام موجود صدایشان درآمده و دادن تریبون

های آتی با افزایش سن بازنشستگی است. میدری به روشنی توزیع فشار روی کل جمعیت و روی نسل

گوید کمی به من مجال بدهید، مشخصاً منظورش دهد، میو وقیحانه به نظامی که قول تثبیتش را می

ثروتمند دیگری، تا هم این شورشیانِ نان را پست بهتری است در سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان 

رو هم همین های پیشین و پیشِسوزانند و برای جبران چپاولهایتان را بآرام کنم که مبادا خانه

نزِ تاریخ ر برایتان جان بکنند. طشورشیان را با همین ابزار قانونی مجبور خواهم کرد که پنج سال بیشت

ستگی، گذاری صندوق بازنشهایش ندانند که شستا، سرمایهپیالهاگر فکر کنیم که میدری و هم است

عصارة منابع طبیعی و دسترنج سالیانِ همین  ،بنیادهای مستضعفان و شهید و سپاه و از این دست

را به سادگی شورشیان را چگونه یکجا جمع و غیب کردند. اما کلیتِ وجودی و سازوکار ماهوی آن

کنند. تناقض وضعیتی در ها را طلب میدرست و فعالیت شفاف آن گذارند و تنها رفتارکنار می

همینجاست که خروج از این چپاول، یا به تعبیر خودش خروج از مدارهای ایجادکننده و تولیدکننده 

ردن بخشِ بدادن هستة مرکزی ائتالف در قدرت و بیرونفقر را مشخصاً با بازتوزیع قدرت، یعنی بازی

ظام، ممکن و تهیة هزینة آن را هم از پنج سال بیشتر کارکردن همان فقرا و خیلی خراب و وحشیِ ن

 داند.های مشابه سهل میکردن اعتراضات و برنامهکانالیزه

طرفیِ علم را در پشتیبانی از ائتالف تأمین رضا امیدی در نقش تدارکات قرار است مشروعیت و بی

ی جامعه ایران بر مبنای آمار درآمدی بدهد و از دل کند توصیف دقیقی از نظام طبقاتکند. او سعی می

 حلی پیشِ پایِ ائتالف بگذارد:آن راه

درصد که درآمدها در آنها مسطح  76درصد تا صدک  96های پایین طبقه متوسط از صدک الیه

[ به زیر خط فقر افتادند که باعث شده جمعیت زیر خط 37و  32، 16های قیمتی ]است در اثر تکانه
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بیشتر شده ولی ضریب جینی تغییر نکند  ... به دو دهک باالی درآمدی که میرسیم صرفا سه فقر 

 صدک اول درآمدی یک شکاف زیاد حتی با سه صدک بعدی خودشون دارند ...

-هکبندی و دمعنای مشخص این تحلیل این است که مشکل اصلی نه در کلیت این نظام طبقه 

ی جامعه است. یعنی اگر این سه صدک اول تا این حد چپاول شده/کننده که در سه صدکِ باالبندی

یانی های مشد بلکه دهکشدند نه تنها نظام موجود دچار بحران نمیکردند و تا این حد فربه نمینمی

کردند. اگر بخواهیم بازهم این خوانشِ های پایینی سقوط نمیهم در این شکل گسترده به دهک

با  را یهای پایینی آن این است که نه تنها طبقات فرودست، یعنی دهکآمیز را بگشاییم، معناخدعه

کردن پول مفسدین اقتصادی میانشان زنده نگاه خواهیم داشت، های حمایتی و گرفتن و توزیعبسته

 های بیشتر برای تحرک طبقاتی حمایتو نه تنها طبقات میانی را با ایجاد تور ایمنی و دادن فرصت

ای هشان را از فروغلتیدن به زیر خط فقر خواهیم ریخت، بلکه دوام و بقای دهکخواهیم کرد و ترس

ین های بعدی نیز تأمراندن فقط همان سه صدک اول و همترازکردن با صدکباالیی را نیز با به عقب

ها برای پیوستن به ائتالف و در جهت خواهیم کرد. این یعنی دعوتی گسترده از همة طبقات و گروه

مشروعی است که در  گاهِول و مشروعِ وضعِ موجود. تناقض وضعیتی دقیقاً در همین جایحفظ معق

کند. حمایت از محرومان نشسته و دعوت نامشروعی است که از همه و در جهت حفظ منافع همه می

ریزی دارد، فهمش و راهکارش از مسائل اجتماعی در همین عالوه بر این از آنجایی که او ذهن بودجه

شدن از بودجة جایی و تواند کمبا محاسبات ساده می آورد، چرا کهبرایش خاطری آسوده میمنطق 

به نا بحل به نظرش بیاورد. این مصداق منجمی است که شدنش به جای دیگر مشکل را قابلاضافه

گویی شاش را اینگونه برایش پیگیرد تا آتیهای را میرمال شده و تمام داراییِ بیچاره ،بازار ضرورتِ

 . 53شودکند که اگر خورشید بخشی از نورش را به ستارة سهیل بدهد بخت او هم باز می

                                                           
ه به بیان شخص، و ن به عنوان یکهر نقشی در این ائتالف تواند اینگونه تغییر کند که آیا باز هم صورت مسأله می 53 

ر گام نخست ددهد آگاه است یا نه. این پرسش بیشتر از آنکه در کلیت جریان معنادار باشد، ، به آنچه انجام میغیرشخصی
وبند و کترین ائتالف میای که در شرایطِ بحرانیِ فعلی برای نامیموندر جاده روان این جریان تاپیفرصتی است برای 

حی کند که نه تنها بتواند از سط. و این امکانی برای هر فرد در حوزة فعالیتش فراهم میکنند، بازنگری کنندصاف می
ه در آن اولین مرحله تحلیل بپذیریم( بنگرد، بلکاش )اگر چنین تفکیکی را در تری سطوح زندگیغیرشخصی، به شخصی

 . دخل و تصرف کند؛ و این شکلی از خودآگاهی است
دهد، استنادی است که او به یک مقاله که برای داوری به او موضوع دیگری که تناقضِ وضعیتیِ امیدی را نشان میاما 

است. مقالة مورد استناد امیدی نویسنده نامشخصی دارد ای از انتحال کند. این کار او مصداق پیچیدهمی ،سپرده شده است
ان های مقاله در دهکند که یافتهای استفاده میگونهو هنوز در دست داوری او بوده ولی از آن در یک سخنرانی رسمی به
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برای سرگرمی و یا پیداکردن درکی از سطح تحلیل و فهم او  کنمدر مورد سارا شریعتی پیشنهاد می

د د که بعکناز مسائل به سخنرانیش گوش دهید. در مورد تناقض وضعیتی او همین بس که اشاره می

گفته است، هنوز کسی  «چیزی»از پدرش که در یک محفل خصوصی دربارة رابطة دین و طبقه 

بت عنوان ما ]نس"گوید که به آن اضافه نکرده است. این درحالی است که در اول جلسه می «چیزی»

فقر و دین[ سورپریزی نداره چون ما همیشه یک طرفمون دینه یک طرف دیگمون مجهوله ... امروز 

ناسی شو عالوه بر آن چند دهه است که استاد جامعه "میشه همین عنوان بحث درباره فقره طبیعتاًچون 

یک  کند برایشخورد. بماند که حتی به عنوان پیشنهاد درخواست میدین است و از همین راه نان می

یونش حوارخواهد نه برای خودش که برای کرسی فقر هم باز کنند. البته شاید قصد خیری دارد و می

-خوانیِ اخالقی یا غیراخالقی، بلکه واقعیت آشنایِ آکادمییا غیرحواریونش نانی بپزد. این نه یک نیت

های مختلف سیاسی ها را برای جریانروزترین ویترین، که توانسته بهاستهای علوم اجتماعی 

 72.اقتصادی تزئین کند

را  اکپودلدست مدنی و امیدیِ[هعجام]سعید  توان مجادلة دخترِ شریعتی وافزایی، میبه این کرسی

در مورد نهادهای مردمی و خیریه و اینکه آیا اینها کارآمد هستند یا نه را اضافه کرد. جدال بر سر این 

نظام موجودند یا نه. نخست اینکه کلِ  کش و مکمل و تقویتیِاست که آیا این نهادها ماهیتاً ماله

شسته است، در حالی که خودش اصرار و التماس دارد که همین نقش جمعی که پشت تریبون ائتالف ن

افتة آن بلکه نظام ینظام سیاسی در معنای تقلیلصرفاً البته نه -کشی را برای تثبیت کلیت نظام ماله

قی کند. این هم مصدابه عهده بگیرد، محل نزاع را به جای دیگر منتقل می -مناسبات اجتماعیِ حاکم

ود که شی و هم مصداقی از پارودی وضعیتی است. دوم اینکه، سؤال اینجا طرح میاز تناقض وضعیت

ن ها شدند. بیشتر اینهاد و خیریههای مردماز کِی و چگونه مدنی و شریعتی و امثالهم متولیِ سازمان

ای و بسته به ضرورت شکل گرفته و احتماالً این اسامی حتی به گوششان خودجوش و محله هانهاد

                                                           
از انتحال  این شکل کند.را برجسته می میدییابد که نویسنده را از آنچه که هست محوتر کرده و ااهمیتی می ایاندازهبهاو 
نه شکل شایع و ضایع آن و نه شکلی است که به سادگی قابل پیگیری باشد، اما این پرسش را به ذهن ( سرقت علمی)

هایش مورد استفاده قرار داده است، ها و کالسها و نشستها و آمارهایی که در سخنرانیکند که سایر یافتهمتبادر می
 ی است که بر اعتبار آکادمیک و محبوبیت او افزوده است. نتیجه تحقیقات کدام نویسندگان گمنام دیگر

، مدرسه تابستانی مطالعات فرهنگی. انجمن علمی مطالعات فرهنگی: مطالعات فرودستی. به برای نمونه: ن.ک71 

زده درسگفتار با حضور: ایمان واقفی، حامد کیا، لیال ارشد، رضا صمیم، اصغر ایزدی جیران، ناش. با 8931مرداد  7تیر الی 92
حسام سالمت، نوید پورمحمدرضا، عباس کاظمی، افسانه کامران، آرش حیدری، ناصر تقویان،  پور، ساقی کازرانی،علی قلی

 نوید، آیدین باقری.محمد غفوری، آتوسا افشین
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شده هم ای از مصادره است که روح مصادرهرفتهورده است. این هم شکل آکادمیک و شستههم نخ

های بزرگی که محلی برای استفاده این موضوع در مورد خیریهالبته شود. ای از آن خبردار نمیلحظه

-رهصادق نیست، چرا که بیشتر مصاد ،وکار متولیانش هستندهای مختلف برای توسعه کسباز رانت

دارهای بزرگ سر یک سفره نشسته و عکس یادگاری های آکادمی و سیاست با خیریههای عرصهیچ

 اند.     هم گرفته

القاعده لیتواند عنوخطِ ائتالف، نمی کارآموزِ ،ترتر و غیرشخصینهایتاً یاسر باقری، یا به بیان دقیق

ر سر جدال ب"کند که سند بیان میخارج از این وضعیتِ در خود متناقض باشد. خیلی روشن و بازارپ

ی خواهی و ... اخاذآوردن و باجامکاناته ... مفهوم فقر برای رأیگرفتن نهادهاست، جدال بر سر گرفتن 

های تأمین است. این درحالی است که او در مؤسسه عالی پژوهش "از فقر ... نون ازش درآوردن

از جیب کارگران، بدون آنکه خودشان  سهای مجلی همچون مرکز پژوهشاجتماعی و جاهای دیگر

ق شود، ارتزاخبر داشته باشند که پولشان صرف پرداخت حقوق به چه کسانی و در چه جاهایی می

ران را زند تا بتواند کارگدر میدروآنکند و برای البی با دانشجویان و مجلسیان و سایر نیروها اینمی

یران حقوق : زحمتکشان ا"درگیرشدن با فقر"ت مراد او از سمجبور کند پنج سال بیشتر کار کنند. این ا

 مرا بدهید تا پنج سال دیگر برایتان کار چاق کنم و اربابانم را به سروری شما بنشانم.

شد که کعنوان فرعی جلسه، در جستجوی رهایی، نیز آنجا متناقض است که این پرسش را پیش می

 یکگویند. ز چه چیزی و در جهت منافع چه کسانی میهایی اسخنرانان ائتالف از رهاییِ چه گروه

 اری کردهگذبر روی آن سرمایه است که این ائتالف نمونة شاخص از این رهایی، مسأله بازنشستگی

 معامله کند. "حاکمیت"تا بر سر آن با  بود و قصد داشت

*** 
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 پردة سوم

     ای برای بقا: معاملهبازنشستگی

 است. اصغر "موفق"ن سناریوهایِ موجودِ قدیمی برای ساخت یک فیلم تریبحران یکی از جذاب

شود و گذارد که از یک لحظه به بعد با بحران مواجه میفرهادی یک روال عادی را به نمایش می

شوند. دیگر همة حواسها مشغول این و مظنون میفیلم، گنگ، مشکوک  آشنایِ هایِتمام چهره

ه تواند در تعلیق بماند و یا بکل در کجا بوده است. وضعیت میشود که مقصر کیست و یا مشمی

و  یبندی داده شود. در همین حالِ مشغولها و تردیدها با اشاره و تلمیح پاسخ نیمیکسری از شک

است. همینطور که همه در حال دیدنِ و بحث دربارة موضوع  اتفاق اصلی در حال رخداد ،سرگرمی

، شندک( از آن بیرون می"زود قضاوت نکنیم"ق را )به زبان ساده اینکه و فلسفه اخال سناریو هستند

اردی شود یعنی فروشی میلیشود و دیده میشود یعنی دیده میشود. موفق میفیلم فرهادی موفق می

شود. از این پس هر سناریویِ بحران و شود، یعنی بازارش سکه میکند. فرهادی موفق میپیدا می

د به کند، بدون اینکه حتی نیاز داشته باشاش را با مبالغِ عجیب و غریبی پر میتعلیق و شک، کیسه

ها با یک رزومة کاری از یک حتی یک ریال بپردازد، چرا که آن عوامل فیلمشِ بخش بزرگی از

یعنی یک شخصیت موفق  .78فیلمساز موفق به امید رسیدن به جایگاه مشابهی به خانه خواهند رفت

مة بندی کرده و به هتواند باشد که بحران و تبعات و خطرات آن را بستهکسی می در شرایط بحران

کل از این ش تر از دغا دارد.تر و سنگیندر اینجا معنایی پیچیده «موفق»البته ها بفروشد. زدهبحران

 دهد، بهتریندون و دغا، عالوه بر براینکه ماهیتِ خودش را که همان ماهیت بحران است، نشان می

خطر و بدون ریسک از آن فراهم کرده زمینه را برای پیوستن به و یا رهبریِ ائتالف برای گذارِ کم

ه رو نو از این اندهم فرشتة گذار و هم کاسب بحران بوده ،ها از قبل و به موقعچراکه این چهرهاست. 

ز بحران به خطر بعد ا اشان تعطیل شود و نه اینکه موضعی بگیرند که منافعشان برایباید کلِ کاسبی

شود می ای طراحیدرگیر به گونه هایِ مختلفِتوسط گروهبیافتد. سناریوی بحران در سطوح مختلف و 

د. خوان باشهمآن  از کلیت موجود به نفع حفظ چارچوبکه با منطق ائتالف و برای حذف یک بخش 

ها یک شاکلة عمومی دارد ا و دونبشهسیالرو سناریوی بحران از سویِ مدافعان و براندازان و از این

                                                           
آلود است که هر موضوعِ اجتماعی را که با پوست و خون گلازآب مهران مدیری نمونة دریدة دیگری از این ماهیگیری 78 

ند کند و در این فرایشدن به فریادی بلند است، پارودی کرده و به خنده و فحش رد میدیلحس و درک شده و در حال تب
 شود.می« موفق»تبدیل به یک چهرة 
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ی تا حد زیاد سناریوی بحران در خط اول و سوم نسبتاً مشخص و در خط دوم ی متفاوت.هابووبا رنگ

که همانند ماهیتشان، دورو و دغل  هایی از سناریوی این جریانو معلق است. اما بخوانیم بخش درهم

  است.

های اصلی کشور ما بحران بازنشستگی است. این نیکی از بحرا شود کهمسأله اینگونه طرح می

ر این بحران د انفجار و انهدام اجتماعی برساند. تواند به مرحله، بحران همه است و کشور را میبحران

 میدری حیات را در این نقطه از زمین به خطر انداخته و با چالش روبرو کرده است. ،کنار بحران آب

  ند:کتدقیق می نهسناریو را اینگو

در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نمایش و نقد فیلم  22تا  87ماه از ساعت دی 82روز 

البته ] برگزار شد. در این جلسه، نگارنده یکی از اعضای میزگرد نقد فیلم بودم 72«بمب ساعتی»

مشکل   ارةفیلم درب. این کننده و بازاریاب فیلم هم بوده است[سناریست، حامی مالی و تهیهنگارنده، 

ا را ههای بازنشستگی و ضرورت اصالح آن است. با اعداد و ارقام، ابعاد مشکالت صندوقصندوق

شوند. سال زودتر از مردم سایر کشورها بازنشسته می 82ها توضیح دادم؛ از جمله گفتم که ایرانی

ترتیب )پنج  این ن است. بهحدود پنج میلیون بازنشسته داریم که متوسط حقوق آنها دو میلیون توما

چهارم بودجه ساالنه آموزش هزار میلیارد تومان یعنی یک 82در دو میلیون( هر ماه میلیون ضرب

یم و اشود. ما مسئوالن از حقوق کم بازنشستگان شرمندهو پرورش صرف این سیاست غلط می

 ها به طور متوسطیرانیدولت هر ماه باید این بودجه کالن را صرف این سیاست غلط کند. اگر ا

برداری درست از کردند و البته کارهای دیگری مانند بهرهسال کار می  56سال تا  66جای به

ها ها را انجام داده بودیم، اینجا نبودیم. بیایید صندوقگذاری و جلوگیری از فساد در شرکتسرمایه

 79را اصالح کنیم.

های یت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز بررساین فیلم توسط معاونت رفاه اجتماعیِ وزار

و نام کمیل سوهانی و حسین خداپرست به عنوان کارگردان،  تراتژیک ریاست جمهوری ساخته شدهاس

 صیتر از آنکه نتیجه تحقیقات خاو بیش کار سفارشی است. نیز روی آن خوردهنویسنده و پژوهشگر 

اعی و اجتمت معاونت رفاه اجتماعیِ وزارت تعاون، کار و رفاه باشد، مانیفست نیروهایی است که پش

                                                           
تخصصی جامعه شناسی گردشگری انجمن جامعه شناسی -گروه علمی در 8937دی ماه  82این نمایش در روز  72 

زار پور، میکائیل عظیمی و رضا امیدی برگدری، اسماعیل گرجیاصغر سعیدی، احمد میبا حضور کمیل سوهانی، علی ایران
 شده است.

 .8937دی  82احمد میدری، مشکل قدم اول. سرمقالة روزنامه شرق،  79 
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 پرس. این موضوع در سایت تأمینانداستراتژیک ریاست جمهوری مخفی شدههای مرکز بررسی

اون نظری چون احمد میدری که معدان کاربلد و صاحباقتصاد» است: اینگونه انعکاس و تقلیل یافته

وی های اجتماعی قبا در اختیار داشتن دفتر بیمهرفاه اجتماعی است  رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و

های موضوع بحران صندوق» 74«.و پای کار توانست خوراک الزم را برای کمیل سوهانی فراهم نماید

 حوزه در کشور اصلیها و مسائل بازنشستگی در کنار بحران آب و محیط زیست، از چالش

ن مراسم اکران این فیلم مستند همراه با پنل تخصصی بحث و اولی»شود و درمی 76«سیاستگذاری

جمعی از نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی و اعضاي محترم دولت،  ... گفتگو

مدیران عامل و اعضاي هیئتهاي مدیره صندوقهاي بازنشستگی و کانونهاي 

ر سالن د ... بازنشستگی ، صاحبنظران حوزه رفاه اجتماعی و اساتید محترم دانشگاه

در وهلة نخست شوند. به این صورت جمع می 75«هفده شهریور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  شود.منتفع از آن مشخص می نیروهایِترکیب بحران و 

حسنی بندپی سرپرست وزارت کار در مراسم رونمایی از این فیلم در وزارت کار و رفاه اجتماعی، 

آبی، ت که ما با چند بحران در کشور مواجه هستیم؛ بحران کمواقع این اس»: شودقدم میپیش

 رو هستیم بحرانهایی که با آن روبهزیست، آلودگی هوا، ریزگردها و ... یکی دیگر از بحرانمحیط

  کند:و راهکارش را برای گذر از بحران اینگونه طرح می 77«های بازنشستگی است.صندوق

 42-92تگی را باال بردند. دقت کنید که سن بازنشستگی کنونی اولین کار این بود که سن بازنشس

سال بوده است در حالی که  67-65سال پیش تعیین شده است که در آن زمان، امید به زندگی 

رسد که این فاصله را باید به سال است. بنابراین به نظر می 75-74امروز امید به زندگی در امروز 

. مرحم هستیدر مورد قوانین از کار افتادگی بسیار دلما چنین نوعی جبران کنیم. هم

آور هستند و درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی جزو مشاغل سخت و زیان 26اکنون 

درصد بازنشستگان  41اند در حالی که سن بسیار کمی دارند. اکنون چیزی در حدود یا از کار افتاده

                                                           
 .8937آبان  5. تأمین پرس، نقد فیلم بمب ساعتی )مستند(دوز، محمد پوستین 74 

. سایت صندوق 8937مهر  22. بازنشستگی هایهای صندوقتحلیل فیلم مستند بمب ساعتی با موضوع چالش 76 
 بازنشستگی کشور.

 رسانی دولت. . پایگاه اطالع8937مهر  26. "بمب ساعتی"اولین اکران فیلم مستند  75 

 .8937آبان  8. خبرگزاری تسنیم. جمهور دادمرا برای تصمیمی سخت به رئیس« بمب ساعتی»مستند آشنا:  77 
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دهد که بار مالی اند. تمام این موارد نشان مینشسته شدهسال باز 52کشوری و لشگری در سن زیر 

 71 .شود بیشتر است تعادل نداردشود از منابعی که به آن وارد میها تحمیل میکه بر صندوق

ده شده و تشخیص دا« های بازنشستگی مثل یک بحران و مانند یک بمبصندوق» اینگونه است که

. به این ترتیب سیاست تهدید )در مقام طرح مسأله( و ها از پیش آماده استراهکار تخصصیِ آن

 ،هستند« حلقة رفاه مردم»شود. این گروه متخصص که همان تخصص )در مقام پاسخ( پیاده می

برند. هزینة پاسخِ به بحران و تثبیت جایگاه روی صحنه می «بحرانبهپاسخ»وان به عن خودشان را

که « مردمی»ست از کجا پرداخت شود؟ از جیب و جان همان قرار ا «بحرانبهپاسخ»ایشان در مقامِ 

توانند همزمان بمب ساعتی می« مردم»ائتالف داعیة نجاتش را دارد. پیشنهاد مشخص این است که 

-ا و حقوقهدهید که این گرسنهو منبع تولید ثروت بیشتر باشند. انتخاب با خودتان است. ترجیح می

با کارِ نکه یا ای ،فتندبه جانتان بیا رسیده،لببهجان ه و غیرمتخصصِکشانِ غیرآگاها و زحمتنگرفته

ویِ ربیشتر رونق و ثروت بیشتری را برای همة ما به ارمغان بیاورند؟ این پرسشی است که ائتالف پیش

های حاکمِ سیاسی و اقتصادی گذاشته تا بر سر اینکه چه قانونی چگونه تصویب شود و چه همة گروه

رای استمرار کلیتِ نظام، در معنای عام آن، سرنگون شوند، یک توافق عمومی را شکل های ببخش

  دهد.

 : کنداش از فیلم را اینگونه بیان میتجربهکارگردان  نیِکمیل سوها

این مستند یک کار تیمی بود و نتیجه زحمات بسیاری از دوستان بود. دفعه اولی که آقای 

 ودخ اولیه جمالت در گرفتند، تماس من با فیلم این شدن تهساخ برای کار وزارت معاون میدری

ی که ای شبیه به مساله آب است. بدین معنهای بازنشستگی مسالهه صندوقمسال که گفتند من به

ر کنیم، درحمانه به آن حمله میگرانه و بیطور که ما منابع الیزالی در ایران داریم و شتابهمان

زمینی های زیررحمانه به آبطور که بیدهد. هماننین اتفاقی رخ میهای بازنشستگی نیز چصندوق

کنیم با منابعی که در صندوق وجود دارد نیز همان کنیم و از سهم آیندگان استفاده میحمله می

گیرد تا منافع مایه سیاسیون قرار میطور که آب دستهمانکنیم. رفتار را می

هاي هایی که در صندوقدر مورد پول مدت خود را از آن تامین کنند،کوتاه

                                                           
 همان. 71 
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باید بگویم که ما با منابع خود  73.دهدبازنشستگی نیز وجود دارد همین اتفاق رخ می

هایی که در کنیم. این موضوع در مورد پولنظیر آب، نفت، معادن و ... به خوبی رفتار نمی

 ، فیلمی است که تک تکهای بازنشستگی نیز وجود دارد در حال رخ دادن است. این فیلمصندوق

لحظاتش را دوست دارم البته ممکن است که آقای میدری یا آقای آشنا بعضی لحظات آن را دوست 

اعالم کردم که قرار خانه شروع کردم هم که کار را با وزارت از همان روز اولنداشته باشند. 

ر گساز و پژوهشقرار است به عنوان فیلمبلکه  نیست روابط عمومی شما باشم

 30. مستقل وارد شوم

صورت مسأله آماده است، پولش آماده است، جوابش مشخص است، به کارگردانش هم تلفن شده تا 

ورت اتفاقی بص "کامالً"میدری  "مستقلِ" کارگردان و پژوهشگرِسرکار بیاید. با حفظ استقاللش به 

بع من»آن اینکه تنها های منتهی به فیلمش بیاورد و کند که یک چیز را در پژوهشفراموش می

مستمری که « حمالت»ها، توانِ نیرویِ کاری است که قرار است پس از موجود در صندوق« الیزال

ی هم بار با پنج یا ده سال کار بیشتر روبه آن شده، دوباره این« مدتمنافعِ کوتاه»تاکنون برای تأمین 

است  اینگونهت بعدی را کاهش دهد. انباشته شود تا هم جبران حمالت قبلی بشود و هم ریسکِ حمال

 ، همة تیم حمله را به اندک"مستقل"که ائتالف با استخدامِ پژوهشگران و هنرمندان و روشنفکرانِ 

ه نرمند و روشنفکر در واقع نکند. پژوهشگر و هتر دعوت مینشینی برای انجام یک حملة بزرگعقب

برای دوران بحران و پسابحران  هاییف که قهرمانپاافتاده در این ائتالهایِ معمولی و پیشمزدبگیر

یِ که ادانند. قدرشناسیها بخوبی میرا هم خودشان و هم سرائتالف اند. قدر این مقام شامخو ائتالف

  دهد.هایِ میدری و سوهانی خود را نشان میبه شکلی آیرونیک در دیالوگ

 دیگرِ را باید با نهادِ الف بر آن تأکید دارندانِ ائتو روشنفکر انو هنرمند انکارشناس یِ کهاستقالل

تشکلی خودانتظام به شکل « گذاری ایرانکانون نهادهای سرمایه»گذارِ فیلم کامل کرد. سرمایه

                                                           
شده « وندستمایه سیاسی» موضوعات مختلفقلِ میدری، این حقیقت را بخوبی دریافته است که اگرچه کارگردانِ مست 73 

مشخصی را تأمین کند، اما هنوز نتوانسته این حقیقت را دریابد که خود او نیز در یک طرفِ دیگر میدان تا منافع گروه 
شده است،  که در چنین شخصیتی متجسد دستانی برای مایه گرفتنِ سیاسیون از هر موضوعی است. البته چنین وضعیتی

نه فقط وضعیت خری است که باری او نهاده باشند که خود ناتوان از دیدن بارش باشد، بلکه همچنین وضعیت هنرمند 

را در خود دارد که در میان سایر هنرمندان، بر خر خود سوار شده و به مقام شامخ مستندساز بحران برای  "مستقلی"
 حران رسیده است.  ائتالف گذار از ب

 همان. 12 
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غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی است که در 

ر های فعال ددستورالعمل تشکیل و ثبت کانون»و براساس قانون بازار اوراق بهادار  96اجرای ماده 

 6های تعریف شده در بند شود و از مصادیق کانونبرای مدت نامحدود تشکیل می« بازار اوراق بهادار

نهادهای مالی مشمول عبارتند از  اعضای کانون .شودماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب می

های انواع صندوقی، گذارهای سرمایهشرکت: شامل ،و اوراق بهادار(زد سبا )سازمان بورس ثبت ن

سایر  ةهای تأمین سرمایشرکت، های هلدینگشرکت، های بازنشستگیگذاری از جمله صندوقسرمایه

 تواند برای این کانونپرسش اینجاست که چه منطقی به صورت عمومی می .گذارینهادهای سرمایه

 توان حمایت مالیطق چه پژوهشگر و هنرمند و کارگردانِ مستقلی را میمتصور بود و ذیلِ این من

 کرد؟

 ؛«جریان عالمه»و « گذاري ایرانانون نهادهاي سرمایهک»

 گذاری ایران در صفحة اینترنتی آن آمده است: در تاریخچه کانون نهادهای سرمایه

ه یرانتفاعی به نام مؤسسگذاری در کشور، تشکلی غیردولتی و غنهادهای سرمایه 8973سال  در

 8915ماه گذاری ایران )مؤسسه( را تشکیل دادند. این مؤسسه تا بهمنتوسعه صنعت سرمایه

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  69فعالیت داشت و از آنجا که بر اساس ماده 

عاالن این بازار مکلف گذاران و سایر ف، کارگزاران، بازارگردانان، سرمایه8914مصوب آذر ماه 

توجهی از تعداد قابل  8915شدند هرکدام نسبت به تشکیل کانون خود اقدام کنند، در آذر ماه 

ها عضو مؤسسه مذکور بودند به عنوان شرکت( که بسیاری از آن 31گذاری )نهادهای سرمایه

اق اور هیأت مؤسس نسبت به تشکیل کانون اقدام کردند. پس از موافقت سازمان بورس و

تحت  8915گذاری ایران در پانزدهم بهمن بهادار )سبا( با اساسنامه، کانون نهادهای سرمایه

فعالیت خود را با مجوز سبا به  8915به ثبت رسید و در شانزدهم اسفند ماه  22834شماره 

گذاری ن مؤسسه توسعه صنعت سرمایهجایگزی عنوانبه عمالً و کرده آغاز ثقفی علی دبیرکلی

 یلگدعضو با دبیرکلی سعید اسالمی بی 862ران نیز تلقی گردید. در حال حاضر نیز حدود ای

 .دهدادامه فعالیت می

آفریننده مکتب  علی ثقفی دکتر :گذاری از ابتدا تا به امروزدبیران کل کانون نهادهای سرمایه

حسابداری موفق به دریافت مدرک دکتری رشته  8965نظری حسابداری در ایران وی در سال 

 ستاد دانشگاه عالمه طباطباییاکنون ااز دانشگاه میسوری کلمبیای آمریکا شد. وی هم
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 مدرک ایران، گذاریسرمایه نهادهای کانون دبیرکل دومین شاپور محمدي دکتر .است

ز دانشگاه تهران اخذ کرد. شاپور ا اقتصادی توسعه و سنجی اقتصاد رشته در را خود دکتری

یرعامل بورس انرژی ایران بود. در دولت یازدهم ابتدا معاون اقتصادی وزارت محمدی اولین مد

عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم به 8936مرداد  6اقتصاد و دارایی شد و از تاریخ 

که مهندسی مکانیک گرایش سیاالت را در دانشگاه  دکتر بهروز خدارحمی .کندفعالیت می

سی ارشد حسابداری را در دانشگاه شیراز و دکتری حسابداری را در صنعتی اصفهان و کارشنا

علمی دانشگاه تربیت گذراند. خدارحمی اکنون عضو هیئت دانشگاه عالمه طباطبایی

 التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشدفارغ دکتر سعید اسالمی بیدگلی .مدرس است

 د بهشتی دارد. همچنین وی بهدانشگاه صنعتی شریف است و دکترای مالی از دانشگاه شهی

غالمرضا  باشد و فرزند دکترمی (CIIA) گذاریالمللی سرمایهگر رسمی بینعنوان تحلیل

نام مالی و حسابداری ایران است. دکتر سعید اسالمی بیدگلی پیش از اساتید به اسالمی بیدگلی

عمران و بهسازی  مدیره شرکتگذاری ایران عضو هیئتاز دبیرکلی کانون نهادهای سرمایه

 علمی دانشگاه عالمه طباطبائیهیئتاکنون هم عضو شهری ایران بوده است و هم

 .است

امیدی  ر وفمیدری، ستاری شاکری، های اصلی یعنی مؤمنی،این ترکیب منسجم در کنار سرائتالف

-اه اصلیگکه پای به دانشگاه تهران منتقل شد(، در کنار گرایشات نزدیکی همچون رئیس دانا،)که 

با اندکی مسامحه و برای سهولت در ریزی شده است را اشان در دانشگاه عالمه طباطبایی پایه

ین تواند تصویرِ نظریِ انامیدم. معرفی مختصر فرشاد مؤمنی می «جریان عالمه» روند تحلیل،

 تر کند. جریان را روشن

حوزه  ادبیات نظری و تحلیلی در ایننماینده آکادمیک نهادگراها در ایران، با تولید  فرشاد مؤمنی

، 8974های الزم برای استفاده سیاسیونی مثل میدری و راغفر را فراهم کرده است. او در سال زمینه

عنی مداخله به م ،ریزیرا منتشر کرد که در آن بر ضرورت برنامه« کالبدشناسی یک برنامه توسعه»

نقش  ای، به معنی نداشتنیی به مسائل توسعهاعتنابخشی، در کنار بیآگاهانه دولت جهت سامان

ها خارجی آشکار و پنهان به تکیة مستقیم و غیرمستقیمِ ،ر انباشت سرمایه با مخارج بسیارمولد د

 8927تا  8926طی سالهای »دهد که تأکید کرده است. او با ارجاعی به فیروز توفیق، توضیح می

دادن به نتیجه نهایی، ر منشاء نفوذ خارجی در شکلساله( چها 7)دوره سه ساله تهیه برنامه اول 

نقش عمده را داشتند: بانک جهانی، سفارت آمریکا در تهران، دو شرکت مشاوره آمریکایی و 
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 ، که البته به این فهرست یک عامل«شخصی از اتباع آمریکایی بنام ماکس وستون تورن بزرگ

تر همیتانه مورد نظر توفیق، مهمتر نباشد بیکند که اگر از عوامل چهارگاپنجم را نیز اضافه می

-است که بدون استثنا بر همه برنامه« ایاندیشه و تفکر ترجمه»هم نیست و آن هم عبارتست از 

 18های توسعه کشورمان سایه خود را گسترانده است.

-مهاندیشه و تفکر ترج»های بعدی از های خود مؤمنی در این دوره و تمام دورهاگرچه تمام حرف

 با این ادبیات "راست" شود، اما از همان زمان در مقابل نیروهای حاکم ایدئولوژیکِدور نمی« ای

دهد. اندیشه و تفکر  نشان "غیرراست"خود را تألیفی و هم  کرده که هممی گیریچنان موضع

 کم و کاستکند، بیرا مشخص می« تعدیل ساختاری»گیری او در مقابل ای که موضعترجمه

است. در این دوره نیروهای موافق  در دورة پسافریدمنی جهانی کدر بان هاان موضع نهادگراهم

ای عالی شور»اند که در مقابل  خود وبودجه تمرکز یافتهتعدیل در دولت سازندگی و سازمان برنامه

 دیدند: را می« بازسازی کشور

یک برنامه جدیدی در سازمان  چند ماهی از طی شدن مراحل قانونی برنامه اول نگذشته بود که

تدوین شد که در سطح محدودی در دولت به بحث « برنامه تعدیل اقتصادی»برنامه به نام 

-یریگگذاشته شد و از آن به بعد در بسیاری موارد، برنامه پنجساله مصوب، تحت الشعاع جهت

 12های این برنامه جدید و غیرمصوب، یعنی برنامه تعدیل اقتصادی قرار گرفت.

ه و های جست... نکته خیلی مهمی که در این زمینه وجود داشت، این بود که به دنبال اعتراض

های مکرر برنامه مصوب نظام مطرح شد، مسئوالن اقتصادی کشور ای که درباره نقضگریخته

های خود اصرار داشتند که این برنامه تعدیل در واقع برنامه جدیدی ها و سخنرانیدر مصاحبه

های اساسی برنامه مصوب بوده است و از همه مهمتر، گیریبلکه تاکیدی بر سمتنیست، 

های شورای عالی بازسازی قرار دارد و این مصوب ها گفتند: برنامه تعدیل در چارچوب مصوبه

 19به تصویب امام )ره( هم رسیده است.

                                                           
. کالبدشناسی یک برنامه توسعه. تهران: دانشگاه تربیت مدرس، موسسه تحقیقات اقتصادی، 8974مومنی، فرشاد: 18 

 . ص:ج8974

 .898همان:  12 

 .892همان: 19 
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و در  قرار داد در گات را مورد بررسی، آثار و پیامدهای فرهنگی عضویت 8973مؤمنی در سال 

و  «نظریه نهادگرایی در علم سیاست»های ای و تالیفی با عنواندو اثر دیگر ترجمه 8915سال 

های ریگیموضع کرد تا صراحت بیشتری بهمنتشر « اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»

 : جریان متبوعش ببخشد

ردد. به گدولت در اقتصاد بازمیجالب ترین نکته در تجربه کشورمان به مسئله جایگاه و نقش 

و  های حاکمیتیگواه سند پیوست برنامه اول توسعه کشور در حالی که نسبت مجمع هزینه

درصد بوده است نسبت  59حدود  8965گری دولت به تولید ناخالص داخلی در سال تصدی

درصد 42یعنی پس از طی شدن یک دوره طوالنی اقتصاد جنگی به  8957مزبور در سال 

 14« رسیده است.

... هنگامی که دولت پس از جنگ تصمیم به اجرای برنامه تعدیل ساختاری گرفت موج گسترده 

و غیرمتعارفی از تبلیغات در کشورمان به راه انداختند که مضمون اصلی آن عبارت از این بود 

 نامهکه دخالت دولت در اقتصاد از حدود متعارف فراتر رفته و سعی کردند ضرورت اجرای بر

شکست خورده تعدیل ساختاری را از این زاویه توجیه نمایند صرف نظر از آنکه اصل مدعای 

اند غیرواقعی و نادرست بود طنز تلخ قضیه این ایشان به گواه اسنادی که خود منتشر ساخته

 های استاندارد شناخته شدهبه بعد و با بکارگیری افراطی اکثر سیاست 8951است که از سال 

سازی، آزادسازی واردات، تعدیل نیروی کاهش نقش دولت در اقتصاد مانند خصوصیبرای 

انسانی، کاهش چشمگیر سوبسیدها و ... شرایطی را رقم زدند که در عمل به تولید ناخالص 

 16درصد کمتر نبوده است. 56داخلی در کشورمان هرگز از 

خی مه تعدیل ساختاری باالخره برکنندگان برنادرحالی که تدوین»همینجاست که تأکید دارد که 

روان اند مقلدان و دنبالهاند و به برخی از آنها در اسناد رسمی خود اذعان نمودهها را پذیرفتهاز واقعیت

های بروز گرایشی که و اولین جرقه 15«ورزندوطنی آنها بعضاً همچنان بر مواضع پیشین اصرار می

-خوانده شود، قدرت بیشتری می« جریان عالمه»اند تومی« جریان نیاوران» "مقابل"اکنون در 

های پیشنهادی برنامه دوم گیریهمایش نقد برنامه اول و ارزیابی جهت»، 8979گیرد. در پاییز 

                                                           
 .84. ص: 8915. اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری. تهران: نقش و نگار، 8915مومنی، فرشاد: 14 

 .84همان: 16 

 .87همان: 15 
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تفکر و اندیشة »که حول این  17«توسط دانشگاه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد

 سوگیری داشت: « ایترجمه

المللی پول و بانک جهانی مطرح به بعد، بحثی توسط صندوق بین 8315-8316از سال های 

گردید که ناظر بر ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی در برنامه تعدیل ساختاری بود. کتاب مشهور 

در زمره مهم ترین منابع موجود در جهت « به سوی تعدیل اجتماعی»گای استندینک به نام 

ی اکراتی نیز که میان صندوق بین المللی پول و بانک جهانتبیین این جنبه از مسأله است. با مذ

دیل عاز یک طرف و سازمان بین المللی کار و یونیسف از طرف دیگر صورت پذیرفت، بحث ت

 11.با چهره انسانی مطرح گردید

را در مجله جامعه و اقتصاد نوشته و در آن دالیل « پاشنة آشیل توسعه» ، مقالة8911او در سال 

تفکر »را توضیح داده است. مؤمنی که پیشتر خود را مقابل « نهادگرایی»ش جهانی به مختلف گرای

یم. انالد که چرا در ترجمه همیشه عقب افتادهبار از این میتعریف کرده بود، این« ایو اندیشة ترجمه

وج متجربة تاریخی ما حکایت از آن دارد که از زمان » کند که او به شکلی آیرونیکی استدالل می

ایم که واکنشی به موقع، سنجیده و ثمربخش با اول انقالب صنعتی تا امروز ما قادر نبوده

طی همین مدت توجه به نهادها و »در حالی که  13«دستاوردهای جدید علمی فنی نشان دهیم.

مند از سازوکارهای پیدایش، اثرگذاری و تغییرات نهادی افزایش های روشگرایش به ارایه تبیین

کسب بیشترین جوایز  "توجه"فهم این و بهترین مالک برای  32«دیری را نشان می دهچشمگ

که در آن یک نفر خود را در موضع « طنز تاریخی» . ایننوبل توسط اقتصاددانان این جناح است

، کندای جدا میپاسخگوییِ سریع به موضوعات جهانی قرار داده و در همان حال از اندیشة ترجمه

 دهد:اینگونه نشان می مشخصاًخود را 

نظریه پردازان مکتب تاریخی آلمان در آن شرایط توانستند با فهم درست و به موقع تفاوت و 

 شرایط و مسائل خود با انگلستان نسبت خود را به شکل منطقی و ثمربخشی با اقتضائات زمانه

ی اقتصاد ری فلسفهای فکبدیل به همان اندازه که نسبت به بنیان تعریف نمایند. این گزینة

                                                           
 .28همان: 17 

 .25همان: 11 

. پاشنه آشیل توسعه. مجله جامعه و اقتصاد. سال ششم، شماره نوزدهم و بیستم. بهار و تابستان 8911مومنی، فرشاد: 13 
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هایی که وجوه کالسیک حساس و منتقد بودند با تمرکز توجهات خود به مشاهده واقعیت

کوشیدند راه جبران عقب افتادگی را پیدا ساختند، ها را برجسته میگوناگون این تفاوت

ه اي وارد کردهاي کالسیكی خدشهکنند بدون آنكه به ارزش و اعتبار اندیشه

د و های کالسیک انتقاد کردنشمولی گزارهبود که آنها نسبت به داعیه جهان. اینگونه باشند

نظریه برای همه یک  شناختی آن به جای ایدةهای روشاز طریق به چالش کشیدن بنیان

مان و ائل آلبدیلی ارائه کردند که با محور قرار دادن تفاوت شرایط و مس ساکنان جهان نظریة

 38«پافشاری نمودند.« شرایط یکسان»برای « واحد» انگلستان بر روی ایدة

بعد از اینکه آلمان را همچون الگوی مناسبی  ،ایو همزمان منتقد اندیشة ترجمه دارمؤمنیِ وام

که آمریکا  کنددهد، اشاره میبرای پیشرفت از طریق توسل به اصول و مبانی اقتصاد تشخیص می

مقاله در اینجاست که مؤمنی با صراحت بیشتری  نیز همین مراحل را گذرانده است. اما اهمیت این

 «عدالت»دهد که نیاتش از استفاده از این همه واژگان برای توجیه قدرت حاکمه توضیح می

محورانه و غیره، همه در جهت رسیدن به جایگاهی است که امروز آمریکا رسیده است. او اصرار 

که برای رسیدن به آمریکای امروز نیاز به را به این جلب کند « دولت»و  «سرمایه»دارد تا نظر 

وری صددرصدی را فراهم های انباشت کامل و بهرهکمی صبر و حوصله است تا ایشان زمینه

های (، نقد سیاست8939) اقتصاد سیاسی هدفمندسازی یارانه ها در ایران دیگر او،  نمایند. کتاب

های مطرح بانک جهانی و البته نهادگراها که تا حد زیادی با برنامه عمده دورة احمدی نژاد است

  .شکست خورد "در اجرا"که در آن زمان همخوانی داشت، 

های اجتماعی را به این گرایش نشان داد. زمینهجهان دوباره روی خوش خود  ،8935سال  در

ر دعدالت اجتماعی، آزادی و توسعه »های ای با عنوانترجمه-موافقی نیز پیدا کرد. دو اثر تألیفی

، نشانی است برای بازگشت دوباره به اوج؛ «هایی در باب اقتصاد نهادیمقاله»و « ایران امروز

بار با دامنة گرفتنِ جریانِ عالمه در اواخر دهة هفتاد و اوایل دهة هشتاد؛ ایناوجی در حد قدرت

 مساعدتر. هایِ اعتراض اجتماعیِنظری و زمینه

ین آشنا الدای با حضور حساماکران شد و پس از آن جلسه ساعتی بمبمستند  ة جلسة رونمایی،در ادام

های استراتژیک ریاست جمهوری، احمد میدری ای رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسیمشاور رسانه

                                                           
 .252همان: 38 
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یدری ح د.معاون وزارت کار و علی حیدری نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی برگزار ش

 در این نشست گفت: 

کردند چرا که مدیرانی که روزگاری چنین برای این فیلم نام بمب انتحاری را انتخاب می بهتر بود

دو  شان را خواهد گرفت، مگر مدیرانی کهتصمیماتی را گرفتند باالخره نتایج این تصمیم گریبان

 اري بیمهدموضوع بنگاهاند. در مورد این مستند باید بگویم که تابعیتی هستند و از ایران رفته

های خواهد به بحران صندوق. این روزها هر کس میمین اجتماعی بسیار پررنگ شدأت

 رکتش) شستا سراغ رود و پس از آنمین اجتماعی میأگی بپردازد اول از هر چیز سراغ تبازنشست

ی لمع مطالعات. نیست چنین این واقعا که حالی در روندمی( اجتماعی تامین گذاریسرمایه

شود گذاری نیز اشاره میکه وقتی موضوع بیمه در ایران مطرح شد به سرمایه ثابت کرده است

 کارکردهاي از ناشی بازنشستگی هايصندوق بحران  و این روند تا به امروز ادامه دارد.

 پرسدیم خود از ببیند را آن کس هر که است شده ساخته ایگونه به فیلم این. است هاصندوق

یی را داریم؟ واقعیت این است که دلیل این مشکالت موضوع دیگری هاچرا چنین صندوق ما که

  .32است

بطی به موضوع ندارد. موضوع آید اصال رشستا اینقدر که به چشم می»کند که اشاره می  39حیدری

گذاری همزاد بیمه است و نباید نگاه عجیبی به آن شود. و این نیز نتیجه کار داری و سرمایهبنگاه

ای از اموال کارگران است که مسأله مالکیت آن شستا مجموعه 34.«لعات علمی استکارشناسی و مطا

گیرد که از در حجابی رازآمیز فرو رفته است. اموال کارگران در شستا در اختیار مدیرانی قرار می

                                                           
 .8937آبان  8. خبرگزاری تسنیم. دمجمهور دارا برای تصمیمی سخت به رئیس« بمب ساعتی»مستند آشنا:  32 

در تأمین اجتماعی است. او که نزدیک به سه دهه « قافلهدزد و رفیقِشریک»شده از شناختهکمترعلی حیدری ژانری  39 
گذاریِ وابسته حضور دارد، در چند سال اخیر در های سرمایههای مختلفی در سازمان تأمین اجتماعی و شرکتدر پست

اشته شدنشان نیز نقش دشده مطلع بوده، که در تصویب و اجراییزمان نه تنها از اکثر تصمیمات گرفتههیأت مدیرة سا
پردازد که خودش در صدر تأمین گذرد به انتقاد از همان تصمیماتی میاست. او عموماً کمی بعد از اینکه کار از کار می

تش از او تصویرِ فردی بیرون از سازمان و مستقل را اجتماعی طرح و پیگیری و مصوب کرده است. شکل عمومی انتقادا
ت ای که راه انداخته اسدهد که گویی دلسوزانه، متعهدانه، کارگردوستانه و متخصصانه در چند سایت و رسانهنشان می

نر و باز اکند. رضا امیدی بیشترین پتانسیل را برای ورود به این ژشناسی میسازمان تأمین اجتماعی را رصد و نقد و آسیب
واند تکند، دارد. یعنی میگذاشتنِ مسیرهای بازگشت و زیرآبی و انشعاب را از گروهی که در شرایط فعلی همراهی می

همزمان در تصویب و تغییر قوانین بازنشستگی و اصالحات پارامتریک )به زبان ساده، پنج سال کار بیشتر(، چند طرح 
 نتقد آن باشد. پژوهشی را تعریف و اجرا کند و همزمان م
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اند. آنچه حیدری نتیجة کار های مختلفِ نظام سیاسی و اقتصادیِ حاکم بر آن دست انداختهبخش

( شده از طرف دولتشده )یا ردِ دیونداند، این است که اموال خریداریو مطالعات علمی می کارشناسی

-گذاری شود که سود حاصل از آن به صندوق بازگردد و بدیناز پولِ کارگران باید در جایی سرمایه

عی ادر عمل شستا کاری به صندوق تأمین اجتماما ارزش پولِ کارگران حفظ شود.  ترتیب، اصطالحاً،

دیرانِ توانسته داشته باشد. قدرت مندارد و تأمین اجتماعی هم کاری به شستا نداشته است، یعنی نمی

ای از نیروهایِ حاکم در دولت، مجلس و سایر نهادهایِ ، در شبکهها و بنیادهای مشابهشستا و صندوق

تی توانِ ا جدال کند بلکه حتوانسته با آنهنه تنها نمی ،پرنفوذ است که هیچ مدیری در تأمین اجتماعی

. این آخرین حربة انتقالِ اموال کارگران از آوردشدن را هم به سختی بدست میکنارآمدن و همسفره

کردن مالکیتِ کارگران به صورت کامل بر روی داری، در واقع پنهانداری به فاز سهامفاز بنگاه

از  ای بزرگوصی است. شستا مجموعهها به بخش خصتابلوهای بورس و با فروش و واگذاری بنگاه

« علمی و کارشناسی»صنایع و معادن و خدماتِ ایران را در اختیار دارد که به سادگی در یک مکانیزم 

ی داند، در واقع بحران اصلها میربط به بحران صندوقاز صاحبانش منتزع شده است. آنچه حیدری بی

آینده از آن گرفته شده و در شستا جمع شده و روی هاست، چراکه اموال کارگران در گذشته و صندوق

-سنه با بازپ ، از نظر این حضراتِ متخصص،تابلوهای بورس واگذار شده است و جبران این واگذاری

ن است. ممکدر واحدهای صنعتیِ متعلق به خودشان گیریِ این اموال که تنها با کار بیشتر کارگران 

ناشی از  اینکه سودگذاری کنند ولی سرمایهها باید ندوقیعنی برای حیدری این طبیعی است که ص

گذاری کجا و در دستان چه کسی برود و اینکه چگونه اموال عدة زیادی از کارگران به سادگی سرمایه

شود اصالً برایش موضوعیت ندارد. پس چه چیز موضوعیت دارد و راهکار بحران چیست؟ واگذار می

. تغییرات ساختاری: یعنی 2رامتریک: یعنی افزایش سن بازنشستگی و . تغییرات پا8پاسخ روشن است: 

ا هواحدهای نظارتی در تصمیمات فنی و تخصصیِ صندوق کردنِ()به عبارتی همراهی مداخله نکردن

ر از وقاحت و تر و پربارتاین موضوعی است که البته معنایی پیچیده مثل همین مورد سن بازنشستگی.

      دون و دغا دارد.

ت های استراتژیک ریاسای رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسیالدین آشنا مشاور رسانهحسام ،در ادامه

  :گشایدکه حامیِ دوم پروژه است لب به سخن میجمهوری 

 هايگذاران ما همین مردمعمده سیاستباید بگویم که  من به عنوان یک شهروند

کردند و وارد مجلس و دولت شدند. وقتی آگاهی  ها عبورکه به دالیلی از این گیت عادي هستند
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شود. رود، سیاستمدار نیز از این فضا متاثر میای باال میعمومی و حساسیت آن نسبت به مساله

اي در جامعه وجود نداشته باشد بنابراین اگر دانش عمومی نسبت به مساله

 .97سیاستمدار هم دانش عمومی در این زمینه ندارد

 : کندمی "اگریفشا" اینگونه و

ی است. باید دید که منافع چه کس تعارض منافع خرد و کالنمساله اصلی در این فیلم، مساله 

نی زده قانون، رنگ قانوای، به غیربرای تامین منافع عدهای باید تامین شود. متاسفانه و تا چه اندازه

 یتعدم شفافرار گیرد، کند. موضوع دیگر نیز که باید مورد توجه قشود و اصلیت پیدا میمی

قوق حاست. مساله عدم شفافیت یک راه جدی برای تعارض منافع است. بدانید که تا وقتی که 

ای خورند و عدهای کباب میتوان فهمید که چه خبر است و بنابراین عدهاعالم نشود نمی مدیران

 علوف آالف وی به ای هستند که با پول صندوق بازنشستگشنوند. عدهدیگر فقط بوی آن را می

 .35انداند و حتی سهم نسل بعد را نیز خوردهاند و بار خود را بستهرسیده

ما همین  عمده سیاست گذاران»که کند با بیان اینای خود سعی میآشنا نیز با توجه به تخصص رسانه

ن تا همیهد این نکته که تا رسانه کار خود را درست انجام ند توجیهبرای « مردم های عادی هستند

ستقیم ممشکل بازنشستگی بیشتر کار کنند و مستقیم و غیرکه برای رفع نخواهند « مردم عادی»

از  قل کند.تتواند چنین باری را به آنها منکند که میاستمدار هم باور نمیجبران مافات بکنند، خب سی

، رفتارهایِ "ض منافعتعار" که نمودی از« حقوق مدیران»طرف دیگر در ادامه با طرحِ موضوع 

دانند، الفساد میاست، در تقابل با جریانِ مقابلش که این دولت را ام "شفافیت"و عدم  "فراقانونی"

تالف ائ کند تامعطوف می شود،ها اطالق میالفساد به آن، که از این پس امها را به مدیرانِ فاسدنگاه

کار و رفاه اجتماعی با مرکز بررسی های یعنی همکاری معاونت رفاه اجتماعیِ وزارت تعاون، اینجا )

لمی ع هایپژوهش . در این ادبیات،ادبیات انتقادیِ ویژه خود را بازیابداستراتژیک ریاست جمهوری( 

ن چنیهم  دادن نسبت آن با کلیتی که، و نشانشودمی متمرکز مدیران« آالف و علوف»روی ه ب

 . تولید این ادبیات در سطوحشودکنار گذاشته می چنین ائتالفی را، مهاندازد و مدیرانی را پس می

ر واقع کفِ بازار دهایِ سلطان کردنِ-دار-برتا  کردن-کرنا-و-بوق-گویی و درکلیمختلف از کنایه و 
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ا هفراخوانی برای اجماع و ائتالف است تا مراسم فدیه برای رفع بال به خوبی و خوشی برگذار و اختالف

  کنار گذاشته شود. "منابع الیزال"به  "حمله"بر سر میزان و نحوة 

و  آمدهو رفاه دلسوزانه و متعهدانه روی صحنه  کار یرِوز معاونِ میدریِ ،در ادامة دورهمیِ ائتالف

 : آیدبه حرف میخطاب به همه 

های فراوانی داشت و از این نظر قابل تحسین است. باید بگویم که وزارت کار این مستند پژوهش

مشکل از بسیاری از نهادهای جهانی دعوت کرد تا راهکارهای تحولی خود را ارائه برای حل این 

ده و ای انجام شهای گستردهبدهند و از این جهت تجربیات دنیا به دست ما رسید. تاکنون رایزنی

کنم که بعد از این فیلم دستمان بازتر نیز بشود و بهتر بتوانیم کار کنیم. باید بگویم که این فکر می

گذار نیست و گاهی به دلیل اشتباه اخالقی جامعه است. برای شرایط، تنها مربوط به خطای سیاست

ود. زمانی شآورند تا در نهایت او تسلیم میهای مختلف به قدری به سیاستگذار فشار میمثال، گروه

ه ما در ک خواستند. اکنون باید بگویمرفتیم همه بازنشستگی پیش از موعد میبود که ما هرجا می

سال هستند، در حقیقت  52درصد زیر  99هزار خانواده بازنشسته داریم که از این رقم  422تهران 

اهی متاسفانه رفدر سنی هستند که در هر جای دنیا سن کار است و باید به فعالیت بپردازند. 

ایجاد شده است که بازنشسته بازنده است، دولت بازنده است و اداره بیمه نیز 

 37.ده است. به نظرم گذر از این بحران به یک اعتراف همگانی نیاز داردبازن

 ت که نیروی کار و اخالقِفشاری اس ا گردنِگوید تمام تقصیرهمیمیدری با بیان تخصصی 

 ما نیز رحم و بیچارة. سیاستمداران دلاندهآوردوارد  مدارانبر سیاست پرور جامعهاززیرکاردررو و تن

 و غیراخالقیِ جامعه نداشتند و این باعث شدهنگاه غیرکارشناسانه و غیرتخصصی  بهدادن راهی جز تن

 یِدر مورد سختنند و بعد مستمری بگیرند و یا اینکه سال کار ک 92فقط  که تاکنون قبول کنیم مردم

عه و خوری جاماین اخالقِ مفت .ازموعد با بذل و بخشش بیجا اقدام کردیمو بازنشستگی پیش رکا

گیریِ دولت است که همه را بازنده کرده است. این اعترافی است که باید همگانی شود. یعنی لشُ

 یورت هم باید به این اعترافِ ائتالفی بپیوندند. ن زمستاناکارو معدن «علوفیآالف»حتی مدیران 

کار وزیرِ ندرست چندین هفته قبل از انتخابات برای دولتی که میدری از دوسال قبل از آن تاکنون معاو

د کاران شد. معلوم شها منجر به قتل معدنبردانِ معدن برای توسعه تونلکه طمعِ بهرهبود است،  آن
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آهن سرشان در ذوبوعلوف حکومتی بودند که یک که مدیران و صاحبان معدن از همان جنس آالف

ران آمد و کارگدرمی داری از بنیاد تعاون بسیجرسید و سر دیگرشان در معدنبه تأمین اجتماعی می

رای . بدولت قرار بگیرندبذل و بخشش مورد  کاری بودند که قرار بودهمشمولینِ سختیِهمان هم 

ای که بصورت ناقص رد شده بود، بیمة آرایشگری و کتابداری بود و بعضی از کاران حتی بیمهمعدن

ه قی بیش از هزار متر کشتاشان بعد از سی سال کار در عموقوسِ گرفتنِ بازنشستگیآنها در کش

. و دولت ،کارگران و بازماندگانشان ،هاوعلوفیداند؟ همه: آالفمیرا مقصر چه کسی  . میدریشدند

 ،ها به این دلیل که بجایِ زدوبند با مدیران تأمین اجتماعی و ردنکردنِ بیمه و سختیِ کاروعلوفیآالف

ه برای حمایت از صنایع و معادن و صاحبان این تقاضا را بصورت رسمی در دولت دنبال نکردند ک

ها، همانطور که در همة جهان اتفاق افتاده، بهتر است که سن بازنشستگی باال برود و تسهیالت آن

و تقاضای  پروریبیشتری داده شود. کارگران و بازماندگانشان به این دلیل که بجایِ داشتنِ اخالقِ تن

سال  96ال، دنبال این طرح نبودند که سن بازنشستگی را به س 26بازنشستگی با سختیِ کار بعد از 

و فروشش را از سازمان ملل  ترجمه نمایندگیو به کمک نهادهایِ مدنی، که استاد مدنی  31برسانند

ت هم دول اند. تکلیفاست، صاحبانِ معادن را مجبور به درست و دقیق ردکردنِ بیمه نکرده گرفته

صاحبان معادن و کارگران آمدن در مقابل گرفتن و کوتاهن و رشوهگرفتشل معلوم است. اگر بجایِ

-ابحسعلوف بیوجلوی آالفکرد، هم طرح افزایش سن بازنشستگی را محکم پیگیری می ،معادن

 گرفت و هم آگاهی و شعور کارگرانهمه را می خطراندازندة امنیتِوکتاب و اینطور کشتارهایِ تابلو و به

که اینطور مظلومانه بجای این برد، تا بفهمند، باال میتوانند بیشتر از این کار کننده میرا در پذیرفتن اینک

لشان بمیرند ولی خیا هایشانیِ سرد و سخت خانهتوانند تدریجی و در پستوهاو شهیدوار بمیرند، می

الوه د. عنناشان را رد نکها حتی یک روز از حق بیمهوعلوفیگذارد که آالفراحت باشد که دولت نمی

هایشان هم آنقدری امکانات و خدمات رفاهی داده خواهد شد که بتوانند نسل بعدیِ بر اینکه به خانواده

عهد او با دارها تربیت کنند. این دعوتِ میدری به اعتراف همگانی و دعایِ کاران را برای معدنمعدن

                                                           
یورت کاران زمستانپروری کارگران ایران، مشمول معدناحتماالً میدری مدعی خواهد شد که منظور من از اخالق تن31 

ج نشود؛ هر چند که این گروه نیز باید به این سطح از آگاهی رسیده باشد که بهرحال با توجه به شرایط مملکت، پنمی
شود؟ کارمندان بانک؟ آیا اجرای سال به سن بازنشستگی افزوده شود. باید پرسید که پس مشمول چه گروه از کارگران می

هایی که به لحاظ زنی گروههای مقطعی خود دولت بوده، یا اعمال قدرت چانهمقطعی یک طرح که بسته به ضرورت

هایِ همة نسل"شود بر اینکه اند امتیازهایی از دولت بگیرند، دلیلی میستهاند و توانطبقاتی خود را از طبقه کارگر جدا کرده

 ایشان را بکشد؟! "پروریتن"سال بیشتر جور  پنج "کارگریِ پس از این
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آمین را با صدایِ بلند از حضار طلب ها خواهد بود که یورتشدگان زمستانائتالف بر سر مزارِ کشته

  کند.می

قرار ده، و از شتابندگان به سویش، در  33خدایا مرا، از یاران و مددکاران و دفاع کنندگان از او

 گیرندگان به جانبنندگان اَوامرش، و مدافعان حضرتش، و پیشکهایش، و اطاعتبرآوردن خواسته

  822.شدگان در پیشگاهشاش، و کشتهخواسته

مراکز  و ها و، جشنوارههاشود. اکرانهای مختلف در دانشگاهفیلم با این نشست تمام نمی اما کار این

 متخصص. اکران در دانشگاه امام صادق در یکم دی ماه با حضور را جا بیاندازدباید آن هنری کشور

ت تعاون(، اکران زاربیمه های اجتماعی و پور )ریاستمعروفِ مترجمِ نظام چندالیه، اسماعیل گرجی

ایران پس از  کارگران وفتقرتقمسئولِ در سینما دیالوگ )کافه دیالوگ( دهم دی ماهه با حضور 

متعهد  کارگردان( و و سخنگویِ فعلی دولت علی ربیعی )وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،جنگ

دهم دی ماه  با حضور رضا  کمیل سوهانی. اکران در دانشگاه تهران،به بحران و مستقل از دشمنان، 

. اکران یل سوهانیامیدی، میکائیل عظیمی، اسماعیل گرجی پور، احمد میدری، علی اصغر سعیدی، کم

 ... .  و در سینما حقیقت

 ورد: آاش به فیلم میدر افزوده مین اجتماعیأکارشناس تبه عنوان  دوزمحمد پوستیندر جایی دیگر، 

اشد و با روبرو می ب مین نقدینگی و کسري منابعأمشكل تدر شرایط حاضر این سازمان با 

ال در ح از پیچ خطرناک نیز عبور کرده و هاگذاشتن سرمایهها و گروم از بانکاخذ وا

روی این صندوق وارد فاز عملیاتی بحران و ناتوانی  رود تا مشکل پیشِباشد و ایضاً میسقوط می

ي طرح تحول سالمت هاتحمیل هزینه انباشت بدهی ودر اجرای تعهدات جاری شود. 

 نموده خارج خویش طبیعی چرخه از را سازمانو ...  هاي درمان سازمانو افزایش هزینه

 گذاريسرمایه هايشرکت. ندارند خوبی روز و حال و افتاده رمق از نیز هاصندوق سایر. است

اشی ي ناداقتص بحران و گرفتار سردرگمی کالف در نیز هاصندوق سایر و سازمان

 انضباطی مالی، رمقی ازها بعالوه بیاقتصادي و تحریماز مدیریت ناکارآمد و غیر
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و امید داشتن به ورود معجزه آسای آنها با مجموع شرایط موجود و در این آنها باقی نگذاشته 

 828 .اشدبانگارانه میبه انتظار نجات سیستم تصوری سادهمواقع سخت برای تزریق نقدینگی و 

ایان بیننده در پ»به بیان ایشان و  شده دهای از آنها در فیلم آورست که گوشها اهم مشکالتی ااینه

بودن بیش از حد طرحها، سوءمدیریت و ای از مشکالت از جمله بخشندهیابد که بعلت پارهمیفیلم در

اندیشی کنیم هچاره دنبال مقصر نباشیم و باید داری این شرایط رخ نموده و پیشنهاد گردیده که ببنگاه

-سازی، چارهتکرار و طبیعی با 822«.و همه با هم از صدر تا ذیل باید برای حل مشکل کمک کنیم

 شود به ورودی صندوق از حقشود در تأمین نقدینگی. نقدینگی هم خالصه میاندیشی خالصه می

ا پیچاندن و گذاری بهای سرمایهها و خروجی آن در شکل مستمری و درمان و ... . شرکتبیمه

سای آامیدداشتن به ورود معجزه»همچون موجودیتی که  و الینحل، در کالفی سردرگم شدنپیچیده

 ،مبه انتظار نجات سیستآنها با مجموع شرایط موجود و در این مواقع سخت برای تزریق نقدینگی و 

صصیِ و نگاه تخ یبینشوند. واقعاست، در یک جمله براحتی کنار گذاشته می 829«انگارانهتصوری ساده

غیره  و منابع ملی و کارگران یِهااین سال تمامِ گوید که نباید انتظاری از انباشت ثروتِائتالف می

 های نفت و گاز و پتروشیمی و دارو و کشتیرانی وهلدینگترین بزرگداشت. چنین انتظارِ بیجایی از 

 ای ازها به گونهدازانه است. این شرکتیاپرمی و رؤعلغیر داشت، چراکهنباید ...  سیمان و آهن و

ته ر گذشهایی که دمشخص نشد که پول»که  پرسداند که وقتی از خودش میمحاسبات حذف شده

یی کمیک، فضا ،824«شدمدها کمتر بود در کجا نگهداری میها نسبت به درآشد و هزینهتجمیع می

جدد دولت تأکید مجایگاه الفسادها بر دوز در لیست امپوستین .سازدعجیب، گنگ و تراژیک را می

مت ترین سهم را در این قسها بطور کلی و بعلل گوناگون عامل ایجاد مشکالت و بزرگدولت»کند: می

حق مطلب در خصوص »و در واقع  826«.باشند و لیکن در این فیلم به راحتی از آن عبور شددارا می

 لی کهنشد مانند پو که پیرامون آن روی داده ادا قاتیبدهی دولت که بعلل گوناگون ایجاد شده و اتفا

ام دت رئیس جمهور سابق که منکر این بدهی بود و اقاظهارا یا ... در زمان جنگ به دولت داده شده و

گرفتن سود واقعی اوراق مشارکت وفق قانون نظام جامع و میزان دولت تدبیر و امید در نادیده
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خرج  برای دولت ، یعنی جیب کارگران و کارمندان،ن اجتماعیاز جیب تأمی بارهااین یعنی  825«.بدهی

هایی که برای دولت شده است که خبری نیست. اما به هرحال باید جبران کند. از خرجشده است. 

-کردن از جیب کارگران و کارمندان به شرکتوال دولتی و ملی، یعنی بازهم خرجچگونه؟ واگذاری ام

رمق شده است. جانی تازه به بی اند،یی که از بس خونش را مکیدهری. یعنی همانجاگذاهای سرمایه

انجام اصالحات در صندوقهای »منابع الیزال ثروت برایِ ازسرگیری مکیدن با کمترین هزینه: 

بازنشستگی کشور از باال به پائین کمترین هزینه را دارد و اگر بطور معکوس صورت پذیرد با واکنش 

اقد بعنوان یک کارشناس رفاه اجتماعی نتوانستم این پیام مهم را دریافت اجتماعی روبرو می شود. ن

را روشن  "کارشناس مستقل"و  "بمب ساعتی"این جمالت بیش از هرچیزی معنایِ  827«.کنم

های صندوق بحرانِ ، ازمدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ،زادهقیتیابیِ تکملة آن نیز علت کنند.

بازنشستگی پیش از موعد، فاصله میان سن بازنشستگی تا میانگین عمر » :ستا بازنشستگی در کشور

 821.«آخردر دو سال  دستمزد و حقوق ها، افزایش ناگهانیدر ایران، عدم پرداختن به وضعیت صندوق

با همة  ،خورد. افزایش سن بازنشستگیای دیگر رقم میبه گونهدرنهایت اما معاملة ائتالف با دولت 

 ار درثباتی و برانگیختن نیروهای کتوانست برای رفع بحران و همة مضراتی که در بییمنافعی که م

یرد. گشود و بجای آن فروش شستا در دستور کار قرار میبه دولت بعدی سپرده می داشته باشد، پی

ه انجام تصمیم بشناسد، های اجتماعی را بهتر از ائتالفیون میروحانی، که مسائل امنیتی و شورش

نون کند؛ برای رفع بحران، آنچه تاکتر میدستتر و البته نقدتر و تویکاری با هزینة اجتماعی پایین

 م:برای جبران آن کنی ایفکر اساسی فروشیم تا بعداند را فعالً میکارگران انباشته

های زیرمجموعه آزاد شوند و مدیریت در دست دولت نباشد؛ من به مجلس و مردم باید شرکت

هاي سال آینده سال واگذاري بزرگ شرکتمن در مجلس اعالم کردم ...  .امداده قول

درصد سهامدار  92تا  22و الزم است که شستا مدیریت اقتصادی نداشته باشد بلکه  شستا است

رصدی دکنند با این وجود تأکید صدنی میهای شستا، برخی کارشکدانم که در واگذاریمی ... .باشد

ها نظارت کند به خصولتیکسی جرئت نمی...  .م رهبری بر واگذاری شستا استمن و مقام معظ

ها بی اطالع است. مردم هم اطالعی ندارند فقط خالق جهان دولت از کار آنکند. 
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ها را رسد و حسابها میکه آن هم کمتر در این دنیا به حساب ،کندها نظارت میبه امور آن

ی بدترین اقتصاد است. خودش هم ضابط قوه قضائیه است و خصولت...  .گذاردبرای آخرت می

های های دیگر را برعهده دارد. ما باید اقتصاد را اصالح کنیم. رهبری نسبت به نیروخودش دستگاه

ها نقدر کار و مسئولیت برعهده آنآمسلح هم همین نظر را دارند که دست از اقتصاد بردارند چرا که 

در زمان آقای ربیعی هم  .باید اقتصاد را به مردم واگذار کردد. رسنهست که به اقتصاد نمی

گفتند تأمین اجتماعی برای بازنشستگان است، دولت چه کاری به آن دارد. در حالی که خصولتی می

 .باید آن را جمع کنیم تا خیال مردم راحت شودیک مقوله بین دولتی و خصوصی است و 

حتی اگر بخش خصوصی ها را واگذار کرد. ظارت کرد و آنهای شستا نباید صرفاً به شرکت... 

 ها مجانی واگذارها را به سود دهی برساند باید به آنتواند به درستی شرکتمی

ام واگذاری شستا مهم است و شرط اصلی من در زمانی که به آقای شریعتمداری گفته .کنیم

تا پایان دولت گرفت این بود که  ایشان تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده

 .823نباید شستا وجود داشته باشد

ی و اینگونه معرف "باید اقتصاد را به آنها واگذار کرد"را که  "مردمی"آن  ،روحانی البته پیش از این

 فراخوانی کرده است:

نی واهای اقتصادی به بازار سرمایه خواهد بود. ثروت و دارایی فراسال عرضه بزرگ بنگاه 31سال 

ها ترین زمیندارای با ارزش دولتایم. ها را در گاوصندوق بوده و قفل کرده، اما این ثروتداریم

ها را قفل و متأسفانه در داخل و کنار شهرها و سایر مناطق مختلف کشور است که این زمین

تلف هستند اما ها، امالک و اموال غیرمنقول مخها دارای بنگاهبانک ها را منجمد کرده ایم.دارایی

باید همه از جمله تمام دولت  زنند.حاضر به فروش نیستند و از کمبود نقدینگی حرف می

سال عرضه بزرگ  93سال و با قولی که وزیر کار داده ،  ملزم به عرضه اموال شوند

شستا به بازار  هايزیرمجموعه همه  هاي اقتصادي به بورس خواهد بود وبنگاه

دولت ثروتمند و قدرتمند است . ها ضرر خواهند کردو در این میان برخیسرمایه خواهند آمد 

تواند وارد میدان شود. اعتبار نفت به اندازه دولت است و و تمام مراکز و منابع نفتی و گازی می

های اقتصادی گاهی نفت را بهتر از کل دولت و وزارت دارایی قلمداد ها و بنگاهبرخی شرکت

مریکا آر اگ های جدید شروع شود.درتمند باید به صحنه بیاید و سرمایه گذاریکنند. این نفت قمی

                                                           
 .8937اسفند  5. سخنان حسن روحانی. خبرگزاری مهر، باید واگذار شوند« شستا»های شرکت  823

https://www.mehrnews.com/news/4551758/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4551758/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AF
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هاي الزم براي هاي داخلی با مشوقگذاريسرمایهخارجی شده باید  گذاریمانع سرمایه

. اخیراً در شورای عالی امنیت ملی در سرمایه ایرانیان خارج از کشور داشته باشیم

را تسهیل و این مصوبه شورای عالی امنیت ملی را  تابعیتی هاي دوهمه ایرانیای کار مصوبه

ابالغ کردیم که هیچ ایرانی ولو دو تابعیتی برای ورود و فروش اموال در ایران هیچ مشکلی نداشته 

 882باشد.

« ایعیتیایرانیان دوتاب»شستا هستند،  د کارگرانی که صاحبان اصلی مجموعةکنید چند درصفکر می

مشکل دارند؟ چرا « برای ورود و فروش اموال در ایران»ورای عالی امنیت ملی هستند که از سوی ش

با  در معنای اخیر، و "مردم"، یا «ایایرانیان دوتابعیتی»و امثال  با واگذاری شستا به بازار سرمایه

ه اینگونه است کد؟ وش راحت، به معنای صاحبان آن یعنی کارگران، "مردم"خیال باید کردن آن جمع

که تمام  کندافتد و چنان قدرتی پیدا می، بسادگی در یک ادبیات سیاسی مشخص، جا می"مردم"ه واژ

را، حتی اگر الزم باشد مجانی به  "مردم"شده و درجریان و آتیِ یکی را، یعنی انباشت کارِ نیرویِ

ن ار کند. ای، واگذ"مردم"ها، یعنی باز هم الخصوص دوتابعیتیگذاران داخلی و خارجی و علیسرمایه

د، گرداندهد اموال مردم را به خودشان )مردم( بازمیهایِ تاریخ است که نشان میترین شعبدهاز بزرگ

سالیان قبل و بعدِ چندین نسل از چند ده شدة در حالی که در واقع تمام توان و نیروی کارِ انباشت

 ه روشنیِ اعدادِب الزم بوده است، انلیدشآن حداقل حقوقی که برای بازتو ، البته با کسرِرا میلیون کارگر

ه گذار )فارغ از اینکه چدار، و سرمایهکارآفرین، سرمایهبه چند ده یا چندصد نفر  روی تابلوی بورس

کند. ذار میکشند( واگشان یدک میو یا چه تابعیتی و اعتقادی را بسته به شرایطدارند لباسی به تن 

 ه بود:کردبه حقیقتی ابدی نزدیک  از زبانی دیگر از این، ترپیششعبدة تاریخ اینگونه خود را 

-سهیم»اشند، تا مسیر حرکت به سمت ب« اختیارصاحب»و « گیرندهتصمیم»تا کارگران نتوانند 

تعریف نشود، نیروی کار، توانمند و قدرتمند  هاسرمایهمدیریت و مالكیت کارگران در « کردن

وزها به عنوان یک الگوی جهانی رشد مطرح شده، محقق نخواهد شد و توسعه پایدار که این ر

ها و نهادهایی ها بایستی از سازمانکردن کارگران در مدیریت و مالکیت سرمایهسهیم .شودنمی

های خود کارگران شکل گرفته است؛ ها و انباشتهاولیه آنها از سرمایه ةشروع شود که هست

و حمایتی موجود نبود، محلی از  هایی که اگر کارگران و سیستم مزديسازمان

                                                           
سایت معاونت امور  .حسن روحانی در صحن مجلسسخنان . به مجلس شورای اسالمی 31تقدیم الیحه بودجه  882 

  .8937ماه دی 4مجلس ریاست جمهوری. 
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مین گذاری تاها شرکت سرمایهترین این سازمانترین و کلیدیو یکی از مهم اعراب نداشتند

اجتماعی و به تبع آن شستا از  مینأدانیم که سازمان تمی...  .اجتماعی )شستا( است

، توسط درصد از دستمزد ماهانه کارگر 27؛ الزحمه کارگران سرچشمه گرفته استحق

المت و دوران کهنسالی خودش و کارفرما در صندوقی سرازیر می شود که قرار است آینده، س

های محترم و بسیار عزیز که از تر از این که این سرمایهمین کند و چه نیازی ضروریأکارگر را ت

-آید و حاصل عرق ِ جبین زحمتهای جوش و معادن زغال سنگ میهای ذوب و دستگاهکوره

ترین اقشار جامعه است، نه تنها صیانت شود بلکه بر ارزش ریالی آن افزوده شده و در مسیر کش

سیس شستا همین است؛ صیانت از امانات جامعه کارگری و رونق أت ةفلسف. ترقی و تکامل بیفتد

مروز در ها، ابخشی به این امانات، فلسفه وجودی شستاست و این شرکت که به یمن این سرمایه

قابل قبولی ایستاده، نه تنها وجود خود را وامدار کارگران است بلکه در حقیقت امر، متعلق  جایگاه

 در اینبه همین دلیل است که باید همه دست به دست هم بدهیم تا  ست وبه کارگر ایرانی

و  اند، در این روزگار وانفسا که دقیقا شمشیرها را از نیام درآورده و از رو بستهشرایط سخت

شستا را از های زیرمجموعه شرکت هاي کارگري را دارند،تصاحب اموال نسلقصد 

 .لطایف ِ الحیل دشمنان حفظ کنیم و از آسیب و گزند بدخواهان دور نگاه داریم

یعنی خانواده بزرگ شستا؛ یعنی مدیریت مجموعه شستا و کارگرانی که اگر همت « همه با هم»

 ستاین همان هدفیرمجموعه شستا سهیم شوند و توانند در مدیریت واحدهای زیکنند می

هزار نفري  00خانواده . کندشستا با دقت و سخت کوشی دنبال میکه جامعه 

در دوره مدیریت جدید خود در پی این است که کارگران را در مدیریت و مالکیت شستا 

 برای کارگری معنایی جز تالش ةم کند؛ مشارکت هرچه بیشتر جامعهای شستا سهیسرمایه

واهد خهایی که متعلق به خودشان است، ندارد و خانواده شستا میکردن کارگران در سرمایهسهیم

 ترینیكی از مهم. این سطح مشارکت را تا جایی که مقدور است، باال ببرد و ارتقا بخشد

ر کردن آنها دهاي مدیریت شستا براي افزایش مشارکت کارگران و سهیمبرنامه

هاي زیرمجموعه شستا به یت، واگذاري سهام واحدها و شرکتكمدیریت و مال

كان حضور کارگران در آوردن اممتقاضی است و برنامه دیگر، فراهمکارگران 

ا ها که بهمه این برنامه ت.ت مدیره شستاسأره و انتخاب در هیت مدیأانتخابات هی

ی یاز به یک بستر حیاتنهدف افزایش سطح مشارکت کارگران و توانمندسازی آنها تعریف شده، 

های نقدی و سهامی کارگران است. جمعی برای حفظ سرمایه ایستادگی و پافشاریِ دارد و آن

 و این هاي شستا یک ضرورت است؛ ضرورتی که اما و اگر نداردحفظ زیرمجموعه
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ه چم بایستند و از آنجامعه کارگری باید دوشادوش ه ةماست؛ هم ةهم« کار مشترک»ناگزیر،  بایدِ

انداز روشن برای آینده سخت باید مطمئن باشیم ترسیم چشم .توان محافظت کنند ةدارند با هم

گذرد و اگر بخواهیم و دست در دست انداز روشن فقط از مسیر همدلی و اتحاد مینیست؛ این چشم

 و هایمان بیاستیمقاف توانمندی ةتوانیم در قلشود؛ میهم بگذاریم، همه چیز امکان پذیر می

کارگری ایران  ةتوانیم به آنچه جامع. میبه فرداهاي روشن چشم بدوزیم بخواهیم، واقعاً

ت أه نمایندگی از خانواده شستا و هیدر پایان بو . استحقاق آن را دارد، دست پیدا کنیم

روز جهانی کارگر به احترام  ةدر آستان گذاري،سرمایه ةین مجموعا ةمدیر

اي روشن خیره دارم و به آیندهکاله از سر برمی ایستم،جامعه میزحمتكشان 

   888.اي که اگر بخواهیم و اراده کنیم چندان هم دور نیستشوم؛ آیندهمی

سیرکی که  درای بر سررا باید همچون کتیبه در روز جهانی کارگر 882یادداشتِ مدیرعامل شستااین  

نگونه اموال کارگران ای گذارند، آویخت.یبه نمایش مرا  تاریخِ تأمین اجتماعیدر آن بزرگترین شعبدة 

شود تا هرسال بهترین مدیران شود: اول به همة آنها یک حق رأی داده میبه خودشان بازگردانده می

تولیدی و مالی کشور انتخاب کنند و دوم به همة آنها یک  هایبزرگترین هلدینگیکی از را برای 

برای فرزندانشان بجا بگذارند. یک برگ رأی و یک برگ  ایشود تا بعنوان ارثیهبرگه سهام داده می

کافی است که «. که اگر بخواهیم و اراده کنیم چندان هم دور نیست»ای است سهام تمام آن آینده

، بعد ستیمبایبازهایِ تاریخ عنوان یکی از بزرگترین شعبدهبه «هایمانقلة قاف توانمندی»در  نخست

و  ای روشن خیره شده، و سپس در همان حالت که به آیندهبرداریمرا از سر کاله خود به آرامی 

رهنة بر سرِ ب زدن،بهمدر یک چشمعامل -یک مدیر ، کاله را با متانتِایملبخندی گرم به لب بسته

یرها را شمش اًدر این روزگار وانفسا که دقیقو در این شرایط سخت، »تا  بگذاریم «زحمتکشان جامعه»

 سرشان را به مدد این کاله جدیدرا دارند،  انکارگر زدنِ گردنِ «اند و قصدو از رو بسته از نیام درآورده

 .«الحیل دشمنان حفظ کنیم و از آسیب و گزند بدخواهان دور نگاه داریماز لطایف»

*** 

 

                                                           
  .8937اردیبهشت  3. خبرگزاری کار ایران )ایلنا(، ایستیمهایمان میقافِ توانمندی ةبا همدلی در قللطفی. مرتضی  888

 ( به حکم شریعتمداری )وزیر کار( عضو هیئت مدیره تامین اجتماعی شد. 8931همین سال )مرتضی لطفی در 882 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/617506-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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 : ایمان بیاورید به آغاز فصل سرد

 صوصهاي کارگري و کارفرمایی در خگزارش کارشناسی تحلیل نگرش تشكل

 هاي بازنشستگیصالحات صندوقا

 مؤسسة عالی پژوهش ،ری نسبتاً پخته از ائتالف در ضمیمه و نشستِ فقربرداسه روز پس از پرده

ای کارگری هگزارش کارشناسی تحلیل نگرش تشکلدهد با عنوان تأمین اجتماعی متنی را بیرون می

از  شعارِ بخشی ،تار مدیر. در پیشگفهای بازنشستگیکارفرمایی در خصوص اصالحات صندوقو 

و  تیود اهمبـا وج» نیروهای موجود که در تکاپوی رسیدن به قدرت مدیریت تغییراند، آمده است:

 یاسیو س یاجتماع یهانهیبت به هزتوان نسینم ،یو اقتصاد یات اجتماعو اصالح نظام رییزوم تغل

د ش ادآوریرا  نکته نیوان اتیم ر،ییتغ تیریا مدث مرتبط به بـه مباحتفاوت بود. با مراجعیاصالحات ب

ئتالف که دارای ا 889«آن است. نفعانِیذ ارکتِمش ازمندین یازماندر هر س نهیهزاصالح موفق و کم که

 جتماعی، دانشگاه، مجلسو رفاه ا ،تعاون، مین اجتماعی، وزارت کارتأروابط گسترده در سازمان  شبکة

یابی سازمان تأمین های اوجرا در سالند که نمونة مشابه آناوجوشی افتادهو ... است، به چنان جنب

رچه اگ به فراخورِ شرایط، فر باید دید. اما امروزهای ستاریگیریاجتماعی و تأسیس وزارت رفاه و اوج

ائتالف  884داری کنند.خواهند میدانتر میاما شاید بشود گفت بسیار جدی سابق نه با آن نفوذ و بودجه

-حرفهو ب زنیسازی، چانهگیری و هماهنگخود قائل است که توانایی ارتباط ده را برایبرگ برناین 

با توجه به نفوذش در دانشگاه معلمان و دانشجویان را کردن کارگران، کردن و خشمگینآوردن، آرام

                                                           
ی، ستگبازنش یدر خصوص اصالحات صندوق ها ییو کارفرما یکارگر یهانگرش تشکل لیتحل یگزارش کارشناس 889

 نیپژوهش تام یالنشر موسسه عی. باقر اسری ی ودی: رضا امیناظر علمی، گیربیم دیوحو  فروغ سادات مبلغ :یمجر
 .  8937ی اجتماع

، "ستو را چپ"»انتهایی آن چنین آمده است: برای نمونه ن. ک. به بیانیة کانون اعتالی تأمین اجتماعی. در بخش884 
ر ، و ... تنها و تنها دل د"شاغل و بازنشسته"، "ییو کارفرما یکارگر"، "یا مهیو ب یدرمان"، "یرسازمانیو غ یسازمان"

درخت تناور داشته و تنها مالک  نیو دوام و قوام ا یاجتماع نیو سازمان تأم یاجتماع نیرفاه و تام یقلمرو یاعتال یگرو
فاه و ر یقلمرو یواقع نفعانیذ یصرفه و صالح واقع تیو رعا "یا مهیو محاسبات ب اعداصول، قو"آنها  یریگ میتصم

 دینام "یاجتماع نیتأم یکانون اعتال"توان آن را  ی مکه فعالً یباشد، تشکل یاجتماع نیو سازمان تأم یاجتماع نیتام
 یهید. ب دینمایخود را آغاز م تیفعال "یاجتماع نیسازمان تام یهمه و همه برا یبرا یاجتماع نیسازمان تام"که با شعار 

 مه و چهارچوبدرخصوص نام و اساسنامه و مرامنا تیافراد عالقمند به فعال هیاست پس از انجام فراخوان و با حضور کل
 «خواهد شد. یمقتض میتشکل بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصم نیا تیفعال
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« کیاصالحات اساسی و پارامتر»داشتنِ کلیدِ د و با دردستبیندر خود میو سازمان تأمین اجتماعی 

  886ند.کمی رقصیخوش "حاکمیت"جلویِ 

نامه و نتایج آن آمده است، چنانچه نشان خواهم داد، آنچه که در تعریف پروژه و اجرای پرسشدر واقع 

ن بردن ساصالحات اساسی، یعنی باالبرای رسیدن به  همان اعترافِ همگانی به وجود بحران است.

کشند. دوش به آن را ب کسانی است که قرار است بارِاولین و آخرین کار متقاعدکردن  ،بازنشستگی

 ن اجتماعی اینگونه بیانمیتأ مؤسسه عالی پژوهش "تخصصیِ"و  "علمی"این موضوع در ادبیات 

 شده است: 

 یآگاه زانیم ةاردرب ید. اطالعاتدهیا قرار مم اریات را در اختچند دسته از اطالع یجننظرس ـنیا

 ای لیتما زانیمآن؛  یاهها و چالشنهیهز ،یتگظام بازنشسنسبت به ن روندانهو اطالع ش

 نیها؛ همچنخپاسـ نیبر ا یاجتماع-یاقتصاد یهانهیزم ریام و تأثبا اصالح نظ مخالفت افراد

کند. به عالوه نشان خواهد داد، یاظهارنظر م الحاص يهانهیدن گزشیامكان عمل ةدربار

  885.نه ایت آنهاس یاقتصاد یرداز منافع ف یفراد، انعکاسا یهاپاسخ

-خواهد چیزی را بسازد. مصاحبهبسنجد می اما این پژوهش پیش و بیش از آنکه بخواهد چیزی را

را منتشر و منتقل  یایهرا جمع کرده باشند، داده یایهنیز بیش از آنکه در مصاحبه دادهها کننده

که سازمان و صندوق بازنشستگی دچار دانستید آنها این بوده: آیا می 887استفهام تقریریاند. کرده

                                                           
عادالت و ای با ماین تواناییِ ائتالف بگونه ین چپگرا در تجارتخانه علوم اجتماعالالدبا عنوان  اینترنتی در متنی 886 

بردن مو نا انحصاری-سرمایه مالی وسرمایه، المللی نهادهای بورژوازی، باور به اصالت ایده، نظام بینانتزاعاتی همچون 
سأله را یا ، عمالً فهم مکودکانة دانشجویی نیستبازیِ یک سیاسی جز بگیران و عامالن ائتالف، که چیزیاز برخی پروژه

روهای ابطة نیرکند. وقتی موجود و نیاندیشیده تمام میهایِ شخصی فروکاسته و یا آن را در یک انتزاع از پیشبه افشاگری
ا نیز هشود، جوابیهعالی پژوهش تأمین اجتماعی تا این حد انتزاعی و عجوالنه نشان داده میائتالف و شستا و مؤسسة 

 ثیبه هم ندارند و چه از ح یربط چیه ]شستا و موسسه[ دو نیا»تواند همانقدر شخصی، انتزاعی و احمقانه نباشد: نمی
ا اش رهذهن برهوت را در الیخ یابویزن ما که اما افشاگر دروغ .اندمستقل گریکدیاز  یو چه به لحاظ حقوق یسازمان

 هد ووتاب بد آب اشیشستا به افشاگر یبدنام هیتا در سا کندیبه هم وصل م یبازیدو را با شامورت نیکرده است ا
.( متالس حسامیی، کذا یافشاگر کی یهایی گو اوهیبه  یا هیجواب: قهیاز باد شکم به شق«  )بخرد. تیمشروع شیبرا

جریان  های اینشدهتواند این مجال را به حامالن و مؤتلفین و مصادرهای است که میتنها چنین فضا و شیوة طرح مسأله
 انند.      بازی بخودادن این دو را با خیال راحت در یک جمله شامورتیبدهد که ربط

 همان. 885 

 فقه.ویکی .شوداطالق می مخاطب از اعتراف و اقرار گرفتن قصد به ،استفهام تقریری به پرسش 887 

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8
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ها تهدانستید که دیگر قرار نیست به بازنشسورشکستگی است؟ هیچ میو ر حال سقوط بحران است و د

حات الز اصدانید که هیچ راهی جآیا می تعلق بگیرد؟ «به این سادگی» مستمری یا خدمات درمانی

هایِ گلدیندانید تمام هجود ندارد؟ آیا میپارامتریک که خیلی هم کارشناسی و علمی و دقیق است و

بزرگ ایران که زمانی به اسم شما و از پول شما خریداری یا رد دیون شده است، و تاکنون کارکرد 

-ها به دادتان برسند سادهاند و انتظارِ اینکه آنرمقوعلوف مدیران داشته است، بیای در آالفویژه

ر ظرسنجی دن بندی تجربةهای پژوهش و جمعپرسشام در این موضوع با صراحت تم انگاری است؟

 : کشورهای دیگر آمده است

 یآگاه م،یوشیر متکیان حال نزدو به زم میرویو مدهد، هرچه به سمت جلیان ممطالعات نش

وافقت با م شیده و افزاتر ششیآن ب یاهنهیعملکـرد و هز ةنحـو ،ینسـبت بـه نظـام بازنشسـتگ

 یدر برخ یحت... ت. اصالحات اس ااز بحران منجر به موافقت ب یآگاه ...ته داش یپ ات را دراصالح

  881ذارد.گیها اثر مپاسخ ةآگاهانـ یریوگموارد، مخالفت با انجام اصالحات، بر س

ای است که تمام راهکارهایی آمادههایِ پژوهش چنانچه در متن گزارش آمده است، بستة ازپیشگویه

 پاک،لود، به سرکردگیِ ناظر و طراحِ طرح یعنی امیدیِ دستکارشناسان مستقل ةسوادِ ترجمکه به 

را به همان صورت استفهام تقریری  رسیدهمی صندوق از دسترنجِ خود کارگران "بحرانِ"برای حلِ 

 :تا بگویند موافقند یا مخالف شودشوندگان قرار داده میمصاحبهرویِ  پیشِ

. افزایش 2سال برای تمام شاغالن با هر میزان سابقه  56ستگی به افزایش تدریجی سن بازنش .8

-. افزایش تدریجی سابقه بیمه9دام سال برای برای افراد جدید االستخ 56سن بازنشستگی به 

. محاسبه مستمری 6کردن سن بازنشستگی زنان و مردان . یکسان4سال  96دازی به پر

)آن بخش از  . افزایش پایه کسورات بیمه ای5خر بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق پنج سال آ

. افزایش نرخ 1. افزایش نرخ حق بیمه برای همه 7حقوق که مشمول پرداخت حق بیمه است( 

. افزایش نرخ حق بیمه کارفرما بر اساس میزان مخاطرات شغلی 3حق بیمه بر اساس میزان درآمد 

. جایگزین کردن حساب های 88ای ار بیمهاه ها برای جلوگیری از فر. افزایش نظارت بر کارگ82

. کاهش هزینه های اداری و پشتیبانی 82انفرادی به جای نظام فعلی برای شاغالن جدید 

. گسترش پوشش بیمه ای ایرانیان 84ای اتباع خارجی مه. گسترش پوشش بی89صندوق/سازمان 

، درمانی، ازکارافتادگی، . امکان انتخاب خدمات بیمه ای)بیکاری، بازنشستگی86خارج از کشور 
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. واگذاری بنگاه 87. اصالح نظام مدیریتی سازمان/صندوق 85بازماندگان، ...( از سوی بیمه شده 

)درمان مستقیم( به  . واگذاری بیمارستان های سازمان81های اقتصادی و پرهیز از بنگاهداری 

. دشوار کردن 22ازمان درصد است( به س 9. افزایش سهم پرداختی دولت)در حال حاضر 83دولت 

 883. ... شرایط برخورداری از خدماتی نظیر از کارافتادگی، بازماندگان و

 «بازنشستگی» ،فصل سردی است که همه باید به آن ایمان بیاورند. اما در شرایط گذار ،بحران

رو شورایِ نیتواند و نباید تنها بحرانی باشد که باید از مخاطبان اقرار و اعترافش گرفته شود. از انمی

که اطرافش  درگیری نِ هر موضوعِ چشمماپردة آخر خود را با هیجانی ویژه و با چید گذار از بحران،

هایِ همچون مطالبی که در کانال ،را چهارممیزانسن پردة  کند.باشد، بازی مینمودی از بحران 

 توانمندسازی، شفافیت،، گذاری اجتماعیهایِ سیاستمثل راستة کانال تلگرامیِ شورایِ ائتالف

واند خود کند تا ائتالف بتتی کوتاه، به اندازة کافی جذاب پرردیف شده است، باید موضوعا...  و پایداری

         گذار از بحران جا بیاندازد.   گریزناپذیرِ تنها راهکار به عنوان را 

*** 
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 پردة چهارم

 فاستراتژیِ گزیرناپذیرسازیِ ائتال: آالچیقمرغ 

، به تزئین اطراف آالچیقِ خود مشغول گیری و جلب نظر مادة خودساز برای فصل جفتمرغ آالچیق

عطوف اش را متمام سعید، نمایش دهخود را بیشتر در رقابت با سایرین برای آنکه  این مرغ شود.می

ماده  شدنبا جذبکند. ش مینوعهمرقبایِ تر از هرجایی حتی النة تر و رنگیآوری اشیاء براقبه جمع

کند تا اینکه باالخره ماده جذب دادن هریک از قطعات میبه حوالیِ آالچیق، مرغ نر شروع به نشان

و فراخوانی برای گذار از بحران است.  ائتالف ای، قسمتی از پروژةکامل شود. این تکنیک رسانه

-بتبه خصوص مسائل و مصیست. همه چیز ا یفراخوانبلکه نیروها نیست،  ی تنها مربوط بهفراخوان

ائتالف باید بتواند تا حد ممکن  نشان از بحران دارد. جامعه اکثریتهایی که بیش از همه در چشم 

    822چشم همه را پر کند.

رفتن گقدرت کافی برای بدست و نبود تمرکزکنند. های ائتالف رشد میهای ائتالفی بر زمینهجریان

اه مدت کوت ها، باعث ائتالف و اتحادهایپاسخ به بحرانتوانی در ناهژمونیک کنترل اجتماعی و  قدرتِ

 در این وضعیتِ .را دارد اجتماعی خود، یعنی بحرانئتالف زمینه شود. امی برای ایجاد این تمرکز

 به باید است، ای و ابعاد خرد ملی و محلیجهانی و منطقه دارای ابعاد کالنِبحرانی که  مشخصِ

گرفتار با هم  "همه" شود ومی "همه"، عام و سراسری داد. بحران برای شکلی انتزاعی "بحران"

، شود. کولبران، خزانه، بازنشستگی، معوقات کارگریهم باید مسأله همه . حتی فقر و بیچارگی شوندمی

 د وشومسأله همه می شدن آموزش، هرچیزیه، فساد و دزدی، کاالییسیاست خارجی ایران در منطق

کرد.  به پا خیزند. باید کاریدرکنار همدیگر باید در برابرش  و و یکدست شده یکساندر برابرش  همه

که همه را با حداقل خسارات از بحران  دندارکافی تخصص و آگاهی  یا کسانی ؟ چه کسیاریک چه

ند؟ چه کسی یا کسانی توان و سواد این را دارند که با یک ند و به سرمنزل مقصود برسانعبور ده

                                                           
 «نماییسیاه»با مفهوم  « فراخوانیِ همه چیز و همه کس و همة موضوعات و مشکالت حولِ بحران»این شکل از نقدِ  822 

ان شود. اگرچه مدافعرو متفاوت است که شامل حال خود مدافعان نیز میاز این ،برندبکار می اسالمیافعانِ جمهوری که مد
حال  هرکردن دارند، اما به کردن و نیروجذبتری برای دورِخودجمعهای کمتر و دورازدسترسدر مقایسه با براندازان گزینه

ازی سروست که برای رفع تناقضشان شروع به اسموند. از همینتوانند وارد همین بازی نشدر شرایط فعلی خودشان هم نمی
تواند دمِ هایی که نمیسازینمایی. اسمخواه بجای بسیجی و سپاهی، نقدمنصفانه بجایِ سیاهبرای خودشان کردند: عدالت

 خروسِ هیچ یک از این شوراهایِ گذارازبحران را پنهان نگه دارد.
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که برای  از این جهت استای و با حداقل ضررِ ممکن، منافع همه را تأمین کنند؟ ی حرفهاستراتژ

 ه گرد خود اهمیت دارد و به همین دلیل است کهب و مصائبفراخوانی تمامی مسائل  جریان ائتالف،

 زیانتفدر مقابل یک آبادیِ های عمومی ی از ویرانهبر تصویرو عمومی  و اعتراف اقراریک ائتالف بر 

 کردنجریان ائتالف با لیستاستوار است.  828)مثل تصاویری از سوریه در مقابل تصاویری از نروژ(

های گذارد و امید این را دارد که طیفمسائل و مصائب در اطراف خود، خودش را جلوی چشم می

ری یسانه پیگدر ر را نخودشا خواهند مشکالت روزمرةوقتی می ناراضیان از اقشار مختلف گستردة

یرخورشیدی، ش، ایسبز، سرخ، بنفش، سفیدِچفیه- را با کلیدی دلسوزشان هایِکنند، چهرة سرائتالف

ها ائتالفسر .اندنشسته ها را به انتظارآن ،بینند که وسط آالچیق بحرانب در دست -...و ، متغیررنگ

ل یک جراح که شوند و سپس مثدرد میهای تاکسی با درد همة مسافران همنخست مثل راننده

و کلمات تخصصی و اشارة پراکنده به بندهای  آمارها و نمودارها ای نجومی با بیمارش دارد بافاصله

کنند و ی، جایگاهشان را تثبیت مکشندی که به یدک می، در کنار پسوند و پیشوندهای مختلفقانونی

تاکتیک در شرایطی که  کنند. اینسایر نیروها را دعوت و یا مجبور به پیوستن به خودشان می

تر نین، بگیرتر و پرط«شهروسنگ بند نمیسنگ»شده و « صاحببی»و « بگاتوبگامن» ،«مملکت»

 نیترقیدق با که آنجا یحت یارقام و آمار چیهآنچه آگاهانه یا ناآگاهانه پنهان شده این است که . است

 نیترقیآنجا که با دق ایو  روندیم کاربه تیوضع نیدر تخم یاحتمال یهایسینوابزارها و برنامه

کمیِ  ز انتزاعِج یزیبودن، چیواقع ی، در اوج ادعاشوندیم اعالم و رندیگیها صورت میسرشمار

رد تواند به متافیزیکی ابزاری برای پیشبکه در دست هر ماهیگیری می ستین شدهموضوعِ آماربرداری

 تادنسیا یبرا نیزم نیترآنجا که به عنوان محکم. در واقع آلود تبدیل شوداهدافش در فضایِ گل

و ود در خ یتیوضع چیه و یرقم و عدد چیخواهد بود. چرا که ه بندهیسست و فر اریانتخاب شده بس

دن ششود یا باید گم شود، منتزع و کندهآنچه که در جریان ائتالف گم می .ابدیینم یمعنبرای خود 

ها به انتزاعات گنگی که آن را بوجود آورده است و تقلیل آن ای استها از مناسبات اجتماعیبحران

                                                           
که نیمی از آن بیچارگی و بیماری و فقر و گرسنگی و خرابی است و نیمی دیگر شادابی اخیراً کوالژهایی از دو عکس  828 

در اینستاگرام(، که بخوبی  ugurgallen@و سالمت و ثروت و آبادانی است مرسوم شده است )برای نمونه ن. ک. به 
 نجا که وجه پوپولیستی آندهد و از آگیری ائتالفات را در سطح جهانی نشان میوضعیت اجتماعیِ مناسب برای شکل

جزو بهترین ابزارهای ائتالف است. چرا که در شرایط فعلی نیازی نیست نشان داده شود که چرا، در چه  ،برجسته است
. فعالً گیرنده تا این حد بارز شده استهایی انباشت خوشبختی و بدبختی در یک چرخة شتابمناسباتی و با چه مکانیزم

یت وجود دارد و این نوعی پوستر برای فراخوانی نیروهای مختلف است تا بعد از عبور از تندباد بحث آنجاست که این وضع
 همان چیزی که پیش از این بود، به همه نشان داده شود.  "ترِمعقول"های راه نجات در فرم ،بحران
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های عام بحران ،کند. در این فضامشخص خود را در جدالِ نیروهای حاکم پیدا می معنایِاست که 

 نند.کخصص با اعتباری جهانی پیشنهاد میمت هایِکنند که سرائتالفهای خاصی پیدا میحلراه

د و که از موضوع ارز تا فسا شودنگرانی درست دلواپس و های تیپ دلیل نیست کهر این فضا بید

ر ه آلودگی هوا، زلزله، بودجه و ،ی، کولبران، اتباع افغانو پرورش بازنشستگی و آموزشای و هسته

ین در اکه  توانند در کنار هر اتفاق جدیدیالجرم نمیرا پوشش داده و ای از منظر بحران، مشابه موردِ

ا که جستجو دام از این مسائل رنیست که هر ک سببلفی نگیرند. و بیتد نباشند و با آن سِافراستا می

در مقابل این  822.دبینیز همین نیروها را در اطراف آن می، یا یکی ا، تصویری از حسین راغفردکنیمی

یتی هم، بدون آنکه اشودمی گران پخشام تماشچش پیشِ «لنددیزنی» ری از یکتصوی ،سواریبحران

 «لنددیزنی»چرا چنین فیلمی را ساخته و پخش کرده و چه مناسباتی پشت آن و چه کسی  داشته باشد

ر ی از دنیایی را دیایوجود دارد. همه چیز در تاریکی فرورفته و تنها تصویری رؤ «لندبحران»و این 

د، این ندارون از خود نحل مسائل دیگر ربطی به بیرد که در آن نه مسائل و نه راهبینیپیشگاه خود می

 صویری. ترستگاری و آزادی باشد ،بهشت مؤمنان، حقوق بشر تواند تصویری از دموکراسی، عدالت،می

ی، خصصشفافیت، کارآیی، مدیریت ت تواند ادبیات جدیدی پیدا کند:ترکیبی که به فراخور شرایط می

د یگر نبایچه سوئد باشد چه هر جای د شودرو نهاده میآنچه پیشمبارزه با فساد، لنز عدالت و .... 

رای ائتالفی ا بزمینه ر ی آسمانی باید خود را نشان دهد تابلکه در کلیات شکلی زمینی داشته باشد،

  آسمانی فراهم کند.

 حسین راغفر؛

پوش فوتبالیست ملی (8992)متولد » است: آمده به اختصار و دقت حسین راغفردر ویکیپدیای 

که به عنوان پژوهشگر فقر شناخته ت. و اقتصاددان اس دانشگاه الزهرا اقتصاد سابق ایران و استاد

در نزدیکی شهر  دانشگاه اسکس آموختهاو دانش. لیفاتی داردتأرفاه اجتماعی شود و در حوزه می

و  تیریسازمان مداو در وزارت رفاه و تامین اجتماعی، بانک جهانی،  .کولچستر، انگلستان است

 درکنار بسیاری «.داشته استفعالیت  رانیا یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق ی وزیربرنامه

                                                           
ق )کانالی( درست کند که در آن کار شده و آالچیبهاین را حتی نوخطِ ائتالفِ نهادگراها هم فهمیده که باید دست 822 

 بِکنِ عالی تأمین اجتماعی تولید شده است به قیمت و امیدِ منصصافبحران را با آمار علمیِ مستقلی که در مؤسسة جاده
  t.me/socialpolicyبهتری در ائتالف بفروشد. ن. ک. به 
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-نتریاز جملة برجسته فسادموضوعاتِ براقی که راغفر در اطراف آالچیق خود جمع کرده است، 

کشاند: دولت فاسد، کشور جا را به آلودگی میچیز و همهفساد دیو بزرگی است که همههاست. 
ود تا چیز اضافه شتواند به همه. این پسوند می، نظام بانکی فاسد و ... اسی فاسدفاسد، بوروکر

ش اائتالف دولت غیرفاسد، کشور غیرفاسد، بوروکراسی غیرفاسد و نظام بانکی غیرفاسد را از پشت
. فعالً ان مهم نیستدچنه ساختار و منطقی رشد کرده است فساد چگونه در چاینکه بیرون بیاورد. 
ا تواند باشد؟ اینکه تکار قانون چه میرای رفع آن باید دوباره به قانون مراجعه کرد. وجود دارد و ب

ا به انجامد بگیرد. ساختارههایی که به فساد میتواند جلویِ فاسد را با شناسایی و بستنِ راهمی
ون بیرون نشود فاسدانی که از زیر نظر قامی الفساد همشود و فساد به فاسد. امقانون تقلیل داده می

ر به آنها تالفساد که پیشاند. وگرنه همین سیستمی که هست خوب است. به این ترتیب اممانده
اشاره شد، در یک سطح جای فساد و در سطحی دیگر جایِ مناسبات اجتماعی در کلیت آن 

 به عنوانرا « فساد»خود  این را دارد کهیی اتوانرود. او هم جلوتر میاین از راغفر نشیند. اما می
یعنی مشکل ایران، یا کلیت مناسبات اجتماعی حاکم، فساد است. فساد،  الفساد معرفی کند.ام
هم چند نفر  انداند. فاسدانی که فراقانونیالفساد، فاسدانی هستند که فراقانونیالفساد است. امام

شود م این میبانیمحدود بیشتر نیستند. اگر سروته استدالل اقتصاددان برجستة فقر را بهم بچس
  مشکل ایران فقط چند نفر محدودند:  که

معرفی شدند که آنها چهره اصلی در نظام  700الی  ۰00در چهل سال گذشته 

 شناسند و قطعا همین افراد مسئول پاسخگوییگیر هستند و مردم هم به خوبی آنها را میتصمیم
کفایتی نفر از این افراد به دلیل بی ایم که یکهای اقتصادی هستند اما ندیدهدر برابر تخلف

تی اند اما پس از مدعزل شوند. در خیلی از موارد فسادی صورت گرفته مسئولی را برکنار کرده

 .829تری را به وی واگذار کردندمسئولیت مهم

فشا و بزرگترین اخبار فساد را اکند، بزرگترین مناره را برای خود بسازد، آنجا که ائتالف سعی می
شای چرا که اف سرشتی را به تن کرده است.و خلیفة درستکاری و نیک منجی درواقع رختِ کند،

 ن،بودن، شجاع بود، یعنی دلواپس«همه»و با  «مردم»بخشی، یعنی همراهی با فساد یعنی آگاهی
 بودن:و برنده

 یامافهای ، گروههاي شخصیغارت منابع عمومی با نیت منفعتگروهی به دنبال 

اند اما گروه دیگر عامدانه از اند و به صورت ناآگاهانه شرایط بحرانی ایجاد کردهدهتشکیل دا
 فقط دولت...  .کنندعناصر خارجی هستند که اهداف اسرائیل و آمریکا را در ایران دنبال می

                                                           
 .8937تیر  7 . ایلناشوندنفر هستند که هیچ گاه عزل نمی 622تا  422گیران اصلی نظام تصمیم 829 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/649465-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%AF%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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نیست که مسئول این وضعیت اقتصادی است بلکه بخش قابل توجهی از نظام اقتصادی ما از 

...  .شوندهستند و آنها هم مسئول این آشفتگی اقتصاد ایران محسوب می حیطه دولت خارج

ب حتما تاثیرات مخر کنندنقش موسسات مالی و پولی که خارج از نظارت عمل می

 امشروعن سودهای کسب به نسبت دولت تخریب هدف با خود را در بازار گذاشته است ولو اینکه 
 اسرائیل و آمریکا اهداف تامین هم آن و کنندمی بازی زمین یک در همگی و اندکرده اقدام
اما نکته این است چرا بانک مرکزی که در جریان این اقدامات بوده سکوت کرده ...  است. بوده

هاي خصوصی منشا اصلی تامین مالی برخی از بانکداند که است. بانک مرکزی می

دهی را براي پاسخمسئوالن مردم روال این است که ...  .قاچاق در کشور هستند

که شاید مردم دچار فراموشی  دهندو معرفی مفسدان اقتصادي به آینده حواله می

شوند و این اتفاقی است که به طور متداول انجام شده و مسئولین دلخوش بودند که مردم این 
اره بشوند مردم دوها معموال تکرار میکنند اما از آنجایی که این اتفاقفساد را هم فراموش می

  .دافتنهای دولت و حکومت در راستای ارائه گزارش از مفسدان اقتصادی میبه یاد خلف وعده
خواست و تصورش بر این بود که تا جایی که ها را دولت میبخشی از این افزایش قیمت... 

های خصوصی را ها به ویژه بانکهای بانکها و اهداف خود از جمله زیانبتواند کسری بودجه
دنبال آن و به تدریج شروع کند به کاهش قیمت های ارز اما به همه مین کند و بعد بهتا

 هايبنگاهبرای بسیاری از  هاي بسیار بزرگ ارزيرانتاش نرسید و این وسط اهداف

ای هفراهم کرد و برنده افزایش شدید قیمت های ارز بنگاه انحصاري و شبه انحصاري

 هايهمه مردم ایران و بنگاهو معدن بودند و بازنده آن ها، فوالد بزرگ مثل پتروشیمی

ها عدم شفافیت...  .بود تولیدي به خصوص تولید صنعتی در بخش خصوصی

هاي دولتی را باید در مناسبات قدرت طورکلی و از جمله مسئله بودجه بنگاهبه

 رببرند و د ا پیشکنند و مسائل خود ر البیتوانند ها چگونه میاینکه این بنگاه تعریف کرد.

های گردد. ما شواهدی داریم که ناکارآمدیگو هم نباشد، به همین مناسبات بازمینهایت پاسخ

گیرد های دولتی صورت میدر بسیاری از بنگاه سوءمدیریت و فسادبسیار بزرگی ناشی از 

دمات د که خکننطور وانمود میشود؛ اینهایی که انجام میو در نهایت با تبلیغات و فضاسازی
که کنند. درحالیتر از آن منابعی است که از مردم دریافت میبه مردم بسیار ارزان شانشدههارائ

ها های این دستگاهبخش مهمی از منابع آنها و افزایش هزینه... در واقعیت خالف آن است. 

یکی  اًیعتها وجود دارد و طباست که در این بنگاه ناکارآمدي مدیریتی و فسادي لدلیبه

هایی که باید بر حسن اجرای بودجه نظارت کند، مجلس است؛ اما این افراد ها و کانونیاز محل

ا عمال ر شفافیتهای مجلس این با اعضای کمیسیون گريالبیاین قابلیت را دارند که با 

لس نکه مجرسد ایدلیل به نظر میهمیننداشته باشند. به شفافیتبه  بندیاجرا نکنند و پای
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 روابطتوان در این دهد میخوبی انجام نمیوظیفه ذاتی خود را که نظارت بر بودجه است، به

 جلسهاي مهاي بخش عمومی با برخی از نمایندگان و کمیسیونناسالم بنگاه

 824وجو کرد.جست

 «های تولید صنعتی در بخش خصوصیهمة مردم ایران و بنگاه»اینگونه است که راغفر در کنارِ 
ری و عدم گالبی الفساد، یعنی سوءمدیریت، فساد،انگشتش را به سمت ام نشیند وزاداری میبه ع

ة هرچند که با توجه به تجرب ها باال بکشد؛رود تا خود را تا پایة سرائتالفنشانه می شفافیت
گریِ یو ناتوانیش در الب برای تیم مدافعان اشموقعبد کشیِبانی و دستمالوگریختة دروازهجسته

کنون اآخر بیشتر از این چیزی که هم، دستالفسادام ها و نمایندگانِبموقع با همان نهادها و بنگاه
 دستش را نخواهد گرفت. ،در اختیارش گذاشته شده

ف ائتالآالچیقِ ها برای گیرتریندر کنار سایر اشیاء براق، از مهمترین و چشمسالمت(  )وآموزش  

ها، فهرست بلندی از نشست برای براندازان دارد. «حجاب»وضوع ماست و جایگاهی در سطح 

له مسئ»، «وزشیعدالت آم»، «سازی در آموزشخصوصی»با عناوین هایی ها، مقاالت، و متنسخنرانی

آموزش »، «یزآمنظام آموزشی تبعیض»، «سازی آموزشپولی»، «وزشسازی آمکاالیی»، «واگذاری

-نهنمودر سال های اخیر اجرا و منتشر گردیده است. دست و از این «آموزش نابرابری در» ،«بقاتیط

کند که چگونه اولین حامیان واگذاری بخشی از هایی از این مانور ائتالف رویِ آموزش روشن می

 شاناهایِ نظامِ چندالیهو برنامه هامدارس به بخش خصوصی به یکباره دربرابر تصویر واقعیِ طرح

  :گیرندموضعِ منتقد می

های کارشناسی صورت گرفته در خصوص تغییرات درحالی که معاون وزیر رفاه با استناد به بررسی

پشت سر این امر منافع عظیمی خوابیده و بیزینس چند ده هزار »کتب درسی در ایران معتقد است 

؛ معاون وزیر آموزش و پرورش در مقام پاسخگویی «میلیاردی در بخش خصوصی ایجاد کرده است

 826 .کندآمده و این اظهارات را غیرکارشناسی دانسته و رد میبر

مدارس  جادیدر دستور کار قرار گرفت و روند ا 8942 ةاست که از ده یکل یاستیس ]واگذاری[ نیا

دچار  ،یمدارس خصوص شدنیتداوم داشت و در آن سال با قانون دولت 8969تا سال  یخصوص

 دانند؛یم 8962 ةدر ده ینفت یدرآمدها دیشد شیافزا از یوقفه را ناش نیا ،یاریوقفه شد. بس

 جنگ، ة. اما تنها سه ماه پس از خاتمافتیانقالب و جنگ تداوم  لیدلبه 8957که تا سال  یاوقفه

                                                           
 .همان 124 

 .8935بهمن  81. ایسنا. از بیزنس چند ده میلیاردی تغییر کتب درسی تا رد وجود مافیا826 
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 ریبود که به مس یبخش نیاول یشد و آموزش عموم بیتصو یرانتفاعیمدارس غ سیقانون تأس

 یرا راهکار یرانتفاعیمدارس غ»وقت  جمهورسیی؛ ر8951در سال . ... بازگشت شدنیخصوص

را  یترتیفیو باک شتریب یشان خدمات آموزشفرزندان یبرا اندلیکه ما یطبقات یکرد برا یمعرف

بود  نیا شد انیدر آن مقطع ب یرانتفاعیمدارس غ سیتأس یکه برا یگرید هیتوج«. کنند نیتأم

 نهچگویاست چراکه دولت ه «یانگخ یخصوص یهاکالس» یبرا یمناسب لیمدارس بد نیکه ا

 سیتحت کنترل و نظارت دولت تأس یرانتفاعیمدارس غ کهیها ندارد درحالکالس نیبر ا ینظارت

-72) یاقتصاد ةاول توسع ةبرنام نیو همزمان با تدو 8957از سال  اساس،نیبرا...  .شوندیم

 یبخش آموزش عموم ةتوسع یهااز شاخص یکیعنوان به یردولتی(، گسترش مدارس غ8951

 تیماه جیتدرکه به يروندروند تاکنون ادامه داشته است.  نیمدنظر قرار گرفت و ا رانیا

 یتطبقا يمعرّف نابرابر نیترآموزش مهم ةحوز وزهکرده و امر دایپ یکامالً طبقات

خانوار،  ةنیطرح درآمد هز یهاافتهی نیبراساس آخر کهیطور؛ بهشده است رانیا ةدر جامع

برابر  47از  شیب 8936در سال  ریو آموزش دهک ثروتمند به دهک فق لیبت مخارج تحصنس

برابر  89دهک حدود  نیترنییو پا نیباالتر نیاست که شکاف مخارج کل، ب یطیدر شرا نیاست. ا

 825است.

ی زانداراهاش به توجیه رفسنجانی برای له، و اشارهدر نحوة طرح مسأ ، در این پاراگراف اخیر،امیدی

گویا رفسنجانی همه را فریب داده و با دهد. مدارس، فهمیده یا نفهمیده مسأله را وارونه نشان می

 ار توسطاگر این ک است، که طبقاتی کرده را که غیرطبقاتی بودهآموزشی است قانونی که گذاشته 

نون با آموزش کبرای این قانون نیاورده بود ا ایمفیستوفلسیرفسنجانی نشده بود و چنین توجیهاتِ 

زاعی و انتگویی رفسنجانی نه از دل مناسبات موجود که از آسمانِ روبرو بودیم.  عمومی غیرطبقاتی

ورد و آآنچه رفسنجانی در توجیه مدارس غیرانتفاعی میکارِ نئولیبرالیسم پایین افتاده است. فریب

است، در واقع ههم یکی از آن فرکنند، که به شکل آیرونیکی ستارینیروهایی که از آن پشتیبانی می

ندازد. اهمان گرایش عمومی مناسبات اجتماعی است که خود را از حالت وضعیتی به سیاستی بیرون می

در واقع چیزی نیست جز گرایش حتی همین نظام چندالیة رفاهیِ مورد حمایت شورایِ ائتالف هم 

دازة شوند و به هرکس به انبندی میهطبقات خرد شده و الی ،نهایی همین مناسبات طبقاتی که در آن

ی و هایِ دولتداند که نظام طبقاتی نسبت به دوگانهشود. امیدی هنوز نمیوسعش امکانات داده می

کند که آموزش دولتی باشد یا خصوصی. چرا که اگر خصوصی پیشینی است و برای آن تفاوتی نمی
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یی مدارس دولتی و یا در تفکیک مدارس به فضا اسبات طبقاتی خود را در جغرافیایدولتی باشد، من

پیداکردن کار و های خصوصی و کنکور و تیزهوشان و نمونه مردمی و غیره و یا نهایتاً در کالس

شدن چیزی بیشتر از همین نظام طبقاتی در شدن و غیرانتفاعیدهد و خصوصیمهاجرت نشان می

وانند ناتاگرچه در فهم این موضوع هایش ائتالفشکل کامالً روشن و متعین آن نیست. امیدی و هم

ود هایِ نظامِ طبقاتی در خولی بالعکس به این موضوع اشراف کامل دارند که باید با مظاهر و سیاست

رد. باید یعنی نظام چندالیه تثبیت ک "ترمعقول"را در یک شکل ترتیب آنهمین نظام جنگید و به این

ورند و ها شکست بخ، نئولیبرالیسم رفت، چون اگر اینسازیبه جنگ مدارس غیرانتفاعی، خصوصی

چیز درست خواهد شد. تفاوت این جنگ با مبارزة ، همهسازی و سوسیالیسم بیایدمدارس دولتی، دولتی

-د که مینداندقیقاً می ها دیوانه نیستند وچیهای بادی در آنجاست که ائتالفکیشوت با آسیابدن

ا چیزی قرار نیست از شرافت انسانی یکه دانند میپانزا  سانچو به خوبیِ و دنبگیرچگونه د کجا را نخواه

است که این همراهی را محقق کرده است. از  خدمتکاری و پادررکابی و مزدِ شبیه به آن دفاع شود

هنی تواند لقلقة ذفهمی در یک یا چند مسألة مشخص مینویسی و وارونهوارونه خوانی،آنجا که وارونه

به این که  و اسنادی آماری شدن و پرداختن به هر نمودی از مناسباتِ موجود و هرحساسیعنی -

 شماربی تواندایِ آن نیز میهنمونه و خوراک ائتالف شود، -طان کمک کندبازیِ جنگیِ با تصاویرِ شی

 باشد:

 یهااهدانشگ ریاخ یهاسال النیالتحصاز فارغ ینفر 5222 ةنمون کیکه در  یابراساس مطالعه

اند درصد نمونه جزو سه دهک پردرآمد جامعه بوده 56شهر تهران انجام شده است، حدود  یدولت

اند. نرخ اشتغال آنها پس از گذرانده یرانتفاعیرا در مدارس غ رستانیدب ةکه اکثر آنها دور

 یپردرآمدتر یشغل یهابوده و به فرصت النیالتحصفارغ ریبرابر سا 4حدود  یلیالتحصرغفا

 یدولت نیادنم يهافقدان نرده(، ییکایآمر لسوفیوالزر )ف کلیما ریبه تعب .اندافتهی یدسترس

 رینظ یمواهب اجتماع ریبر سا شتریثروت ب يموجب شده است تا افراد دارا

 827.ابندی« سلطه»آموزش و اشتغال 
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 ةصد بودجدر 82( حدود یو آموزش عال یآموزش )اعم از آموزش عموم ةمجموع بودج کهیدرحال

 ةدرصد بودج 29حدود  2285در سال  یعربستان سعود دهد،یم لیرا تشک رانیدولت ا یعموم

 821آموزش اختصاص داده است. ةخود را به حوز یعموم

 یاگر در موارد یآموزش حت یسازیکه خصوص دهندیمطالعات خصوصاً در نمونه دانمارک نشان م

 823 است. دهیانجام «یاجتماع ینابرابر» منجر شده باشد، قطعاً به «تیفیبهبود ک»به 

چون  دانشگاه با توسعه است. میارتباط مستق م،یکنیم یما مسائل دانشگاه را بررس نکهیا علت

ه گذاشته، ناچار ب یسازیخصوص یرا بر رو دشیتأک شتریبرنامه ششم توسعه، ب یهاچهارچوب

است که  ییهادهیمل پدعا یآموزش عال یسازی. خصوصمیهست ییهانشست نیچن یبرگزار

 892.شودیدر جامعه م یعدالتیباعث ب تیو در نها آوردیرا به وجود م ابرنابر یهافرصت

لی هاي نستوان امید داشت که مانع انتقال نابرابريتنها محلی که می حالدرعین

اگر جوان . ؛ یعنی امکان دسترسی همگانی به آموزششود، همین عدالت آموزشی است

آید اند از طریق مجاری آموزشی رشد کند و دچار محرومیت شود، نابرابری به وجود میفقیری نتو

پیوندد. در این شرایط مسیرهای رشد های شهری و اجتماعی به وقوع میو به دنبال آن شورش

شود، بسته سالم، آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان که از جمله وظایف دولت تلقی می

 .898شوددیگر باز میشود و مسیرهای می

ا و هاین است که راهکار نیز در همانجا، یعنی در سیاست با انتزاعات جنگِ زایایِاز سویِ دیگر از م

ان یا در شبرندة ائتالف است، چرا که اکثر شود. این برگها تعریف میریزیها و بودجهگذاریسیاست

اد توسعه شناسی و اقتصجامعه اجتماعی،یافتة علوم سیاسی، رفاه های تخصصی و تقلیلیکی از شاخه

   اند:  ها فعال بودهاند و یا در این حوزهمدرک گرفته

]احتماالً منظورش قرن بیستم در اواسط قرن نوزدهم  رانگر،یو و نیخون یجهان یهاپس از جنگ

و  دینگ امدر آن زمان، ر یدود و تباه یرگیبها به تگران یجنگ، نهال یهارانهیو انهیو از مبوده[ 
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 یاجتماع یهاگسست نیاز ا یبخش ،تهیمدرن خیبار در تار نینخست يبراو  دیپاش ییروشنا

 يكرهایپ انیم یساز مرگ و همسانمعجزه برابر دیشا. دبدل ش یاجتماع یبه همبستگ

از وطن )در جنگ  تیکه درراه حما يو شهر ییعوام و خواص، روستا ،یو غن ریفق

 ،یستگهمب نیمحصول ا دامن زد. یهمبستگ نیدند، به ا( کشته شده بویجهان نیخون

ن حقوق، یا یابیتیبود. به پشتوانه رسم «یاجتماع حقوق»شدن شناختهتیرسمبه

 يداص دنیشن يبرا یبه ابزار و کوشش« دولت رفاه»و  «یاجتماع يگذاراستیس»

قرار  نگذارااستیبا س قیعم یکه در شکاف شدند لیتبد ییصدایصدا و بمردمان کم

 ها وبه کاهش شکاف یاجتماع دیبا حقوق نوپد دیجد یوندیبار در پ نیا یدموکراس داشتند.

 یمختلف رفاه یهاکه در قالب انواع نظام یبشر راثیم نیهمت گماشت. ا یاجتماع یهاگسست

وجود است که با یامحصول فرخنده افت،ی یکشورها تسر ریبه سا یاجتماع نینظام تأم ژهیوو به

 892مختلف جهان پابرجاست. یهمچنان در کشورها ،یاسیو س یجانبه اقتصادهمه یارهافش

در کشورهایِ مختلف جهان  ای که همچنانکه محصول فرخندهاست این بندة خدا هنوز نفهمیده 

 و که ساختارِ مناسباتِ انسانیگذاری اجتماعی و دولت رفاه، پابرجاست، نه دموکراسی و سیاست

، «ماعینابرابریِ اجت»، «رانگریو و نیخون یجهان یهاجنگ»است که به  تولیدکار و  مناسبات اجتماعی

، «اشتغال آموزش و رینظ یمواهب اجتماع ریبر سا شتریثروت ب یافراد دارا سلطة»، «نابرابری طبقاتی»

 و سایرِ بروزاتِ« فساد»، «آالف و علوفِ مدیران»، «های شخصیغارت منابع عمومی با نیت منفعت»

 اند کههنگفت کارآموزشانها به هنوز سرائتالف احتماالًکنندة بازار همین ائتالف، انجامیده است. گرم

مان ه« جانبة اقتصادی و سیاسیوجود فشارهایِ همه»و  اندبرایش عمل آوردهدر تنورِ بحران را نانش 

  اند.ر را نوشتهیِ ائتالفیِ گذاهاتعلیف شورا ای است که بر اساسش ضوابطِفرخنده موهبتِ

*** 
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 ایجابی ویرَپیش

در این متن اگرچه سعی شد تا خطوط کلی و منطقِ حاکم بر ائتالف و شوراهایِ ائتالفیِ گذار از خاللِ 

تواند ا میهترین اشکال آن مشخص شود و اگرچه شناخت این ائتالفبررسی یکی از مهمترین و پنهان

گیری صریح دربرابرشان بیانجامد، ولی ن در آنها و موضعنشدنشدن و مصادرهبه نپیوستن و مرعوب

م اهیآنچه دائم در متن اشاره شده مف این وضعیت اشارة مستقیمی نداشته است. یایجابسنتز هنوز به 

 است. « تولید کار و مناسبات اجتماعی»و   «کلیت مناسبات اجتماعی و انسانی»گنگِ 

 ببیند و یا خواهد کهبیند یا نمیاین کلیت را نمی ،لف آناینکه چگونه ائتالف در اشکال و سطوح مخت

برای  دهد که راهکارشخواهد آنرا تثبیت کند، آن وجه استمرارطلب ائتالف را توضیح میبیند و میمی

سرنگونیِ یک بخش کوچک و محتضر از آن کلیت است. این مکانیزمی  ،استمرار در شرایط بحرانی

، کردن آن نبوده و نیستدادن و تعریفقادر به نشاننه تنها فهوم در مقام یک م« کلیت»است که 

مام آنچه اش، یعنی تبرندگیکه در خودابرازی و خودپیشمکانیزم است بلکه کامالً بالعکس خود این 

مفهومی مثل کلیت یا هر مفهوم دیگری که بتواند نفی و فراروی و در این صفحات نشان دادیم، 

تر، همة آنچه از کلیت مناسبات مراد به بیان صریحکند. باشد را طلب می به این مکانیزماشرافِ 

هایش گسترده و وضعیت شود که دامن بحرانشود، در واقع در نفی کلیت مناسباتی لحاظ میمی

برندة وضعیت کنونی، در هر های سازنده و پیشرو شناختِ مکانیزمکنونی مارا رقم زده است. از این

ونی روی ایجابی برای تغییر وضعیت کنکلیت ساختارهای حاکم بر آن، در واقع پیش تالشی برای فهم

 است. 

دادن کلکند که در آن شهایِ سیال ائتالفی، مفهومی را طلب میگراییِ جریانتقلیل به همین ترتیب

یان بدر شکلی غیرائتالفی را ها جریانبه کلیت از خاللِ برقراری نسبت میان سطوح و ابعاد مختلف 

رار ، وقتی در شرایط کنونی مقابل ائتالف ق"اتحادگرایی"و  "طبقاتی اتحاد"می مثل اهیکند. حتی مف

ی را با مختلف اجتماع طبقاتبازی ائتالف است که تضادِ واقعیِ منافعِ د در نفیِ این شعبدهنگیرمی

یا جابجایی فساد با  ،همچون دولت/مردم انتزاعی هایِبندیهایِ متعددی مثل ایجادِ جبههتاکتیک

ا ی به اسم فساد، دین، چیزیجنگِ انتزاعی با  انداختنراهو یا به ،الفساد با خود فسادو ام مفسد

ضادها تواند چیزی جز آشکارکردن انضمامی این تترتیب اتحاد نمیکند. به ایننئولیبرالیسم، پنهان می

  .باشدهایِ عینیِ زندگی ههها و متحدشدن در جبگیریکردن جبههو تعارضات و روشن
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 های درگیر در حل یا گذار از بحرانجریان /شدنِکردندهیو سازمان شدندر وجه تشکیالتی نیز شبکه

کند تا از کدام در عمل کمکی نمیبه هیچ در این شکل ائتالفی از آنجا که )در سطوح مختلف(

افته از یگیری همان سطحِ بسته و تقلیلدرخودماندگی و درجزءماندگی خود رها شوند و تنها امیدِ پی

شدن و منطق مصادرهثمره و دهد و از آنجا که درعمل تنها پسابحران می مطالبتشان را برای دورانِ

تنِ به یافشدن و شرفکند که ازخودبرونمفهومی را طلب میگذارد، کردن را برایشان باقی میمصادره

به شکلی که هر فرد و گروه و جریانی که مطالباتش را از  وضعیت و تاریخ پیش از خود را نشان دهد،

های موجود صراحت بخشیده و بازتعریف کرده بندیکردن مناسبات و جبههخالل فهم کلیت و روشن

نیروی خود را برای ساختنِ مسیری نو که در چنین فهمی بدست آمده به جریان بیاندازد.  است، بتواند

از  ها و هر شکل دیگریشبکه ها، آوندها،رویِ خاصی بدنبال پیونددر چنین شرایطی الزم نیست نی

ائتالف بیافتد، چراکه فهم و شکلی از کلیت مناسبات موجود که برساختی انضمامی از روالِ عینی 

ی راند. این روشنگرکند و به پیش میزندگی است، در خود تمام این شکل از ارتباطات را روشن می

ر وضعیتِ د زادة شرایطِ انضمامی است و این حیث مشابه ائتالف است که ائتالف، رانی دقیقاً ازو پیش

شود که نتیجة منکشف می/خورددامن می/گیردهایی شکل میبحرانی و برای گذارِ امن از بحران

است و دقیقاً از این حیث در مقابلِ ائتالف است که در مقابل  وجودی ساختارها و کلیتِ وضع موجود

ه هایش را به تعویق بیاندازد، بلکخواهد از آن عبور کند یا بحرانایستد و نمیع موجود میکلیتِ وض

ه موجودیتی ک .اش استکه در نفی موجودیتِ فعلی خواهدکردن آنرا برای ساختن چیزی میمرتفع

رین تهای عمرش را به بیگانهموجودیتی که همة سال کند.تنها و نگرانش می دهد، غمگین،آزارش می

رفتش موجودیتی که پیشرفتش یا امید به پیش گذراند.شکل و با حداقلِ امکانات به دویدن و نرسیدن می

تر و همزمان بندگی شکل گرفته و به بدبخت-داند در مناسبات خدایگانرا حتی از آنجا که می

ودگی سموجودیتی که خستگی و فر تواند دوست بدارد.شود، نمیترشدن دیگری منجر میخوشبخت

 تذالِ سرگرمی و انفعال باخته است.اش مزمن شده است و فروغ و شوق چشمانش را به ابشدگیو تمام

ر خودش قد در برابتمامنپندارد و یا بازنده و واداده  رده، متعفن،یا خود را متواند موجودیتی که دیگر نمی

انند تواند، میپروراندهدر خود د را از خو هر یک از آن نیروهای درگیر که امکان چنین فرارویِ ایستدن

 د.هنپیشِ روی خود و دیگران قرار دنفیِ این موجودیت فعلی را ، و باید

توانند به یک جریان سروشکل بدهند و کمک اما جدال حتی بر سر مفاهیم هم نیست. مفاهیم تنها می

امی ه آن لحظه که هر مفهوم و نتوانند روح آن جریان باشند یا بشوند. چکنند تا به پیش برود، اما نمی

ود که شاش پیشی گرفت و ورای آن ایستاد، موجودیتی متافیزیکال مینسبت به جریانِ برسازنده
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همانا روال و جریان زندگی است و جدال نیز  ،بهترین خوراک برای انکشاف وضع موجود است. محک

ز دل انیز  تاریخآگاهی و  تحاد و ساختنِرو باید مناسبات، کلیت، اآید. از ایناز دل همان روال برمی

شود، ب میای شدر این روال اینکه چگونه صبحِ فرد یا گروه یا طبقههمین روال و جریان بیرون بیایند. 

در نسبت با ساختارهایِ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و در نسبت با وضعیت جسمی و 

قوانین و با نیروهای متعارض و متحد و در نسبت با  ها و در نسبتها و محلهروحی افراد و خانه

اخالقیات و آداب و رسوم و هر آنچه که در فهم وضعیت در معرض آن قرار دارد، باید تصریح، تبیین 

 کردن آن، نه سهل است و نهو معنادار شود. پیمودن و ساختن چنین کلیتی از زندگی برای مرتفع

این  یست.ن ایجابی برای تغییر وضعیت کنونی رویِندها و پیشبرای گسستن بجز این راهی  ، وممتنع

دادن بخشی از نیروهای و در جهت نشان هرچند سلبیاست که در اینجا تنها گام کوچکی، کاری 

شده و نقطة امید آنجاست که این  در آن برداشته حاضر و فعال در این عرصه و منطق حاکم بر آنها،

هایِ بعدی را در تکرار اثرِ پیشین بردارد، بلکه باید تواند گامی که نمیگام یک آغاز است؛ آغازِ حرکت

ه برای شناخت ای کسو با فرم و ساختار سلبیهایِ قبل، یعنی از یکدر نسبتی وثیق و ایجابی با داشته

عا مد و از سویِ دیگر با، یعنی مواردی همچون همین متن و عمل در شرایط کنونی اتخاذ شده است

یاتی که در آن ساختار سلب شده است، باشد. به این معنی که در آنچه پس از این در نظر و و محتو

تنِ رفگرایی و ازدستتوان و نباید همة آنچه نقد و نفی شده است را، از تقلیلعمل خواهد آمد، نمی

امیِ مناسبات ضمنکردن انطلبی و تعیینهایِ ائتالفیِ استمرار/سرنگونکلیت تا ایستادن در برابرِ شکل

ارانه و ریاک متر از این، درغلتیدنِ انتزاعیاجتماعی، در درون خود مرتفع نکند. هر حرکت و انتظاری ک

                            کشد.ایستد، به مغاک خود میقد دربرابرش نبه جهانی است که هرآنچه را که تمام

 8931 تیرماه -تهران
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 نریتشدهیاز عاص ییهاخون نکهیا جهینت

 متقی به کشانزحمت نِتریشدهو ذله

 شدةنتعییشیکوچکِ ازپ برانداختنِ بخشِ

و  ختهیحفظ کل آن ر متیو به ق« نظام»

سران  وپاشِختیتا ر شودیم دهیپاش

موقتشان گرم  شیائتالف  برقرار و ع

ا از آنجا که تنه نیشود. عقد موقتِ مؤتلف

 گاهیة حفظ منافع مشترک و جایبر پا

 ةیمسلط و نه برپا یِاجتماع یِروهاین

مختلفِ  طبقاتِ یِتعارضات و تضادها

فهم  ةینه برپا طورنیو هم یاجتماع

 یِو ساختارها یانضمام تِیاز کل یروشن

ر وضع موجود، بلکه ب برندةشیپ ایِنهیزم

و عدالت و  یآزاد یانتزاع هایِدهیا ةیپا

است  یاست، عقد شده یجار یدموکراس

 یو ماد ینیکه بر فرازِ هر امر زم یآسمان

 یوهاریناب به نفع ن دةیو در ساحت ا

بسته « همه»و به نام  یمحدود و مشخص

 یکه از دردها یشده است. ائتالف

ه ک بردیبهره م قدرنیهم ینیمشترک ع

حواله  یمشترک آسمان دردهای به راآن

    ی...است قدس یائتالف رونیکند. از ا


