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 درآمد

 نربرابر : اندصردق هماشه از باش دای سرمریه به سوسارلاستی نقدهر  از بسیاری   اکنون

 سییر  دی فرصیی ه این برابر ده به 0202 سییر  دی فقار و غنی کشییویهر  بان سییرانه دیآمد

 که اسیی  گشییته فقار کشییویهر  از مهرجرت امواج برعث خود این که یسییاده 0592

  همه دی شییی ی نرامنی و اقتصییرد  شییدنقطبی زنند.می پس یا آن غنی کشییویهر 

ب سییهد دیآمدپ پاش از 0202تر  0592طوی مثر  از سییر  اسیی ب به شییده ترباش کشییویهر

دیصدپ کل جرمعه یساده  02.0دیصد به  02.2مرلارتپ یک دیصدپ برال دی ایرالت متحده از 

 72برلغ بر  0209سییرزمرن جهرنی کریب دی سییر   0205اسیی . همینان طبگ گرایس سییر  

دادن شیل براثر خودکریسرز  دیصید از نارو  کری دی ایرالت متحده دی خطر از دسی    

)اندونر ب مرلر ب فا اپانب  ASEAN-9سر  آینده دی کشویهر   02قرای داشتندب یر دی 

 محاط به آسییا  دیصیید نارو  کری دی معرچ ینان خطر  هسییتند. 95تری ند و ویتنرم( 

 خالف بریگب دایانسرمریه کریگرایِ هر دول  برخی امر یسادهب بحرانی حد به زیسی  

 بر آسییرغو  هر شییرک  کنند.نمی هد پنهرن حتر آن تخری  به یا خود تمریل گذشییته

 بریگ هر شرک  توسط فراینده طویبه سارس  اند؛یرفته س طه فرهنگ تولاد و هریسرنه

 جنگی و آشوب هاچ برانگاختن از هریشرندول  هربآن منفع  برا  که شیود می هدای 

  ...و ناستند گردانیو 

حرلی  امر دی اس . گذشته از ترحارتی حتر دای سرمریه برا  پرتوان بدی ی به نارز پس

خصیییوی ایرالت متحده( هنوز دای  )بهکه بسیییاری  از کشیییویهر  مرکر  سیییرمریه 

  زمانه زندب یعنیبه دیآیند و نریضریتی دی آنهر موج می 0229اند از بحران سر  نتوانسته

 فراهد هماشه از باش هریی سیرزگری بر شرایط هرکشوی بدیل  دیبریه توافگ و طرح عانیِ

اسی ب دی کشیویهر  مرکر  اقتصیرد و سارس  باش از گذشته دی دس  یاس  افراطی    

افترده اسییی . دی اکثر کشیییویهر  پارامونی نار یر یون برزیل و یونرنب ناروهر  یادی ر  

سیییردیگمی  دیریندب یر تح  فشیییریهر  داخ ی و خریجیب امادان سیییارسییی  یا برخته 

 اند.گشته
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اند شرایطی بهتر برا  اکثری  جوامع خود دایان و کریگرایان آنهر توانستهآیر سرمریه 

انبوهپ کریگران و مردم نریاضییی یا بر افسییون یر ایعرب  اندتوانسییته فراهد آویند؟ یر آن که

هر به وقوع اینکدام از همراه خود سییرزند؟ حتر دی حدپ ادعر  یهبران سییارسییی آنهرب هاچ

و جواب هردو منفی اس . دی سطح جهرنی نار هریند ابرقدیت شویو  از  نپاوسته اس 

. اصوالً هد بنر ناس  یودشدن پاش میطوی عانی به طرف یندقطبیپر  افتردب امر جهرن به

خصوی جوامع پارامونی(ب دای  )بهسرمریه   سیارسیی و اقتصرد   جوامع مخرلفپ سی طه 

ک ابرقدیتپ یهبر بر نظرم سوسارلاسد دولتی داشته برشند و از لحرظ سارسی یون گذشته ی

 آوی برشد وو اقتصرد  و نظرمی دی آن ذوب شوندب آن هد نظرمی که خود نتوانس  ترب

  بریز آن افیرنسیییترنب که تنهر جوامعی مسیییتقل و  ترییخ نشیییرن دادب نمونه فروپیرشیییاد. 

تر کنندب و   خود یا کد دید و ینجیاه توسییعهآوی برشییند و توانند تربدموکراتاک می

پریدای  اندتودای  میسرمریه   سارسی و اقتصرد تنهر اتحردپ این ینان جوامعی ع اه س طه

یود و پامودن یاه شیییدن پاش میطوی عانی به طرف یندقطبیبمیرند. حر  اگر جهرن به 

ترِ جوامع پارامونیب ید و ینجد  کدیاه توسعه انجرمدبدولتی به فروپرشی میسیوسارلاسد  

 دای  یاس ؟ دی جه  بدی ی ضدسرمریه

ر  هگوید برا  پادا کردن این یاهب یپ برید او  ازین نوسیییترل  میسیییمار امان   

واقعی دی غرب؛ بب  دموکراسیییسییوسییار الفب برزسییرز  یک  دسیی  برداید: گرنهسییه

هر حرکد بود؛ پب باسییتد بر آنبرمبنر  اصییولی که دی قرن سییوسییارلاسیید   انواع   احار

کنند هر تصییوی میهر  جنوب. این نوسییترل  گرایی مردمی دی پارامونیبرزگشیی  به م ی

بود  0579دای ِ انحصییری  یا مجبوی کنند به عق  به آن یه دی سییر   توانند سییرمریهمی

تصییوی شیید؛ نه آن یهب بر ا  که هسیی  یویریو  گونهه. بر کرپاترلاسیید برید بتق ال یربد

هریی بریگ ممرنع  از تحو  آنب آیزو دایید برشید. بر این همهب این آیزوهر هنوز بخش 

 از یپ یا دی سراسر جهرن تسخار کرده اس .



 مندی از ثمرات تولید اجتماعیبهرهی نرخ استثمار با ی رابطهدرباره 4 

 یپ گار  خود این اسییی : یکبدی بخش نتاجهسیییمار امان پس از آنب پاشییینهرد 

 به نارز( ژاپن ایوپرب متحدهب ایرالت) گرنهسیییه امپریرلاسییی  کشیییویهر  دی یادی ر 

 پی داید. دوب ضدانحصری  بدیل اجتمرعی ب وک یک سرختن برا  ترباش دیگارشدن

 ضیید بدیلِ اجتمرعی ب وک یک سییرختمرن به بریسیی می پارامونی جوامع دی یادی ر 

 تواندمی آن پاشرف  امر اس ب برزمرن هرب وک این سرختمرن بپردازد. پاشرف  کمپرادوی

 ردپاشب به و کند شرک  قرطعا  بر هراین جنبش دی یادی ر  یپ اگر گاردب کرفی شترب

  .بپردازد سوسارلاسد طوالنیِ یاه دی آن

نرخ   مقرله هر  عنوان شده دیگار اگر ینان یاهبردهریی دیسی  برشدب آیر نتاجه  
اهما   ؟کندو پامودن این یاه طوالنی کمک می هرییبه سرختمرن ینان ب وک اسیتثمری 

 زدهدای ِ بحرانیو اسیی  که اگر ینان نبرشییدب دی شییرایطی که سییرمریهازیناین بریسییی 

 هر ینجش یا ترکند و آنهر  خود یا به اکثری  مردم جهرن تحمال میهر  بحرانآسا 

هر  یاسیی  از عوامل مهدِ پاروز  کنندب شییرید بتوان گف میر اسییتخوان خود حس می

اروهر  یادی ر  دی کشویهر  پارامونیب هر  نافراطی دی کشویهر  مرکر ب و ش س 

  هاس  که مقرل سترل ییهر و نوسرز دسی  برنداشیتن بخشیی از یپ از این گونه سرده   

  وای آن اس .نمونه نرخ استثمری

 

 نرخ استثمار 
 برابرِ 09 اپل کریگران که ن ته این» خواناد:مینرخ اسیییتثمری   مقرله  دی مقدمه

 او  نگره دی اس  مم ن شوندمی استثمری نوزدهد قرن دی انگ سترن کریگران نسرجی

 داید تالس که برشد اندیشساره و بدبان فرد  گوییِاغراق یر و یک شوخی به شباه

 بر مط   این محرسییبرت امر ببردب سییلا  زیر یا موجود قامتی سییرزوکریهر  هر به

 نه اسییتثمری نرخ: گویدمی دیگر  یار  تولاد یوند دی هر  موجودواقعا   پریه

 مند بهره و سییرمریه و کری نسییبیِ  یابطه دی ب  ه مجردپ کریگران وضییعا  دی فقط

 «شود.سنجاده می تولاد مرایر ِ از یک هر
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 دی این عبریت کوترهب یند خطر  بریگ وجود داید: 

مقرله آمده اسیی ب از   20  گذیید که خالف آن یه دی صییفحه ازین مینخسیی ب 

دی کشیییویهر  « تفروت دسیییتمرد»بریسییی  دی محرسیییبرت انجرم گرفتهب میلحرظ ع می 

 (PPP = Purchasing power parityتراز خرید )مخت ف براسرس قدیت هد

 برابرِ 09یو نرخ استثمری یا دی فرایند تولاد آیفونب همرن ازین آمده اس .به حسیرب می 

ر ن ته اینجر اس  که اگر امکناد. نوزدهد فرچ می قرن دی انگ سیترن  کریگران نسیرجی 

 اندیشساره و بدبان فرد  گوییِاغراق یر و یک شوخی ینان نبودب نرخ استثمریازدیرد 

مریکس  د.بُرشدب یعنی ع می بودنِ کترب سرمریه یا زیر سوا  میبه مریکسیاسد ت قی می 

هرجر که الزم بودب از مرنافسی  گرفته تر ج د سیوم سرمریهب ت رای نموده اس  که قرنون   

اصی ی سیرمریهب تولاد و برز تولاد گسیترده اسی . این تولاد و برز تولاد گسترده هد ماسر     

برال بردن  هر  ابرای  و مدیریتی.وی  بیر انواع نوآوی  شیییود جر بیر بیرال بردن بهره  نمی

اسییی . کریگره به معنر  عرم  هد بیه معنر  برال یفتنِ نرخ اسیییتثمری دی کریگره وی  بهره

  بهانجرمدب محرسهریی اسی  که به تولاد کرال و خدمتی معان می ک مهب مجموعه فعرلا 

نرخ اسییتثمری برا  تولاد آیفون هد بر همان معنر )کریگرهی گسییترده دی جهرن( صییویت  

وی  نبرشدب دای دی هرکریگره مجبوی به برال بردن بهرهگرفته اس . دی واقع اگر هر سرمریه

دهد. این گرایش به دلال محدود بودن قرب ا  کس  سود هد یخ نمیگرایش نرولی نرخ 

دهد. کس  ایزس کسی  ایزس اضیرفی نسیبی یخ می    ایزس اضیرفی مط گ و ضیرویت  

ت و آالنارو  کییری )مهییریت(ب مییرشیییان وی اضییییرفی نسیییبی از طریگ بییرالبردن بهره

ب که این به تدییج هد نرخ استثمری و هد پذیردسیرز  دی هرکریگره صیویت می  خودکری

نسییب  سییرمریه ثرب  به متیار یا برال برده و دی نهری  گرایش نرولی نرخ سییود یا دی کل  

نظریه ت رمل دی کترب پل سیییویار  گردد. گرایشیییی کیه  دای  موجی  می سیییرمیرییه  
کندب امر دی مقرله موید بحث خوشبخترنه این قرنون ید میآن یا به مثربه یک دای  سرمریه

به عبریت دیگر اگر تولاد و برز تولاد گسترده و گرایش نرولی  یک پذیرفته شیده اسی .  
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داد؛ و همان ازدیرد نرخ اسیییتثمری یا نشیییرن می  بریدنرخ سیییود قرنونمنداندب محرسیییبرت  

ز برال یفتنِ نرخ اسییتثمری دی ا -دایان و حتر کریگرانهرب سییرمریهمریکسییاسیی  -کسهاچ

. به یک دلال شودزده نمیدای ب شگف   تولاد سیرمریه کریگره دی طو  زمرن دی شیاوه 

جود و داد دیگر کریگره و کریگر بساری سرده: این افرایش قرنونمند اس  و اگر یخ نمی

 نداش  که نرخ استثمریِ آن محرسبه و مقریسه شود! 

رب آغرز شده و شت شدنب از ابتدا  صینعتی نرخ اسیتثمری  جهوی  و دی نتاازدیرد بهره 

هر از ج د او  قو تر از حر  حرضییر بوده اسیی . به این نقل آن دی آن زمرن بسییاری باش

 :نر( دق  کنادب بی0290سرمریه )ترجمه ایرج اس ندی ب 

 یودب طی یک سرع  بر کری میمرشان بخری  که دی موید خاش بخری به

نفر که دی  55  پنس یر یک یهریم شیی انگب به اندازه  2 ا  برابرهرینه

  (.255ی. دهد )کنندب کری انجرم میش انگ دییرف  می 09هر سرع  

    اویتهنگرمی که  0299دی سیر (Everetنخستان مرشان پشد ) یانی

صیید هرای نفر کریگر  کرد سییرخ ب یکخود یا که بر آب حرک  می

کییه از کییری محروم شییییده بودنیید آن یا آتش زدنیید... انهییدام جمعی  

سییر  او  قرن نوزدهد دی منرطگ مرنوفرکتوی   09آالتب که دی مرشییان

وی ه دی دنبر  ب ری افتردن مرشیییان بخری یخ داد و نرم جنبش بهانگسیییترن 

هر  ضییید ژاکوبان... بهرنه داد تر به ود گرفی ب به دول  بخ هیر لودیی  

تجربه و زمرن الزم اس  تر  ترین اقدامرت تضیااقی دسی  زنند.  ایتجرعی

دای  از آن فرق بگذاید و   سرمریهکریگر مارن خودپ مرشیان و اسیتفرده  

  خود یا از وسییریل مرد  تولاد برگرداند و معطوف به شیی ل لذا حم ه

 (.252عی از آن کند )ی.   اجتمراستفرده
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 هر  مصنوعرت  کریخرنههمان امر که دی انگ سترن یشد متوسط سرالنه 

هر  دیصد بودب دی سر  20ب 0992تر  0929ا  و غار آنب که از سر  پنبه

 دهد که تر یهتنهریی نشرن میدیصد برلغ گردیدب به 95به  0995تر  0992

ان دایر ازدیرد ثروت کریخرنه  نارو  کری دی اثکشیی فشرده دیجه بهره

هر  . . . مثالً دی کریخرنه0950تر  0995دخایل بوده اسییی ... دی دویان  

 09.5هر  نسرجی دیصید و دستگره  05.5هر کبرفی. . . تعداد دوابریشید 

ماران زمرن بر آن تعداد کریگران بهدیصیید افرایش یرفتهب دیحرلی که هد

ه یک نفر بر یند کمکب دی سرِ ی گذشتدیصید کرهش یرفته اس ... د  2

کردب ولی اکنون همرن یک نفر سه دستگره دو دسیتگره برفندگی کری می 

گرداند و حتر به هاچ وجه غارعرد  ناسییی  که دی یا بیدون کمک می 

که  ودشعان حر  یک نفر به یهری دسیتگره بپردازد... بنربراین واضح می 

هر  ظامی طی سر نسیب  ع هر به یه ینج و خسیتگی کریگران کریخرنه 

 (.299-95ی. اخار افرایش یرفته اس  )

    عدد به  0500970برفی( هر  پنبه. . . )دی کریخرنه 0959تر  0950از سیر

نفر  92929هر افردوده شییدب دی حرلی که از تعداد کریگران تعداد دوک

 . (722ی. کرسته شد )

 آغرز اسییتقرای نظرم شییدنب یرشییود دی همرن ابتدا  صیینعتیطوی که مشییرهده میهمرن

 2-5  طوی طباعی بر مرشان بخری یخ دادب دی هر دویهدای ب غار از جهشی که بهسیرمریه 

سیو و کد شدن تعداد کریگران از دیگرسوب ماران  هر از یکسیرله بر ازدیرد برزده دسیتگره  

سیییر ب دیهنگرمی که  022گردد. پس بر گذشیییتن نردیک به اسیییتثمیری یندین برابر می 

برابر شدن نرخ استثمری دی اثر  09 دای  تحقگ نارفتهبسرمریه نه بدی ی شیریسته برا  متأسیفر 
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ان دی عوچ ین اندیشیی ناس . و نشیرن سیاره   گوییوی  بدیهی بوده و اغراقازدیرد بهره

تواند بدتر از حم ه به آن برشیید. از مریکسییاسیید اسیی  که می هرییب دفرع بدسییرز سییرده

 تر خواهاد ش رف .یا باشدفرعی بد که دی ادامه آن 

پردازید که دی مقدمه نار مقرله می 9  جر به این عبریت دی ابتدا  صفحهدی این ،دوم

به بروی مر ضیروی  اس  یرد بگارید نرخ استثمری یگونه محرسبه  »به نوع دیگر آمده بود: 

ر سر  ه شیود تر بداناد کریگران دقاقرً یه ماران از کل ثروت اجتمرعی تولاد شیده دی  می

مند ِ رهبرابر به« دقاقرً»دی این عبریت نار نرخ استثمری دی کریگرهب « آویند.یا به دس  می

انگرشییته شییدهب که خطریی اسیی  بریگ. برا  این که « کل ثروت اجتمرعی از»کریگران 

تر نارزمندید. دی نمودای یا نشیرن دهادب به توضاحی باش  انگریانهشیدتپ این خطر  سیرده  

دای ب که دیموید فرز   تولاد سیییرمریهند عمومی توزیع و برزتوزیع دی شیییاوهیکب فرای

ب منع س کندو سوسارلاسد یانی نار صدق می نخسی  سیوسیارلاسیدب سوسارلاسد دولتی    

 شده اس . 

صییویت مرد و سییود بان نارو  کری و دی این فرایندب ابتدا ثمرات یشیید اقتصییرد  به

د شییود. یگونگی تقسییامی توزیعتعرونی(  صییرحبرن دایایی )بخش خصییوصیییب دولتی و

  کنندهدیآمیدهیر که پاش از اخذ مرلارت و انتقرالت )یریانه و غاره( اسییی ب مشیییخ    

 بگاران شییرمل مرهر وبان حقوق و مرایر  مرد و حقوق  اسیی . فرصیی ه نربرابر  نرخرل 

ی اسییی . دنربرابر  نرخرل    کنندهتقسیییاد سیییودب تعاان  نرمرهرب و مدیرانب و شیییاوه

  ریانهصیییویت ییر اخذ مرلارت و انجرم گرفتن انتقرالت به برزتوزیع  بعدب پس از مرح ه

خدمرت عمومیب مسییتمر  و غاره )که آموزس و آسییریش نارو  کریب   مسییتقادب ایایه

صویت فرص ه دی مصرف واقعی دی جرمعهب مددکری  و غاره یا دی برداید(ب حرصل آن به

 Giniهر بر اسیییتفرده از ضیییری  جانی ) . این نربرابر یربدمی نیربرابر  خرل  شییی یل  

coefficient . پراکندگی گار ِاندازه واحد یک جانی ضیری   ( سینجاده شییده اسیی 

  هجرمع یک دی ثروت یر دیآمد توزیعِ دی نربرابر  ماران سنجش برا  که اسی   آمری 
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 صییفر به یقدی هر و قرای دایدب یک و صییفر بان شییرخ  این. شییودمی اسییتفرده آمری 

 اس . دیآمد توزیع دی تر باش برابر  معنیِ به برشد ترنردیک

-Espingو ) (Collins, 0202محرسییبرت انجرم گرفته دی کشییویهر  ایوپریی ) 

Andersen, 0222) بر خرل  بسییاری زیرد  دهد که تفروت نربرابر  نرخرل نشییرن می

واحد دیصد بر کرهش ضری  جانی  99تر  02اثر  به ماران  برزتوزیعطوی  که اس . به

 نربرابر  اس .  کرهش اسرسی دی گذایدب که به منرلهمی

 ی تولید و بازتولید گسترده با توزیع و بازتوزیعرابطه -1نمودار 

 
 (Thewissen, 0200)مرخذ: برگرفته از 

 

 20.0نربرابر  خرل  و  95.9دی ایرلند نربرابر  نرخرل   0200طوی مثر  دی سیییر  به

 گاراین فواصل یشددهد. واحد یا نشرن می 99.7  دیصد بوده اس  که تفروتی به اندازه
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 ,Blanchetو ) (Sweeney, 0205)هر هد تأیاد شییده اسیی   دی آخرین پ وهش

کییریکنییرن مرد ب از ثروت اجتمییرعییرً  دقاگ منیید (. بییه عبییریت دیگر ماران بهره0205

تولادشیده یاب نه بر نرخ استثمری دی کریگره )نربرابر  نرخرل ( ب  ه برید بر دی نظر گرفتن  

. این برز ندکمند  ایجرد میکه تفروت اسرسی دی ماران این بهره   برزتوزیع سنجادشاوه

یسدب که معمو  شدن می ( به انجرمsocial policyتوزیع از طریگ سارس  اجتمرعی )

بوده اس . به این موضوع دی ادامه    کریگر و دیگر مردبگارانآن دی اثر مبریزات طبقه

ی که طوتر خواهاد پرداخ ب امر دی اینجر الزم اسیی  به این ن ته اشییریه نمریاد: همرنباش

تصییرد  قبرزتوزیع برا  تولاد و برزتولاد گسییترده دی هرنظرم اب دهدنمودای یک نشییرن می

ضیروی  اس ب امر اگر ماران برزتوزیع از حد   هر  بدیل آن(دای  و گونهسیرمریه نوین )

ب یه شودمعانی تجروز کندب مرنند خویدن بذی توسط کشرویزب حتر مرنع برزتولاد سرده می

از هرگونه  یو بریدیسید به یشید پریدای اقتصرد  که نارزمند برزتولاد گسترده اس . ازین  

تقربل قرای دادنِ عدال  اجتمرعی بر یشد اقتصرد ب اکاداً دوی   صویت دیبه مرنو تف ر 

ب دی دای اسییی  که بتوانند دی نظرمی بدیل برا  سیییرمریه  هر اینجسییی . هنر یادی یر  

افرا بان ا  هدطوی ع می و قربلِ تحقگ یابطهیرییوب یک سارس  اجتمرعیِ سنجادهب به

 رد  )یشد ناروهر  مولده( تعریف کنند.عدال  اجتمرعی بر یشد پریدای اقتص

  کریگر انگ اس یا دی قرن نوزدهد به دق  مریکس و انگ س وضعا  طبقه، سیوم 

 جر آویدن یند نمونه از آن کرفی اس :اندب دی ایننشرن داده

 شییود کوتره میهر  سییقفکه شییخ  واید ی ی از این کریگرههنگرمی

کنندب نفر کریگر دی آن واحد بر مرشیییان کری می 72تر  22جر که دی آن

 هرب کهشود. . . حرایت این کریگرهمواجه بر احسرس غارقربل تحم ی می

هر  گرز  برا  اطوکشیییی تر حدود زیرد  مربوط به اسیییتفرده از اجرق

از  هر  مربوی باش ... حتر بر فرچ این که کریگرهاس ب وحشتنرک اس

صبح  9شود کری ن نندب یعنی فقط از همرن سرعرتی که عرد  خوانده می
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یوند نفر از حر  می 7تر  2بعدازظهر مشیو  برشندب برز هریوز منظمر  5تر 

  (.727)پاشان ی. 

 هر  کنند دی کویههر زندگی میهریی که کریگران معموالً دی آنخرنه

هر از لحرظ یوشنریی و هر  مسدود قرای دایند. این خرنهبس  و حارطبن

  واقعی نقصیرن و نرسالمتی هستند و برا  هر کشوی  هوا و نظرف  نمونه

هر بر هد هر مردانب زنرن و کودکرن شیی آویند. دی این خرنهمتمدن شییرم

دب کرینکنند. بدون انقطرع جر  مردانی یا که یوزجیر باتوته می دی ییک 

نحو  که بسییترهر فرصیی  خنک شییدن پادا   گارندب بهکریان میشیی 

هر هر بد اسیی  و از آن بدتر مسییتراحکنند. از حاث آب وضییع خرنهنمی

 (. 955تهویه و متعفن هستند )پاشانب ی. هر کثافب بیاس . خرنه

 پنس  2شرن پریرن یرفته بود و دی مقربلب . . . ]دی این کریسترن[ کری یوزانه

  کردند. دی قسییم  دیگر حارط یک خرنهو یک ب اط نرن دییرف  می

یوبی محقر قرای داشیی . وقتی دی این خرنه برز شیید آن یا ینرن مم و از 

فشردند تر ی دیگر یا گرم کنند. اینرن   هد میشرنهآدم دیدم که شرنه به

ک بر یکردند و بر هد دی مبرحثه بودند که کدامطنرب کپشیتی دیس  می 

هر تواند باشتر از دیگران کری کند. زیرا طو  کری برا  آنداقل غذا میح

شدند نفر امداد می 2222  غارت بود. تنهر دی این یک کریسترن مسیأله 

که صییدهر نفر از مارن آنهر تر شییش یر هشیی  مره پاش برالترین مردهر   

 نمودند... ]بعد از آن[ نخسییتانکریگران مرهر این کشییوی یا دییرف  می

  یک کریگر ف رکری  بود که ا  که مر دی آن واید شییدیدب خرنهخرنه
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س دی اهفتیه پاش با ری بودب این مرد یا دیدید که بر تمرم خرنواده  02از 

 (.525پستویی نشسته بود )پاشان ی. 

اس  که مریکس دی آن قرای داشتهب که دی آن    کریگر دی زمرنیاین وضعا  طبقه 

تولاد اجتمرعی  مرایر ِ مند  ازبهره   ماراندهندهره کمرباش نشرننرخ استثمری دی کریگ

  نسب  برزتوزیع دی زمانه دی انگسترنب 0992بوده اسی . برید دی نظر داش  که دی سر   

اجتمرعی )یفرهب بامه با ری  و برزنشیسیتگیب بهداشی  و یریانه مس ن( به تولاد نرخرل     

اس . از اواخر قرن نوزدهد اس  که به دلال برال دیصد بوده  2.95تنهر ( GDPداخ ی )

دس  آویدن حگ یأ  همگرنی )ابتدا مردان و بعد زنرن(ب و گرفتن مبریزات کریگر  و به

( social rightsبعد بر همان حگ یأ  بدس  آویدن آن یه مریشر  حقوق اجتمرعی )

برز  زیع ثروت اجتمرعیدای  پاشییرفته یاه برا  برزتوتدییج دی جوامع سییرمریهنرمدب بهمی

( social housingبنر  مس ن اجتمرعی )ب سنگ0952طوی مثر  دی سر  شود. بهمی

)سر  دیگذش   0992 آلمرن دی سر  پرش ی دی  بامه اولان شودبدی منیستر نهرده می

با ری  دی   بامه ب و اولان0995 برزنشیسیتگی دی آلمرن دی سر     مریکس(ب اولان بامه

که   مریکس )تدییج خواستهبه عبریت دیگر به گردد.دی فرانسه معمو  می 0529 سیر  

 ترب  باشتجربه قو  از و  آویده بودید( تحقگ یرف  و دی طو  زمرن و بردی اولان نقل

    خود یا از وسیریل مرد  تولاد برگردانند و معطوف به شی ل استفرده  حم ه کریگران

 خبر  از آن ناس .نرخ استثمری   لهاجتمرعی از آن کردند. امر دی مقر

عی برزتوزیع اجتمرتدییج بر سییهد دی فرایند  بطئی به   اجتمرعیباسییتفرده برا  این

. بعد از دیصد افرایش یرف  0.07به  0522شید و تر سیر    دی انگسیترن افروده   GDP از 

به  0552جنگ دوم جهرنی و بر تش ال دول  یفرهب دی مدتی نسبترً کوتره این سهد تر سر  

دیصد افرایش  05.57یر آغرز نولابرالاسد این نسب  به  0592دی سر  یساد. دیصد  02.00

یفته بر معمو  شیدن نولابرالاسید کرهش یربدب امر تر سییر    داشیتهب و دی حرلی که انتظری می 

برزتوزیع سییهد مقریسییهب  دسیی  دادن ام رندیصیید افرون گشیی . برا  به 00.9ه ب 0559
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یا دی کشییوی سییویدب که برالترینِ آن دی کشییویهر  ایوپریی بودهب   GDP اجتمرعی از 

 22.20: 0559ب و 05.29: 0592ب 02.92: 0552ب 0.95: 0522ب 2.20: 0992آویید: می

(Lindert, 0227دی این .)  د تولاد نرخرل  داخ ی سیییرانهجیر الزم اسییی  که یشییی  

سییر   جر پاشییان مروی نمریاد )به دلال نبود یقد به  انگ سییترن و سییوید یا هد دی دویه 

تر از آن سییر  اسیی (. ایقرمی که به ترتا  گذاشییته شییده که البته کد 0552ب سییر  0559

 0552( به دالیِ سر  PPPایز خرید )انگ سیترن و سوید خواهد آمدب براسرس قدیت هد 

: 0592ب 9599و  9579: 0552ب 7029و  9770: 0522ب 0792و  2722: 0992اسیییی : 

مشیییرهییده  طوی کییه(. همییرنBolt, 0207) 02525و  05722: 0552ب 07522و  00520

 5.7برابر و سوید  9.2  انگسترن تولاد نرخرل  سرانه 0552تر  0992  شیود دی دویه می

آن هسیتند که همراه بر سهد برالتر برزتوزیعب    دهندهبرابر گشیته اسی . هردو یقد نشیرن   

جرمعه یا بهبود بخشاده اس . دی واقع   کریگر و کل یشید اقتصیرد  هد وضعا  طبقه  

افرا بان یشد اقتصرد  و عدال  اجتمرعیب ا  هدند دی برقرای  یابطهاهردو کشوی توانسته

وانسییته این ت بوده و گارترتوفاگ نسییبی داشییته برشییند. دی این مارن توفاگ سییوید یشیید   

هد  تولاد نرخرل  سرانه و ا  که هدگونهتر  سرمرن دهدب بهافرایی یا بر زبدگی باشهد

رم گاردب که این ابطر  مح دِ اح سیهد برزتوزیع آن دی طو  زمرن از انگ سترن پاشی می 

دانند. یمتر یا برعث یشیید اقتصییرد  کمتر هر  دولتی باشنولابرالاسییتی اسیی  که هرینه

ب جرنشانی 0559و  0992هر  حر  اگر نسیب  سهد برزتوزیع دو کشوی مذکوی یا دی سر  

(proxyبرا  ازدیییرد نرخ بهره )منیید  از ثمرات تولایید اجتمییرعی بییدانادب دی دویه  

 79.9برابر و دی سوید  05.0دی انگسیترن  مند  از ثمرات تولاد اجتمرعی بهره مذکوی نرخ

 09 نرخ متوسیط استثمری ی این صیویت حتر اگر دی این کشیویهر هد    برابر شیده اسی . د  

شده  تنهر به آیفون یجوع نرخ استثمریبرابر شیده برشدب )که نرمحتمل اس  یون دی مقرله  

یا داشییته  هر  اسییتثمریکه به دلال نوآوی  و انتقر  سییرمریه به خریجب برید برالترین نرخ

و کل جرمعه دی این کشیییویهر به دلال یشییید گره نه تنهر وضیییعا  کریگران برشییید(ب آن
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بهبود یرفتهب ب  ه نرخ اسییتثمری کل ) مجموعِ توزیع و  طوی مجردبهاقتصییرد  و برزتوزیع 

اشیییته د مند  از ثمراتپ تولاد اجتمرعی افرایشبهره بیرزتوزیع( نار کیرهش یرفته یر ماران  

نرخ  0209تر  اسیی . بخصییوی دی سییوید حتر اگر فرچ محر  کناد که از قرن نوزدهد  

نرخ استثمریِ کل تقریبر به جر که برابر شده برشدب از آن 09متوسیط استثمری این کشوی هد  

مند  از ثمراتپ تولاد اجتمرعی دوبرابر شده بهرهتوان گف  مینصف کرهش داشتهب پس 

    مدنی حتر دی سییی طهکریگر و جرمعه  غف ی  ازین تالسِ ثمربخش طبقیه   اسییی .

هر  تجویر ِ نسیییخه گونهاز این طوی مسییی د بیرعیث یویگردانی آنهیر   بیه نولابرالاسیییدب 

          شود.  یپ میانگریانهسرده

 

 ی بازاری اقتصاد بازاری و جامعه

  ( و جرمعهmarket economyبرید بان اقتصییرد برزای  ) کری  پوالنیبه پارو  از 

ب تر زمرنی که دای ( تفروت گذاشییی . دی بطن سیییرمریه market societyبرزای  )

 سو( وجود داید. دی یکdouble movementحارت داشته برشدب جنبشی دوگرنه )

خواهند اقتصرد و جرمعه یا برزای  کنند )دی حر  حرضر دی یرییوب دایان که میسرمریه

 کوشندهستند که می   مدنینولابرالاسید(ب و دی سیو  دیگر کریگران و اکثری  جرمعه  

اجتمرعی کنند )بر برزگش  به دول   خواهند برزای یاتن ندهند و می جرمعهشدن به برزای 

و طبقرت    جوامعیفره(. به عبریت دیگر این برداش  خودبرخته که یوح نولابرالاسد همه

ا  نوعی از تج ی این یوح اسییی ب عالوه بر کردهب و هر جییرمعییه یا تسیییخار و بییرزای 

پیرییرن ترییخِ جهرن بر افسیییون یوح خباث    تیأیاید  آلاسیییتی )هگ ی( بودنب دی واقع اییده 

 ای دیر اعالم پریرن یرفتن مبریزات طبقرت و جوامع مدنی بر ضیید سییرمریه  دای بسییرمریه

 اس  . 

ماران نربرابر  خرل  و  برا  یوشن شدن نردیس  بودن این موضوعب دی نمودای دو

ب و دی 0552-0209   زمرنیِدی کشییویهر  آلمرنب سییوید و انگسییترن دی دویه   نرخرل 

عالوهب نقرط قرمر دی محویهر  منع س شیده اس . به  0599-0209جمهوی  یک بان 
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جنوبیب و نقرط سییبر متع گ به متوسییط کشییویهر  آمری ر  سییم  یاسیی  متع گ به کره

برالی هر  اقتصرد  نولا  تأثار سارس هستند. اهما  این نمودای دی ام رن مشرهده التان

 پارامون و پارامون نظرم جهرنی جر  دایند.   که دی مرکرب نامهبر این کشویهر اس

مریگریت تریر به قدیت یساد  0525کناد که دی آن از سر  ابتدا از انگسترن آغرز می

ی د طوی کهبه نولابرا  دی جهرن گش  و کوشاد . همرن هر  موسیوم و آغرزگر سیارسی   

نربرابر  نرخرل   0552دی سر   شودبمیمشیرهده   انگسیترن دیبریه 0منحنیِ برالیی نمودای 

 mode of  انتظییرم )یعنی آغییرز بحران دی شیییاوه 0522اسیییی ب تییر سییییر   2.72

regulationضری  جانیِ نرخرل  که صویت یکود تویمیب ( فوید  یر دول  یفره به

ب یر نرخ هر )مرنند سیییهرم(مند  از دایایی  تفروت دی مرد و حقوق و بهرهدهندهنشیییرن

دی واقع بر این بحرانب فرایندپ انبرشیی  سییرمریه یربد. ری دی کریگره اسیی ب کرهش میاسییتثم

ب کییه برا    انتظییرم نولابرا  )پسییییرفوید (شیییاوه گردد. پس از آندیییری اخال  می

گذای  و نوآوی ب و تحرک بخشادن به فرایند انبرش  سرمریه بر بخشیی به سرمریه انگاره

کند که دی یرییوب کریگره نربرابر  ا  عمل میهگونب بهشیییدن آن ابداع شییید جهرنی

طوی شتربرن نربرابر  افرایشب و به 0552  بر اپعمر  این سیارسی  تر نامه دهه  افرایش یربد. 

  اوهش یربد. دی واقع از این زمرن اس  که نرکریآمد ِپس از آن کمرباش ش ل خطی می

حران جدید  دی یژید انبرشییی  به ب 0229شیییود تر دی سیییر   انتظیرم نولابرالی آغیرز می  

امر افرایش سییریع نرخ اسییتثمری دی کریگره )نربرابر  نرخرل ( به  دای  بانجرمد. سییرمریه

تثمری یر اسیی مند  از ثمراتپ تولاد اجتمرعیبهره یر مارانهمرن شییترب به نربرابر  خرل ب 

آن یوند کرهش یربد و پس از کرهشی اندک می 0552یربد؛ ب  ه ابتدا تر کلب انتقر  نمی

ماران نربرابر  )ضری  جانی( نرخرل   0522توجه اسی  دی سر   قربل کند.بطئی پادا می

جم ه ایران دی اس  که از نربرابر  خرل  دی بساری  از کشویهر و من 2.22دی انگسیترن  

افرایش یرفته اس . دی همان  2.90به  0209تر اس ب و تر سر  ( کد2.90آن زمرن )حدود 

یساده اس . به  2.22به  2.02)ضیری  جانی( خرل  از یقد بسیاری اندک    برابر دویه نر
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واحد افرودهب امر این افرایش  09عبریت دیگر نولابرالاسیید هریند بر اسییتثمری کریگرهی  

مدنی دی مقربل   واحد بوده اسییی  که نرشیییی از مقروم  جرمعه 02برا  اسیییتثمری کل 

 اس .  شدنبرزای 

  مذکوی تیاارات نربرابر  نرخرل  دی دهد که هریند دی دویهنشیییرن می 0نمودای 

واحد  0هر تر و تنآلمرن مشییربه انگسییترن بودهب امر تیاارات نربرابر  خرل  آن بسییاری کد  

بوده اسیی . دی سییوید فرایند تیاارات نربرابر  نرخرل  کمرباش مشییربه انگسییترن و آلمرن 

نربرابر   0552دی سر  گار متفروت اس . دطوی یشبودهب امر دی موید نربرابر  خرل  به

ضری   0592تر بوده اس ب امر تر سر  و از انگسیترن و آلمرن باش  2.22خرل  دی سیوید  

ی هر دترین دسیییترویدتواند از بریگاین مییربد که کرهش می 2.02جانی خرل  آن به 

رشیید. تر سییر  همراه بر یشیید اقتصییرد  دی جوامع مدین ب   تحقگ عدال  اجتمرعیزمانه

د دیرد نربرابر ب نربرابر  خرل  دی سویهر  نولابرا  و ازبه یغد استفرده از سارس  0209

یسییاده که هنوز کمتر از بهترین دسییترویدهر  انگسییترن و آلمرن دی    2.05به حدود یقد 

هر  اقتصرد  موسوم   مدنی سوید و نار سارس گذشیته اس . این امر توانمند  جرمعه 

ب موضییوعی که دی موید آلمرن دهد( یا نشییرن میsocial marketاجتمرعی )به برزای 

 نار کمرباش صردق اس .
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 ی نابرابری خالص و ناخالص در کشورهای منتخبمقایسه -2نمودار 

 
 (Sweeney, 0205)مرخذ: 

 

  کشویهر  موفگ دی ایوپر  جمهوی  یک از لحرظ اقتصرد  و اجتمرعی از زمره

طوی که همرن آید.شمری میاز فروپرشی ایدوگره سوسارلاسد دولتی بهشیرقیب پاش و پس  

  فروپرشیِ ایدوگره مذکویب ماران نربرابر  یر دی آسترنه 0599شیود دی سر   مشیرهده می 

نرخرل  جمهوی  یک تفروت یندانی بر آلمرن و انگسیییترن نداید یر ماران اسیییتثمری دی 

ر بهتر تر یابر  خرل  آن اندکی از سیییوید پریانهر برابر اسییی ب امر ماران نربرکریگره آن

وی  جمه بردب امرسییر میاسیی . بر این تفروت که سییوید دی دویان برلندگی اقتصییرد  به 

یک مرنند دیگر کشیویهر  ایدوگره مذکوی دیری بحرانی اقتصرد  بود که به فروپرشی  

افرا بر یشیید ا  هدانجرماد. یرا که دی این کشییویب تحقگِ این عدال  اجتمرعی دی یابطه
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به یغد آن که  0209نتوانسی  صیویت گارد. دی سر    اقتصیرد  )یشید ناروهر  مولده(   

یسیییادهب امر به  2.79  نربرابر  نرخرل  دی این کشیییوی افرایش یرفته و به حدود سییینجه

دیاین سیییر  ماران نربرابر  خرل  یر  گفته اسییی .مرات  بهتر از هر سیییه کشیییوی پاش 

بر سوید برابر   2.05ر  تولاد اجتمرعی دی جمهوی  یک بر یقد حدود مند  از مرایبهره

ین کشییوی بر ا هر  نولابرا  و ازدیرد نربرابر بسییارسیی یغد تأثار کند. بدین ترتا  بهمی

خود به باشیییترین حدود برابر  اجتمرعی دی جوامع مدین کنونی    میدنی قو  جیرمعیه  

 دس  یرفته اس . 

دهد.   تح ا ی جرمع یا نمیجوامع پارامونیب آمری موجود اجرزهدی موید نربرابر  دی 

هر  دهد که معدود بریسیب نمریی یا به دس  می0امر اطالعرت موجود دی همرن نمودای 

ا هر تریوان ی جنوبی )که بریسیییی  دی موید کره نمرید.دی دسیییترس نار آن یا تأیاد می

ب همسییرنِ 2.27آن به مقدای  نربرابر  نرخرل  0209کنند( دی سییر  مشییربه آن عنوان می

تر از نربرابر  نرخرل  دی دیگر کشیویهر بوده اس . این  نربرابر  خرل  انگ سیترن و کد 

( اسییی  که بر developmental state) بخشنرشیییی از خصییی  پ دول  توسیییعه

گذای  و هرب دی اسرس صرف سرمریهگذای  برعث شیده سود حرصل از شرک  مقریات

دیگر  گردد. به عبریت)ناروهر  مولده( و دی نتاجه یشد پریدای اقتصرد   و توسعه تحقاگ

صرد اس ب شدن اقت  نولابرالاسد و جهرنیجنوبی از برزیگران موفگ دی دویهبر این که کره

تر کد ببخششیدن اقتصیرد آن به دلال زبدگی دی عم  رد دول  توسعه   امر ماران برزای 

تر از انگ سترنب یر کد 2.22نربرابر  خرل  آن هد به مقدای  از کشیویهر  مرکر  اسی .  

تر از سوید و یک اس  که دی مجموع عم  رد مثب  کریگران و مشیربه آلمرنب امر باش 

که هد دی کشوی   دهدب آننشیرن می  شیدن جرمعه   مدنی آن یا دی مقربل برزای جرمعه

ی یا هر  آمری ر  التان وضعاتدی مقربل کشوی هنوز به ب وغ دموکراتاک نرسیاده اس . 

 ک ی طویدهند. بهمشربه اکثری  دیگر کشویهر  جهرن سوم )از آن جم ه ایران( نشرن می

ماران نربرابر  نرخرل ب  جویی یایج دی این کشییویهرببه دلال نرکریآمد  دول  و یان 

ر توجه به ان بشدن اقتصرد آنهر برال اس . همینیر نرخ اسیتثمری دی کریگره یر ماران برزای  
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)که بساری نردیک  2.72متوسیط ضیری  جانیِ نربرابر  خرل  دی این کشویهر به مقدایِ   

آنهر    مدنیاسیی (ب مقروم  کریگران و جرمعه 2.72هر به مقدای به نربرابر  نرخرل  آن

مند  جرمعه بر گرفتن سهمی باشتر دی برزتوزیعب یر ماران بهره شدن جرمعهدی برابر برزای 

دی کشویهر  آمری ر  التان بساری پریان اس . دی موید ایران ترکنون  تولاد اجتمرعی از

بریسیی ماران نربرابر  نرخرل  )نرخ اسیتثمری دی کریگره( مشیرهده نشده و شرید صویت    

ودن سهد سوب و پریان بمند از یکجویی و فسرد نظرمنگرفته اسی ب ولی برال گرفتن یان  

یا  نرخ اسییتثمری کریگرهی وسییعه از سییو  دیگر بدون شییکتشیی ال سییرمریه و تحقاگ ت

دانسیی . همینان یوندپ  توان آن یا مشییربه آمری ر  التانشییدت برال برده و حداقل میبه

دی سر   2.70  یقد ضیری  جانیِ نربرابر  خرل  دی ایران و یسیادن آن به یقد   فراینده

  مدنی آنهر دی برابر ا  دیگر از تضیییعاف مقیرومی  کریگران و جرمعه  ب نشیییرنیه 0252

  ایران خواهاد کوشییاد بر شییدن آن اسیی . دیبریهصییویت یانتیب بهشییدن جرمعهبرزای 

ا  دیگر تح ال کناد. طوی جداگرنه دی نوشتهآوی  اطالعرت الزمب این یوندهر یا بهجمع

ع   منرفگار  کریگر ایران یا از اکتفر به پیاین کیری بیه این دلایل الزم اسییی  که طبقه   

اقتصیییرد  محدود دی یرییوب کریگره )مرنند مرد حداقل( برکشیییدب تر یفره خود یا دی  

بخش نار جسییتجو کند. یرا که این تالس هر  اجتمرعی و ایجرد دول  توسییعهسییارسیی 

 خصوی دی غرل  بودن نولابرالاسد و یقرب مند  از ثمرات تولاد اجتمرعیب بهبرا  بهره

ملثرتر از اکتفر به مبریزه دی یرییوب کریگره اس . به  بساری   جهرنیبنریری دی عرصیه 

عالوه به دنبر  تشی ال ب وکی ترییخی بر دیگر مردبگاران و طبقرت برشد که بتواند ینان  

 بخشی یا محقگ سرزد.سارس  اجتمرعی و دول  توسعه

 

 دوری از راه طوالنیِ بدیل سوسیالیستی

بر  بنرخ اسیییتثمری  نویسیییندگرن مقرلهدی بریسیییی خود دیدید که یگونه نویسییینده یر  
  خود ینرن به وجد آمده بودند که   این نرخ دی تولاد آیفونب از پ وهش سردهمحرسبه
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مند  کریگران و مردبگاران یا از ثمرات تولاد اجتمرعی به نرخ اسییتثمری دی کریگره بهره

رسیییی رعی و سیییادی واقع تق ال موجودی  اجتم . این یوی رد اکونوماسیییتیبتق ال دادند

  کریگر و دیگر مردبگاران به منرفع صیرفرً اقتصیرد ِ آنهر دی یک کریگره اس ب و   طبقه

کریگر و مردبگارانب و دیگر   طبقه  سیییرله 022همراه آن دوی انداختن تمرم مبریزات 

ب که برا  حگ یأ  همگرنی سییارسیییب کری و کشییی و سییتدهر  تح  بهرهطبقرت و خ گ

 انحصری     سرمریهتبعاض جنسیب م اتی و قومیب یهریی از س طهمس ن منرس ب یفع 

مند شییوند. خویش بهره تولاد اجتمرعی مرایر ِاز طریگ آن از  اند ترو... به انجرم یسییرنده

ر ی -  دسیییتمردهر  برالتر مطرلبهبیه این عبیریات دی ابتیدا  مقیرلیه دقی  نمیریاد:         حیر  

  اس . امر این مطرلبه قردی ناس  کریگران یا الزم و ضروی -دستمرد  متنرس  معاش  

هر به گرفتن دسیییتمرد )کری مرد ( آزاد کند.   عرمل انسیییرنی برا  اجبری آناز سییی طه

  دییرف  دسیییتمرد معاشیییتی فقط مبریزه بان طبقرت یا شیییدیدتر خواهد کرد و  مطرلبه

گونه که برشیید. همرن  این مبریزه نه دسییتمردهر  برالترب ب  ه برید لیو نظرم مرد  نتاجه

لیو "  انقالبی کریگران برید ک ادواژه»نوش :  «سیودب قام ب ایزس » مریکس دی کترب

 «.هریشرن حک کنندیا یو  بارق "کری مرد 

  همطرلب   کریگر به  طبقهدی تیداوم همیرن یوی رد اکونوماسیییتیب ابتیدا مبیریزه    
ه یر جهش ب« لیو کری مرد »نرگهرن و بعد گرددب محدود می دییرف  دسیییتمرد معاشیییتی

  قهعاری از طب. این یک که به نظر دفرعی تمرمگاردکموناسییید دیدسیییتوی کری قرای می 

  انحراف مبییریزات طبقییه کیریگر بییه دنبییر  امر   دی عمیل بییه منرلییه  آیییدبکیریگر می 

  بقهط بشییرب پس از مریکس اسیی . این یوی رد به مبریزات  پراکسییاسنارفته دی تحقگ

ا  طوالنی دی یپ سینتی دایدب نرشیی از نوسترل  ِ   که سیربقه  دیگر مردبگارانبکریگر و 

بخش دیگر بشییرب دی مقربل اقدام برا  مرل ا پ هر  یهریی  فعرلا دانسییتن همه« زید»

دولتی )نه اجتمرعیِ( ابرای تولاد و سپردن یهرییِ بشر به بویوکراسی دی سوسارلاسد دولتی 

هر  اجتمرعیب کیل فعیرلا    نقالبیب دی واقع نیردییده گرفتن  نظر ااسییی . این یوی ردپ بیه 

و کل جوامع تح  ستد برا  مدیری  اجتمرعیِ تولاد    کریگرطبقهاقتصیرد  و سارسیِ  
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به هر سرز ب ابتدا کل این فعرلا و توزیع و برزتوزیع ثروتپ اجتمرعی اسی . دی این سیرده  
آن  یربد؛ب دی کریگره تق ال میمعاش  یر دستمرد  متنرس  -دستمردهر  برالتر   مطرلبه

بر دی لیو نظرم مرد  محیدود دی ییرییوبِ کیریگیرهب جهادن به       گیره از همان مبیریزه  

قرای  دی دستوی کری   قربلِ تحققیب  هاچ برنرمهدسی  داشتن تنهر پرید آنب بدون ایایه 

هر گخ  تمرعیب وهر  دیگر طبقرت و اقشری اجدی این جهشب نه منرفع وخواسیته  گارد.می

طباعترً تشییی ال ب وک اجتمرعی برا  پامودن یاه طوالنی  و م ی  هیر مطرح اسییی  و نه  

زنی برسییر مرد حداقل دی   بریز این یوی رد دی ایرانب اکتفر به یرنهسییوسییارلاسیید. نمونه

هر دی پی اعتراضرت کریگر ِ پر   دولتی کردن کریگرهسیوب و خواسته آخر سیر  از یک 

هر    کریگرهه برا  فعیرالن کیریگر ب از سیییو  دیگر اسییی . گوییر همه    ینج و هرینی 

دن به معنر  الیر  کری مرد  کرتوان دولتی کردب و گویر دولتیکویک و بریگ یا می

اسی . هدفی که پس از هفترد سیر  حتر سیوسارلاسد دولتی هد به آن نرساد )دی این بریه    

یپب  صنعتی سیارس   ایران و صینریع  نرم   ایزشیمند سیعاد یهنمر بر  یجوع کناد به مقرله

هرن عنوان مدافع مریکساسد خوا  سطوی  که بهدیسیری  نقد اقتصیرد سارسی(. نویسنده  

یا یو  « لیو کییری مرد »  انقالبی کییریگران بییرییید ک اییدواژه اسیییی  کییه هد اکنون
  دهشسیرز  و دفرع بد از مریکساسدب این تر اثبرت ب بر این سیرده هریشیرن حک کنند بارق

ی نه حتر د لیو کری مرد  گارد که ام رننردیده مییا هد    گوترنقید برنرمه میریکس دی  

به    کموناستی مم ن اس  که دی آن اصلفرز نخس  سوسارلساسدب ب  ه تنهر دی جرمعه
یربد. یرا که دی فرز نخس  سوسارلساسد هد )که آن تحقگ می   نارزسهرکس به اندازه

  به اندازهبه هرکس   جوامعی یون ایران اسییی (   توسیییعههد بسیییاری دوی از مرح ه

 عدال  بویژوایی  ب که به قو  مریکس از زمرهشودتالس و استعدادس مرد پرداخ  می

نونیب تخا ی نوسترل یک و   کریگر دی شرایط کاس . پس حک این شعری بر بارق طبقه

یو  کترب بامری  کودکی یپلنان دی اسییی . یو    یپبامری  کودکرنه  نشیییرنه

  اس بالن گوید:می هربالن اسی  دی جواب  انگ س  ینان یوی ردهریی از قو  دیبریه
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 یو  از خواهندمی خودشییرن یون کنندمی خار  که هسییتند کموناسیی  جه  آن از هر

 ریک یوزهر همان دی اگر و اس  یوبراه یار همه دیگر نمریند جستن یاه بان هر ایسیتگره 

 خواهد ایبرقر کموناسد» فردا پس گره آن بافتدب آنهر دس به ح وم  و. . .  «شود آغرز»

 ال استد یا خود شخصی نرش ابریی انسیرن  که اسی   ا کودکرنه لوحیسیرده  ... یه«شید 

 !سرزد گر ج وه تئوییک

ینان یوی ردهر  اکونوماسیتی و نوسترل ی ی تنهر به دوی کردن ناروهر  یادی ر     

دای  انحصری  بخشِ ضدپ سرمریههر  ترییخی یهریی  سیرختن ب وک گار ِ برنرمهاز پی

 دای  انحصیییری  و کمپرادویب  سیییرمریهو دی نتاجه تنهر به تداوم سییی طه و کمپرادویب

تر از دیگر ِ باشییکشیییگر مردبگاران دی محاط کریب بهرهاسییتثمریِ شییدیدتر کریگران و دی

ترِ ناروهر  یادی ر ب و برکشیییادن یاسییی  انروا  باش هر  تح  سیییتدبطبقرت و خ گ

برآیندهر  این یوی رد  نرخ اسیییتثمری  افراطی خواهید انجیرماید. دی جیر  جیر ِ مقرله     

ان بنارن انحرافپ ین هدف من تنهر نشرن دادنزندب امر اکونوماسیتی و نوسیترل یک سر می  

یو بجر  تف راتی از یاه طوالنیِ دستاربی به بدی ی سوسارلاستی برا  یهریی بشر بود. ازین

ین یاه برا  ترساد ا هریی دیگربنقد باشیتر آنب کوشش خود یا دی حد بضرع  دی نوشته 

 کری خواهد گرف .  به
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