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این بود  اخیر یدهه چند در ینولیبرالی تهاجمی دیدگاه هاهای پیشرویآمدپییکی از 

اقتصادی قربانی شد. نه « ییکارآ»چندان روشنی از که عدالت در پیشگاه ادراکات نه

لاف خری و نابرابری شدت گرفت بلکه، برفقط در کشورهای پیرامونی فقر و ندا

رش نیز شاهد گست فتهرپیشها، حتی در کشورهای از لحاظ اقتصادی یبرالنولادعاهای 

حرف و ادعا، قرار است فقر به تاریخ بپیوندد ولی  یایم. در عرصهبری بودهافقر و نابر

لکه، ب شود،نمی روشن نیست و روشن سرانجامیچنین رسیدن به نه فقط مکانیسم 

ها که در جوامع انسانی به فقر ونداری ی از انسانترروزه افزونهمین ادعا را به تعداد هر

 30راستی به ریش و گیس شما بخندند. در ایران که در د تا بهییشوند بگومی گرفتارتر

بوده  ینولیبرالتاز تفکرات وتاخت یاقتصاد حداقل، عرصه یحوزه سال گذشته در

آن بحث و جدلی  ای نیست که برسرمقوله نداری و فقر آورهراس است، گسترش

 4331انتخابات سال  نژاد دراحمدی آقای گمان، یکی از عوامل پیروزیبی درمیان باشد.

ابات انتخ آندانم که می بوده است. همین جا بگویم که من نیز مانند دیگرانهمین  نیز

به  با توجه و نه آزاد ولی با این همه، این نیز به گمان من واقعیت دارد که نه سالم بود

برای این « عدالت»ی دربارهحداقل شعارهای احمدی نژاد  گذشت،می ایران درچه آن

ه گمان من، که ب امتفصیل نوشتهبه، جای دیگربسیار جذاب بود. در  مردم ایران اکثریت

ی برای مؤثرولی سیاست  بودرا داده  ی جذاباگرچه این شعارها آقای احمدی نژاد

د سال و بع هشتآن  دانیم که درمی امروز حتی بسی بهتر شت ورسیدن به آنها ندا

سال بعدی که آقای روحانی براین مسند نشسته است برسراقتصاد  هشتحتی نزدیک به 

 ایجامعه عدالت و رسیدن به یبا این همه، گفتن دارد که مقوله آمده است؟چه  ناایر

رمی است که باید مورد توجه هدف مقدس و محت چنانهمکه این همه نابرابر نباشد، 

ای جامعه توان به چنینمی گونهچههمگان قرار بگیرد. پرسش اساسی این است که 

 دست یافت؟ 
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کنم به این پرسش جواب دهم. می با بضاعت ناچیزی که دارم در این نوشته سعی

ن یدشواری است و از هر آن کسی که ا همین جا بگویم که این پرسش، پرسش بسیار

نویسم برخورد کند و می کهچه آنبه  لطفاً خواند تقاضای کمک دارم.می صفحات را

نظریات و انتقادات خود را به من خبر بدهد. من همیشه گفته ام آن کس که بر کار من 

 که بهترین دوست من است. نقطه.بل من، انکارنه و است  نویسد، نه عدوی منمی انتقاد

ت و مفاهیم مارکسیستی موافق یا مخالف باشیم واقعیت این است که مقولا اچه ب

دانم آیا شاهدی هم لازم است نمی کنیم.می شده به طبقات زندگیتقسیمای جامعه در

 31خیلی کلی توافق داریم! در امریکا، جناب بیل گیتس و  ییا این که بر سر این نکته

« قهطب»ند از یک ه بودرلئان کشته شدووایدر نسالی که در یک مرکز سالمندان کهن

ادی دوست و عسگراولنیستند. و یا درایران خودمان، آقای رفسنجانی و کروبی و رفیق

 توانندنمی ، نیز از یک طبقهزنندمی یخ زمستان در ی تهرانهادر خیابان ها کهآنو 

ام رم آوردهمدنظ یرتر ساختن نکتهشکاآی بدیهی را فقط برای هاباشند. البته این نمونه

 و امیدوارم که حداقل برسر این نکته، توافق کافی وجود داشته باشد.

است « یهایتفاوت»منظورم  زنم طبیعتاًمی طبقاتی حرف یوقتی از طبقه و از جامعه

روی نظام تولید اجتماعی وجود  انسانی در پیوند با مناسبات قدرت بر یکه در جامعه

تحت آن نظام هم در این محدوده نظامی است که « نظام اجتماعی»منظورم از  د.دار

برای  .شوندمی و درگیر مبادله کنندمی تولیدخدمات  و هادیگر کالاها برای یکانسان

 یاندیش ادعا بر این بود که ادارهبیش از صد سال، حداقل در میان متفکران چپ

تواند می گذاری کرده بودند،راساس اصولی که مارکس و انگلس پایهانسانی ب یجامعه

سال، ادعا بر این بود که  00منجر شود. برای بیش از  - عدالت – به چنین سرانجامی

در شوروی سابق و بخش بزرگی از اروپای شرقی براین اساس کوشیده بودند. کم 

ه در این جوامع وجود داشت، به این کچه آننیستند کسانی که با اشاره به فروپاشی 

 نانچکه رسیدن به آن - آورندنمی به زبان و علناً اگرچه گاه رسماً - اندنتیجه رسیده
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ن بهتری باشیم. در« راضی»که داریم چه آنبهتر است به  غیر ممکن است وای جامعه

کرد. و « تحملقابل»شرایط را برای اکثریت « اصلاح»توان، با اندکی می حالت

سی رادموکسوسیال، هستند کسانی که برای مثال به مدل هاخصوص در میان ایرانیبه

ه کنند کمی داری ادعاطور خندهبهگاهی کنند و حتی می س اشارهییدر سوئد و یا سو

 !ددهنمی تحویل« س دیگرییسو»اگر ایران را سه ماه به آنها بسپارید به شما یک 

نین چ نیست. البته باید بگویم که من با قصدم در این نوشتار پرداختن به این ادعاها

 همراه نیستم و آن را قبول ندارم.  - ممکن بودنغیر - باوری

نگرم به گمان من برای این که بفهمیم نظام اقتصادی می از منظری که من به دنیا

 تفاوتهای مراهکند باید می کار ونهگچه - یسالارسرمایهیعنی اقتصاد  - مسلط کنونی

های مختلف اجتماعی بر فرایند تولید و تخصیص منابع در جامعه گروه اعمال قدرت

 شودیم مبنای قدرتی که بر فرایند تولید اجتماعی اعمالرا بشناسیم. به عبارت دیگر، بر

گونه که گفتم در ایران مانطبقاتی است. های جامعه کنیممی که در آن زندگیای جامعه

که در  ییهاخوابدوست و کارتنخودمان رفسنجانی و عسگراولادی و رفیق

این  .کردندنمی یک اندازه بر این فرایند اعمال قدرتزده بودند به ی تهران یخهاخیابان

 یک نکته.

قدرت  زشویم. وقتی امی بحث، بلافاصله با پرسش دیگری روبرو یقبل از ادامه

م که اساس تقسیم جامعه به طبقات است این قدرت چه قدرتی است؟ ییگومی سخن

اعتقاد و احترامی که به مارکس دارم، معتقدم نگرش مارکس  یاین جاست که با همه

عنا، با کافی نیست و به یک م درشرایط کنونی به این پرسش اساسی ییگوبرای پاسخ

مارکس،  یبررسی جوامع امروزین دست زد. به عقیده آموزی از خود او باید، بهدرس

ی، مالکیت عوامل تولید است. براین دارسرمایه یاساس تناقض طبقاتی در یک جامعه

عمده و اساسی خواهیم داشت. یک،  یی تنها دو طبقهدارسرمایه ییک جامعه مبنا، در

نی که مالک عوامل و کسا ،دارسرمایه یکسانی که مالک عوامل تولید هستند، طبقه
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نبودن،  به خاطر مالک یا پرولتاریا که دقیقاً ی کارگرطبقهتولید در این نظام نیستند، 

لیل مالک ابزار تولید بفروشند. د یمجبورند قابلیت خویش برای کارکردن را به طبقه

غیر از فروش نیروی کار خویش، هیچ ساده و سرراستش هم این است که پرولتاریا به

 دیگری برای بقا ندارد.امکان 

که باید مورد توجه قرار بگیرد عدم تفکیک کار از کارگر است. یعنی اگرچه ای نکته

توانید مین فروشید ولییی مییک کارگر، ساعاتی از روز خود را به کارفرما عنوانبهشما 

ه شدت و ب پرسش بعدی این است که آیا کارگر .کنید« انبار»این قابلیت کار کردن را 

حدتی کار خواهد کرد که برای صاحب سرمایه سودآور باشد؟ پاسخ این پرسش 

او چه آنیک کارگر برای کار و  ییمستقیم و سرراست نیست. به نظر مارکس، توانا

دو  این بین رخورد طبقاتیواقع علت اصلی بدهد، بهمی انجام دارسرمایهبرای  واقعاً

نامیم می طبقاتی یکه مبارزهچه آنی است. یعنی دارسرمایه یگروه در یک جامعه

عنی ی - کوشد، از حداکثر این ظرفیتدار میسرمایهچیزی نیست به غیر از این که 

 دهد کهیم ، ترجیحاستفاده نماید و کارگر نیز طبیعتاً - قابلیت یک کارگر برای کار

تار کند در این نوشمی بروز هاییچنین نکند. این که در عمل، این تقابل به چه صورت

 مد نظر من نیست اگرچه موضوع بسیار مهمی است.

فرایند تولید اجتماعی را منشاء  اعمال قدرت بر یبا این حساب، اگر قدرت و شیوه

کی اند مارکسی هتقسیم جامعه به طبقات بدانیم، در آن صورت، باید در این دیدگا

 رب چنانهمنظر این است که آیا، درست است که تجدیدنظر کنیم. منظورم از تجدید

سخ اصلی دارد؟ پا یطبقه ی تنها دودارسرمایهوار نمونه یاین نظر باشیم که یک جامعه

 منفی است. سؤالمن به این 

جمله از - نباره بنویسم، به دلایل گوناگوتفصیل در اینبدون این که بخواهم به

 ی ناشی از مقیاسهاییجوچنین دانش بشر به صرفهخاطر فرایند رقابت و همبه

Economies of scale انگیزی ی از نظر اندازه رشد حیرتدارسرمایهی هابنگاه



 «محورعدالت»ی آینده: اقتصاد و جامعهاقتصاد  6 

ه رشد بنگاه ب کهآمدند. یکی از تحولاتی در پیکرغولی هاکرده و به صورت شرکت

و این  دکنندگان آن تفکیکی پیش آمکیت بنگاه و کنترلدنبال آورد این بود که بین مال

 دی به وجودارسرمایه یدر جامعه« سوم یطبقه» به گمان من، تفکیک باعث شد که

نامم. این می یدارسرمایهی هابنگاه« ایحرفهمدیران »ها را آن ،آید. برای سادگی کار

ید نیستند، به کارگران وامل تولجا که اغلب صاحب ع، از آنایحرفهمدیران  یطبقه

ها اعمال نآ چون بر تعبیری که از مارکس داریم پرولتاریا نیستنددارند ولی به« تشابه»

ل بر فرایند تولید اجتماعی اعما در ضمن تفاوت دیگرشان این است که .کنندمی قدرت

 ون مالکان تفاوت دارند، چدارسرمایهچه با عین حال، اگر درکنند. می قدرت و کنترل

کنند، یم عوامل تولید نیستند، ولی در عین، به خاطر قدرتی که بر فرایند تولید اعمال

 کنترل فرایند کار است و از طریق ایحرفهشوند. وظیفه عمده مدیران می «شبیه»به آنها 

ند. کنیم به همان تعبیر کلاسیک را کنترل ی کارگرطبقهکنترل این فرایند، البته که 

یستند هستند ولی کم ن دارسرمایهاگرچه کسانی چون بیل گیتس و یا ریچارد برانسون 

ان توجهی ندارند. البته در میکه به این معنا، مالکیت قابل پیکرغولی هامدیران شرکت

ان، توان به بانکدارمی ام،نامیده« ایحرفهمدیران »وه که من با اندکی تسامح آن را این گر

در  بگویم و بگذرم که دانان، مهندسان ارشد، معماران ارشد هم اشاره کرد.حقوق

 پیش و تناقض صاحبان سرمایه تضاد و ایحرفهبین مدیران  واقعیت زندگی البته که

که چه آناین مدیران با کارگران نیز تناقض و تضاد دارند. چنین هم و آیدمی

ی واقع کوششگیرد، بهمی دیران انجامبه م« سهام یهئارا»دربنگاههای بزرگ به صورت 

 principalاصطلاح بهالبته این مبحث ان اس)دارسرمایهبرای تخفیف این تناقض با 

– agent  گذرممی بسیار گسترده است که از آندر اقتصاد) 

. یعنی اندندهگیرتصمیماگرچه مالک ابزارهای تولید نیستند ولی  ایحرفهمدیران 

و آنچه که قرار است تولید شود،  ،گیرند چه تولید شودمی اند که تصمیمدیراناین م

 ییک واحد تولیدی در حیطه بعلاوه، کنترل نیروی کار در .باید تولید شود گونهچه
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قدرت این مدیران است. منشاء قدرت این مدیران اگرچه مالکیت عوامل تولید نیست، 

کاری، ارتباط، دانش مرتبط با  یند میزان آموزش، تجربهتوامی ولی در موارد متفاوت

قدرت و تولید منشاء قدرت آنها باشد. کسی که برای سالیان برای یک بنگاه بزرگ 

واند تمی کند کهمی دهد، آن قدر دانش مشخص و حساس انباشتمی تحلیل مالی ارایه

ما در همان بنگاه دربان باشیم البته که بدهد. ولی اگر من و ش« ایموقعیت ویژه»به او 

 کنیم.نمی چنین دانشی انباشت

خواهیم برای رسیدن به یک می پس با این توضیحات، بگویم و بگذرم که اگر

تنها حذف مالکیت خصوصی کافی نیست. یا  ، به باور من،عادلانه مبارزه کنیم یجامعه

 ن انجامدر آ ایحرفهاگرچه وظایف مدیران به عبارت دیگر، باید نظامی تدوین کنیم که 

آن وجود  ی داریم، درسالارسرمایهبه تعبیری که در  ایحرفهگیرد ولی مدیران می

 یبه اندازه ی کارگرطبقهی ابر ایحرفهیعنی مقابله با قدرت مدیران  نخواهد داشت.

پرداختن به این فهمم اگر از می جا که منحذف مالکیت خصوصی مهم است. تا آن

اگرچه  را دارد که ییاین قابلیت و توانا ایحرفهمدیران  یمقوله غفلت کنیم، این طبقه

در آید. و به نظر من این آن چیزی است  ی حاکمطبقه مالکیت ندارد ولی به صورت

و یا امروزه در  که در شوروی سابق و دیگر کشورهای اروپای شرقی وجود داشت

ام در این کشورها، در نامیده« ایحرفهمدیران »که من چه آنضای . اعکوبا وجود دارد

گران با وجوه عمده اعضای حزب کمونیست این کشورها بودند. شماری از پژوهش

ن و ی و مقید بودکشبهرهدر این جوامع، یعنی تداوم  ی کارگرطبقهتوجه به موقعیت 

 در اند. منخوانده« ی دولتیدارسرمایه»این طبقه، اقتصاد این جوامع را آزاد نبودن 

واقعیت داشت که در این کشورها، نیروی کار  ییم. از سواپذیرش این ادعا دودل

ش بخ دارسرمایهکالا بود ولی درعین حال، به جای این که این نیروی کار به  چنانهم

، در این جوامعنیروی کار دولت بود. با این وصف، « خریدار»خصوصی فروخته شود، 

ی برای کنترل دارسرمایهی نظام هاکه یکی از مکانیسم« بیکاران یارتش ذخیره»



 «محورعدالت»ی آینده: اقتصاد و جامعهاقتصاد  8 

علی، ف یکارگران است وجود نداشت. در اقتصاد شوروی سابق، یاحتی کوبا به زمانه

 .هم وجود ندارد و نداشتشخصی از طریق رقابت در بازار  یانباشت سرمایه

ی سابق و اروپای شرقی و یا حت در شوروی« سوسیالیسم» یتجربه چه که باید ازآن

آزاد مقید و غیر چنانهمدر این جوامع  ی کارگرطبقهدر کوبا آموخت، این است که 

شان باوجودی که نظام اقتصادی گیرد،می و ی قرار گرفتکشبهرهباقی مانده و تحت 

فته تر گشطور که پیهم همان دلیل این امر و هست. بود دارسرمایه حاکم یطبقهفاقد 

چه نآغفلت کرده بودیم. و باز « ایحرفهمدیران » یبودم این بود که از بررسی طبقه

مدیران »نظامی باشیم که تضاد بین که از این تجربه آموختنی است این که باید در فکر 

 نفع پرولتاریا حل کند.و پرولتاریا را به« ایحرفه

 است که به آن خواهم پرداخت.ای نکتهنظامی باید باشد، گونه چهاین که این 

  

 ای چندبُعدی استکشی اجتماعی مقولهستم
ی با دارسرمایه وارنمونهصفحات قبلی تا به این جا رسیده بودیم که دریک اقتصاد  در

 سه گروه و یا سه طبقه روبرو هستیم.

 اندارسرمایهمالکان سرمایه،  -

 که فرایند کار را در کنترل دارند. - ایحرفهمدیران  -

یا پرولتاریا که مالک سرمایه نیستند و ناچارند برای  ی کارگرطبقهکارگران،  -

 گذران زندگی نیروی کار خویش را بفروشند.

کند یم ان و پرولتاریا را حذفدارسرمایهلغو مالکیت خصوصی اگرچه تضاد بین 

 داریم حل که نیازچه آنکند. و گفتیم نمی آن را به نفع کارگران حل ولی ضرورتاً

چه نآ و کارگران به نفع کارگران است. برخلاف ایحرفهتضاد بین مدیران  تناقض و

آید اگر از حل تضاد بین کارگران و می ی کلاسیک مارکسی به دستهاتحلیل که از

تولید نظامی خواهد بود که در کنیم، نتیجه به احتمال زیاد باز غفلت ایحرفهمدیران 
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م گفته تر هگونه که پیشاروپای شرقی داشتیم. در این نظام همان در شوروی سابق و یا

 انچنهم ی کارگرطبقهنداشت ولی  دارسرمایه حاکم یبودیم اگرچه این جوامع طبقه

گرفت. به سخن دیگر، این احتمال را مطرح می ی قرارکشبهرهبند بود و مورد ودر قید

ر اگ خوانده بودیم،« ایحرفهمدیران »کی تسامح چه را که ما با اندآنکرده بودیم که 

 در آید.« ی حاکمطبقه» تواند به صورتمی چه مالک ابزار تولید نیست ولی

 انسانی ساختاری یکنیم که جامعهمی آغاز گزارهپیشبرای حل این مسئله از این 

ت ی قدرت اسدارد که در آن با مناسبات قدرت روبرو هستیم و این مناسبات بر مبنا

 آورد.می که اگر تحت کنترل قرار نگیرد، سر از نابرابری در

طبقه به تعریفی که در متون کلاسیک مارکسی داریم، اساس بینان اقتصادی جامعه 

ها تن ،جا مورد توجه من است، این مفهوم از طبقهاست ولی در این نگرشی که در این

تواند نمی ی همکشبهرهو تنها علت تداوم  اهمیت در ساختار اجتماعی نیستبا یمقوله

 ی گوناگون درهاصورت ی به شکل وکشبهرهباشد. در جوامع انسانی، نابرابری و 

نان( زای از جمعیت یک جامعه )بر نیمه آید. برای نمونه، ستم ملی، و ستم جنسی کهمی

ز پرستی هم اندارد. نژاد طبقه ارتباط چندانی شود، به آن مفهوم کلاسیک ازمی اعمال

تار اقتصادی ساخ یحقی است که بکوشیم تا رابطههمین مقوله است. البته که پرسش به

ای خواهیم برمی ی و ستم مشخص کنیم ولی به گمان من، اگرکشبهرهرا با این انواع 

 نم باید از مفهوم کلاسیک مارکسی و از اساسی بودییحلی پیدا نمارفع این مشکلات راه

ن به وجه کم اهمیت دادهیچاساس اقتصادی فراتر برویم. باید تکرار کنم که منظورم به

. کلاسیک و یا غفلت از بررسی ساختار اقتصادی نیست یتحلیل طبقاتی به همان شیوه

ررسی ب گویم که این وجوه دیگر نیز اهمیت زیادی دارند و باید مورد ارزیابی ومی بلکه

 قرار بگیرند.

و  هاگروه یشراکت مستقیم همه کند عمل ومی جا اهمیت پیداکه در این چهآن

ی برای ایجاد تغییرات اجتماعی است. اشغال دارسرمایهطبقات تحت ستم یک جامعه 
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کارخانه از سوی کارگران اگرچه لازم است ولی به خودی خود کافی نیست از سوی 

ی بین این گروهها و طبقات تحت ستم که لازم است ایجاد توافقی منطقچه آندیگر، 

کارگران از  ییی است. به سخن دیگر، جنبشی برای رهادارسرمایه یدر یک جامعه

لی و یا م یمسئلهی زنان و یا مقوله کشیستمی اگر بخواهد به دارسرمایهی هاقیدوبند

د. و ستوجه باشد، بعید است بتواند به اهداف خود برتوجه و یا حتی کمنژادپرستی بی

زنان. پوشش نظری به واقع مهم نیست ولی  ییرها به همین نحو است، نهضتی برای

عید ی کارگران توجه نکند، بکشبهره یملی و یا مسئله یاگر چننن نهضتی به مسئله

 ای عاری از ستم موفق باشد.است در ایجاد جامعه

ای اجتماعی مقوله کشیستممان، ی سنتیهامنظورم این است که برخلاف دیدگاه

کسانی که به شکل و  یچند بعدی است و به همین دلیل، همراهی و همکاری همه

 گیرند برای تغییر وضعیت لازم است.می ی قرارکشبهرهصورتی مورد 

 کدام است؟ ی آیندهجامعهاما مشخصات این  و

 

 مطلوب آینده یجامعه
ریت شراکت اکث« عدالت محور»واقع های بجامعه گفتیم که برای رسیدن به عدالت و به

خواهم بگویم که عدالت می مردم برای ایجاد تغییرات لازم ضروری است. یعنی

 هاییاجتماعی به مفهومی که مد نظر من است با چند تا شعار جذاب و یا حتی سیاست

ز ا آید. پس اجازه بدهید قبلنمی ی موجود به دستدارسرمایهبرای بزک کردن نظام 

 اختصار بیان کنم.مطلوب را به یبحث، مشخصات کلی این جامعه یادامه

ی هاباشد که در آن بین گروهای جامعه مطلوب آینده باید یبه نظر من جامعه

گوناگون اجتماعی همبستگی وجود دارد. منظورم از همبستگی تعریف و احترام به 

کنیم باید می که ایجاد ییهااست. نهاد - برای همگان - حداقلی از معیارهای اجتماعی
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جامعه  بخشی از باشد که منافع همگانی دارد نه این که تنها هاییو کنش هابرای فعالیت

 بندد.می ی دیگر، بار خود راهابه قیمت ستم بر بخش

است. یعنی اگرچه این  گراییکثرتمطلوب ا زنظر من،  یخصلت دیگر این جامعه

ناپذیر و منحصر به ارد ولی در این جامعه اصول بحثجامعه معیارهای اجتماعی د

فردی که دیگران ناچار به پذیرش آن باشند موجود نیست. همین جا بگویم که منظورم 

د ی موجوهافرهنگ ی، تنوع فرهنگی و زبانی و هنری است. یعنی همهگراییکثرتاز 

رای ند. اگرچه بکنمی در یک سرزمین در موقعیتی برابر فرصت رشد و تعالی پیدا

ی ملل دیگر نیز از امکانات برابر برای هاداریم ولی زبان« زبان ملی»ادگی کار، یک س

جا، این است که مردم در این گراییکثرترشد و گسترش برخوردارند. منظورم از 

 نیز نه با قوانین از بالا بلکه برمبنای هاامکانات انتخاب بیشتری دارند و این انتخاب

 شود.می ی شخصی افراد مشخصاهارجحیت

گردان عمومی های خودکه به گمان من برای پیشبرد کارها لازم است سازمانچه آن

ی کارگری به هاطبقاتی دارد، یعنی سازمان هم یک وجه مشخصاً هااست. این سازمان

 یانسان از هر قیدوبندیی پردازد. در عین حال، برای رهامی مسایل مشخص کارگری

 کشیستممبارزه برای رفع  خوان با وجود همبستگی، این شوراها ازکه هست، و هم

زنان، اگرچه در وجه عمده به مسایل  خودگردانی هاکند. سازماننمی جنسی نیز غفلت

 بارزهملی هم م کشیستمرفع  یگفته، در حوزهزنان توجه دارد ولی به همان دلایل پیش

اش رفع ستم ملی است ولی به ای و ملی که موضوع اصلینطقهی مهاسازمان کند.می

 پردازد.می مسایل کارگری و زنان نیز

باید بر فرایند تولید و تخصیص منابع در  طبقاتی نه فقطخودگردان ی هاسازمان

د بلکه به همان اندازه مهم، باید از چگونگی کارکرد نظام کناقتصاد کنترل اعمال 

 مشخص زندگی یاع باشد. باید بداند که مردمی که در یک جامعهاقتصادی با اطل

ان دانهست؟ البته اقتصاد هاییدارند و چرا چنین ارجحیت هاییکنند چه ارجحیتمی
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این است  بازار شمار نظام تخصیص مبتنی برادعا دارند که یکی از محاسن بی ییبورژوا

و به گمان این همکاران، پاسخ بازار  دهدمی پاسخ کنندگانمصرفی هاکه به ارجحیت

شود. بدون این که بخواهم وارد می سازی تولید و استفاده از منابعنیز باعث بهینه

 یبه گمان من دو مقوله« مردم»و « کنندهمصرف»ییات بشوم باید یادآوری کنم که جز

 به حساب لاًاص بازار، پول نداشته باشید، راند. شما اگر در یک اقتصاد مبتنی بمتفاوت

که با اندکی چه آند. کنی شما توجه هاد تا کسی و یا سازمانی به ارجحیتیآینمی

ست. ا« تقاضا»و « نیاز» یشود مقولهمی کاری در هم مخلوطتسامح و شاید هم با فریب

د. نبودن لازم است ولی این دو بر هم منطبق نیست« نیازمند»داشتن « تقاضا»اگر چه برای 

راست هم هست. من الان  زنم که اتفاقاًمی ام روشن شود مثالیبرای این که نکته

ن برای آن ی م«تقاضا»دارم ولی این « نیاز»کیلومتر هاست که به یک اتوموبیل صفرسال

ون ی صفر کیلومتر ندارد، چهای هم بر فرایند تولید و بازار اتوموبیلتأثیرنیست و 

ی هاگفتم که شناختن ارجحیتمی که داشتمای نکتهگردم به بر پس اش را ندارم.پول

 نیازهای مردم آن چیزی است که مد نظر من بود.  - یا به عبارت دیگر - مردم

نگرم، عدالت و می مطلوب آینده، از منظری که من به دنیا یخصلت سوم جامعه

امکانات شرکت در  اقتصاد، معیارمان میزان درآمد و یبرابری است. در عرصه

 یدی که در یک اقتصاد تولهای اقتصادی است. البته مبنای توزیع فرآوردههافعالیت

توان مین شود موضوعی است که باید با بحث و بگومگو و سرانجام توافق حل شود.می

 توزیع را تعیین کرد.  یاز پیش، شیوه

 ی و قدرت مربوطگیرتصمیم یآینده، نیز به حوزه یخصلت چهارم این جامعه

راد باید ، افییمدیریت بر خود است یعنی به غیر از موارد استثنا شود. من نظرم برمی

نظر ارگذارد، حق اظهتأثیر میشان که بر کمیت و کیفیت زندگیچه آن هر در پیوند با

ربوط نیست من مپوشید به می چه نوع پیراهنی ی داشته باشند. این که شماگیرتصمیمو 

.. چه .و یا عنوان شهردار و استاندار و کنیدمی ولی این که شما در شورای شهر چه
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مات من وامثال منی باشد که این تصمی گیرید نباید بدون نظرخواستن ازمی تصمیماتی

 خواهد گذاشت. تأثیر شما بر زندگی ما

 ین چهار خصلت یا اصولاً ی، ادارسرمایه وارنمونه یهمین جا بگویم در یک جامعه

 هها را به مردم ارایشوند و یا کاریکاتوری از آننمی و به رسمیت شناخته وجود ندارند

 تخصیص منابع و یکنندهجا نه نیازهای مردم، بلکه سودآوری تعییندهند. در اینمی

پیشین ذکر کرده بودم کسانی چون آقای  صفحاتامکانات است. همان گونه که در 

رابر و یا ایرانی معمولی در موقعیتی ب ییل گیتس و یا آقای رفسنجانی و یک امریکابی

 نیستند.

که باید اتفاق بیفتد، به گمان من شوراهای کارگری و چه آنشکل سازمانی 

 ییاهاست که درسطوح مختلف باید ایجاد شود. یکی از راه کنندگانمصرفشوراهای 

جلوگیری کرد این است که هیچ کس تنها یک « ایفهحرمدیران »توان از ظهور می که

تخصص مهم است و لازم ولی در کنار کارهای تخصصی  یکند. اگرچه مقولهنمی کار

 ی دیگر هم بین کسانی که در یک واحد یا بنگاه کارهایا هر گروه، مسئولیت و هر فرد

به  شود که کارهامی باعث هاشراکت در مسئولیت ییشود. از سومی کنند تقسیممی

 ریتمدیران مدی -ی کنونیهابندیثانی، تقسیممکن انجام گیرد و دربهترین صورت م

 وجود نخواهد آمد. به یک معنا، همگان هم کارگرنددیگر به - کنند و کارگران کارمی

ین ا خواهم این را بگویم که درمی به سخن دیگر،«. مدیر» و هم به جای خویش

یم شومی خلاص دارسرمایه یطبقه ، از شرّخصوصی، با حذف مالکیت ی آیندهجامعه

برای  ، محملیهایگیرتصمیمی انحصاری فردی و شراکت در هاو با تقسیم مسئولیت

نیز باقی نخواهیم گذاشت. یعنی در این جامعه، اگر بخواهم « ایحرفهمدیران »ظهور 

ما هم  یما یک طبقه بیشتر نخواهیم داشت. همه از مفاهیم امروزین بهره بگیرم،

هم در کلیت خویش، مالک ابزار تولیدیم و هم در کلیت خویش، «. مدیر»هم  کارگریم

 ارگر.ک



 «محورعدالت»ی آینده: اقتصاد و جامعهاقتصاد  04 

متی زح گیرد، میزان کار ومی ، قرارهاکه در این اقتصاد مبنای توزیع فرآوردهچه آن

 کسانی که قادر به کار نیستند،کشد. البته می این جامعه یاست که هرکس برای اداره

اری که بیک یچیزی شبیه به بیمهمندی خواهند داشت )ویش، حق بهرهبه میزان نیاز خ

 سی کنونی موجود است(.دموکراسوسیالی هادر نظام

تخصیص از طریق بازار،  - ی موجودهابرای تخصیص منابع در این اقتصاد، نظام

 - زی متمرکریزبرنامهگیرد و یا می ی صورتدارسرمایهی هاای که در اقتصادبه شیوه

 هیچ کدام به اعتقاد من سودمند نیستند. - نظامی که در شوروی سابق وجود داشت

ه تخصیص ن یادعاهای مدافعان این شیوه یتخصیص منابع از طریق بازار با همه

نیازهای  هشود بمی که ییکارآمد است. برخلاف ادعااننیست که خودسر و « بهینه»فقط 

ر د ی حاکمطبقهی هاخواسته یکنندهبهترین حالت، منعکس دهد. درنمی مردم پاسخ

گویم بنگرید به ایران خودمان، در شرایطی که به می معترضه عنوانبهاین جوامع است. 

 کنند، به وارداتمی خود مسئولان جمع کثیری از مردم زیر خط فقر زندگی یگفته

ک است ی در همین امریکا که قرار ند! یانزمی تومانی دست چندمیلیاردی هااتوموبیل

اش فقیرند ولی صدها از جمعیت میلیون نفر 14باشد، اگرچه حداقل « موفق ینمونه»

ماند، پیش خودمان ب) رودمی به هدر ییدلار در مسابقات تسلیحاتی و یا فضا میلیارد

 ( درموفق را برد! ید جوری، آبروی این نمونهب درچندسال پیش وفان کاترینا همتاین 

هد که دمی ی دیگر، نیز اگر حساسیتی نشان بدهد به تقاضا حساسیت نشانهاحوزه

ول آن بخشی است که پ طور کلی، بلکه نیازهنیاز مردم ب تازه، این تقاضا، نه ضرورتاً

از سوی دیگر،  ندارد. ییپول در این معادلات جابی پول وهم دارند. نیازهای مردم کم

منطق عملکردش، منطق انتخاب طبیعی داروین و یا به عبارتی، قانون جنگل است که 

ی وطنی رقابت بازار هانولیبرالکه چه آنشود )می تربلعد و قویمی قوی ضعیف را

 یریزبرنامههمین قانون جنگل است(. با نظام  یدبانهؤواقع عنوان منامند بهمی آزاد

گونه که در شوروی دیده مدل شوروی سابق هم موافق نیستم چون همان - رکزمتم



 

 
 

 سیفمد اح 05

ید جد می حاکطبقهصورت اش دگرسان کردن گردانندگان بوروکراسی بههجبودیم نتی

اند. گمان من بر این است داشته« ایحرفهمدیران »است که عملکردی شبیه عملکرد 

ی تعاونی داریم که باید بین شوراهای کارگراصطلاح به یکه ما نیاز به یک فرایند مذاکره

از نیارها سخن خواهند  کنندگانمصرفی هاانجام بگیرد. شورای کنندگانمصرفو 

دن چگونگی تخصیص منابع برای برآور گفت و در توافق با شوراهای کارگری، تولید و

د وشود. برخلاف وضعیتی که در شوروی وجمی تنظیم کنندگانمصرف بیشترین نیاز

اهداف تولیدی  کنندگانمصرفی تولیدی بدون توجه به نیازهای هاداشت، واحد

ه آن اشاره تر بکه پیش هانخواهند داشت. در نظر داشته باشیم که با تقسیم مسئولیت

ظر هم اعمال ن کنندگانمصرفدر شوراهای  هکنندمصرف عنوانبهکنندگان کردم، تولید

کارگران در شوراهای  عنوانبهنیز  کنندگانمصرفخواهند کرد و به همین ترتیب، 

کارگری حضور خواهند داشت. این تقسیم مسئولیت و رسیدن به یک توازن منطقی 

جا شود که تضاد و تناقضی که در نظام شوروی سابق وجود داشت در اینمی باعث

 پیش نیاید.

 

 کنم.هرسیم به اولین چهارراه چمی حالا با این توضیحات، تازه

 ای، چه باید کرد؟چنین جامعهبرای رسیدن به 

 

 چه باید بکنیم؟
ی طبقهدهند، تشکیل حزب می ی رسمی به این پرسشهاپاسخی که مارکسیست

 یستی، برای ساختمان سوسیالیسم است.ب کمونز، یعنی یک حکارگر

 – خوانندگان روبرو شوم یالعمل نه چندان دوستانهدانم با عکسنمی اگرچه بعید

ا ولی من ب - اندخصوص خوانندگانی که برهمان مبنای قدیمی خویش باقی ماندهبه

گاه، داین پاسخ موافق نیستم. بگویم و بگذرم که دراین تردیدی ندارم که مدافعان این دی
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اند ولی، به اعتقاد «محورمدرن و عدالتای جامعه» با صداقت و جدیت خواهان ایجاد

 قبل از انقلاب کند کهمی را با همان خطری روبرو بندی به چنین نگرشی، مامن، پای

 اکتبر موضوع بحث و جدل بین لنین و پلخانف بود. اگرچه در کنفرانس استکهلم در

ن سه سالی بعد از انقلاب اکتبر این لنی را به لنین باخت ولی دو «بحث»پلخانف  4001

ه مباحثات، نگاه کنید ببرای این ) بود که به صحت دیدگاه پلخانف اذغان کرده بود.

مالکیت  یاستبداد، مسئلهدر کتاب من: « ی لنینهاخوانی مختصری از نوشتهازب»فصل 

 (4330رسانش، تهران  ، نشرایران و انباشت سرمایه در

 ییای فرهنگی خواهد بود برای شناساما، مبارزه یدر قدم اول به گمان من، مبارزه

پیدایش نظام سرکوبگر  که بخشی از ابزارهای ظهور و یینهادها یو افشای همه

کوشد در می که هست و« آگاهی کاذبی»گاهانه برای تغییر آد. ما باید انکنونی

را توجیه نماید مبارزه کنیم. اجازه  هاو ستمگری هانابرابری یی مختلف، همههاپوشش

 نمونه بدهم.بدهید چند 

ما، به دلایلی که برای من روشن نیست، مردان ایرانی، در وجه  در میان خود -

ان زن یاند و در وجه عمده، در مبارزهتوجهتوجه اگر نگویم بیعمده به مسایل زنان کم

ستیز، مردسالار و حتی در موارد زیادی زن یهابرای آزادی شراکت ندارند. دیدگاه

، به آن گریزیمسئولیت شود بلکه با شوخ و شنگی و به گمان من بامی فقط حفظنه

 فحر هافرهنگی در این حوزه یشود. البته بگویم وقتی از مبارزهمی حتی دامن زده

ش باید رسوبات ذهنی خوی توجهی از زنان نیززنم، باید یادآوری کنم که بخش قابلمی

 تکانی بکنند. را خانه

، هنوز دیدگاه غالب در میان ما این هادر خصوص مسایل مربوط به ملت -

که بدون  - شد هابا دیگرملت است که همین که ملتی در ایران خواهان حق برابر

ایرانا از  صدای وا ملتا و وا - ایران غیر ممکن است ییدسترسی به آن، آزادی و رها

دون شوند. بمی متهم« یطلبتجزیه»شود و فعالان مسایل ملی به می هزار گوشه بلند



 

 
 

 سیفمد اح 07

و « یدوستوطن» یرفتار قبل از آن که نشانه یپوشی باید گفت که این شیوهپرده

ست گری ازده و سرکوبیران باشد، ترجمان ذهنیت استبدادا« پارچگیحفاظت از یک»

 ایم.کرده با خود حفظ چنانهمکه هنوز 

که باعث بهبود وضعیت مردم بشود باید حمایت  یئاز هر کوششی، هر چقدر جز

 که آیا ی قدیمیهاکرد ولی در همین حد متوقف نشد. به عبارت دیگر، همان بحث

توان از رفرم حمایت کرد بدون این که رفرمیست شد؟ حسن این نگرش این است می

زد و  هیدسازمانتری دست به توان در سطح گستردهمی که همراه با این بهبود نسبی،

ه ب تر شد.تر و گستردهایهمراه با گسترش نفوذ اجتماعی، خواهان تغییرات ریشه

شاند پومی تاریخ، نگرش همه یا هیچ که اغلب بر خود پوششی انقلابی هم یتجربه

که برای  یییه نهادهای اولهالمسی ندارد. باید هستهآورد قابلدرنهایت، هیچ دست

مدرن لازم است ایجاد شود و بر همان اساس اداره شود. در این نهادها،  یجامعه یاداره

ی خاص و تخصصی، به هاس خواهیم داشت و نه مرئوس و درکنار مسئولیتیینه ر

 یهفقط برای ادارکنند. حسن این کار، این است که نهمی قول معروف همگان همه کار

رایند اندوزیم بلکه در این فمی کنیم تجربهمی ش مبارزهانوینی که برای ساختن یهجامع

کمبودهایش را برطرف کنیم. عملکرد مثبت و مفید این  گونهچهگیریم می یاد چنانهم

تبلیغ و بسیج برای این دیدگاه تازه است. ما باید از همین  یترین شیوهمؤثرنهادها، 

بت و یا اثر مث هاروی ذهنیت توده تر از کردار ما برمؤثریریم هیچ عاملی راه بپذ یابتدا

ی هاتوان نشریهمی کرد. ی متعدد برگزارهاتوان همایشمی منفی نخواهد گذاشت.

ت داش خواهد کنندهچه درنهایت نقش تعییننترنتی وکاغذی داشت ولی آنیمتعدد ا

ی نوینی باشد که برا یرای مختصات جامعهعمل ما در تغییر این ذهنیت است تا پذی

 کنیم.می رسیدن به آن مبارزه

ایم ولی مبارزه موضوعی بودهی تکهاهای اخیر شاهد رشد نهضتسال راگرچه د

 عنوانهببرگیرنده باشد. گیر و درنوین باید تا سرحد امکان همهای جامعه برای ساختن
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 را به رسمیت نشناسد و هاقل زنان و یا ملیتگویم، دیدگاهی که نهضت مستمی نمونه

یا  موکول نماید، بعید است در عمل از حمایت زنان و« آینده»ا را به هحقانیت آن

راکت تواند با شمی نوینی که مد نظر من است تنها یبرخوردار باشد. این جامعه هاملیت

به  یجاد شود. نگاهیی اجتماعی و فرهنگی اهابیشترین تعداد مردم و بیشترین گروه

ی ما مانده هادهد که در این عرصه چه مقدار کار روی دستمی خود ما نشان یتجربه

 است که باید انجام بدهیم.

دهیم نه تقسیم کار براساس می که از هم اکنون تشکیل ییبدیهی است در نهادها

، نباید باشم یا بهتر گفته - نه تبعیض بر اساس ملیت و نژاد جنسیت وجود دارد و

که تمرین  کنیممی اکنون، نه فقط برابری و آزادی را تبلیغوجود داشته باشد. یعنی از هم

 هم خواهیم کرد.

 

کوشیم که بهای پرداختن به ساختار می اگرچه اقتصاد بسیار مهم است ولی آگاهانه

 . یعنیپردازیماقتصادی و مسایل اقتصادی را با غفلت از مسایل فرهنگی و اجتماعی ن

اشته گیرباشد تا این قابلیت را دخواهم بگویم که جنبشی که باید آغاز شود باید همهمی

« نهمگا»شود. البته همین جا بگویم، وقتی از  باشد که از حمایت همگانی برخوردار

ی مختلف هاصورت ای است که به شکل وآن همه گویم منظورم مشخصاًمی سخن

د. اعتقادم بر این است که بدون جلب نقرار دار کشیستمامروزین تحت  در این جوامع

با « زیپیرو»بسیار اندک است و تازه در صورت توجه همگانی، احتمال پیروزی بسیار 

که  سازی همین نظامی استاش بازبر نگیرد، نتیجهجنبش و نهضتی که اکثریت را در

 نه مقبول است و نه مطلوب.

 ...«ایدبان را سیاستی دیگر بکشتی»واقع ید بپذیریم که بهباپس به قول معروف، 

  
 

 


