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 تاریخی و مفهومی  درآمدیپیش

 ای عدالت اجتماعی در ایرانچندرشته اتبرای مطالع

 

سیر حیات  خط ی عطف تاریخی درهانقطه به ، دو رویداد مهم7631در تابستان سال 

ینی جنگِ سهمگ - . یکم، جنگ با عراق خاتمه یافتبدل شدنداجتماعی ایران و  سیاسی

 ه بود،زهای غربی ایران آغاز شدرو با تجاوز نیروهای عراقی به م 76۳۱شهریور  67که از 

بیستم را  یترین جنگ کلاسیک میان دو کشور در سدهطولانی بارکجنگی که عنوان نام

تیر سال  ۹۱در ، سرانجام فرسایشی شده بود 7637جنگی که از سال  ،دیکشیدک می

ی و ایران قطعنامه« جام زهر را نوشید»ش یخو یگفته رهبر انقلاب بهو تمام شد،  7631

ی های مختلف سیاسهزاران مخالف با پیشینه ]...[سازمان ملل متحد را پذیرفت. دوم،  ۳۱۵

 . ه صورت فیزیکی حذف شدندب 7631های مرداد و شهریور طی ماه

که  حالی کرد و در رهایک اقتصاد جنگیِ ویرانگر  رویداد نخست کشور را از شرّ

ود یا بازسازیِ پساجنگ ب «سازندگی»ی مشهور اقتصاد رانتیِ ایران در حال گذار به دوره

 ویت ؤرگسستی فزاینده اما قابل ،کردند(و کرنا می قسازندگی که آن را در بوهمان )

انقلابی  ،افتاد جریان به« انقلاب مستضعفان»یعنی  پنجاه و هفتهای انقلاب مهم از آرمان

ت، خشونبی های فراوان در یک جنبشهای مختلف با فداکاریکه در آن، مردم از گروه

دموکراسی و عدالت اجتماعی مشارکت  ]رسیدن به[بخش ملی برای و آزادی مردمی

رویداد  زیرا این ،ر سیاسی ایران را در وحشتی عمیق فرو بردکرده بودند. رویداد دوم سپه

ی های ایدئولوژیک متنوعکه رگهبود مدافعانِ عدالت اجتماعی  از ی نسلینماد تصفیه

های سیاسی، تعدد پیشینه یچندگانه هایحذف دلبستگیو ]این رویداد همانا[ داشتند، 

ه تشکیلات حاکم بود. با توجه بجنسیتی، قومیتی، طبقاتی و دینی خارج از چارچوب 

ی ها هزار تن( نسل کاملی از فعالان پساانقلابی میان اوایل دههمهاجرت دسته جمعی )تا ده

 ،بود نیافتنی، این تصفیه که به هر روش دیگری جز این دست761۱ی و اوایل دهه 763۱
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سپهر سیاسی از  ۹«پاکسازیِ» -( ۹۱7۹) 7سبه زبان ایان انگِ - ی مشخصِنمایانگر برنامه

پهر س «پاکسازی»ها حاکی از متنوع آرمان عدالت اجتماعی بود؛ در واقع، تصفیه 6عاملان

یعنی دموکراسی، عدالت  76۳1های انقلاب بر سر آرمان همچنانسیاسی از آنانی بود که 

 دالتعبیانگران که کسانی که گاه آنایستاده بودند.  4اجتماعی و ابراز وجود پسااستعماری

را به سکوت کشاندند، گفتمان عمومیِ عدالت اجتماعی و دموکراسی  بودند اجتماعی

مدافعان ز ای نسلی یعنی تصفیه ،نشین شد. رویداد دومناچار گوشهبهُمرد یا  ارکتیمش

 ،یعنی پایان جنگ ،ضروری بود که باید پس از رویداد نخست میگا ،عدالت اجتماعی

دند. یا شسیاسی )نولیبرال( بدون مانع اجرا میو  تماعیشد تا فرایندهای اجبرداشته می

 رسد. که با کمال تأسف چنین به نظر میاین

 

 جنگ« نعمت»

ه ب بود. اللّه خمینیهای مشهور آیتیکی از جملهو این بود، « نعمت الهی»جنگ یک 

رد، کاللّه، جنگ یک نعمت بود زیرا برای ملت ایران فرصتی تاریخی فراهم ی آیتعقیده

ضرورتِ اتکا بر خود و کنار گذاشتن امید به »بخش، با تا در صف اول اسلام رهایی

که  دیدبخشی می( کنار بیاید. رهبر انقلاب هنوز جنگ را جنگ آزادی۹۱73« )هاخارجی

الله آیترا سرانجام محقق کنند. « ]اصیل[ی بازگشت به خودِ آرزوی دیرینه»توانست می

یک سال پس از در حدود که جا از آنید )دیران پساجنگ را نی ابخش عمده خمینی

ش برای انینی اطرافوی درکه اعضای حلقه توانست بداند]طبعاً[ نمی( و فوت کردبس آتش

های کلیدی را پس از مرگ امام به طور که پست آناندر سر داشتند،  سوداهایی کشور چه
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، جنگ امامحکومت کنند. برای های آتی جمعی به دست آورند تا بر کشور در دهه

ید جنگ تردنماد دفاع دلیرانه از انقلاب بود. بی« دفاع مقدس»بود: « نعمت»راستی یک به

 ادعاهایوفصل عراق برای حل ]وقت[صدام حسین رهبر  یطلبانهحاکی از مانورهای جاه

ران ایداشتند انقلاب  وهای غربی که آرزو قدرت ،به نفع خویش بود ارضیی دیرینه

ما در کرد، اراستی از خود دفاع میبهکردند. ایران صدام را تشجیع می ،شکست بخورد

بستر یک انقلاب مردمی، دفاع از خود خیلی زود در گفتمان عمومی و دینی شکل و 

های ها با فداکاریشیعی را به خود گرفت، جنگی که ایرانی« بخشجنگ آزادی» شمایل

ی هایی که طبق پروپاگاندای رسمی، یادآور خاطرهاکاریفراوان به دوش کشیدند، فد

 ی اموی )یزید( در سالجمعی شهادت حسین بن علی )امام سوم شیعیان( به دست خلیفه

، و کشور هبه جا ماند ملت زیر بار جنگ شکسته بود، اقتصادی ویرانکمر بود.  یمیلاد 3۵۱

ن : در ایندابیش ویران شده بودکم های بزرگی از آن[]بخش و بود های عمیق خوردهزخم

شناختیِ پساانقلابی که زیرِ رگبار اما در جهان نشانه .پساجنگ پدید آمد فضا، ایرانِ

گناه و قربانی اما در عین حال مغرور پروپاگاندای حکومت قرار داشت، ایران کشور بی

شان اینطقهم هایپالکیو هم« استکبار جهانی»شد که در برابر شیطان، نیروهای تصویر می

از زیر  تا ودندبرا یافته که اکنون این فرصت  ،رشدایستاده بود. برای نخبگان سیاسی روبه

جنگ بدین معنا بود که ایران بر موضع خویش ایستاده،  ،ردای امام بزرگوارشان بیرون آیند

گ نرا حفظ کرده، و از انقلابش دفاع کرده بود. بنابراین، پایان ج ارضی خودیکپارچگی 

ی راه را برا« دفاع مقدس»فرصت یک چرخش کاملاً جدید را مهیا کرد. گفتمان عمومی 

جمهور وقت علی اکبر هاشمی رفسنجانی )ریاست رئیسهموار کرد و « دوران سازندگی»

لقب گرفت. در دو « سردار سازندگی»ی حکومتی ها( در رسانه761۳-7631جمهوری: 

ا پیوسته به دنبال آزادسازی اقتصاد، برچیدن انحصار ی بعد، کشور با روندی آرام امدهه

 سازشو سازی، اقتصادی حکومت، حذف موانع موجود در قانون اساسی برای خصوصی

المللی بود که مانع اجرای های بینبخشیدن به تحریمپایانهای غربی برای با قدرت
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به  را های اینه همهکوشید کمی ]حکومت[های نولبیرالی بودند. تعجبی ندارد که سیاست

 .  آورددست به ایران  7انِمزدبگیرو  ی کارمندی طبقههزینه

 

 ای )پنهان( ایرانانقلاب نیچه

 -« اخلاق بردگی»ای در باب ( نظریه7۵۵1) 6تبارشناسی اخلاقدر کتاب  ۹نیچه شفردری

 زیرا ،است« تبارشناسی»دهد. اثر او از جنس ارائه می - اخلاق مسیحی است قلبکه 

 کند. به زعم نیچه مفهومآشکار میشان اولیههای اخلاق را از مجرای تکوین فرضپیش

( و از نظر 7۱۵۱:۹3گیرد )ی قدرت است و از مجرای زبان شکل میزاده« خیر»

با »و این دو  همان استاین 4تر جامعه و اشرافیتشناختی و اجتماعی با نظم عالیریشه

اند. به این ترتیب، خیر و شر )به زبان همان( این۱:۹۵7۱۵) ۳«نفس آریستوکراتیک
                                                      

7 working people 
اح بر کنند. این اصطلدر ازای فروش نیروی کارشان، دستمزد دریافت می شوود کهبه تمام افرادی اطلاق می

 شود بلکه تمام کسانی را که درفقط شوامل کارگران مشوغول در سپهر تولید نمی working class خلاف

ندان، گیرد. کارمکنند نیز در برمیسوووپهر گردش و تحقق در ازای فروش نیروی کارشوووان مزد دریافت می

هستند و  working peopleهای بزرگ و ... همگی عضوی از اران، فروشوندگان فروشگاهمعلمان، پرسوت

 م. 

۹ Friedrich Nietzsche 
6 The Genealogy of Morals 
4 nobility 

ن است که شود در ایتفاوت این واژه با آریسوتوکراسوی که در زبان فارسوی، گاه به اشرافیت برگردانده می

بر  که اشرافیت نه متکی بر یک نظام خاص بلکه متکیکاستی دارد درحالی آریسوتوکراسوی ریشوه در نظام

کند. ایران شوود. هر پادشواهی اشرافیت خاص خودش را خلق میمی حاکماسوت که  و گروهی شوخصوی

پس از اسولام فاقد آریسوتوکراسوی بوده اسوت. اما برای مکال کشوورهایی چون چین و هند آریسووتوکراسی 

 اند و م.داشته

۳ aristocratic soul 
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کنند. واکنش ( پنهان می7آمیزطرزی بدعتمارکسی( خصلت طبقاتی این مفاهیم را )به

شود، یک نوع می« وار در اخلاقشورش برده»طبقات محروم به قدرتمندان منجر به 

 ۹«توزیکین»آن را  احساس ارتجاعیِ حسادت که مخرب و آمیخته با خشم است و نیچه

را [ شرّ[ کند، در نتیجه عاملانِجدا می 4را از عامل 6عمل °. اخلاق(61-7۱۵۱:63) نامدمی

شدگان، مستضعفان و سرکوب»(. 4۳:7۱۵۱)نیچه  رهاندمیشان از بار مسئولیت اعمال

وانی یکدیگر را با خشم مکارانه و نات»، توزیکین تحت تأثیر حس عمیقِ« آلودگانغضب

ی آریستوکراتیک نیچه، مستضعفان در فلسفه(. 43:7۱۵۱)نیچه  «کنندترغیب می ]به قیام[

از شرایطی که در آن قرار دارند فراروند؛ قادر نیستند  ۳به لحاظ ذهنی و فکریقادر نیستند 

جویی، تنفر و )به زبان هگلی( به خودآگاهی دست یابند. بنابراین کاملاً تحت فرمان انتقام

اند که به هر ظم )اشرافی( کهن هستند. از نظر ذهنی، بردگان در آرزوی ایننابودی ن

-که میل یا اشرافیت ملازم )مفروض( برای تغییر نظام اربابای ارباب شوند، بدون اینهزینه

کنند. می شان راحتباشند. بردگان خود را از شرّ مسئولیت و تقصیر اعمال ندگی را داشتهب

آورد، مینظیری به ارمغان نزش نو، هیچ نظم متعالی و هیچ کیفیت بیاخلاق بردگی هیچ ار

ار احض انهرحمنظم کهن را در یک نظم به غایت استکمارگرایانه و بی ]روح[بلکه صرفاً 

های زشزندگی و ارفاتح تحت تأثیر حسادت و آزمندی، صرفاً از سبک کند. بردگانِمی

 ند. رد اما نخواهند توانست به روح اشرافی دست یابشان تقلید خواهند کمادی اربابان پیشین

های )عمدتاً( محروم، نامولد و از دلِ بخش اقتصادی ایران-نضج نخبگان سیاسی

قلاب در دوران پس از ان ،شاه داشتند وارسازی غربیکه تنفری عمیق از مدرن، دینی-سنتی

                                                      

7 heretically 
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انکار  هموارهاین واقعیت است.  76۳1ایِ انقلاب ی نیچهو پس از جنگ حاکی از جنبه

شناختی )اغلب کمّی و/یا ایدئولوژیک( های روششده است. پژوهشگرانی که با عینک

، سیاست ی سیاسینگرند و بر تحلیل طبقاتی، اقتصاد سیاسی، نظریهمی 76۳1به انقلاب 

ب و وخ بردهی ناماند. رویکردهای انقلاب را ندیدهاین جنبه ،ای و اسلام متمرکزندمنطقه

های فرهنگیِ محافل دینی درون شناسی جمعی و مؤلفهپرثمر هستند اما توجه را از روان

ها این خانواده ؛کنندجامعه منحرف می ی متوسط و پایینهای سنتی طبقهخانواده

کردند، افرادی اللّه خمینی را حمایت میآیت 764۱ی هایی بودند که از اوایل دهههمان

اصب کلیدی قدرت را در دوران پس از جنگ به دست آوردند. به بیان که امتیازات و من

 پنهان« وارِهشورش برد»کنند دیگر، برای پژوهشگرانی که بر ساختارهای اصلی تمرکز می

 ،که در غیر این صورت، اصیل، دموکراتیک و پسااستعماری بود، انقلابی 76۳1 انقلاب در

ی ( فقط به شکرانه۹)به پیروی از میلوان جیلاسجدید  7برگماشتگانماند. پنهان باقی می

ی درونی سیاسی و مشارکت )یا تظاهر به مشارکت( در جنگ به نزدیک ماندن به حلقه

نارگذاشتن ک با اهرمِ توزی،کینتحت فرمان  نوخاسته، برگماشتگاناین قدرت رسیدند. 
شان رگماشتگان از دلهایی که ب: همان تودهکنندها حکومت میبر آن های تودهفعالانه

رده ک در طول انقلاب و جنگ بسیجان را هایی که برگماشتگان آنبرخاسته بودند، توده

 ی مردمهاهای اجتماعی نخبگان جدید بودند. تودههایی که مظهر خاستگاه، آنبودند

دادند و )به درجات ی عدالت اجتماعی را شکل میکادرهای انقلابی فداکار و دلبسته

به  ایهایی که در جنگ جان باختند نهماهای اصیل امام وفادار بودند، به آرمانمختلف( 

ه هایی که خود نیز از طبقات فرودست برخاستشان سرکوب شدند. نوکیسهدلیل مخالفت

                                                      

7 Nomenklatura 
شد و م.بی اطلاق میزدر اتحاد جماهیر شوروی به اربابان ح  

۹ Milovan Djilas 
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این کردند، اما هدف می ]قیام[به  7«ترغیب»طبقات محروم را )به زبان نیچه(  ،بودند

 ]ارضای[اندوختن ثروت و قدرت برای همانا  از این کارها نخبگان و نوکیسه

 پذیر به حال خود رهاهای آسیببود. در دوران پس از جنگ، فقرا و گروه هایشانخواسته

بقات رشدی از نخبگان که از طبهروکه گروه  حالی در ،ستندیشدند تا روی پای خودشان با

ق( از همان تقلید )ناموف و مسابقه برای توزیکینتحت فرمان ، فرودست برخاسته بودند

مناصب سیاسی، امنیتی  ، اکنونبرانداخته بودند[ 76۳1]در سال ی حاکمی بودند که طبقه

ند. بنابراین هیچ تعجبی ندارد که الیگارشی ه بودو نظامی کلیدی را به دست آورد

دار سازمان یافته بود. و آب اقتدارگرایی پدید آمد که حول یک حکومت رانتیِ نان

این  توزیکین به -وهفت پنجاه های اصلی انقلابآرمان - کراسی و عدالت اجتماعیدمو

پایان و کنترل بی ،هیولایی جدید ۹رساند. برای این خیمایرایالیگارشی خوراک نمی

خ یارتبایگانی شان به ی آکنده از محرومیتسپردن گذشته و ناپذیراندوزی سیریمال

 هایشانمحرومیتشریک را فراموش کنند که زمانی  مردمیمستلزم آن بود که همان 

آوردن مناصب اقتصادی و قدرت دست. به همان میزان که نخبگان حاکم در بهبودند

کردند. مهم اجتماعی و در انظار عمومی سقوط می 6گرفتند، در منزلتسیاسی اوج می

ی آکنده ن گذشتهها بود تا تقاص تمام آهمه، این فرصتی تاریخی برای آننیست. با این

که از محرومیت و حقارت داشتند را ای شدهو خاطرات دردناک و درونی از محرومیت

 پس بگیرند. 

  

                                                      

7 Exhorted 
استفاده کردم و م.« ترغیب»است که به دلیل رایج نبودن، از « تمشیت»در زبان فارسی  معادل دقیق این واژه  

۹ chimera 
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 سازی اقتصاد ایرانخصوصی

کردن فقر و محرومیت به یکی از وظایف اصلی جمهوری اسلامی و کنبنابراین ریشه»

انقلاب »در پی  اما .(3۱: ۹۱۱1)آموزگار « یکی از اهداف اصلی رهبرانش تبدیل شد

ای شدهدهرانحاشیههای بهتودهتا  ندباعث شد« دوران سازندگی»های ، سیاست«مستضعفان

عدالت  هایکه زمانی جمهوری اسلامی را به قدرت رسانیده بودند کنار گذاشته شوند. رگه

ار صمحتوایی تبدیل شده بود که در انحی بیهای لفاظانهاجتماعی انقلاب اینک به خدعه

 های اقتصادی جدید منحرفمردان بود تا توجه عمومی را از سیاستگفتمان رسمی دولت

زگاری بود که رو یهای اصلی انقلاباز آرمان برگردانیرویکمابیش  چرخش جدیدکنند. 

برگردانی، از انقلاب چیزی جز اقتدارگرایی و ایرانیان را متحد کرده بود. با این روی

 ماند. ی نمیپاشیدگی اجتماعازهم

 سازی در اقتصاد ایرانی شواهد آماری برای اثبات خصوصیاین نوشتار به دنبال ارائه

نیست: چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. علاوه بر سیاستی که دولت کنونی 

، و علاوه بر ارزیابی جامع (۹۱7۹) ایران یعنی دولت حسن روحانی اعلام کرده است

، مطالعات ارزشمند پرشماری انجام (۹۱۱1)جبلیلی و دیگران  پولالمللی صندوق بین

، بهداد ۹۱۱۹)بهداد و نعمانی  گذارندکه همگی بر این چرخش اقتصادی صحه می نداشده

سازی یعنی واگذاری بخش . در ایران، خصوصی(۹۱۱1، آموزگار ۹۱۱۱، مولوی ۹۱۱۱

های حکومتی، بخشاز )که قانون اساسی  44، اصل 4اقتصادی حکومتی، که ذیل فصل 

( مشروعیت یافته است و به حکومت انحصار بر ارتباطات، بردنام میتعاونی و خصوصی 

درصدی  1۱کند. با توجه به سهم تقریباً ونقل، صنایع و منابع عمده را اعطا میحمل

 شودمی 44درصد اقتصاد ایران مشمول اصل  ۵۱ حکومت از اقتصاد، چیزی در حدود

سازی ای فرمان خصوصیاللّه خامنه، رهبر ایران آیت76۵4 . در سال(31: ۹۱۱1)آموزگار 

های بزرگ به درصد سهام کارخانه ۵۱ واگذاری»اقتصاد را صادر کرد و اعلام کرد 

 شده در)نقل «ی اقتصادی، عدالت اجتماعی و برچیدن فقر کمک خواهد کردتوسعه
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ی به گفتهد. یرسیک مانع به نظر می 44صل برای اجرای این سیاست، ا(. ۵: ۹۱۱۱مولوی 

و ادامه دادن به  44اعتنایی صرف به اصل دستی پیدا شد: بیدو راه گریز دم»آموزگار، 

د هرچن» .«اختیاربخش "تفسیری"جوی ویا جست ، وهای بخش عمومیواگذاری دارایی

در نبود که  یتصمیما ام، ...رسیدبه نظر می ناپذیرتصور ]از قانون اساسی[ ی تخطیگزینه

 های مختلف ازکابینه تر نیزپیش های. در سالعطف به سابقه شودجمهوری اسلامی 

خالی کرده بودند، شانه آن 763۵ یلاحیهصو ا 76۳۵اصول قانون اساسی برخی از  ]اجرای[

« ندودها تخطی کرده باز آن با جسارتیا حتی  ،ها را دور زده بودند، نادیده گرفته بودندآن

عدالت  ]تحقق[خواهیم دید که دقیقاً به دلیلِ تأکید قانون اساسی بر  (.3۳-33: ۹۱۱1)

ی راه سازاجتماعی از مجرای مالکیت حکومتی است که بازی گفتمان جدید خصوصی

 افتاده است تا این چرخش توجیه شود.

نخبگان ای از دسته پیدایش (7)سازی لگام از سه فرایند اصلی برداشته است: خصوصی

گذاشتن قوانین  برچیدن یا کنار (۹)اقتصادی که ارتباط تنگاتنگی با حکومت رانتی دارند؛ 

های تعاونی )میراث انقلاب(؛ و تمهیدات قانون اساسی در خصوص نقش حکومت و بخش

ی متوسط، فقرا و قشرهایِ از نظر اجتماعی و ی کارگر، طبقهگذاشتن طبقه کنار( 6) و

ی ر )بازنشستگان، معلولان و بیماران ذهنی( و در اغلب موارد احالهپذیاقتصادی آسیب

از راه حذف مجموعه  پذیرهای آسیبگروههای خیریه. کنار گذاشتن ها به سازمانآن

ی کار قوانینی روی داد که از حداقل دستمزد، حقوق جمعی و قراردادهای منصفانه

د عدل، قسط، و انصاف استوار بود اما بایهای کردند. اقتصاد انقلابی بر ارزشمحافظت می

ر یک تاین اقتصاد بیش ،نداهمانی گفتعطور که بهداد و نخاطرنشان کنیم که همان

ن به ی آاجرای شایستهو رو هرگز در واقعیت دنبال نشد، )اسلامی( بود. از این 7ناکجاآباد

دگونه، که در قانون اساسی باید افزود که این آرمان ناکجاآبا (.316: ۹۱۱۹نهاده شد ) کنار

ول جنگ در ط ،پساانقلابی تاحدودی نهادینه شده بود بنیادهایمشروعیت یافته بود و در 
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. بنابراین، این مدل هرگز شانسی نداشت که در دوران صلح رسید ی اوج خودبه نقطه

در گفتمان عمومی دوران سازندگی، بازتوزیع حکومتی با اقتصاد  چرا که آزموده شود

 شد. گی یکسان انگاشته میجن

طور که اشاره شد، جنگ بود که چرخش اقتصادی جدید ایران را توجیه کرد. همان

راه به را  توانستند این فراینددر طول جنگ میقدرت گرفته  و چه کسانی بهتر از سپاهیانِ 

لیت ااز دوران سازندگی و توسعه وارد فع پاسداران انداخته و به آن مشروعیت بخشند. سپاه

خاتم الانبیا و قرب این فرایند را راه انداختند و به « سازندگی هایقرارگاه»اقتصادی شد و 

سازی را از طریق قراردادهای خصوصیقدرت اقتصادی تبدیل شدند که  هایکانون

از آن  (.۹۱7۳؛ وهابی ۹۱76؛ هریس ۹۱7۹؛ علمریزی ۹۱7۱)آلفونه  بُردحکومتی پیش می

چندین برابر شده  ]در اقتصاد[نیروهای مرتبط با حکومت رانتی پس، درگیری سپاه و 

ن را به یی اقتصادی دستچسازی اقتصاد یک گروه نخبهسازی و نولیبرالاست. خصوصی

قط ، فیکموجود آورد. بنابراین، فرایند آزادسازی اقتصادی دو چیز را تضمین کرد: 

بودند  لها وصگان نظامی و امنیتی آنمردان و وابستهای دولتهایی که به بالاترین ردهآن

یع سازی از مجرای توزاز این امتیاز انحصاری برخودار بودند که به کلیدداران خصوصی

ی جدیدی را حول حکومت رانتی ها طبقهدوم تبدیل شوند. آنهای دستکاریپیمان

ایران فقط  7ی کارآفرینان، نظام توزیعی ایجاد شد که در آن، از طبقهدومشکل دادند. 

های روژهتوانستند سهمی از پهایی که پیوندهای مستحکمی با نخبگان حاکم داشتند میآن

قابتی که سازی در ایران هیچ شباهتی به نظام رپیمانی ببرند. به این ترتیب، فرایند خصوصی

شنهاد ها را پیقیمت بهترینبینیم نداشته است. در غرب، )ظاهراً( کسانی که در غرب می

 ۹برند. در ایران، ما شاهد نظام مریدپروریهای حکومتی را میدهند مناقصه یا مزایدهیم

سازی عملاً به آنانی که با نخبگان حاکم در کند که خصوصیهستیم که تضمین می
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با  سال 17که  7ارتباطند نفع رساند )چیزی شبیه مکزیک در دوران حزب انقلابی نهادی

، ها این گروه بسته را قدرتمند کرد. بنابرایند(. تحریمحکومت کر توسل به همین شیوه

ی بسته( برد از آنچه قطره قطره )از این حلقهی کارآفرین ایران که در رکود به سر میطبقه

درصد اقتصاد در اختیار  1۱کند. در کشوری که در آن، حدود تغذیه می ،شودچکانده می

کومتی را واگذار کند، میزان ثروتی درصد مالکیت ح ۵۱مأمور است که است  یحکومت

گنجد. در دوران ریاست قدر بزرگ است که در مخیله نمیکه بناست منتقل شود آن

سازی به سبکی پوپولیستی به خصوصی (76۱۹-76۵4) نژادجمهوری محمود احمدی

ای برای دفاع برای مکال، او سهام عدالت را باب کرد: حیله .ها سرازیر شدسوی توده

ار )آموزگ سازیشبرد خصوصییهای عدالت اجتماعی انقلاب در عین پاز آرمان ]یظاهر[

 ها خانواده توزیعهای حکومتی در میان میلیونبرنامه این بود که سهام شرکت(. ۹۱۱1

نقد شود. سهام عدالت  ستتوانسال می ۹۱شان در مدت هایی که سود سهامشود، شرکت

ای های یارانهمیلیارد دلار بود به معنای پرداخت 63 برابر با 76۱۹در سال آن  که ارزش

های مختلف غذا، سوخت، و خدمات را نژاد یارانهکه دولت احمدی حالی در، آن هم بود

 ]قیمت[، باید آزادسازی ]این فرایند[کرد. برای دیدن تصویر کامل شدت کم میبه

: ۹۱۱۱)بهداد  ا نیز بیفزاییمها و کاهش دستمزدها رارزهای خارجی و نیز آزادسازی قیمت

77۳-767 .) 
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 گفتمان عمومی جدیدپیدایش 

بود،  تی و عدالت اجتماعیارکهایش مبنی بر دموکراسی مشمسلماً برای انقلابی که آرمان

ی که ی جمعیتها به هزینهآرماناین های اقتصادی و فاصله گرفتن از چرخش در سیاست

د همراه بوده است. گفتمان جدی یشهااز آرمان مانیچرخش گفتشود با هر روز فقیرتر می

 ا موفقیتبهای فکر حکومتی به دقت، آرام اما پیوسته و در چندین کابینه و از طریق اتاق

 دیدِ تا گفتمان عمومی ج کندکمک میما به وپرداخته شد. چند ویژگی کلیدی ساخته

 . یمفهمرا بد داری بازار آزاسازی، نولیبرالیسم و سرمایهخصوصی مروجِ

ن مفهوم ای °، به جای رد مفهوم عدالت اجتماعی، گفتمان نولیبرالیِ رو به رشدیکم

کیت مال گیرد بامساوی میزند و عدالت اجتماعی را را بر خلاف انتظار به اسم خود جا می

ای حکومتیِ دچار های توسعه، برنامه]منابع[با اتلاف م أتوحکومتی گسترده اما نامولد و 

 های تأمین اجتماعی دولتی )خدماتنارسایی شبکه نیز و ،ءمدیریت و آکنده از فسادسو

که آن گویی. به محضپاسخ درمانی، تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی( به دلیلِ عدم

هایی اصیل جدا شود و به مدلول یانهطلباز گفتمان انقلابی و برابری« عدالت اجتماعی» دالِّ

شوند، طرفداران نولیبرالیسم قادر خواهند ب انزجار اخلاقی مردم میشود که موجمنضم 

خدمات نیز های حکومتی که تنها کارخانهنهسازی )شد آزادسازی بازار و خصوصی

آزادسازی  ]که اندها مدعیآن[عدالت ترسیم کنند. « راستین»سان تجلّیِ اجتماعی( را به

دهد. خرد فردی را با خیر اجتماعی آشتی میاحترام به انتخاب و سازی بازار و خصوصی

ته وجود نداشدر ایران  هرگزای که پدیده - «هدولت رفا»به سمت سرزنش ایشان  انگشتِ 

آوردن عدالت  ارمغان مقصرِ شکست در بهی[ ]به منزله« دولت بزرگ»عنوان به - است

  .دکنها اشاره میاجتماعی برای توده

روحانی در موضوعات اقتصادی( و دوستانش  هورجمرئیس مسعود نیلی )مشاور

 به را عامدانه« عدالت»نژاد، محمد طبیبیان و غلامعلی فرجادی( اصطلاح )موسی غنی

مستلزم  «عدالت»بتوانند این ایده را به چالش بکشند که  تاکنند می ای بدشکلگونه
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اشتباه را پشت ها سپس این محمول است. آن 7رو کارگزاری حکومتبازتوزیع و از این

معرفی کنند.  بدیلرا به عنوان یگانه  ۹مداخلهعدمکنند تا نولیبرالیسمِ مبتنی بر و رو می

ازار های اقتصاد مبتنی بر بحق فردیِ مالکیت و آزادی شخصی )این دو را ستون یها حتآن

عنوان شرط ضروریِ تحقق اخلاق شخصی و فضائل اجتماعی مطرح بهرا دانند( آزاد می

های برخلاف ایده»گوید می 6،نژاد با ارجاع به فردریک هایکغنی(. ۹۱۱۵)نیلی  کنندیم

که است تاجایی 4موجود، عدالت اجتماعی مفهومی است که در نهایت سوبژکتیو و رونده

 «برایش متصور شد که عینی، متمایز و مورد قبول عموم باشد] معنا[توان محتوایی نمی

(۹۱۱۱ :1۵7-1۵۹ .) 

انگاری عدالت اجتماعی با مالکیت دولتی و نظام یکی از راهِگفتمان نولیبرال  ،دوم

راحتی هبهای قبلی را سازی سیاستدهد تا وارونهها اجازه میتوزیعی حکومتی به نولیبرال

موجه از  ها یعنی انزجار عمومی ودنبال کنند. گفتمان نولیبرال بر احساس بسیاری از ایرانی

ه در کگذارد. از بازی روزگار آنسوءمدیریتِ منابع عمومی انگشت می فساد دولتی و

ردن در کشفاف برای کشور، لیبرالی و ای بلندمدتی راه توسعهغیابِ هر گونه نقشه

تکیه  ر دولت روحانیدمبتنی بر بازار آزاد بدون نظارت  برچیدن موانع پیشاروی اقتصادِ 

شود، ادیات نولیبرال یا سمتِ عرضه نامیده میبر اساس این دکترین، که اقتص»کند. می

 نیافتگی در مکانیسم بازار و ادغام بی قید و شرط دررکود اقتصادی، فقر، و توسعه حلراه

و مشقت اقتصادی در بسیاری از  کاری،، بیرونقیاست. بی داری جهانینظام سرمایه

 /یا طردشدگی از بازارهایی دولت وقدر که به مداخلهیافته آنتر توسعهکشورهای کم

داری جهانی ربط دارد به سوءمدیریت اقتصادی یا سرشت سرمایه داری جهانسرمایه
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حکومت  توزیعی)باز(  قوای  کردن،بنابراین، در گفتمان لیبرالی(. ۹۱74زاده )حسین «ندارد

به است که  7ی سیاسیمستلزم معنایی کاملاً جدید است: عدالت اجتماعی مستلزم پیکره

که آزادسازی اقتصادی مستلزم آن  حالی عنوان کارگزار رفاه شهروندان عمل کند در

های حکومتی قرار سازی شرکتاست که قوای توزیعی حکومت در خدمت خصوصی

ها شود و تنمشروط می« توسعه»اظانه به طور لفّبهگیرد. در این مدل، عدالت اجتماعی 

نظام رقابتی بازارمحور )در مقابل انحصار ی صحیح نیز ی موجه برای توسعهگزینه

 (. ۹۱: ۹۱77)نیلی ماند محور( میبازارمحور و حکومت

رخ داده ]عامدان[  ۹لغزشسازی، یک ، در گفتمان عمومی نوپای خصوصیسوم

ه تدریج ب -زمانی مرجع نهایی گفتمان عدالت اجتماعی بود که  -« رکارگ»است: اصطلاحِ 

ی است. اصطلاح کارآفرین نیز به تدریج جایگزین واژه تبدیل شده «کارآفرین»به 

ای که در زبان فارسی بارمعنایی منفی دارد و به کسی اطلاق شده است، واژه« دارسرمایه»

ن( به دار حتی گاهی )بسته به متی سرمایهبرد. واژهمی شود که از دسترنج دیگران بهرهمی

ارآفرین بناست یک چرخش معنایی مکبت در شود. بنابراین، کاستعمال می« دزد»معنای 

زایی برای فش اشتغالایجاد کند: کارآفرین همان کسی است هد« دارسرمایه»ی واژه

 گذاراندوزی برای خودش. اصطلاح سرمایهثروت دار(دیگران است، نه )همچون سرمایه

به جامعه دلالت )و افزودن چیزی جدید(  6آید: هر دو اصطلاح بر تولیدمی کارآفرینهمراه 

دارد،  اشاره "گفتمان"ی یک بر مشخصه "لغزش"»ی زبانی مهم است زیرا دارند. این حقّه

)انگس  «ها استهایی از گزارهیافتهی سازمانوتنها نیست بلکه مجموعهای تککه گزاره

کار هم  -د هستن کاری . همانندی آوایی این دو اصطلاح )هر دو محتوی واژه(7۵: ۹۱۱۵

های حکومت ممکن دهد تا چرخش در سیاستاجازه می«( کار»و هم « شغل»ه معنای ب
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د حمایت کننشود، بدین صورت که از کسانی که )به ظاهر( برای کارگران شغل ایجاد می

 های اول پس ازشود. آنانی که سال هشود و دفاع از حقوق کارگران به فراموشی سپرد

هایی که جمهوری اسلامی را رقبایش )عمدتاً گفتمان سال - آورندانقلاب را به یاد می

تمجید  - ی عدالت اجتماعی را ترویج دهد وگرا و البته نیز شیعی( ناچار کردند تا ایدهچپ

کارگران »علام کرد، و اا. دنآورمیرا به یاد  76۳۱اللّه خمینی از کارگران در سال آیت

ها بیش از هر گروه دیگری به جامعه ند، آندهرا تشکیل می ی جامعهقدرترین طبقهگران

های عظیم جوامع انسانی را کارگران با دستان نیرومندشان به حرکت چرخ« ».رسانندنفع می

ها . این گفته(۹۱7۳)خمینی « آورند. حیات یک ملت مدیون کار و کارگر استدر می

واستند نمایندگی خطور میهگرا چدهند که حاکمان اسلامند زیرا نشان میهست مهم

کنید  ناپذیر بودند بربایند. توجهها که در دفاع از کارگران و فقرا تزلزلکارگران را از چپ

رژیم  پذیر و نیز زنان درهای آسیبها، گروهکه محوریت کارگر )و بنابراین فقرا، اقلیت

ی سیاستی خواهد بود که از حقوق محرومان جدید( در این گفتمان مستلزم توسعه

پاسداری کند، یعنی حکومت باید کارگزار صیانت از شهروندان باشد. با نشاندن 

زین های بازار را جایگمکانیسم °سازیگفتمان خصوصی ،«کارگر»بر جای  «کارآفرین»

وری اقتصادی، )در ظاهر( از های بازار به یمن بهرهسمیکند، مکانکارگزاری حکومت می

رو، تعجبی شود. از اینسست می حقوقترتیب، مفهوم  کنند. به اینکارکنان محافظت می

 و موانعی« گرایانهبسیار سرگوب»ندارد که روحانی قوانین کار و حداقل دستمزد را 

 ای که کارفرمایانهای عمدهیکی از چالش»نویسد: داند. او میفراروی رونق اقتصادی می

گران باید نسبت به مطالبات کار»« .های کارگری استو کارخانجات ما دارند اتحادیه

 (. ۹۱74زاده حسین )به نقل از« تری از خود نشان دهندکارآفرینان نرمش بیش

را  عمومی سازی بخشو آخری، با توجه به اینکه حکومت اکنون خصوصی چهارم

امنیت و ثبات سیاسی در گفتمان جدید به عنوان  در دستورکار قرار داده است،

اثبات المللی بطور که روابط بینهمان»شوند. اقتصادی مطرح می های آزادسازیشرطپیش

ی خود کشور ی اقتصادی نیز به نوبهکند، توسعهی اقتصادی هموار میزمینه را برای توسعه
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 «کندتر میکند زیرا کشور را در برابر تهدیدهای خارجی مقاومتر میتر و باثباترا امن

ها پایان دهند و با ها به خصومتوقتی آن(. ۹۱74 زادهحسین شده در)روحانی، نقل

های کوفتن ایستادگیگاه ثبات مورد نیاز برای درهمآنهای غربی سازش کنند، قدرت

آورند که تحت تأثیر اثرات منفی آزادسازی و برچیدن اککریت ایرانیانی را به دست می

چرخش ایران به سوی . (۹۱73زاده : وهاباند )نکزنی قرار گرفتهحقوق جمعی چانه

 شده، به دلیل پیوندش با نخبگان حاکم حریص، بهی کاملاً خصوصیدارانهاقتصاد سرمایه

شناییِ حقوق فردی و جمعی تبدیل شده رسمیتسازی و بهمانعی در برابر دموکراتیک

ن دشبرخلاف اروپا، آزادسازی اقتصادی ایران با لیبرالیزه(. ۹۱7۹)نعمانی و بهداد  است

توانند داری و بازار آزاد میکه سرمایهسیاسی همراه نیست. اما نکته دقیقاً همین است: این

ت. و این بدان نیس بیشای افسانهبرای ایران )یا سایر کشورها( دموکراسی به ارمغان بیاورند 

معناست که ایرانیان دوباره باید در دو جبهه همزمان مبارزه کنند: مبارزه برای عدالت 

 تماعی و مبارزه برای ابراز وجود دموکراتیک.اج

 7ترسازی را که روز به روز تهاجمیهای خصوصیراستی تبعات سیاستبهمردم 

درصد  17دهد که نشان می 76۵۹ در سال انجام شده اند. نظرسنجیِلمس کرده ،شودمی

درصد کمابیش  ۹۳که ناراضی هستند، درحالی« وضعیت اقتصادی کشور»ها از ایرانیاز 

گویند، مانی و بهداد میعن(. ۹۱۱3)مالجو  درصد کاملاً راضی هستند ۳راضی و فقط 

ران را کارگ °های همیشه بالای بیکاریهای اقتصادی، روندهای بالای تورمی، نرخبحران»

لی شوند ناامنی شغها به دلایل مختلف بسته میوقتی کارخانه .دهندزیر فشار قرار می

. استفاده از دنافتها به تعویق میکارگران ماهحقوق ند و هست یابد. مزدها پایینافزایش می

اند قراردادهای جدید، که از بسیاری از امتیازات قانون کار )برای کارگران( خلاص شده

شان، هایهی دولت به گلایگرایانهرو به گسترش است. کارگران بر اثر پاسخ سرکوب ،...

: ۹۱7۹) «اندشان رانده شدهی تدافعی برای مطالبات ابتدایی اقتصادیاغلب به سوی مبارزه
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گسترش است به طور فزاینده به اکنون رو های کارگران و معلمان که همجنبش(. ۹۹7

های بلندمدت مان با خطر زندانلهای کارگری و معشوند. رهبران اتحادیهسرکوب می

رقمی معادل  76۱4مزد ماهانه را برای سال دولت حداقل دست(. ۹۱73زاده )وهاب اندمواجه

( تعیین کرد. این ]76۱4 نرخ دلار در سال به[دلار امریکا  ۹63تومان )حدود  هزار ۵7۹

ها شود زیرا آنتر از این پرداخت میمیلیون کارگر حتی مزدی کم 1که به درحالی است 

این حداقل دستمزد فقط  (.۹۱73 «میلیون کارگر 1» یمقالهزیر پوشش قانون کار نیستند )

حداقل » یمقالهدهد )نفره را می چهاری های زندگی یک خانوادهسوم هزینهیککفاف 

 76۱4ی کارگری در زمستان سال ی عمده(. هفت اتحادیه۹۱73« دستمزد کارگران

معادل  76۱4هزار تومان )به دلار سال  سه میلیون و پانصدخواهان حداقل دستمزد ماهیانه 

« یید؟کجا» یمقالهلار( شدند تا بتوانند یک زندگی آبرومندانه داشته باشند )د 7۱71

ها له، حتی دوشغندبُردرنج می« سوءتغذیه»، بیست میلیون ایرانی از 76۱6(. در سال ۹۱73

 سیدرصد یا  چهل(، و ۹۱7۳« فقر در ایران» یمقالهند )مدآها برنمیهزینه یعهده نیز از

 (. ۹۱7۳« میلیون 6۱» یمقالهکند )فقر زندگی میر زیمیلیون ایرانی در 

جدید ات بالمطی تاریخی فوری برای تصویر بالا که ابداً کامل نیست کلیات زمینه

که ایرانیان را از هر دسته و  ،دهد. دو آرمان اصلیعدالت اجتماعی در ایران را شکل می

ه در س ارکتی،راسی مشیعنی عدالت اجتماعی و دموک ،تحد کردم 76۳1گروهی در سال 

 هایهمه، برای تضمین حذف آرماناند. بااینروشنی کنار گذاشته شدهبهی اخیر دهه

ه ها نیز باید خفهای اککریت بشریت امروز است، صداهای آن آرمانانقلابی، که آرمان

 .ندشدمی

 پاکسازی عدالت اجتماعی

های د. اپوزیسیون اغلب موجرا سرکوب کن ی جنگ، رژیم توانست اپوزیسیونبه بهانه

کند. اما کاملاً را هولناک، اهریمنی و وحشیانه توصیف می 763۱ی سرکوب در دهه

تی شده، دقیق و مکارانه بود. نیروهای امنیبرعکس، سرکوب اپوزیسیون در حقیقت حساب

 فرایند سرکوب اپوزیسیون را با کارایی چشمگیری پیاده کردند. 
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برای تکبیت قدرت و تشکیل  7روحانیانشاهد فشار  176۳بهمن پس از ی دوره

ی های زیادی بود. در پی انقلاب، مطالبهجمهوری اسلامی بود. این دوره شاهد کشاکش

همیشگی عدالت اجتماعی و روابط مبتنی بر برابری پیش و بیش از همه به روشنی تمام در 

های ، قسمتترکمن ر دشتای )به ویژه در مناطق کردنشین، دمنطقهو  های قومیجنبش

وب ها یا سرک. این جنبشپدیدار شدندنشین خوزستان و تا حدودی در آذربایجان( عرب

درالی حل فشدند یا نیروی خود را از دست دادند، به استکنای کردها که خواستار یک راه

ال ( به زو7636بودند که این خواست هم، در جریان جنگ داخلی طولانی )تقریباً تا سال 

ن ها زیر عنوای حکومت برای تعطیلی دانشگاه«کودتا» - 76۳۵سال  رفت. انقلاب فرهنگیِ 

جویی سومِ جمعیت دانشیکی تصفیهبرای نخستین فرصت  -عالی  کردن آموزشاسلامی

ی رژیم منجر به ایستادگی را مهیا کرد. سرکوب جابرانه ۹نواو نیز اساتید و کارکنان ناهم

گرا و مسلمان شد و در نهایت به های اپوزیسیون چپگروه برخی از یمسلحانه

ی های گسترده و اعدام شتابزدهانجامید که دستگیری 763۱زدوخوردهای خیابانی خرداد 

با سرکوب دقیق همزمان ها تصفیهاین در پی داشت.  7637های نظامی را تا اعضای گروه

ی ها و احزابی که حته یافت، سازمانها و احزاب غیرنظامی ادامو دستگیری اعضای سازمان

 یگسترده گزینیِها از رژیم جدید دفاع کرده بودند. در نتیجه، عزلتبرخی از آن

 7634ال تا س ی سیاسی ایرانهزاران فعال زندانی صحنه حضورشتاب گرفت.  کنشگران

 کومتحکه به روشنی یکدست و از هر گونه اپوزیسیون مشهودی خالی شد. با توجه به این

)پیش از  7631هزاران زندانی سیاسی را تصفیه کرده بود، فرایند تکبیت قدرت تا سال 

شورای امنیت سازمان ملل متحد که جنگ هشت ساله با عراق را  ۳۱۵ی امضای قطعنامه

 بود. به انجام رسیده  بخشید( دیگر پایان
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های بشلق به جنی مسلط کنش جمعی در این دوره متعتوان دید که شیوهبنابراین می

عی جم هایی که خارج از این سپهرهای کنشملی و سیاست حزبی بود. جنبشو  قومی

مانند  - ابه حاشیه رانده شدند ی -آمیز تبعیض هایسیاستبه ویژه جنبش زنان علیه  -د بودن

ی هاهای قومی یا سیاست حزبی گروهجنبش زیرنهشت - های شغلی کارگرانکنش

طلب و یک ایران نو، برابری ]ایجاد[تند. روشن است که انقلاب امکان مخالف قرار گرف

نوع یافتنی کرده بود و این به دلیل تای تاریخی دستکم برای لحظهدموکراتیک را دست

اجتماعی بود که به این چرخش تاریخی کمک کرده بودند،  ییهاناپذیر نیروکاهش

کنند آن را پاک کنند. من این می همچنان تلاشهای رسمی حکومتی تنوعی که روایت

د، های اسکاتلندی دارمفهومی است که ریشه« پاکسازی»نامم. می« پاکسازی»فرایند را 

ی های شورش، اقوام و زبانهای گستردهاش محل پاکسازیکشوری که مناطق کوهستانی

تداوم  7«مرید مستخلع»بوده است. پاکسازی عملی دفعی نیست؛ بلکه از مجرای  گوناگون

که تکبیت قدرت و چرخش سیاسی و  در مورد ایران، برای آن(. ۹۱7۹)انگس  دارد

های کسانی که آرمانصدای اقتصادی بدون مانع انجام شود، برای رژیم ضروری بود که 

ت های عدالکند. در غیاب این صداها، گفتمان خاموش ،کردنداصلی انقلاب را بیان می

 اصلاحاتشدند. با روی کار آمدن دولت سپرده  یاموشفربه اجتماعی و دموکراتیک 

های دموکراتیک انقلاب بار دیگر ، آرمان(76۵۵) و سپس در جنبش سبز (7613-76۵4)

ی اراده اعتنایی بهآمیز و بیی تعصبهای روزمرهبا واژگان جدید و در اعتراض به سیاست

شده بیاننشده یا کمی عمدتاً بیاناما عنصر عدالت اجتماع ،ای یافتندسیاسی ملت جان تازه

 مانده است. 

های آیینی، گرای ایرانی به خاطر ایدئولوژیهای چپرفته، سازمانهمروی

ولی با های غیراصگری یا به خاطر مصالحهیسم، باندبازی، نظامینیلگرایی، استافرقه

ار اتهامات از اعتباند. به این حال، هیچ یک از این به درستی مورد انتقاد بوده حکومت

                                                      

7 continued dispossession 
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ی بیانگران به منزلهدر دوران رژیم سابق( نیز حضور چپ در ایران پس از انقلاب )و 

گرا تی نخواهد کاست. فعالین چپارکگفتمان عمومی عدالت اجتماعی و دموکراسی مش

های قومی را همواره در نشینان، و اقلیتی کارگر، فقرا و خوشبار طبقهوضعیت اسف

اند کارگران و فقرا را سازماندهی کنند و اقشار اند و کوشیدهگان قرار دادهمعرض دید هم

ها را بسیج کنند و توانمند سازند. یک سده است که پذیر را آموزش دهند و اقلیتآسیب

 حکم پشت فرودستان ایستاده است و مطالباتشان را بیانم - مارکسیستی یا مسلمان - چپ

مین های جنسی و دینی تا هناپذیر از حقوق زنان و نیز اقلیتکرده است. هرچند دفاع تزلزل

یکی  حال چپگرا غایب بوده است، با این ای در گفتمان چپکنندهاواخر به طرز ناراحت

رای تهدیدی ب که چپهای انقلاب بود. به همین دلیل )و نیز به دلیل ایناز مدافعان آرمان

قرار  اانقلابیپس چپ نیز در معرض پاکسازی گیری آتی کشور بود(تکبیت قدرت و جهت

 ت. گرف

ی ضدیت جانبهمورد حمایت حکومت، یورش همه« انفکرروشن»های جدای از حمله

« ماندگیعقب»با عدالت اجتماعی ادامه دارد. برای مکال، اندیشمند لیبرال، صادق زیباکلام، 

اری ه روشنفکران ابزار بیزبنسبت اندازد و گراها و پوپولیسم میایران را بر گردن چپ

چنین کژفهمی فاحشی حاکی از یک بحران (. 1۵، 13: ۹۱۱4عسگری  )نک: متین کندمی

حکومت  مسلّم شکستو « سوسیالیسم واقعاً موجود»فکری است: با توجه به فروپاشی 

ها و در غیاب در به ارمغان آوردن دموکراسی و عدالت اجتماعی برای ایرانیایران 

زی اصیل از جانب اککریت روشنفکران کشور، این دست روشنفکران صرفاً این وراندیشه

شوند که مسائل بنیادین همچون عدالت اجتماعی و دار میی ساده را عهدهوظیفه

ه ظاهر نسل ب« یبینانهغیرواقع»های سازی کنند و آن را به بلندپروازیدموکراسی را ساده

ض، کورکورانه به بینش آبکی گفتمان لیبرال باف نسبت دهند و در عوقدیمیِ خیال

ردن معمولاً پاک ک یانسازی ایرانفقیرید و برای مشکلات خلع آن حلبچسبند که راه
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های مزبور است که بازیابی میراث گفتمانی و صورت مساله است. در بستر پاکسازی

 آید. شده بجا به نظر میعمومی چپِ همیشه سرکوب

یروهای نم، از جنبش اصلاحات به این سو، نظای گرایانهرکوببا توجه به اقدامات س

. نداکردهی مدنی و حقوق بشر تأکید میبدون شک بر گفتمان جامعه بیرون از حکومت

 ی حکومت کمکگرایانهکشیدن اقدامات سرکوب گفتمان حقوق بشر در به چالش

به ارمغان را عمومی ها کرده است و آگاهی های حقوق زنان و اقلیتبه جنبشی شایان

حال،  ی گفتمان حقوق بشر است. با اینکنندهآورده است. جنبش سبز شاهد قدرت بسیج

قد مفهوم دموکرات فا-این گفتمان درست به مانند همتای غربیش یعنی گفتمان لیبرال

ذیر را بیان پاست مطالبات کارگران، فقرا و اقشار آسیبحقوق اجتماعی است و نتوانسته 

ن دسترسی می گذشته، به یُاعتناست(. در دههبی چنین مطالباتیبه  در واقع نسبت) کند

شمار( گرایان جوان )هرچند کمتر به اینترنت و ظهور نسل جدیدی از چپگسترده

، ولو به طور متزلزل. ندابرگشته ]صحنه[موضوعات مربوط به عدالت اجتماعی دوباره به 

 )بالاتر از همه، کارگران وان مزدبگیرو نیز  ارگرکی قهرسد طببه نظر می حال،با این

اده ز)وهاب تا برای بقای کارگران بجنگند اندخود را خلق کردهکنشگران معلمان( 

۹۱73 .) 

ته بریم، چپ آیینی تا حد زیادی از بین رفدر عصر پساکمونیستی که در آن به سر می

ی، های جنسهویتفاع از دهای جنبشاست؛ در عوض، سوسیالیسم دموکراتیک، 

اند. آمده نهبه صحبومی و ضدفقر سبز، زیستو نیز کنشگران های آنارشیستی، شبکه

ی کردههای رسوبگونه از نو فعال شده است و از زیر لایه ی عدالت اجتماعی اینمساله

 فراموشی در گفتمان عمومی و فکری خارج شده است. 

 

 عدالت اجتماعی: دال شناور

قدر که دیرپا، بپردازیم، مفهومی که همان« عدالت اجتماعی»م، ما باید به سرانجا

و  فهوم کلیخواهد مگرایی که میو فراگیر است، تعریفش برای فرد اثبات ،بخشانگیزه
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فهم کند دشوار است. شاید کلید  ۹خاصهای ی پدیدهرا پیش از مشاهده 7شمولجهان

ه را ب دادهپیشمفهوم عدالت تعاریف محدود و  شورمندی این مفهوم دقیقاً همین است:

های از طریق انطباق دائمی با نبض دوران، تغییر حساسیتاین مفهوم زیرا  ،طلبدچالش می

د. آورده دوام میشهایِ درکعدالتیهای جدید برای به چالش کشیدن بیجمعی و امکان

دورانی  یهای پیچیدهواقعیت ای ندارد که مفهومی را مطرح کنیم، سپسهمه، فایدهبا این

 کنیم. مفهوم عدالت اجتماعی مفهوم به پیروی از آن را مجبورکنیم که در آن زندگی می

د. گیریماش پذیریِ گستردهی و کاربسترا از تنوع، تفسیرپذیر ی مفهومی خوددایره

ها ولمدلای از ، طیف در حال تغییر و گسترندهشناور دالعدالت اجتماعی به عنوان یک 

بومی، عدالت برای فقرا، کند: عدالت جنسیتی، عدالت زیسترا زیر پرچمش جمع می

های قومی، دینی و زبانی. مردمان بومی، و نیز عدالت برای اقلیت 6،کارگران، دگرباشان

« عدالت»نقش کلیدی دارند زیرا  شهای4ترازیی همزنجیرهو « عدالت» دالِ در اینجا 

و شرایط  بسیج شوند گرسرکوبگیرد تا در برابر ان را در نظر میشدگعاملیّت سرکوب

کنند. شدگان دریغ میسرکوب کرامت انسانی را از و نیروهایی را به چالش بکشند که

پذیر تغییرنابنیادین و  حقوق اجتماعیشاختن رسمیتجا به معنای بهدر این ۳«کرامت»

 را از افرادتاری و نهادی که موانع ساخ ]وجود[زندگی بدون یعنی آدمی است: 

دارند. این موانع همانا پیامدهای انکار شرایط شخصی و اجتماعی بازمی شکوفاییخود

 شکوفایی فردی و جمعیِ خوداجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ضروری برای 

 شده( از سوی آنانی است که بر نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کنترل دارند.)درک
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۳ dignity 
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رایی کند و اجعدالت اجتماعی فقط زمانی بروز و ظهور اجتماعی و سیاسی پیدا میمفهوم 

یسر شکوفایی فردی و جمعی را مخودشود که آدمی بتواند برای حقوقی مبارزه کند که می

. به است شدهاجتماعیآوردن عدالت اجتماعی یک فرایند  دستسازند. بنابراین، بهمی

دموکراتیک،  یریگزنابه طور  وارهلت اجتماعی همپیکارها برای عداهمین دلیل، 
 . هستند مشارکتی و جمعی

 دو توضیح مهم باید افزود.« عدالت اجتماعی»ی معنای بر این ملاحظات فشرده درباره

ان به . حق انسخشونت ساختاری است عدالت اجتماعی عمدتاً مستلزم پیکار علیه، یکم

امع مدرن، حق به دسترسی به آموزش، سرپناه، پوشاک( و در جو ،)خوراکمعاش 

قوقی ح - دهدرا تشکیل می حقوق اجتماعیبنیادین  اصلِ درخور خدمات درمانی و اشتغالِ 

ی تاریخی ه. تجرباندکه در گفتمان لیبرال حقوق بشر و شهروندی کنونی کمابیش غایب

عی، اما ادادن حقوق سیاسی با حقوق اجتمحکومت رفاه در غرب تلاشی بود برای آشتی

ضروری  ی اقلامرو به افول است. مضایقهشتابی چندان با همین تجربه در عصر نولبیرال 

هایند و تحمیل موانع ساختاری و نهادی فراروی دسترسی های همگی مستحق آنکه انسان

کردن افراد و شان( در واقع محرومهایمردم به این اقلام ضروری )با وجود تمام تلاش

ند: ها نیستاست. حقوق اجتماعی صرفاً تجلّی ارزش ایشان کوفایی درخوراز ش 7هاجمع

 ]تحققش[کنند، ظرفیتی که ها ظرفیت انسان برای رشد شخصی و جمعی را جذب میآن

 ۹،نگان گالتویوهی اجتماعی بستگی دارد که به اقتباس از ایده یبه تدارک شرایط

، . برای گالتونگدهدکاهش چه هست را توانست باشد و آنچه آدمی میی میان آنفاصله

(. 7۵۳: 7۱3۳)شود عدالت اجتماعی منجر به اصلاح خشونت شخصی و ساختاری می

رومیت یا مح جسمانیاز توان انداختن » معنای به« مفهوم محدود خشونت» منتقد گالتونگ

؛ 73۵: 7۱3۱)گالتونگ  است« خواهدمیکه این عواقب را  کنشگریاز سلامتی... به دستان 
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میان  فاختلاجا به معنای علت در این را خشونت»گوید: او میدر متن اصلی است(. کید أت
ت چه هست. خشونتوانست باشد و آنچه میمیان آنی فاصله، آورمبالقوه و بالفعل می

له دهد و مانع کاهش این فاصرا افزایش می بالقوه و بالفعل ی میانچیزی است که فاصله

مردن یک فرد بر اثر ابتلا به (. در متن اصلی استکید أت؛ 73۵: 7۱3۱التونگ )گ «شودمی

خدمات درمانی خشونت است. کار کردن  محرومیت از به دلیل درمانقابلبیماری  یک

ی اش از عهدهکه خانوادهیک کودک به جای رفتن به مدرسه و درس خواندن به خاطر آن

و  دهدا کودک کاهشآن زندگی را در آتی  هایفرصت ،آیدتأمین معاش زندگی برنمی

تر بودن دهد. پایینرا افزایش می اشهای آتیگیبالقوهی میان فعلیتِ کنونی و فاصله

(. 73۱-73۵: 7۱3۱)گالتونگ  عدالتی استدال بر وجود خشونت و بی گیبالقوهفعلیت از 

رد در پس اجرای اغلب موا در - عدالتی اجتماعیبی - این شکل از خشونتختانه، بدب
. بنابراین، عدالت اجتماعی مستلزم بازتوزیع ماندی قوانین پنهان میها و مجموعهسیاست

، انصاف و منابع برابریِ»گیری مشارکتی )بر اساس اصول مورد قبول منابع از راه تصمیم

: ۹۱۱7 )فیگین« های موجود سرکوب اجتماعی( استاحترام به تنوع و نیز برچیدن شکل

۳ .) 

. حقوق اجتماعی معنادار و شده استدوم، حیات دموکراتیک یک فرایند اجتماعی

ماعی عدالت اجتحال، ناپذیر است. با اینخلاق از حقوق سیاسیِ عجین با شهروندی جدایی

است. این  7ی سیاسیمستلزم گسترش سپهر شهروندی فراسوی عضویت اسمی در تنواره

رگران و کارمندان، معلمان، فقرا، بازنشستگان و ی کابدان معناست که محرومیت طبقه

به شرایط عادلانه در ایران امروز با محرومیت تدریجی اما نهان از  آنها ها از حقاقلیت

ها به لطف شهروندی شود. بر اساس عدالت اجتماعی، افراد و جمعحقوق سیاسی همراه می

انه که مستحق انصاف، شرایط عادلهای مدنی و آزادی عقیده هستند بلتنها مستحق آزادینه

ماع ند که کرامت اجتباشمی شان بر اساس اصولیدادن به اجتماعاتو مشارکت در شکل
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شمارند. بدون مشارکت دموکراتیک و و نیز کرامت دیگران را همزمان محترم می

، یهای معطوف به عدالت اجتماعهای آتیِ برنامهگیریی جهتهای عمومی دربارهرایزنی

 جامعه آبستن فروغلتیدن در اقتدارگرایی، حکومت رانتی غیرپاسخگو و فساد خواهد شد.

 بندیجمع

دموکراسی اجتماعی در ثرِ ؤمتاریخ پیکارهای ایرانیان برای عدالت اجتماعی به ظهور 

در تمام  - گردد. از آن زمان به بعد، چپ ایرانیبازمی( 7۹۱۱-7۹۵۳) انقلاب مشروطه

مدافع  - آن های دگمو با وجود رگه های سازمانیدئولوژیک و تجسمهای ایشاخه

مطالبات  7گربیانا و و زبان گوی انقدم حقوق اجتماعی و دموکراتیک ایرانیثابت

سیاسی  یشدگان بوده است. با توجه به غیبت چپ در گفتمان عمومی و صحنهسرکوب

گیری طور چشمبهان عمومی عدالت اجتماعی در گفتم ۹ی اخیر، بیانگریِ سه دههدر 

های سرکوبگرانه واکنش فعالین و ضعیف شده است. حکومت اقتدارگرا و سیاست

رفت، طور که انتظار میها همانمخالفان نسل پس از جنگ را برانگیخته است. آن

 های لیبرال از حقوقدر پیکار برای حقوق دموکراتیک را از برداشت 6چارچوب کارشان

اند. دو دهه است که فعالین ایرانی گفتمان حقوق بشر را )که با وام گرفتهبشر و شهروندی 

برای تمام  حلیراهاند و آن را شود( گفتمانی جهانشمول تلقی کردههای لیبرال بیان میرگه

ی ایران معاصر مملو از آثاری بود اند. برای مدتی، پژوهش دربارهمشکلات ایران دانسته

رال از سوی به گفتمان نولیب نداد وپرزمان با بال. همپرداختندمی که به سیاست حقوق بشر

اشند منجر به که متوجه بآنحکومت، افول گفتمانیِ گفتمان حقوق بشر در میان فعالین بی

حال، با توجه به غیبت تدریجی گفتمان عمومی عدالت اجتماعی شده است. با این

رسد که چرخش اخیر، به نظر میهای ی حکومت در دهههای سرکوبگرانهسیاست
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بشر باید با  دهد که گفتمان حقوقتدریج نشان میبهشتابناک کشور به سوی نولیبرالیسم 

امنیتی -گفتمان عدالت اجتماعی آشتی کند. در کشوری که الیگارشی نولیبرال و نظامی

ی هکردن دموکراسی و عدالت اجتماعی بر عهدکند، فرایند اجتماعیآن را اداره می

های دینی و قومی قدرت زایای کنش جمعیِ زنان، کارگران، جوانان، دانشجویان، اقلیت

ها را به تمرکز بر ها آندر میان این جنبش انهزارتگرایان است. روابط همبومو زیست

رهنمون خواهد کرد. این بدان  عدالت اجتماعیو  مشارکت دموکراتیکهای گاهگره

نیست.  مطالبات عدالت اجتماعی امتیازمند محور دیگر بیانگرِمعناست که چپ مارکسیست

هم محتوی عناصر  که - محوربومنیست و زیستییک چپ جدید پسااستعماری، فم

طالبات باید پیرامون م - شیعی است یخواهو آزادی یطلب)پسا(مارکسیستی و هم برابری

امروز  رسد اصطلاحی کهمی شکل بگیرد. به نظر اجتماعی و عدالت مربوط به دموکراسی

هد گران و فعالین رواج دبتواند عدالت اجتماعی و دموکراسی را در میان اککریت پژوهش

پ ی چی مهم این است که بر وجه ممیزهحال، نکتهاست. با این« دموکراسی اجتماعی»

و  غل... نوع بشر از رهایی »ی اجتماعی اصرار ورزیم: عنوان یک پروژهدموکراتیک به
از متن اصلی کیدها أت؛ 41: 7۱۱3)بوبیو  «امتیازات برآمده از نژاد، طبقه و مقام زنجیرهای

 بوم پایدار. های دینی و زیستر، قومیت، باویجنسیت و 7جنسیگرایش است( و نیز 

 به کنشگران] شدههای واردهبپس از ضر[ایران  ]هایزخم[رسد جا که به نظر میازآن

رامی رو به التیام است، پیکارها برای عدالت اجتماعی امروز باید به آبهعدالت اجتماعی 

د پایان نزنیپذیر جامعه لطمه مهای آسیبگفتمانی نسبت به شرایطی که به بخش فراموشیِ

شرایطی که در آن  ]رسیدن به[های شرطعنوان پیشبه ،دهند، و همبستگی و شفقت

 اره باب کنند.دوب ، راالبته با کرامت زندگی کنند توانند در صلح و دموکراسی ومی انایرانی
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