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وایراندرسرمایهانباشتیزنجیره
آنساختاریهایبحران

 مالجومحمدباپروبلماتیکاوگویگفت 

 

 

 محمد با را بحث باب بار این گرا چپ پردازان نظریه با گوهامانوگفت ی ادامه در: پروبلماتیکا ی مقدمه

 انباشت ی زنجیره ی ششگانه های حلقه» ی  نظریه بندی صورت با که است مدتی مالجو. ایم گشوده مالجو

 دستبه ایران در دارانه سرمایه مناسبات فهم برای تحلیلی چارچوبی است کوشیده «ایران در سرمایه

 ایران اقتصاد تا دارند آن سودای که است تکاپوهایی معدود ی زمره در او نظری تالش حیث، این از. دهد

 حاضر گویوگفت در. ببینند تدارک مفهومی ای منظومه آن برای و بیاندیشیند کل یک ی مثابه به را

 از او، و گذاشتیم میان در وی با را مالجو ی نظریه های نابسندگی خودمان، زعمبه و، ابهامات از ای پاره

 دیگر ی درباره وی با بتوانیم بعدی های مجال در امیدواریم. داد ها آن به مفصلی پاسخ لطف، سر

 از. کنیم گووگفت است، نوشته جااین که هایی پاسخ به التفات با ویژهبه نیز، اش نظریه های سویه

 .گزاریمسپاس مالجو محمد ی همراهانه رویی گشاده

 

مالکیتسلبراهازانباشت-اولیحلقهسهمیانعماًلایراندرانباشتیگانهششهایحلقهازتانبحثدرشما

مناسبتتعمیقاندرکاردستشمازعمبهکه-کارنیرویترسازیکاالییوطبیعتسازیکاالییعمومی،

یسرمایهیغلبهمولد،هایفعالیتبرنامولدهایفعالیتیغلبه-دومیحلقهسهواندایراندردارانهسرمایه

نهایتدرشماباوربهکه-سرمایهانباشتبرکشورازسرمایهخروجیغلبهوداخلی،تولیدکنندگانبرتجاری

یکازتر،سادهتعبیربه.کنیدمیقراربرتعارضقسمیکنندمیاختاللدچاردرازمدتدرراایرانداریسرمایه

دیگر،سوازورودمیپیشقاطعیتباداردارزشتصاحبوسرمایهانباشتفرآیندهایکهکنیدمیاستداللطرف

وشودخارجکشورازدهدمیترجیحتربیشارزشتحققوتولیدبحراندلیلبهسرمایهکهاستاینتانادعای

کندگذاریبازسرمایهُپرسودتریوترامنبازارهایدر خوانیهمیکدیگرباتحلیلسویدواینرسدمینظربه.
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سرمایهفراروسرمایهانباشتتوأمانیکهکشیدوسطراهاییواسطهوهامیانجیپایبایستمیکمدستیاندارند

باشدخواهیمناگزیرنهایتًابپذیریمراشماادعایاگراین،ازمستقلکنید؟نمیفکرطوراینآیا.دهندتوضیحرا

وهازداییمقرارتوهاسازیخصوصییهمهرغمبهکهبیاییمکنارپذیرفتهورایجروزهاایندعوِیاین

ایمنطقهنرمالداریسرمایهیکگیریشکلیبسندهایراندرسرمایهانباشتفرآیندهایهمهنوزهاآزادسازی

وچسبیدسفترافرمانهمینبایدمنظوراینتحققبرایونیستجهانیو -شماقولبه-سازوکارهای

پیشاشتاریخیهایظرفیتمنتهایتاراکارنیرویترسازیکاالییوطبیعتسازیکاالییوعمومیمالکیتسلب

است؟اینجزایراندرانباشتیگانهششهایحلقهبحثدرتانتحلیلگیدوشقهمنطقیینتیجهآیا.ُبرد

 تربیش تدریجاً اخیر سال چند در را ایران اقتصاد کالن مسائل تبیین برای سرمایه انباشت ی زنجیره تحلیلی چارچوب پروراندن

 مسبب موارد برخی در شفاهی های بحث همین نامیمون خصائل و ام برده جلو میزگردها و ها مصاحبه و ها سخنرانی قالب در

 مستتر نیز شما پرسش در کنم می گمان که هایی سوءِبرداشت بسا چه جمله از است، شده ها برداشت سوءِ برخی گیری شکل

 حدی تا را تحلیلی چارچوب این ابعاد برخی بتوانم بلکه تا اید گذاشته من اختیار در که فرصتی بابت ام ممنون رو ازاین. باشد

 .ببخشم وضوح

 ضرورت سرمایه انباشت برای که است الزمی شرط شش به مشخصاً ام اشاره گویم می سخن سرمایه انباشت ی زنجیره از وقتی

 شش این برگزیدن در. دهم می شرح سرمایه انباشت ی زنجیره ی گانه شش های حلقه قالب در را الزم شرط شش این. دارند

 سرمایه انباشت های گاه گره ترین اصلی ام کوشیده دارند ضرورت سرمایه انباشت برای که تری فراوان الزم شروط میان از شرط

 این از یک هر استحکام در دیگر، عبارتیبه و، گانه شش های شرط این از یک هر تحقق در اگر. کنم انتخاب را ایران اقتصاد در

 .شد خواهد گسستگی نهایتاً یا سستی دچار متناسباً نیز سرمایه انباشت ی زنجیره باشد، بین در خللی گانه شش های حلقه

 در. اند ایران در دارانه سرمایه طبقاتی مناسبت تعمیق درکار دست حلقه سه نخستین که گویید می درستی به من قول از شما

 با سیاسی قدرت به نزدیکی یمن به غالباً جامعه اعضای از اقلیتی است، دار سرمایه ی طبقه زایش خدمت در که حلقه، نخستین

 های روش با عمدتاً ها توده اکثریت زیان به انقالب از پس های سال در را اقتصادی منابع اند توانسته تر تمام چه هر موفقیت

 و خصوصی های بخش کارفرمایان نقش در اقلیت همین حلقه دومین در. کنند متمرکز خودشان دستان در دارانه غیرسرمایه

 کار نیروی صاحبان رو ازاین و تر ارزان چه هر را کار نیروی اند توانسته موفقیت با جنگ از پس های سال در دولتی شبه و دولتی

 های سال طی اقلیت همین حلقه سومین در. کنند تر مطیع چه هر شان کاری و زیستی نازل شرایط به دادن تن ی زمینه در را

 هر و تر ارزان چه هر خودشان اقتصادی های فعالیت در را زیست محیط های ظرفیت اند توانسته موفقیت با انقالب از پس
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 خصوصی، مالکیت حق: زیست محیط های ظرفیت بر مالکیت حقوق از نوع سه گسترش یمن به هم آن سازند، پذیرتر دسترس چه

. جامعه توسط آگاه زیست محیط و دموکراتیک نظارت بدون زیست محیط های ظرفیت بر دولتی تصرف حق و وقفی، مالکیت حق

 درجات به را اقتصادی منابع که اقلیتی سو یک از یکم،: ایم مواجه تقابل نوع سه با سرمایه انباشت ی زنجیره از حلقه سه این در

 است؛ نابرخوردار اقتصادی منابع از گوناگون درجات به که اکثریتی سو دیگر از و است کرده متمرکز خود دستان در گوناگون

 اکثریتی سو دیگر از و شوند می ظاهر دولتی شبه و دولتی و خصوصی های بخش کارفرمایان نقش در که اقلیتی سویک از دوم،

 گوناگون درجات به را زیست محیط های ظرفیت که اقلیتی سویک از سوم، کنند؛ می جلوه کار نیروی ی کننده عرضه نقش در که

 زیست محیط های ظرفیت بر کنترل حق از گوناگون درجات به که اکثریتی سو دیگر از و دارند خویش اختیار ید در

 در که است طیف یک سر بر صحبت. نیستیم مواجه افراد از مقوله دو با صرفاً ها دوگانگی این از یک هیچ در البته. نابرخوردارند

 را طیف روی گوناگونی نقاط نیز سایرین و اند گرفته قرار ها نابرخوردارترین نیز آن دیگر سر در و ها برخوردارترین آن سر یک

 از ای  مجموعه با جا این بینیم می گیریم، نظر در را طیفی معنای همین اگر. اند کرده اشغال شان برخورداری میزان با متناسب

 در را خودشان قدرت اند توانسته جنگ از پس های سال طی فرادست سیاسی و اقتصادی طبقات. ایم مواجه بیناطبقاتی روابط

 بحران ظهور عوامل ترین مهم از که ها توده از مالکیت سلب یکم،: کنند تحمیل موفقیت با تر فرودست طبقات به حوزه سه

 بازتولید در اختالل بحران ظهور عامل ترین مهم که کار نیروی ترسازی کاالیی دوم، است؛ ثروت و درآمد و مصرف در نابرابری

 در. است زیست محیط ی فزاینده تخریب بحران عامل ترین مهم که طبیعت سازی تر کاالیی سوم، است؛ کار نیروی اجتماعی

 استثمار و حوزه دومین در انسان استثمار: اقتصادی استثمار با بعدی ی حوزه دو در ایم، مواجه اقتصادی ستم با حوزه نخستین

 بری سهم افزایش یعنی اقتصادی ستم. دارد فرق اقتصادی استثمار مفهوم با اقتصادی ستم مفهوم. حوزه سومین در طبیعت

 برخوردار اقلیتِ برداری بهره یعنی اقتصادی استثمار اما. نابرخوردار اکثریتِ محرومیت ی هزینه به مستقیماً برخوردار اقلیتِ

 ی حلقه سه نخستین گیری شکل در بنابراین،. زیست محیط های  ظرفیت از یا نابرخوردار اکثریتِ رنجِ دست از یا مستقیماً

 همواره اقتصادی، استثمار و اقتصادی ستم از ترکیبی با جنگ، از پس های سال طی ایران اقتصاد در سرمایه انباشت ی زنجیره

 .است شده تقویت دارانه سرمایه طبقاتی مناسبات

 دبع به جا همین از تان سوءِبرداشت اولین اما. اید داشته سرمایه انباشت ی زنجیره تحلیلی چارچوب از درستی برداشت جا این تا

 موفقیت با جنگ از پس های سال طی ایران اقتصاد در سرمایه انباشت ی زنجیره ی حلقه سه نخستین اگرچه. گیرد می شکل

 نفتی درآمدهای نقش وقتی. نیست ایران اقتصاد در سرمایه انباشت تحقق برای کافی شرطی مطلقاً این اما است، گرفته شکل

 انباشت عمالً حلقه سه نخستین این آمیز موفقیت گیری شکل که دید خواهیم بگنجانم ام تحلیلی چارچوب در را ایران اقتصاد در

 تقویت بر قرار اگر. است کرده تقویت جهانی اقتصاد در ایران اقتصاد از فراتر مداری در بلکه ایران اقتصاد در نه را سرمایه

 موفقیت با باید نیز ایران اقتصاد در سرمایه انباشت ی زنجیره بعدی ی حلقه سه باشد، ملی مرزهای درون در سرمایه انباشت
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 مواجه فراوانی های سستی با بعدی ی حلقه سه در سرمایه انباشت ی زنجیره داد، خواهم شرح که قراری به اما، بگیرد شکل

 .است

 و خصوصی بخش رفتار بین باید حلقه این در. دارند غلبه مولد های فعالیت بر نامولد های فعالیت که شاهدیم چهارم ی حلقه در

 سهم که چندان دارد چیرگی مولد ی سرمایه بر نامولد ی سرمایه که شاهدیم خصوصی بخش در. بگذاریم تمایز دولتی بخش

 های فعالیت نوع آن سمت به است شده متمرکز خصوصی بخش دستان در که اقتصادی منابع از ای فزاینده و نامتناسب

 و کاالها تولید متضمن اما باشد داشته همراه به سودآوری اش کارگزاران برای است ممکن گرچه که کند می حرکت اقتصادی

 و نفتی درآمدهای از که دولت اقتصادی منابع از ای فزاینده و نامتناسب سهم که شاهدیم دولتی بخش در. نیست خدمات

 های سازوبرگ تحکیم برای بلکه اقتصادی و اجتماعی مطالبات به گویی پاسخ یا سرمایه انباشت برای نه شود می کسب مالیاتی

 اقتصادی منابع از قسمت آن و شود می صرف ملی مرزهای برون و درون در دولت آهنین مشت تقویت و دولت ایدئولوژیک

 و سازمانی های ناکارآیی چون گوناگونی علل به یابد می تخصیص اجتماعی عدالت یا اقتصادی رشد تقویت برای که نیز دولت

 قدرت نابرابرِ روابط نوع این. انجامد نمی ایران اقتصاد در تولید تحکیم به چندان ضعیف حکمرانی و نهادی های ناهماهنگی

 پنجم ی حلقه در. اند آورده پدید را ایران اقتصاد در ارزش تولید بحران عمالً دولتی شبه و دولتی و خصوصی های بخش درون

 بازارهای در مؤثر تقاضای از ای فزاینده و نامتناسب بخش که چندان هستیم داخلی تولید بر تجاری ی سرمایه ی غلبه شاهد

 در مؤثر تقاضای جذب از اش، مشتقات و نفت از نظر صرف حال، درعین و شود می هدایت خارجی تولیدکنندگان جیب به داخلی

 ایران اقتصاد در ارزش تحقق بحران ظهور علل ترین اصلی از امر این. هستیم عاجز نیز داخلی تولیدات برای المللی بین بازارهای

 این. هستیم ملی اقتصاد در گذاری سرمایه بر ملی اقتصاد از برداری سرمایه ی غلبه شاهد نیز ششم ی حلقه در. است بوده

 در. کنیم بررسی یکدیگر از تفکیک به دولتی بخش کردعمل و خصوصی بخش رفتار ی آینه در باید نیز را قدرت نابرابر ی رابطه

 هستند، ملی مرزهای از بیرون به خویش ی سرمایه انتقال پی در پیش از بیش اقتصادی کارگزاران که بینیم می خصوصی بخش

 مدت میان ی آینده در سیاسی ثبات نامساعد انداز چشم کشور، داخل در وکار کسب نامساعد فضای چون گوناگونی علل به آنهم

 میان پرناشدنی شکاف سیاسی، های تعادل عدم شدیدترین واجد ای منطقه در و سیاسی لحاظ به ثبات بی تاریخاً کشوری در

 حکومتی تکنوکراسی میانی رده و ارشد مدیران درواقع کارگزاران این از نامتناسبی سهم. غیره و جهانی، شمال و جهانی جنوب

 امنیت خرید برای بلکه تربیش سودآوری کسب برای صرفاً و ضرورتاً نه و دارند خصوصی بخش در پررنگی جاپای که هستند

 تبدیل سرمایه فرار عامل به دوتابعیتی شهروندان نقش در که است خودشان بعدی نسل و خودشان برای سیاسی و اقتصادی

 های مشی خط تحکیم برای المللی بین ی پهنه در نظامی و سیاسی قدرت خریداری که بینیم می نیز دولتی بخش در. شوند می

 جیب به گسترده مالی منابع هدایت گرو در عمالً مستقر سیاسی نظام خارجی دیپلماسی نوع با مطابق تهاجمی و دفاعی

 و خصوصی های بخش در قدرت نابرابر روابط نوع همین. است ملی مرزهای از خارج در امنیتی چنین های الزمه فروشندگانِ
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 ارزش، تولید ماندگار بحران سه جمع حاصل. است زده رقم را ملی اقتصاد در سرمایه انباشت کمبود بحران که است دولتی

 ایران اقتصاد در دارانه سرمایه تولید ی فزاینده تضعیف ماندگار گرایش به ایران اقتصاد در سرمایه انباشت کمبود و ارزش، تحقق

 و ضعف از فقط بلکه ندارد وجود اصالً ایران در دارانه سرمایه تولید گویم نمی. است انجامیده انقالب از پس های سال طی

 .گویم می سخن دارانه سرمایه تولید ی فزاینده تضعیف

 آمیز موفقیت گیری شکل علت به که است اقتصادی نظام نوعی درواقع ایران در اقتصادی نظام که است این من اصلی حرف

 و ها سستی علت به اما کند می تقویت را دارانه سرمایه طبقاتی مناسبات مستمراً سرمایه انباشت ی زنجیره ی حلقه سه نخستین

 بر صحبت. کند می تضعیف را دارانه سرمایه تولید همواره سرمایه انباشت ی زنجیره بعدیِ ی حلقه سه در نسبی های گسستگی

 همواره دیگر سوی از و کرد تقویت را دارانه سرمایه طبقاتی مناسبات مستمراً سویی از توان نمی درازمدت در که است این سر

 رقم را ایران اقتصاد ناپذیری کنترل بحران ساختاری گرایش تدریجاً تضعیف این و تقویت آن. کرد تضعیف را دارانه سرمایه تولید

 طبقاتی مناسبات هم دهه چند طی انقالب از پس ی دوره در است شده موفق تاکنون ایران اقتصاد اگر حال، بااین. زند می

 و نفت صادرات از حاصل درآمدهای یمن به فقط و فقط کند تضعیف را دارانه سرمایه تولید هم و کند تقویت را دارانه سرمایه

 چارچوب در را نفتی درآمدهای نقش کهاین محض به. اند کرده می جبران را دارانه سرمایه تولید کمبود که است بوده گاز

 اقتصاد در سرمایه انباشت ی زنجیره ی حلقه سه نخستین آمیز موفقیت گیری شکل نقش شویم می قادر کنیم، وارد مان تحلیلی

 سازی مطیع اول، ی حلقه در اقلیت دست به ها توده از مالکیت سلب. کنیم درک ایران جغرافیای از تر وسیع ای پهنه در را ایران

 تصرف حق نیز و وقفی و خصوصی مالکیت حقوق انواع گسترش و دوم، ی حلقه در کار نیروی سازی تر کاالیی رهگذر از اکثریت

 یکدیگر، با پیوند در جملگی، سوم، ی حلقه در اکثریت زیان به و اقلیت همین نفع به زیست محیط های ظرفیت قبال در دولتی

 کلیت به دولت ی بودجه مجرای از عمدتاً که گاز و نفت صادرات از حاصل درآمدهای تا کنند می فراهم را الزم های زمینه

 مدد به سپس و یابد تمرکز سیاسی و اقتصادی فرادست طبقات از برخاسته اقلیتِ دستان در شود می تزریق ایران اقتصاد

 به نو از ششم ی حلقه در سرمایه حساب منفی تراز دائمی تشدید و پنجم ی حلقه در خارجی تجارت منفی تراز مستمر تشدید

 از است، متداول که تصوری برخالف ایران، اقتصاد. شود پمپاژ جهانی اقتصاد در سرمایه انباشت ی زنجیره از باالتری مدار

 زیان به همواره که ای شیوه به اما است شده ادغام جهانی اقتصاد در عمیقاً گاز و نفت صادرات از حاصل درآمدهای مجرای

 و مدت میان در نیز را تر فرادست طبقات کنونیِ نسل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی منافع ثبات و است تر فرودست طبقات

 .کند می تهدید شدت به درازمدت

 که گویید می. شود می رهنمون دیگری سوءِبرداشت به را شما که است تحلیلی چارچوب گیری نتیجه همین از نادرست برداشت

 ی همه رغم به که بیاییم کنار  پذیرفته و رایج روزها این دعویِ این با شد خواهیم ناگزیر نهایتاً بپذیریم را شما ادعای اگر»
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 یک گیری شکل ی بسنده ایران در سرمایه انباشت فرآیندهای هم هنوز ها آزادسازی و ها زدایی مقرارت و ها سازی خصوصی

 سازوکارهای  و چسبید سفت را فرمان همین باید منظور این تحقق برای و نیست جهانی و ای منطقه نرمال داری سرمایه

 این.« بُرد پیش اش تاریخی های ظرفیت منتهای تا را کار نیروی ترسازی کاالیی و طبیعت سازی کاالیی و عمومی مالکیت سلب

 که است مسیری دقیقاً اید آورده عمل به ایران اقتصاد در سرمایه انباشت ی زنجیره تحلیلی چارچوب از شما که استنتاجی

 و نهادگرا اقتصاددانان و کنند می دفاع آن از قوت با شوند می نامیده نولیبرال درستی به که رقابتی آزاد بازار طرفدار اقتصاددانان

 مولد ی سرمایه یا ملی بورژوازی که بورژوازی از بخشی از حمایت در منتها تأییدآمیزشان، سکوت با نیز دموکرات سوسیال

 ختم فاجعه به ضرورتاً ایران در مسیر این دهم نشان ام کوشیده همواره من اتفاقاً. روند می آن استقبال به کنند، می اش گذاری نام

 اول، ی حلقه در ها توده از مالکیت سلب سازوکارهای انواع توقف: کنم می توصیه را دیگری مسیر شخصاً رو ازاین. شود می

 و خصوصی مالکیت حق تحدید مدد به سوم ی حلقه در طبیعت از زدایی کاالیی و دوم، ی حلقه در کار  نیروی از زدایی کاالیی

 با همراه چه چنان سوگیری این. زیست محیط های ظرفیت بر دولتی تصرف حق کردن دموکراتیزه و وقفی مالکیت حق انحالل

 از حاصل درآمدهای پمپاژ از تواند می گیرد قرار کار دستور در است مان بحث از فراتر جا این که تری وسیع سیاستیِ ی بسته

 اقتصاد در تولید ی فروبسته ی گره و کند ممانعت جهانی اقتصاد در سرمایه انباشت از باالتری مداری به گاز و نفت صادرات

 توهم این دچار البته. بگشاید حدی تا مدت میان در زیست محیط از صیانت و اجتماعی عدالت تحکیم چارچوب در را ایران

 پروژه این تحقق برای کافی نه اما الزم شرط. بخشید تحقق را پروژه این توان می کنونی حقیقی و حقوقی ساختار در که نیستم

 فقط اخیر سال دو در که دالیلی از یکی. باشند ای پروژه چنین کارگزار که جمعی های هویت از نوعی برساختن از است عبارت

 و ام پرداخته ایران اقتصاد در سرمایه انباشت ی زنجیره تحلیلی چارچوب بسط و تدقیق و تشریح به شفاهی های کانال از

 به خودم محدود انرژی تخصیص قضا از دهم اختصاص تحلیلی چارچوب این کردن مکتوب برای را تریبیش وقت ام توانسته نمی

 شرط همین گیری شکل های  زمینه شناخت به ناچیز ولو کمکی برای جهان سطح در تاریخی تجارب ترین مهم از یکی معرفی

 .است بوده ایران جغرافیای در الزم

 یافت خواهند تحقق یقیناً بمانند برقرار ایران اقتصاد کنونی ساختارهای اگر که ی ا کننده نگران اندازهای چشم از آگاهی البته

 اقتصاد ی زمینه در ما. دارد ضرورت بسیار مترقی جمعیِ های هویت تکوین برای که است فراوانی عوامل از یکی خودش سهم به

 راه و کند تببین را کنونی خطیر بزنگاهِ کلیت معنای که هستیم فراگیری تحلیلی چارچوب یا جامع ی نظریه آن فاقد ایران

 مندی ارزش پژوهش هیچ خاص موضوع بهمان یا فالن ی درباره که نیست این منظورم کنید توجه. دهد دست به رفت برون

 جریان تحلیلی  های چارچوب. نداریم اختیار در مستحکمی تحلیلی چارچوب مطلقاً ایران اقتصاد کلیت ی درباره گویم می. نداریم

 چون هایی زمینه در خصوصاً که مفیدی تجربی مطالعات برخی رغم به ها، نولیبرال یا رقابتی آزاد بازار مدافع اقتصاددانان

 اند، آورده عمل به دولت ارزی و پولی و مالی های سیاست زوایای برخی و آمددر توزیع و پولی غیرمتشکل بازار و بانکی ی شبکه
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 از جزئی بلکه حل راه نه کنند می توصیه که هایی مشی خط نوع حیث از و دهند نمی دستبه ایران اقتصاد کلیت از جامعی درک

 شناخت رغم به ها، دموکرات سوسیال یا نهادگرا اقتصاددانان جریان تحلیلی های روایت چنین هم. هستند ایران اقتصاد مشکل

 ی قوه و اراده فاقد اند، آورده ارمغان به مان برای ایران اقتصاد های فروبستگی تر غیرفنی های جنبه برخی از که تری عمیق

 ما درک و هستند کنونی موقعیت در شان اقتصادی های حل راه اجرای سیاسیِ موانع رفع برای مکمل سیاسی ی پروژه اندازی راه

 نامتشکل جریان. دهند می قرار مطالعه موضوع شان کلی بستر از انزوا در و کنند می تکه تکه را ایران اقتصاد تاریخیِ تمامیت از

 بین ها میانجی یافتن در و است شده ظاهر معترض صدای نقش در فقط که است مدیدی های مدت نیز مارکسیستی ی اندیشه

 از جامعی انضمامیِ روایت و کرده عمل ناموفق بسیار ایران اقتصاد در انضمامی تحلیل سطح و مارکسی انتزاعی تحلیل سطح

 های میانه در سوداگر محمدرضا و سده اوایل در زاده سلطان آوتیس چون مرتفعی های قله از و نداده دست به ایران اقتصاد

 اصوالً ایران اقتصاد کنونی های پیچیدگی ی سایه در که رفیعی های قله است، نرفته فراتر چندان حاضر خورشیدی ی سده

 های نقش و کارکردها که داریم نیاز ایران اقتصاد برای تحلیلی چارچوبی به امروز. آیند نمی نظر به بیش ارتفاع کم هایی تپه

 با پیوند در و یکدیگر با پیوند در بلکه علّی روابط از ای آشفته اما عظیم ی مجموعه قالب در نه را ایران اقتصاد گوناگون اجزای

 که نهادگراها و ها نولیبرال غالب جریان دو. دهد قرار مطالعه کار دستور در جهانی و ای منطقه و ملی سطوح در اقتصاد کلیت

 و امکانات بی و نامتشکل جریان و اند بوده چارچوبی چنین ی ارائه از ناتوان اصوالً دارند ایران در سرشاری لجستیک امکانات

 اقتصاد کلیت انضمامی تحلیل از یا که هاست مدت انتزاعی، تحلیل سطح در غنا رغم به نیز، مارکسیستی ی پراکنده و زیرِضرب

 فقر چنین بستر بر. است نرسیده ای کننده قانع نتایج به داشته انضمامی تحلیل سودای هم اگر یا است بوده فارغ تمامی به ایران

 روشنگری و پربازده میانجی را سرمایه انباشت ی زنجیره تحلیلی چارچوب که است ایران اقتصاد مطالعات ی زمینه در شدیدی

 اقتصاد انضمامی شرایط و رادیکال سیاسی اقتصاد ی اندیشه بین وثیق پیوندی تواند می ایران اقتصاد تمامیت فهم در که دانم می

 نامطلوب وضع از رفت برون برای عملی نسبتاً هایی حل راه و جامع نسبتاً درکی ی ارائه برای چشمگیر ظرفیتی و کند برقرار ایران

 .بیاورد فراهم کنونی

تعبیریبهیا،-عمومیمالکیتسلبهایسیاستیواسطهبه«کارنیرویترسازیکاالیی»ازتانهایبحثدرشما

ایدگفتهخنس-نولیبرالیستیهایسیاستاست،تررایجروزهااینکه ازتوانمیچگونهکهجاستاینسؤال.

یعنیکاالست،پیشاپیشداریسرمایهمناسباتقلمرودرکارنیرویکهدانیممیگفت؟سخنچیزیکاالترشدن

اعتبار،اینبه.فروشندمیباشدتولیدابزاروسرمایهصاحبهمانکهمتقاضیبهبازاردرراآنکارنیرویصاحبان

کاالهایبااشفرقتنها.کاالستیکشودمیفروشوخریداشارزشبرحسبکهچیزیهرمثلنیزکارنیروی

کندمیتولیدراخودشارزشازترافزونارزشیکهاستآندیگر منطقیچهباوچرامقدمات،اینبا.
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کارنیرویشدن«تر»کاالییمعادلرانولیبرالیهایسیاستیواسطهبهکارنیرویسازیارزانوسازیمطیع

آید؟میکجاازتفضیلیپسونداینفهمید؟می

 متقاضی به بازار در را آن کار نیروی صاحبان یعنی کاالست، پیشاپیش داری سرمایه مناسبات قلمرو در کار نیروی» گویید می

 اش ارزش برحسب که چیزی هر مثل نیز کار نیروی اعتبار، این به. فروشند می باشد تولید ابزار و سرمایه صاحب همان که

 ابتدای در ایرانی کارگران. کنم مطرح را پرسش چند من دهید اجازه حاال خب، بسیار. «کاالست یک شود می فروش و خرید

 تقریباً کار، قراردادهای سازی موقتی علت به. کنید مقایسه نود ی دهه ی نیمه در ایرانی کارگران با را خورشیدی هفتاد ی دهه

 به. بودند برخوردار آن از هفتاد ی دهه ابتدای کارگران که هستند شغلی امنیت از حد آن فاقد امروزی کارگران از درصد ۹۳

 از درصد پنجاه کم دست کار، قانون کلیت عمالً و کار قانون مواد برخی قانوناً شمولِ از نفر ده زیر های کارگاه خروج علت

 حمایتی چنین از حال هر  به هفتادی ی دهه کارگران که آن حال اند شده بهره بی کار قانون حمایتی چتر از امروزی کارگران

 کارگران از درصد سی کم دست انسانی، نیروی تأمین پیمانکاری های شرکت آفرینی نقش علت به. بودند برخوردار کمابیش

 چنین واجد هفتادی ی دهه کارگران اما اند شده بهره بی خودشان مستقیم کارفرمای با حقوقی مستقیم ی رابطه از امروزی

 نیروی شما، نظر به آیا،. دهم نمی ادامه کارگران از دسته دو این میان مقایسه به این از بیش. بودند شان کارفرمایان با ای رابطه

 هستند خودشان مستقیم کارفرمای با رابطه بی و کار قانون حمایتی چتر فاقد و شغلی امنیت از بهره بی که امروزی کارگران کار

 کارگران از دسته دو این که است این از غیر مگر هفتاد؟ ی دهه ابتدای کارگران کار نیروی که است کاالیی اندازه همان به

 چون است، منفی قطعاً پرسش این به من پاسخ اما. دانم نمی را شما پاسخ فروشند؟ می کار بازار در را خویش کار نیروی

 و عرضه قوانین برابر در حفاظی بی دچار تریبیش شدت با هفتاد ی دهه ابتدای در شان همتایان با قیاس در امروزی کارگران

. است شده ها هفتادی ی دهه کار نیروی از تر کاالیی مراتب به ها نودی ی دهه کار نیروی. اند شده آزاد کار بازار در تقاضا

. ناکاالیی یا است کاالیی یا کار نیروی که نیست چنین. نیست یکی و صفر امر یک وجه هیچ به کار نیروی شدن کاالیی

 نیروی با آن دیگر سر در و ایم مواجه شده کاالیی مطلقاً کار نیروی با آن سر یک در که است طیفی ی پدیده یک شدن کاالیی

 با طیف سرِ دو این بین ی فاصله در. اند نیافته تحقق هرگز تاکنون واقعی دنیای در حدی حالت دو این. غیرکاالیی مطلقاً کار

 روزانه کار ساعت ده ی الیحه تصویب مارکس چرا. بزنم دیگری مثال. هستیم مواجه شده کاالیی کار نیروی از گوناگونی درجات

 دانست؟ کارگر ی طبقه سیاسیِ اقتصاد برابر در متوسط ی طبقه سیاسیِ اقتصاد شکست نخستین از ای نشانه را ۱۸۴۷ سال در

 ساعات بود مجبور که کارگری مثل بودند داده کاهش ساعت ده به را اش کاری ساعات که کارگری که بود این از غیر مگر آیا

 این وضع چون. است روشن پاسخ بود؟ آزاد کار بازار در خویش کار نیروی فروش از ناگزیر کماکان کند پر را تریبیش کاری

 شدن کاالیی معنای گوهر. شوند داران سرمایه ی اراده رام تریکم میزان به تا آورد می فراهم کارگران برای حفاظی عمالً قانون
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 اعال حد به هنگامی صرفاً کار. است نهفته سرمایه و کار میان قدرت ی رابطه نابرابری یا برابری ی درجه همین در کار نیروی

 حیات در واراندام هایشکل ی همه وضعیتی چنین تحقق برای. باشد بازار قوانین کنترل تحت فقط و فقط که شودمی کاالیی

 این به عمل در این. بسپارند است وارذره و فردگرایانه که دهی سازمان از جدیدی نوع به را خود جای و شوند امحا باید انسان

 کار نیروی صاحب با دولت و صنف و محله و خویشاوندی سازمان چون نهادهایی که ایگرایانهحمایت ی رابطه که معناست

 امنیت از هاییحداقل متقابالً و طلبندمی را کار نیروی صاحب وفاداری و بیعت نهادها این زیرا شود قطع باید کنند می برقرار

 و اجتماعی و فرهنگی نهادهای حمایتی پوشش باید شود کاال اعال حد به کار که این برای. دهندمی قرار اختیارش در را معاش

 در خویش کار نیروی فروش به کار نیروی صاحبان که دارد وجود تریکم احتمال نشود، چنین اگر. برود بین از کلی به سیاسی

 که باشند مجبور سپس تا شوند آزاد ابتدا غیربازاری نهادهای انواع قید از باید کار نیروی صاحبان. ورزند مبادرت کار بازار

 ی اراده بازتاب که آزاد کار بازار قوانین به تا شود حفاظ بی تمامی به باید کارگر. بفروشند آزاد کار بازار در را خویش کار نیروی

. همانا کارفرما ی اراده برابر در اش قدرتی بی و همانا کارگر عیار تمام حفاظی بی. دهد تن است سرمایه صاحبان جمعی دسته

 میزانی به فقط کندمی حکم کارفرما به که سود کسب منطق از است تابعی صرفاً وضعیتی چنین در کار نیروی صاحب معیشت

 که وضعیتی در. باشد سودآور اصالً عملی چنین که درآورد استخدام به را کار نیروی صاحب بکوشد شرطی به و شکلی به و

 ابزار از تمامی به باید کار نیروی صاحبان که این اول. یابد تحقق کامالً باید شرط سه است شده کاالیی اعال حد به کار نیروی

 از صیانت برای مگر نباید دولت و کارگری ی اتحادیه و سندیکا قبیل از غیربازاری نهاد هیچ کهاین دوم. باشند شده جدا تولید

 سه این تحقق ی درجه قدر هر. باشد رقابتی اعال حد به باید کار بازار کهاین  نیز سوم. کنند دخالت کار بازار در بازی قواعد

 یا که اقدامی هر. است ترکم نیز اش شدگی کاالیی ی درجه که هستیم مواجه کاری نیروی با ما باشد ترکم واقع عالم در شرط

 صفوف از صیانت و تحکیم در غیربازاری نهادهای آفرینینقش بر یا دهد افزایش را تولید ابزار بر کار نیروی صاحبان کنترل

 این به. است کار نیروی از کاالزدایی از ایدرجه تحقق سوی به بکاهد کار بازار در رقابت از یا بیافزاید کار نیروی صاحبان

 گامی توانمی را کار نیروی صاحبان اجتماعی و اقتصادی ناامنی از کاستن برای اجتماعی تأمین نظام استقرار هم مثالً اعتبار،

 بر اشتراکی دموکراتیک مالکیت تحقق برای تولید ابزار بر خصوصی مالکیت حق به یورش هم و دانست کار از کاالزدایی سویبه

 توان از ایدرجه به شانمجهزشدن روازاین و سندیکایی مستقل هایتشکل از کار نیروی صاحبان برخورداری هم را، تولید ابزار

 و صوری تابعیت الغای روازاین و کار محل در کارگری عیارتمام کنترل هم و را منفرد دارانسرمایه مقابل در جمعی زنیچانه

 هم و را کارگران اخراج سازی-مند-ضابطه برای کار قانون نوعی تثبیت در گذار قانون آفرینی-نقش هم را، سرمایه از کار  واقعی

 کاالزدایی. بخشندمی تحقق را کار از کاالزدایی از گوناگونی درجات ها اقدام این از یک هر البته. را مزدی کار نهاد نهایی الغای

 از سرمایه انباشت ی زنجیره دوم ی حلقه در من. است مزدی کار نهاد عیار تمام الغای گرو در نهایتاً کار نیروی از عیارتمام

 های سال با کار نیروی شدن کاالیی فرآیند که گویم می سخن رو ازآن جنگ از پس های سال طی کار نیروی شدن «تر»  کاالیی
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 جامعی اطالعات ایران جغرافیای اقصانقاط در کار نیروی ملی و محلی تواریخ از ما گرچه و است نشده شروع جنگ از پس

 فرآیند این که دانیم می اما هستیم فقیر بسیار ایران در کار نیروی سازی کاالیی ی درباره ها پژوهش ی زمینه در و نداریم

 ی نامه نمایش این اپیزودهای از یکی فقط ساله هشت جنگ از پس های سال. است شده آغاز پیش سال صد از کم دست

 .است غیرانسانی

کهفهمیدمیهمگنوپارچهیکوبیشکمکلیتییمثابهبهراکارگریطبقهتانهایتحلیلاغلبدررسدمینظربه

وهمگنکلیتیکراستیبهکارگریطبقهآیااما.استمسلططبقاتوکارابزارصاحبانباصرفًااشتعارضات

اینتمامیتفروشدمیراکارشنیرویکهاینبرحسبکارگریطبقهتعریفِصرفبهآیااست؟پارچهیک

درتفاوتآیاکند؟میالمنافعمشترکبیش،اینازومتحد،اجتماعییطبقهیکذیلراکارنیرویفروشندگان

هایتنشکناردرها،برخورداریوتسهیالتدستمزدها،سطحدراختالفنیزوکار،مراتبسلسلهوشرایطنوع،

اغلب،گفتشودمیوبعضًا،قبیل،همینازوجنسیتومذهبوقومیتچونی«اندازتفرقه»یکنندهمنفک

وشکافتهکلیتیبهوکنددوراشتعریفبهبناانتزاعِیوحدِتازراکارگرطبقهکهنیستمؤثروجدیقدرآن

روبناییهاییتفاوتودروغینوکاذباختالفاتیاست،شدهادعااغلبچنانکهها،اینآیاسازد؟اشبدلچندپاره

اینرغمبهباشدقراراگرشد؟خالصشرشازطبقاتیآگاهیچونچیزیاتکایبهبایدکهاستصوریو

-توانمیاعتباریچهبهگفت،سخنالمنافعمشترککارگریطبقهیکوجودازچنانهمهااختالفوهاتفاوت

هایتفاوتوهااختالفاینازتوانمیکجاتاوچگونهصورتایندرکرد؟طرحادعاییچنین-بتواناساسًااگر

رفت؟فراترسازجدایی

 بینانه غیرواقع و مخدوش تصویری یقیناً باشم داده دست به کارگر ی طبقه اصطالح به از همگن و پارچه یک تصویری من اگر

 ایران در کارگر ی طبقه ی درباره تجربی مطالعات حیث از ما ی چنته که باشیم داشته نظر در باید حال درعین. ام کرده ارائه

 در کارگر ی طبقه گونیِ گونه و تنوع ی درباره شده پردازش های داده و تجربی های تحلیل ی زمینه در. است خالی بسیار امروز

 همگن مطلقاً را کارگر ی طبقه گرچه و دهد می مان دست کار گاه که است تجربی فقر همین. هستیم فقیر بسیار کنونی شرایط

 این کنار در اما. غلطیم فرومی وپورت هارت ی چاله دام به گاه رسیم می کالن های تحلیل سطح به وقتی اما دانیم نمی

 موضوع به بسته تا ام داشته توجه حدی در کنونی ایران در کارگر ی طبقه ناهمگنیِ به شخصاً خودم من البد ها وپورت هارت

 منتقدان از برخی خشم ناخواسته و کنم استفاده «کارگری طبقات» اصطالح از بلکه «کارگر ی طبقه» اصطالح از نه بحث

 قرار تجربی ی مطالعه موضوع خاص طور به را کارگر ی طبقه اصطالح به اجزای برخی ام کوشیده شخصاً. شوم سبب را گو گزافه
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 در نفتی کارگران حومه، و تهران رانی اتوبوس واحد شرکت کارگران ماهشهر، در پتروشیمی کارگران تهران، در معلمان. دهم

 نقش ام داشته اختیار در هایی داده که جایی تا ام کوشیده نیز تجربی مطالعات این متن در. اند زمره همین از جملگی، خوزستان،

 تجربی مطالعات از میزان این اما. ندارم دور نظر از خیلی ام مطالعه مورد موضوع در را ملیتی و جنسیتی و قومیتی های شکاف

 چه آن. باشیم داشته اختیار در کنونی شرایط در کارگر ی طبقه اصطالح به تنوع از روشنی تجربی تصویر تا دهد نمی کفاف مطلقاً

 به خورشیدی هفتاد ی دهه های سال کارگرانِ که است صادق نیز دیگری محققان معدود ی درباره احتماالً گفتم خودم ی بارهدر

 تصویری که نعمانی فرهاد و بهداد سهراب مثالً: اند داده قرار خودشان تجربی مطالعات موضوع انحا از نحویبه را سواین

 که دانا رئیس فریبرز و پرهام باقر یا دادند، دستبه ایرانی ی جامعه طبقاتی آرایش در کارگر ی طبقه کلیت جایگاه از ساختاری

 بررسی را خودروسازی کارگران که تمجیدی مجید و میظر یاسمین یا کردند، عرضه معلمان ی درباره هایی تحلیل و ها داده

 که اش همکاران و ثقفی مراد یا کرد، تمرکز کارمندان نیز و کشاورزی کارگران بر که دانا رئیس فریبرز دوباره یا کردند،

 اجماالً آن از ها رسانه گزارش با فقط و ام نخوانده و ندیده را کارشان شخصاً من و اند داده قرار مطالعه مورد را فروشان دست

 محافل نیز و کشور از خارج سیاسی های گروه و ها سازمان که مند ارزش مطالعات و ها بررسی برخی البته و ام، شده مطلع

 دهد نمی کفاف هیچ اما است غنیمت یقیناً برنشمردم من که دیگری موارد و ها این ی همه. اند کرده تهیه کشور داخل کارگری

 جدی ایران در کار مطالعات که زمانی تا. خورشیدی نود ی دهه ایران در کارگر ی طبقه تنوع از روشن تصویری ترسیم برای

 نوعی با ما. بود خواهیم مطالعاتی مفرط فقر از میزان همین دچار احتماالً کارگر ی طبقه شناخت ی زمینه در نشود، گرفته

 لحاظ به چه آن. کند نمی کفایت هیچ تنوع این توصیف برای اما مان تجربی دانش. است هزارپاره که ایم مواجه کارگر ی طبقه

 هم از مهارت و درآمد و پیشه و صنف حیث از که است شده تقسیم گوناگونی اقشار به شود می نامیده کارگر ی طبقه ساختاری

. است بوده کارگر ی طبقه گوناگون اقشار تجربی شناخت موانع از اجتماعی قشربندی های نظریه به ما توجهی بی. هستند متمایز

 و نیست شدنی چندان مارکسی طبقاتی تحلیل های نظریه بر تکیه با اصوالً کارگر ی طبقه گوناگون اقشار تمایزهای شناخت

 طبقه این در عمیقی طولی های شکاف با عرضی، های شکاف این سوای. طلبد می را دورکیمی و وبری رویکردهای به ما توجه

 سایر و بوردیویی رویکردهای به ما توجهی بی. ملیتی و قومیتی و جنسیتی و ایدئولوژیک های شکاف مثالً ایم، مواجه نیز

 نظری شناخت فقر عوامل از دارند را غیرطبقاتی های شکاف و طبقه میان تعامل توضیح توانایی که طبقاتی تحلیل رویکردهای

 است مان مطالعات اصلی محور درستی به که را مارکسی رویکرد ما. است کارگر ی طبقه ناهمگنی و تنوع ی درباره ما تجربی و

 های ظرفیت از ای گسترده بخش رو ازاین و ایم کرده اجتماعی علوم کلیت در موجود های رویکرد سایر جایگزین سرهیک خطا به

 تنوع شناخت در مان مفرط فقر از بخشی. ایم داشته نگه عاطل را خودمان میان اجتماعی مطالعات ابزار ی جعبه گرِ تبیین

 .گیرد می نشئت مطالعاتی خطای راهبرد همین از نیز امروز ایران در کارگر ی طبقه
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موانعیواسطهبهکارگریطبقه«سیاسی»عاملیتگیریشکلامکاندهیدمیدستبهشماکهروایتیدر

-کارنیروهایسازیمطیعنهایتًاوسازیارزانوزداییتشکلوسازیموقتیفرآیندهایهمان-ساختاری

شرایطبهبستهامکانیچنینکنیدمیفکرتانبحثمنطقیینتیجهبرخالفآیا.رسدمیممتنعنظربهپیشاپیش

حسابتوانمیپایهچهتاحادثیعاملیتچنینبراست،مثبتتانپاسخاگردارد؟وجودچنانهمتاریخیحادث

موجدوکندنمایندگیتواندمیرامطالباتیچهوبرودپیشتواندمیکجاتاعاملیتیچنیندیگر،تعبیربهیا،کرد

ایندرسیاسی،افقیکمقامدرچپآیااست،منفیتانپاسخاگروباشد؟تواندمیرادیکالهایدگرگونیکدام

سیاسیهایعاملیتتکوینمنطقازراخودفهمبایدبالکلیاباشددیگریهایعاملیتپیدربایستمیصورت،

آید؟نمیپیشطبقاتیهایائتالفچونچیزیگیریشکلضرورتاساسًاآیابحث،همینیادامهدردهد؟تغییر

شود؟مؤتلفامروزایراندرتواندمیطبقاتیوهاگروهنیروها،چهباتاریخیحیثازکارگریطبقهصورت،ایندر

 دانستم  نمی ها مدت تا من. اند کرده دشوار فقط بلکه ممتنع نه را سیاسی های عاملیت تکوین درواقع ساختاری موانع

 باشم داشته تعمدی که آن بی و دهم جای سرمایه انباشت ی زنجیره تحلیلی چارچوب در باید چگونه را گوناگون های عاملیت

 زیادی حد تا تدریجاً را ضعف این ام شده موفق بختانه خوش. کرد می برجسته را ساختاری موانع منحصراً هایم تحلیل نتایج

 تجربی حیث از هنوز هرچند بگنجانم، کجا در باید را ها عاملیت نقش که دانم می نظری حیث از کم دست امروز و کنم برطرف

 .ام نکرده پیشرفت کفایت حد به

 اصطالح به که نیست هدفی یا خواسته هیچ تقریباً کنونی شرایط در که است این شما پرسش به پاسخ در ام کلی ارزیابی

 هدفی هر تحقق برای پراکنده و نامتشکل و ناهمگن کارگرِ ی طبقه ائتالف. بخشد تحقق را آن تنها دست بتواند کارگر ی طبقه

 حال، عین در. است خواهانه ترقی دگرگونی نوع هر برای الزم شرط ها هویت یا ها گروه یا طبقات سایر با شود تعریف امروز که

 یا نیرو و کسانی یا کس تا باشند  نشسته گوشه یک در پیشاپیش جمعی های هویت یا ها گروه یا طبقات که نیست گونه این

 شکل مشخصی مسائل یا مسئله سر بر تواند می فقط منطقاً ائتالف. دهند شکل ائتالفی آنان بین کلی طور به بخواهند نیروهایی

 ثانیاً شود، شناسایی فکری سطح در اوالً باید مربوطه ی مسئله. بگذارند سر پشت موفقیت با را مرحله چهار کم دست که بگیرد

 رابعاً و شود برجسته کفایت حد به هستند ائتالف بازیگران که عمومی افکار از بخش آن در ثالثاً شود، ترجمه سیاسی زبان به

 نظم اساس بر بلکه زمانی تأخر و تقدم اساس بر نه را چهارگانه مراحل این ترتیب. بگیرد صورت عملی دهی سازمان آن حول

 در طبقه. هستند طبقاتی تکوین جمله از و جمعی دسته عمل گیری شکل مراحل ترین مهم اصوالً ها مرحله این. ام چیده منطقی
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 با دفعات به زمان طول در گوناگون مسائل سر بر چهارگانه مراحل این اگر. ندارد وجود پیشاپیش اصوالً جمعی کنش سطح

 .است شده زاده نیز جمعی دسته کنش سطح در طبقه مثل جمعی هویتی شوند، تکرار موفقیت

 ی مرحله دو به صرفاً را بحث دهید اجازه چنین هم. بزنم مثالی سرمایه انباشت ی زنجیره تحلیلی چارچوب از استفاده با بگذارید

 میان در اش سازی برجسته ی نحوه ی مرحله به و کنم محدود سیاسی زبان به اش ترجمه نیز و ائتالف آماج ی مسئله شناسایی

 .نپردازم عملی دهی  سازمان ی مرحله نیز و ائتالف بازیگران

 اقتصاد در سرمایه انباشت ی زنجیره ی حلقه نخستین در که تجربی و نظری های تحلیل بر مبتنی گفتم، قبالً که طور همان

 عبارت سازوکارها این از یکی. کنم می دفاع ها توده از مالکیت سلب سازوکارهای انواع توقف مشی خط از دهم، می دست به ایران

 دولت ی عهده بر اجتماعی خدمات ی ارائه ی زمینه در اساسی قانون که وظایفی اجرای از دولت اقتصادی نشینی عقب از است

 ام سی اصل موضوع نیز اجتماعی خدمات انواع این از نوع دو. اجتماعی خدمات سازی کاالیی به مبادرت متقابالً و است گذاشته

 فراهم متوسطه ی دوره پایان تا ملت ی همه برای را رایگان پرورش و آموزش وسایل است موظف دولت: »است اساسی قانون

 و عالی آموزش ی زمینه دو هر در  دولت.« دهد گسترش رایگان طور به کشور خودکفایی حد تا را عالی تحصیالت وسایل و سازد

 اساسی قانون که است کرده محروم حقی از را ها خانواده. است کرده تخطی وسیعی حد در اساسی قانون از عمومی آموزش

 برای باید اساسی قانون تصریح برخالف اکثراً دارند دانشجو یا آموز دانش که هایی خانواده. شناسد می رسمیتبه شان برای

 از بایست نمی اساسی قانون بر بنا کم دست که دهند می دست از را مبالغی ها خانواده. بپردازند شهریه آموزشی خدمات دریافت

 چه نفع به اما. است گرفته صورت مالکیت سلب نوعی جا این. شود می ستانده ها خانواده اکثریت چنگ از چیزی. دادند می دست

 شود متقبل را عمومی آموزش و عالی آموزش ی هزینه و کند عمل اساسی قانون طبق بر دولت بود قرار اگر دید باید کسانی؟

 سلب خب، بسیار. زد می هایی هزینه چه از و آورد می پدید اش بودجه تخصیص ی نحوه در تغییراتی نوع چه بایست می ناچار به

 نوع این از غیرمستقیم یا مستقیم منتفعان که کسانی یکی: است شده تمام گروه دو نفع به ها خانواده اکثریت از مالکیت

 و عمومی آموزش خدمات ی ارائه در را دولت جای که نیروهایی نیز دوم و اند شده پذیر امکان اکنون که هستند اخیر های هزینه

 از را دوم ی دسته و کنیم شناسایی تقریب به دولت ی بودجه ساختار ی مطالعه از توانیم می را اول ی دسته. کنند می پر عالی

 از دسته دو این داد نشان توان می. آموزشی خدمات ی ارائه در کلیدی بازیگران و آموزشی خدمات تولید سازمان ی مطالعه

 از کلی نمایی فقط جا این تا. دارند قرار سیاسی قدرت با پیوند در گوناگون درجات به عمدتاً که هستند اقلیتی درواقع منتفعان

 از اول ی مرحله اما. ام داده توضیح آموزشی خدمات سازی کاالیی فرآیند در را اقلیت توسط اکثریت از مالکیت سلب ی نحوه

 ها خیلی. کرد شناسایی نیز را مشکل حل راه باید. شود نمی محدود مشکل تشخیص به فقط ائتالف به دهی شکل فرایند

 نیز ها خیلی. ندارد را عمومی آموزش و عالی آموزش های هزینه گیری برعهده برای مالی توانایی دولت گویند می درستی به
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 مالی تمکن که بگیرد عهدهبر را هایی خانواده فرزندان آموزش های هزینه مالی تأمین مسئولیت نباید دولت گویند می درستی به

 این برای عملی هایی پاسخ باید ائتالف آماجِ یِ مسئله شناساییِ ی مرحله در. است درست کامالً استدالل دو هر این. دارند

 سیاست در تغییر جهت کارهایی راه باید دولت، مالی ناتوانی یعنی موضوع، نخستین ی زمینه در. آورد فراهم جا به های دغدغه

 فرار هم بتوان که چندان گذاشت وسط را مالیاتی نظام اصالح ی برنامه باید دولت درآمدهای سمت در. داد دستبه دولت مالی

 امکانات از که کرد ملغا را حقوقی و حقیقی های  هویت از دسته آن مالیاتیِ ی گسترده های معافیت هم و کرد مهار را مالیاتی

 تخصیص نظام اصالح ی برنامه باید دولت مخارج سمت در. پردازند نمی مالیات متناسباً اما برند می بهره وفور به ملی و محلی

 صرف اجتماعی عدالت یا اقتصادی رشد برای که را دولتی مخارج از دسته آن بتوان که چندان کرد تعریف را دولت ی بودجه

 افزایش به معطوف و دادم شرح اجمالی بسیار من که دولت مالی سیاست در ها دگرگونی از دسته این با. داد کاهش شود نمی

 یعنی موضوع، دومین ی زمینه در. بود خواهد گشودنی نیز دولت مالی ناتوانی ی گره است دولت ی هزینه کاهش و دولت درآمد

 برای ای برنامه باید نیز ها، خانواده همین خود جیب از متمکن های خانواده فرزندان آموزشی های هزینه پرداخت ضرورت

 و ساخت متوقف کلی به را افزوده ارزش بر مالیات بتوان که چندان کرد تعریف را ستانی مالیات ی نحوه در گسترده تغییراتی

 و فنی های زمینه و داد قرار کار دستور در را ها بنگاه و ها خانواده های ثروت و درآمدها بر تصاعدی مالیاتی های نرخ متقابالً

 رایگان به متمکن های خانواده فرزندان گرچه چارچوبی چنین در. کرد معرفی نیز ستانی مالیات نظام نوع این برای الزم حقوقی

 فرزندان همین های خانواده اصوالً که کنیم توجه باید اما برد خواهند بهره دولت خرج به عالی آموزش و عمومی آموزش از

 فقط نه دار عهده خویش های ثروت و درآمدها بر تصاعدی های مالیات پرداخت با ها بنگاه یا اشخاص نقش در که هستند

 فرایند از اول ی مرحله این. شد خواهند نیز اجتماعی طبقات سایر آموزش های هزینه بلکه خودشان فرزندان آموزش ی هزینه

. را آن حل راه هم و کند می تصریح را مشکل هم که مسئله شناسایی ی مرحله یعنی است، طبقاتی ائتالف به دهی شکل

 به عالی آموزش و عمومی آموزش از زدایی کاالیی ی مطالبه ی ترجمه از است عبارت ائتالف به دهی شکل فرایند از دوم ی مرحله

 تحقق از غیرمستقیم و مستقیم یا که شوند برگزیده هایی هویت یا ها گروه یا طبقات ابتدا باید مرحله این در. سیاسی زبان

 سویی هم سپس و برند می بهره دیگر قلمروهای در مطالبه این تحقق آمدهای پی از یا شوند می منتفع ای مطالبه چنین

 بگیرد شکل ضدشان بر ئتالفا است قرار که هایی طرف یا طرف با شان جمعی دسته منافع سویی ناهم و یکدیگر با شان منافع

 خواهان غالباً شود می نامیده متوسط ی طبقه چه آن پایینیِ و میانی اقشار و کارگری طبقات رسد می نظر به. شود تبیین

 که این صِرف به و است گفتمانی امری زیادی بسیار حد تا قضیه این البته. باشند عالی آموزش و عمومی آموزش از کاالزدایی

 به طبقات این که فرض این. دارند نیز را مطالبه بهمان گرفت نتیجه ضرورتاً توان نمی هستند طبقه فالن به متعلق کسانی

 تشکیل از سوم ی مرحله که باشد داشته صحت تمامی به تواند می هنگامی خصوصاً دارند تمایل آموزشی خدمات از کاالزدایی

 اثرپذیری و سازد برجسته کفایت حد به طبقات این نزد را مطالبه این بتواند موفقیت با پردازم نمی آن به من که ائتالف
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 که بگیریم مفروض بینانه واقع اگر اما. کند خنثا را آموزشی خدمات سازی کاالیی به معطوف های گفتمان از طبقات این احتمالی

 دهند، می بروز خود از نیز را مطالبه این از دفاع به گرایش و شوند می منتفع ای مطالبه چنین تحقق از مستقیماً طبقات این

 خدمت در نیستند رایگان آموزشی خدمات ی مطالبه پی در که نیز را دیگری طبقات باید چگونه که است این پرسش حال

 متوسط ی طبقه چه آن باالیی اقشار نیز و متمکن طبقات که است محتمل بسیار. درآورد  مطالبه این تحقق برای نیرو بسیج

 آموزش ی مطالبه به دیگر عوامل علت به خواه و آموزشی خدمات سازی کاالیی های گفتمان تأثیر تحت خواه شود می نامیده

 ی مطالبه پی در طبقات این از ای گسترده های بخش عوض، در. باشند اش مخالف سرهیک حتا یا باشند میل بی کامالً رایگان

 عنوان به سیاسی زبان به آموزشی خدمات از کاالزدایی ی مطالبه ی ترجمه. هستند شهروندی مدنی و سیاسی حقوق گسترش

 قانون ام سی اصل از اش تخطی به شود مجبور دولت اگر. بگیرد صورت باید جا همین در ائتالف به دهی شکل مراحل از یکی

 های هزینه از دیگری انواع باید بودجه محدودیت به توجه با کند، مبادرت آموزشی خدمات از کاالزدایی به و دهد پایان اساسی

 ی جامعه در اجتماعی قوای توازن ی نحوه و سیاسی ی صحنه در قدرت آرایش نوع که این حسب بر. دهد کاهش را خویش

 های سازوبرگ تحکیم سرعت از کاستن به باشد معطوف تواند می ها دگرگونی این انواع از یکی باشد، ترتیب چه به مدنی

 تزریق قصد به شهروندان مدنی و سیاسی های آزادی محدودسازی پی در اجبار با چه و اقناع با چه که دولت ایدئولوژیک

 جا این. اند اجتماعی و فرهنگی و سیاسی گوناگون های زمینه در شوندگان حکومت اکثریت به کنندگان حکومت اقلیت ی سلیقه

 نزد شهروندی مدنی و سیاسی حقوق بسط ی مطالبه با تر فرودست طبقات نزد آموزشی خدمات از کاالزدایی ی مطالبه سویی هم

 مقدم صف در تر فرادست اجتماعی طبقات است بعید. پیوندد می وقوع به تر فرادست اجتماعی طبقات از ای گسترده های بخش

 به دهی شکل ی مرحله دو نخستین که این حسب بر اما، بگیرند قرار اساسی قانون ام سی اصل به دولت بازگشت ی مطالبه

 افکار پشتیبان نقش در کم دست  است محتمل بسیار باشد، شده طی آمیز موفقیت حد چه تا مشخص ی مسئله این برای ائتالف

 .شوند ظاهر دهیم نمی قرار مان بحث موضوع جا این که ائتالف فرایند بعدی ی مرحله دو برای عمومی

 تحلیلی چارچوب این. دادم اش شرح اجمال به سرمایه انباشت ی زنجیره تحلیلی چارچوب بر اتکا با که بود مثال یک فقط این

 شان ترجمه ی نحوه و تقریبی های حل راه و مشخص های مسئله از زیادی بسیار های نمونه اش گانه شش های حلقه از یک هر در

 با مشخص مسائل از یک هر در ائتالف بازیگران و ائتالف ی گستره و ائتالف نوع. دهد می قرار اختیارمان در را سیاسی زبان به

 در سرمایه انباشت ی زنجیره ی حلقه سه نخستین در که برشمارم را مسائلی از هایی نمونه اجماالً بگذارید. کنند می فرق یکدیگر

 و اجتماعی منافع با مستقیماً که مسائلی دهد می نشان ما به اجمالی ی سیاهه این. هستند تر مربوط کارگری طبقات به ایران

 مطرح کارگری فعاالن گفتمان در معموالً که هستند متعارفی مسائل از فراتر بسیار شوند می مربوط کارگری طبقات اقتصادی

 وقوع به اقلیت دست به ها توده از مالکیت سلب سازوکارهای که جایی یعنی اول، ی حلقه در ها مسئله برخی. شوند می

 جمله از پولی غیرمتشکل بازارهای و بانکی ی شبکه در اعتبار و پول خلق قواعد ها؛ سازی خصوصی: از اند بارتع پیوندند، می
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 و مرکزی بانک مشارکت اوراق میزان و نوع و مرکزی بانک نزد ها بانک قانونی ذخایر انواع نرخ چون مهمی های کاری ریزه انواع

 بر حاکم قواعد و سرمایه کفایت استانداردهای به ها بانک تعهد میزان و مرکزی بانک توسط ارز و سکه فروش بر حاکم قواعد

 قواعد جدیدالوالده؛ اعتباری های کارت بر حاکم قواعد و ها بانک ورشکستگی قواعد و بانک تأسیس شرایط و ارز نرخ تعیین

 دسترسی بر حاکم قواعد چون هایی کاری ریزه انواع با پولی غیرمتشکل بازارهای و بانکی ی  شبکه در اعتبار و پول توزیع

 و بانکی تسهیالت انواع سود نرخ و دولت به بانکی ی شبکه تکلیفی تسهیالت نوع و بانکی تسهیالت به ها بنگاه و ها خانواده

 ی نحوه و الگو دولت؛ مخارج توزیع الگوی ها؛ بانک توسط مشتریان اعتبارسنجی بر حاکم قواعد و ها بانک داری بنگاه وکیف کم

 و سالمت و درمان و بهداشت نظیر دولتی اجتماعی خدمات انواع سازی کاالیی دولت؛ ی بدنه در اقتصادی فساد ستانی؛ مالیات

 وقوع به کار نیروی سازی کاالیی که جایی یعنی دوم، ی حلقه در ها مسئله برخی. غیره و مسکن؛ و بخشی توان و بدنی تربیت

 شمول از کوچک های کارگاه خروج انسانی؛ نیروی تأمین پیمانکاری های شرکت کار؛ موقت قراردادهای: از اند عبارت پیوندند، می

 دستمزد خداقل تعیین دولتی؛ تکنوکراسی ی بدنه در استخدام الگوی و میزان دولت؛ ی بدنه در انسانی نیروی تعدیل کار؛ قانون

 بر حاکم قواعد کشور؛ در آزاد مناطق گسترش کارگری؛ های اتحادیه و سندیکاها برپایی از حقیقی و حقوقی ممانعت قانونی؛

 کودک؛ کار زنان؛ سازی نشین خانه بر ناظر های سیاست کار؛ قانون گوناگون مواد وکیف کم اجتماعی، تأمین سازمان در حکمرانی

 ی نحوه کشور؛ در خارجی اتباع کار بر حاکم قواعد فروشان؛ دست به دهی سامان نوع اجتماعی؛ های بیمه انواع بر حاکم قواعد

 که جایی یعنی سوم، ی حلقه در ها مسئله برخی. غیره و بازنشستگی؛ های صندوق بر حاکم قواعد متکدیان؛ با مواجهه

 انواع و وقفی مالکیت حق و خصوصی مالکیت حق بر حاکم قواعد: از اند عبارت پیوندند، می وقوع به طبیعت سازی کاالیی

 حاکم قواعد شهرها؛ در سازی بلندمرتبه مقررات مراتع؛ و هاجنگل و معادن و شیالت از برداریبهره ینحوه عمومی؛ های مالکیت

 و مهار آبخیزداری؛ ی زمینه در ها دگرگونی آهن؛ راه احداث سازی؛ جاده صید؛ و شکار مقررات اراضی؛ انواع کاربری تغییر بر

 ی نحوه محیطی؛ زیست های حقابه تعیین ی نحوه ها؛ سدسازی ها؛ سازی کانال آب؛ انتقال های طرح ها؛ رودخانه دهی سامان

 خیلی برشمرد توان می بعدی ی حلقه سه در که مسائلی نوع. غیره و اکوتوریسم؛ بر ناظر های سیاست آبریز؛ های حوضه مدیریت

 سرمایه انباشت ی زنجیره تحلیلی چارچوب. کنم نمی شان مطرح جا این و است ارتباط در کارگری طبقات منافع با تر غیرمستقیم

 .دهد می دست به حدی تا نیز را خاص وضعیت هر در ها مطالبه نوع بندی اولویت ی نحوه برای کلی راهنمای خط چنین هم

 یعنی رادیکالیسم که ایم آموخته مارکس از همه ما «باشد؟ تواند می رادیکال های دگرگونی کدام موجد» ها مطالبه این پرسید می

 ی لحظه به لحظه در نیز را دیگری مکمل حکم مارکس اما. کرد صادر صراحتاً مارکس را حکم این. ها ریشه به بردن دست

 تلویحی حکمِ این. برسد ها ریشه به است قرار که بزرگی دست آن ساختن برای تالش ضرورتِ: ساخت جاری تلویحاً اش زندگی

 و قلیل های توانایی همین بین ظریف تناسبی از حفاظت معنای به است، مان قلیل های توانایی از صیانت ضرورت معنای به

 رادیکالیسم. جهانی و ای منطقه و ملی گوناگون سطوح در قوا توازن نوع از ای بینانه واقع ارزیابی داشتن معنایبه جلیل، اهداف
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 گردِ دوره فروش میوه آن با حق هم هنوز. فراست از برخورداری مستلزم که است شجاعت از برخورداری گرو در اندازه همان به

 است آرام چیز همه وقتی کنند می خیال ها آدم: »گفت چنین ها رادیکال از یکی به نوزدهم ی سده اواسط در که است لندنی

 و کنند می رشد بذرها است، آرام چیز همه وقتی. است جریان در کماکان جدوجهدها حال، بااین. اند نشسته حرکت بی  همه

 «.دهند می سُر مردم اذهان به را هاشان آموزه ها سوسیالیست و ها خواه جمهوری

 لماتیکابپروبرگرفته از

 


